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Znaleziono, że trój-(hydroksymetylo)-nitr.ometan reagując z formalde-
hydem i benzyloaminą może dać pochodną tetrahydrooksazyny.

HTO TpH-(oKCHMeTnji)-HHTpoMeTaH BO B3anMO,neiicTBWH c dpop-
6eH3wjiaMHHOM MOJKCT n,&n> npoK3BO#Hyio TeTparwflpo-

0KCa3MHa.

It has been fbund that tri-(hydroxymethyl)-nitromethane with formal-
dehyde and benzyloamine can yield a tetrahydrooxazine deiivative.

W jednej z prac poprzednich M a l i n o w s k i i jeden z nas1' stwier-
dził, że dwu-(hydroksymetylo)-nitrometan (1 mol) reaguje z nadmiarem
benzyloaminy (2 mole) i formaldehydem (1 mol) tworząc 1,3-dwubenzy-
lo-5-nitroheksahydropirymidynę oraz l,3-dwubenzylo-5-nitro-5-hydroksy-
metylo-heksahy dropirymidynę.

W trakcie wykonywania tych doświadczeń M a l i n o w s k i zauwa-
żył, że stosując dwukrotnie mniejszą ilość benzyloaminy (1 mol) otrzy-
muje się produkt, którego zawartość azotu odpowiada pochodnej tetra-
hydrooksazyny. W pracy niniejszej wyjaśniliśmy, że trój-(hydroksyme-
1ylo)-nitrometan (1 mol) reaguje z 1 molem benzyloaminy i nadmiarem
formaldehydu, tworząc nie opisaną dotychczas w literaturze 5-nitro-5-hy-
droksymetylo-3-benzylotetrahydro-l,3-oksazynę (I). Na podwyższenie wy-
dajności związku (I) do 42% teoretycznej wpływa korzystnie zasadowe
środowisko, stworzone przez dodanie węglanu wodorosodowego do war-
tości pH-= 7,5 — 8. Obecność grupy alkoholowej w związku (I) stwier-

* Publikacja XX z cyklu „Poszukiwanie nowych środków przeciwgruźliczych".
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dzono przez jego estryfikację bezwodnikiem octowym lub chlorkiem p-ni-
tro — albo 3,5-dwunitrobenzoilu.

Związek (I) różni się od dotychczas zbadanych pochodnych tetrahy-
drooksazyny bardzo dużą trwałością wobec ogrzewania ze stężonym kwa-
sem solnym. Dotychczas opisane pochodne tetrahydrooksazyny i 1-oksa-
3-azacyklooktanu, otrzymywane z 1-nitropropanu, formaldehydu i amo-
niaku, ulegają pod wpływem ogrzewania z kwasem solnym hydrolizie,
połączonej z otwarciem pierścienia i odszczepieniem cząsteczki formalde-
hydu2'. Pochodna tetrahydrooksazyny otrzymana z nitroetanu, formalde-
hydu i amoniaku ulega również decyklizacji, a pod wpływem ogrzewa-
nia — również hydrolizie3'.

W pracy niniejszej okazało się, że związek (I) nie ulega żadnej zmia-
nie nawet pod wpływem 30-godzinnego ogrzewania w temp. 90—9501 ze
stężonym kwasem solnym ani też pod wpływem gotowania ze stężonym
(40%) wodnym roztworem bromowodoru.

Natomiast gotowanie chlorowodorku (I) z wodą wywołuje powolny,
ale wyraźny rozkład substancji z odszczepieniem formaldehydu i benzy-
loaminy w postaci chlorowodorku. Jednocześnie tworzy się pewna ilość
benzaldehydu.

Związek (I) utlenia się nadmanganianem potasu, tworząc oleistą mie-
szaninę produktów, z których wyodrębniono kwas benzoesowy. W czasie
utleniania stwierdzono obecność aldehydu benzoesowego w roztworze re-
akcyjnym.

Utlenienie związku (I) nadtlenkiem wodoru4' w środowisku alkalicz-
nym prowadzi do utworzenia 5-nitro-3-benzylo-tetrahydro-l,3-oksazyny
(II), czyli grupa 5-hydroksymetylowa ulega podstawieniu atomem wodoi-
ru, prawdopodobnie poprzez pośrednie utlenienie do grupy karboksylo-
wej. Podstawienie grupy 5-hydroksymetylowej atomem wodoru można
osiągnąć również działając na związek (I) metoksylanem sodowym. Od-
szczepia się wówczas cząsteczka formaldehydu i powstaje związek (II)
w postaci soli sodowej aci — odmiany.

Związek (II) reaguje z formaldehydem w zaisadowym środowisku,
tworząc z powrotem połączenie (I). Próba otrzymania związku (II), wy-
chodząc z dwu-(hydroksymetylo)-nitrometanu, benzyloaminy i formalde-
hydu nie doprowadziła do pożądanego wyniku, gdyż powstał tylko zwią-
zek (I). Pochodną tetrahydrooksazyny (I) poddano redukcji wodorem, sto-
sując pallad na węglu jako katalizator. Otrzymano oleistą zasadę, zawie-
rającą pierwszorzędową grupę aminową, nie dającą krystalicznego chlo-
rowodorku, trudną do oczyszczenia, rozkładającą się z wydzieleniem ben-
zyloaminy w czasie próby destylacji pod ciśnieniem 0,1 mm Hg. Zasadę
tę przeprowadzono w krystaliczną pochodną 3,5-dwunitrobenzoilową, która
zawiera dwie grupy 3,5-dwunitrobenzoilowe. Omawianej zasadzie przy-
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pisujemy wzór budowy (III), tj. 5-amino-5-hydroksymetylo-3-benzyIo-
tetrahydro-l,3-oksazyny na podstawie analizy jej 3,5-dwunitrobenzodlo-
wej pochodnej.
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Trwałość związku (I) zaznacza się również tym, że pierścień tetrahy-

drooksazyny nie ulega otwarciu w czasie katalitycznej redukcji.
W czasie reakcji trój-(hydroksymetylo)-nitrometanu z benzyloaminą

i formaldehydem tworzy się, obok związku (I), również N,N'-dwuben-
zy]o-metylenodwuamina (IV) — związek otrzymany po raz pierwszy przez
K e m p f f an ) — działaniem, chlorku metylenu na nadmiar benzyloaminy
w temp. 100° w zatopionej rurze. Związek (IV) otrzymano również po pro-
stu z benzyloaminy i formaldehydu. Związek (IV) nie daje chlorowodor-
ku. Pod wpływem chlorowodoru w alkoholowym roztworze rozkłada się
z wydzieleniem formaldehydu i utworzeniem chlorowodorku benzylo-
aminy.

Substancja (I) ma własności bakteriostatyczne in vitro wobec saprofi-
tycznych szczepów Mycobacterium (badania wykonał S. S 1 o p e k, Aka-
demia Medyczna w Rokitnicy).

Działanie bakteriostatyczne jest jednak słabsze niż innych dotychczas
opisanych związków pochodnych tetrahydrooksazyny(i).

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

5-nitro-5-hydroksymetyIo-3-benzylo-tetrahydro-l-3-oksazyna (I)

Do 10 g (0,064 mola) trój-(hydroksymetylo)-nitrometanu dodano
w temp. 15° 16 g (0,2 mola) wodnego roztworu formaldehydu (30°/o) i 1 g
NaHCOs, mieszano i dodano 7 g (0,064 mola) benzyloaminy. Natychmiast
nastąpiła egzotermiczna reakcja, mieszanina reakcyjna zagrzewała się sa-
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ma do temp. 45°. Po pewnym czasie (30—60 minut) mieszanina gęstniała,
tworzyła się żywica. Zawartość kolby ogrzewano jeszcze w ciągu 3 godzin
w temp. 65°. Żywicę przemyto kilkakrotnie wodą. Otrzymano 8,6 g suro-
wego produktu reakcji w postaci płynnej żywicowatej masy.

Masa ta jest rozpuszczalna w alkoholu etylowym na gorąco, bardzo
dobrze rozpuszczalna w acetonie. Pozostawiona na kilkanaście godzin wy-
dzielała dużą ilość kryształów. Identyczna krystalizacja następowała po
rozpuszczeniu surowej masy w trzykrotnej ilości alkoholu etylowego i po-
zostawieniu na przeciąg kilku godzin. Po odsączeniu otrzymano 6 g (wy-
dajność: 42%) bezbarwnej krystalicznej substancji, która po czterokrot-
nym przekrystalizowaniu z alkoholu etylowego wykazywała stałą t.t.
142—144°.

Analiza:
Dla wzoru C12H10O4N2 — Obliczono: 57,1% C, 6,4% H, 11,1% N;

otrzymano: 57,1% C, 6,5% H, 11,3% N.

Chlorowodorek 5-nitro-5-hydroksymetylo-3-benzylo-tetrahydro-l,3-oksa-
zyny (I)

Surową, krystaliczną masę produktu (I) zadano alkoholem etylowym
i nasycono gazowym chlorowodorem. Otrzymano brązową, przezroczystą
ciecz, z której po oziębieniu wypadał obfity krystaliczny osad. Osad odsą-
czono, przemyto alkoholem etylowym nasyconym chlorowodorem, następ-
nie eterem. Z 8,6 g surowej masy otrzymano 7,2 g osadu o t.t. 216—218°.
Wykonano czterokrotną krystalizację w następujący sposób:

zawieszono osad w acetonie, na gorąco dodawano kroplami wodę i po
oziębieniu dodano aceton. Otrzymano bezbarwny osad chlorowodorku o t.t.
222—224°. Produkt jest słabo rozpuszczalny w 50% alkoholu etylowym,
nierozpuszczalny w alkoholu bezwodnym i eterze, bardzo dobrze rozpusz-
czalny w wodzie.

Analiza:
Dla wzoru C12H17N2O4CI — Obliczono: 49,9 % C, 6,0% H, 9,7% N, 12,3% Cl;

otrzymano: 49,97% C, 6,3°/o H, 10,0% N, 12,6% Cl.

Związek w roztworze słabo kwaśnym nie reaguje z NaNO2- Zadany
wodnym roztworem węglanu sodowego przechodzi z powrotem w wolną
zasadę (I). Stwierdzono to ekstrahując roztwór w węglanie sodowym ete-
rem. Uzyskano produkt o t.t. 142—144°, identyczny z wyjściową zasadą (I).

Estryfikacja związku (I)

1. Bezwodnikiem octowym
5 g zasady (I) ogrzewano na łaźni wodnej w ciągu 15 minut z 4 g bez-

wodnika octowego w obecności bezwodnego octanu sodowego. Następnie



Reakcje nitrozwiązków alifatycznych 179

mieszaninę ostudzono i wylano na lód. Powstały osad odsączono i prze-
krystalizowano z 80% alkoholu etylowego. Krystalizuje w postaci bez-
barwnych kryształów o t.t. 92—93°. Rozpuszcza się dobrze w alkoholu,
eterze, acetonie, nie rozpuszcza się w wodzie.

Analiza:
Dla wzoru C14H18O5N2 — Obliczono: 9,5% N;

otrzymano: 9,8% N.

2. Chlorkiem p-nitrobenzoilu
2 g zasady (I) rozpuszczono w 10 g pirydyny, dodano 2 g chlorku p-ni-

trobenzoilu i ogrzewano w ciągu pół godziny pod chłodnicą na łaźni wod-
nej. Pirydynę odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem, a powstałe kry-
ształy zadano wodą z lodem. Kryształy odsączono, przemyło lodowatą
wodą i krystalizowano z alkoholu metylowego. Otrzymano 1,5 g czystego,
bezbarwnego estru o t. t. 133—135°.

Ester jest rozpuszczalny w alkoholu metylowym i etylowym na go-
rąco. Bardzo dobrze rozpuszcza się w acetonie i dioksanie; nie rozpuszcza
się w wodzie.

Analiza:
Dla wzoru C19H19O7N3 — Obliczono: 56,8Vo C, 4,7% H, 10,4% N;

otrzymano: 57,5% C, 4,5°/o H, 10,5% N.

5. Chlorkiem 3,5-dwunitrobenzoilu
Estryfikację prowadzono analogicznie do poprzedniej z chlorkiem

2-i-nitrobenzoilu. Otrzymano ester o t.t. 160—162°, rozpuszczalny łatwo
w acetonie, dioksanie, trudno w alkoholu metylowym i etylowym, nieroz-
puszczalny w wodzie.

Analiza:
Dla wzoru C19H18O0N4 — Obliczono: 12,3% N;

otrzymano: 12,7% N.

Próba hydrolizy 5-nitro-5-hydroksymetylo-benzylo-
tetrahydro-l,3-oksazyny

1. Kwasem solnym
2 g (0,008 mola) oksazyny mieszano z 10 g (0,3 mola) HC1 (kwas solny

36%) i ogrzewano na łaźni wodnej w ciągu 4—30 godzin. Po odparowaniu
pod zmniejszonym ciśnieniem prawie do sucha z pozostałości wyodręb-
niono niezmieniony chlorowodorek 5-nitro-5-hydroksymetylo-5-benzylo-
-tetr ahy dr o-1,3-oksazy ny.
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2. Bromowodorem
2 g oksazyny z 10 g roztworu HBr (40%) ogrzewano do wrzenia na

siatce palnikiem gazowym w ciągu 5 godzin. Po odparowaniu pod zmniej-
szonym ciśnieniem do sucha otrzymano kryształy bromowodorku zasady
(I) o t. t. 203—205°, z którego po zadaniu roztworem węglanu sodowego
otrzymano zasadą (I).

3. Hydroliza wodą
1 g chlorowodorku (I) gotowano ze 100 ml wody pod chłodnicą zwrot-

ną. Po upływie 5 godzin oddestylowano wodę do suchej pozostałości. W de-
stylacie stwierdzono obecność formaldehydu i benzaldehydu.

Sucha pozostałość składa się z brunatnej masy żywicowatej i chloro-
wodorku benzyloaminy.

Przejście związku (I)
w 5-nitro-3-benzylo-tetrahydro-l,3-oksazynę (II)

1. Utlenieniem nadtlenkiem wodoru
Do 7,5 g zasady (I), 4,0 g NaOH i 24 ml wody wkroplono powoli, przy

silnym mieszaniu, 39 ml HoO2 (30%) utrzymując temp. 20°. Po godzin-
nym mieszaniu roztwór przesączono i zobojętniono rozcieńczonym kwa-
sem octowym albo gazowym dwutlenkiem węgla. Następnie ekstrahowano
eterem, eter odparowano. Z oleju wytrącono chlorowodorek wysycając
olej alkoholowym HC1. Otrzymano 2 g chlorowodorku zasady (II) o 1.1.
210—212°. Krystalizowano z alkoholu etylowego. Chlorowodorek w wo-
dzie rozpuszcza się słabo.

Zasadę (II) otrzymano działając na chlorowodorek węglanem sodowym
i ekstrahując eterem. T. t. 125—127°.

Analiza chlorowodorku (II):
Dla wzoru C11H1.5O3N2CI — Obliczono: 51,1% C, 10,9% N, 5,5% H;

otrzymano: 50,5% C, 11,4% N, 5,8% H.

2. Działaniem metoksylanu sodowego
2 g zasady (I) zawieszono w 3 ml bezwodnego etanolu i dodano 1 ml

metoksylanu sodu. Mieszaninę ogrzano do temp. 45° i pozostawiono w 0°.
Otrzymano obfity, krystaliczny osad soli sodowej aci formy zasady (II).
Osad rozpuszczono w wodzie, zobojętniono ostrożnie chlorowodorkiem hy-
droksyloaminy, ekstrahowano eterem. Z tak otrzymanej zasady (II) przy-
rządzono chlorowodorek jak wyżej. Chlorowodorek jest identyczny z chlo-
rowodorkiem zasady (II) otrzymanej metodą (I).

Analiza soli sodowej (II):
Dla wzoru CuHiaOsNaNa — Obliczono: 11,5% N;

otrzymano: 11,3% N.
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3. Próba utlenienia związku (I) nadmanganianem potasowym
5 g związku (I) umieszczono w kolbie w roztworze wodnym i dodano

małymi porcjami 10 g nadmanganianu potasowego w temp. 50—60° przy
silnym mieszaniu. (Próby prowadzono w różnych temperaturach — od.
pokojowej do wrzenia). W czasie reakcji powstaje wyraźny zapach benzal-
dehydu. Po całkowitym odbarwiieniu nadmanganianu potasowego odsączo-
no osad dwutlenku manganu, przesącz zobojętniono rozcieńczonym kwa-
sem octowym i ekstrahowano' eterem lub chloroformem. Po odparowaniu
rozpuszczalnika otrzymano oleistą mieszaninę, z której po kilku dniach
wypadły kryształy kwasu benzoesowego. •

Reakcja związku (II) z formaldehydem
(otrzymanie produktu I)'

0,1 g zasady (II) rozpuszczonej w 1 ml dioksanu zmieszano z 0,1 ml
iormaliny (30%) i dodano 1 kroplę trójetyloaminy. Po kilkudniowym sta-
niu w temperaturze pokojowej odparowano rozpuszczalnik. Otrzymany
osad po przesączeniu przekrystalizowano z alkoholu etylowego. T. t. 140—
142°. Substancja okazała się identyczna z zasadą (I), otrzymaną poprzed-
nio.

Redukcja związku (I) do 5-amino-5-hydroksymetylo-3-benzylo-
tetrahydro-l,3-oksazyny (III) i otrzymanie 3,5-dwunitrobenzoilowej

pochodnej

4 g zasady (I) rozpuszczono w 150 ml alkoholu metylowego, dodano
1 g palladu •osadzonego na węglu i poddano działaniu wodoru pod ciśnie-
niem atmosferycznym w temperaturze pokojowej. Po 5 godzinach przere-
agowało około 3,5 mola Ha.

Roztwór odsączono od katalizatora, alkohol metylowy odparowano pod
zmniejszonym ciśnieniem w niskiej temperaturze. Otrzymano 3,2 g oleju.
Z oleju pod wpływem NaNO2 i HCl wydziela się azot oraz występuje re-
akcja barwna z nitroprusydkiem sodu, charakterystyczna dla amin alifa-
tycznych pierwszorzędowych.

Produkt redukcji nie dał krystalicznego chlorowodorku ani szczawia-
nu. Próba oczyszczenia przez destylację w temp. 140° pod ciśnieniem
0,1 mm Hg nie dała pożądanego wyniku, gdyż nastąpił rozkład substan-
cji z wydzieleniem benzyloaminy.

Ogrzewanie produktu redukcji w roztworze pirydynowym z chlorkiem
3,5-dwunitrobenzoilu w ciągu pół godziny na łaźni wodnej daje krysta-
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liczną O,N-dwu-(3,5-dwunitrobenzoilową) pochodną. Po przekrystalizowa-
niu z alkoholu etylowego uzyskano t. t. 160—162°.

Analiza:
Dla wzoru C26H22O12NC — Obliczono: 50,9% C, 3,6% H, 13,8% N;

otrzymano: 50,3% C, 3,0% H, 13,8°/o N.

N,N'-Dwubenzylometylenodwuamina (IV)

1. Wydzielenie związku (IV) jako -produktu ubocznego przy otrzymaniu
związku (I) •
10 g (0,064 mola) trójhydroksymetylonitrometanu zadano 16 g (0,2 mo-

la) formaldehydu (formalina 30%) i przy mieszaniu wkroplono 7 g (0,064
mola) benzyloaminy. Masa reakcyjna zagrzewała się do temp. 45°. Mie-
szano w ciągu 4 godzin w temp. 45°, następnie pozostawiono do ostygnię-
cia.

Na dnie tworzy się warstwa bezbarwnej żywicy; górną warstwę wod-
ną zlano. Warstwę żywicy przemy to 2 razy wodą. Otrzymano 10 g żywicy,
krzepnącej po kilkunastu dniach w krystaliczną masę. Identyczna krysta-
lizacja następowała po rozpuszczeniu żywicy w niewielkiej ilości alkoholu
etylowego. Po odsączeniu i dwukrotnym przekrystalizowaniu z alkoholu
otrzymano 6 g substancji (IV) w postaci dużych, bezbarwnych kryształ
łów o t. t. 45—47°.

Substancja jest dobrze rozpuszczalna w alkoholu i innych rozpuszczal-
nikach organicznych.

Analiza:
Dla wzoru C15H18N2 —- Obliczono: 12,3%> N, .ciężar cząsteczkowy — 226,3;

otrzymano: 12,0°/o N, ciężar eząst. — 217 (metodą Rasta).

Substancję (IV) zadano alkoholem etylowym nasyconym gazowym
chlorowodorem. Wydziela się przy tym formaldehyd i powstaje osad, który
po kilkakrotnym przekrystalizowaniu z acetonu z wodą topi się w temp.
245—1247°. Jest to chlorowodorek benzyloaminy.

Analiza:
Dla wzoru CTHIOINTCI — Obliczono: 9,7% N;

otrzymano: 9,8% N.

2. Otrzymanie związku (IV) z benzyloaminy i formaldehydu

Zmieszano benzyloaminę z wodnym roztworem formaldehydu (30%)
w stosunku molowym 2 : 1. Po trzytygodniowym staniu wypadł obfity,
grubo krystaliczny osad, który oczyszczano przez krystalizację z alkoholu
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etylowego. Reakcja przebiegła prawie ilościowo. Produkt ma t. t. 45—47°.
Jest rozpuszczalny bardzo łatwo w alkoholu i eterze; nie rozpuszcza się
w wodzie.

Pod wpływem alkoholowego roztworu chlorowodoru daje chlorowo-
dorek benzyloaminy i formaldehyd.

Część analiz wykonali mgr inź. J. Urbański i mgr inż. H. Wierzba.
Autorzy składają podziękowanie Sekcji Naukowej Komisji Popierania

Twórczości Naukowej' i Artystycznej za udzielenie stypendium jednemu
z mich (D. G.).

STRESZCZENIE

Kondensując trój-(hydroksymetylo)-nitrometan z formaldehydem
i benzyloaminą otrzymano 5-nitro-5-hydroksymetylo-3-benzylo-tetrahy-
dro-l,3-oksazynę (I) oraz N,N'-dwubenzylometylenodwuaminę (IV). Sto-
sunek ilościowy tych związków zależy od warunków reakcji.

Związek (I) okazał się substancją bardzo trwałą wobec kwasu solnego,
czym się różni od związków tego rodzaju, otrzymanych z udziałem amo-
niaku. Pierścień tetrahydrooksazynowy związku (I) nie ulega rozerwaniu
nawet po 30-godzinnym ogrzewaniu ze stężonym kwasem solnym ani go-
towaniu z 40% wodnym roztworem bromowodoru. Trwałość pierścienia
związku (I) zaznacza się również tym, że nie ulega otwarciu w czasie ka-
talitycznej redukcji. Grupa nitrowa ulega redukcji do grupy aminowej
pierwszorzędowej — powstaje nowy związek (III) 5-amino-5-(hydroksy-
metylo)-3-benzylotetrahydro-l,3-oksazyna.

Związek (I) można estryfikować bezwodnikiem octowym, chlorkiem
p-nitro- oraz 3,5-dwunitrobenzoilu.

Działając na związek (I) nadtlenkiem wodoru lub metoksylanem sodu
otrzymuje się 5-nitro-3-benzylo>-tetrahydro-l,3-oksazynę (II).

N,N'-dwubenzylometylenodwuaminę (IV) otrzymano również wprost
z benzyloaminy i formaldehydu. Nie udało się jej wyodrębnić w postaci
chlorowodorku, ponieważ rozpada się ona dając chlorowodorek benzylo-
aminy.

Otrzymano 13. VII. 1953.
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THE REACTIONS OF ALIPHATIC NITROCOMPOUNDS. XI.
A NEW DERIVATIVE OF TETRAHYDROOXAZINE WITH

NITROMETHANE, FORMALDEHYDE AND BENZYLAMINE
>

by T. URBAŃSKI and D. GURNE

Department of Organie Technology, Institute of Technology, Warszawa
Institute of Tubemtlosis, Warszawa

It has been found that tri-(hydroxymethyl)-nitro-methane (1 mol) can
react with 1 mol of benzylamine in presence of an excess of formalde-
hyde yielding a new compound: 5-nitro-5-hydroxymethyI-3-benzyltetra-
hydro-l,3-oxazine (I) (m. p. 142—144°) with a yield up to 42%. The
highest yield can be obtained by adding sodium bicarbonate up to
pH = 7,5 — 8. The piesence of the free alcoholic group in the compound
was demonstrated by esterifying it with acetic anhydride (m. p. of the
ester 92—93°) p-nitrobenzoyl — (m. p. of the ester 133—135°) or 3,5-dini-
trobenzoylchloride (m. p. of the ester 160—162°).

The product (I) is distinguished by its high stability towards warming
, and boiling with conc. hydrochloric and hydrobramic acids respectively
(on the contrary, the tetrahydroxazines so far described2'3' were charac-
terised by opening the ring, when warmed with conc. hydrochloric acid).

The hydroxymethyl group was oxidised with hydrogen peroxide in
alkaline medium and 5-nitro-3-benzyl-tetrahydro-l,3-oxazine (II) was for-
med (m. p. of hydrochloride 210—212°). The same product can be ob-
tained by acting with sodium methoxiide on the product (I): one mol of
formaldehyde was split off and the sodium salt of the aci-form of (II) was
produced.

The product (I) was reduced with hydrogen in presence of palladium
on activated carbon. An oily reduetion product — a primary amine, pro-
bably of the formuła (III) resulted. The formuła (III) was confirmed by
the analysis of the di-(3,5-dinitrobenzoyl)-derivative (m. p. 160—162°).

During the reaction of tri-(hydroxymethyl)-nitro-methane with ben-
zylamine and formaldehyde N,N'-dibenzyl-methylenediamine (IV) was
also formed. It was prepared also directly from benzylamine and formal-
dehyde.

The product (IV) was so far prepared by K e rri p f f5) by acting on ben-
zylamine with methylenechloride at 100°.

The product (I) possesses weak bacteriostatic properties in vitro against
saprophytic Mycobacteria, determined by S. S l o p e k .
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WYJAŚNIENIE DO PRACY: „REAKCJE NITROZWIĄZKÓW ALIFA-
TYCZNYCH. XI. O NOWEJ POCHODNEJ TETRAHYDROOKSAZYNY

Z NITROMETANU, FORMALDEHYDU I BENZYLOAMINY"

SOME REMARKS TO THE PAPER: "THE REACTIONS OF ALIPHATIC
NITRO COMPOUNDS. XI. A NEW DERIVATIVE OF TETRAHYDRO-

OXAZINE WITH NITROMETHANE, FORMALDEHYDE AND
BENZYL AMINE"

W pracy naszej pt. „Reakcje nitrozwiązków alifatycznych. XI.
0 nowej pochodnej ftetrahydrooksazyny z nitrometanu, formaldehydu
1 ibeinzyloa,mdny"1) wkradła się pomyłka na sfer. 180 w wiieraziu 25, a mia-
nowicie, zamiast 1.1. 125—127° dla zasady II należy wstawić t.Ł 44—46°.

W nastąpnej priacy2) podaliśmy właściwą 1.1. tego związko, nie
umieszcza jąe, niestety, dodatkowego sprostowania.

Zakład Syntezy Organicznej Tadeusz Urbański
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa Daniela Giirne
Katedra Technologii Organicznej II

Politechniki, Warszawa
29.V1.1959
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SUMMARY

In our plaper1^ (as in ihe fcittle aibwye) in linę 25, p&ge 180, ;tihe
melttdng point was pminfed erironeioiuisly for baae II; it should be read
44—46° imsiteiad of 125—127°. In the suibseąuent paper2 ) tłie comrieict
meiifcing point was given for the same rampound, but we failed to give
an explanation on the errooeous figunes puibldshed earlier.
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Institute of Technology, Warszawa
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