
ROCZNIKI CHEMII
29, 379 (1955)

O NITROZWIĄZKACH ALIFATYCZNYCH. XVI.
O PRODUKTACH REAKCJI 1-NITRO-n-BUTANU

Z FORMALDEHYDEM I AMONIAKIEM

Tadeusz URBANSKI i Hanna PIOTROWSKA

Zakład Syntezy Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Katedra Technologu Organicznej II Politechniki, Warszawa

1-Nitro-n-butan reaguje z formaldehydem i amoniakiem tworząc nowe
pierścieniowe pochodne 1,3-tetrahydrooksazyny lub heksahydropirymi-
dyny, zależnie od stosunku reagentów. Prócz tego może powstać nowy
związek zawierający prawdopodobnie pierścień 1,5-dwuazacyklooktanu.
Oprócz związków pierścieniowych tworzy się również amino-alkohol (po-
chodna nitrowa hydroksymetylo-pentyloaminy), który pod wpływem
ogrzewania z formaldehydem ulega cyklizacji z utworzeniem pochodnej
1,3-tetrahydroksyazyny. Ta ostatnia pod wpływem ogrzewania z kwa-
sem solnym może ulec hydrolizie z utworzeniem z powrotem pochod-

nej hydroksymetylopentyloaminy.

oSpasyeT BO BsawMOfleńcTBiiH c dpopMajitfleruflOM M aiw-
HOBtie î HKJiMMecKwe coefljctieHKH, np0K3B0flHi,ie 1,3-TeTparaflpo-

OKCa3HHa MJIM reKCarMflpOnMpMflMHa B 3aBKCHM0CTM OT COOTHOIlieHMH
peaKTMBOB. KpoMe Toro MoaceT o6pa3OBaTŁCH Honoe coeflHHeHiie, KOTO-
p o e coflepjKMT noBMflMMOMy KOJibu;o l,5-flna3ai(MKJiooKTaHa. KpoMe U;M-
KJiMHecKMX coeftMHeHMił MOJKeT o6pa30BaTbca TOJKe aMMHoaJiicorojib ( H H -
TponpoM3BOĄHaa OKCMMeTUJineHTHJiaMMHa), KOTOPŁ>IM n o s BJiHHHHeM dpop-
MaJibflerwfla noflBepraeTca u;HKJiM3aL(MM c o6pa3OBaHMeM npoM3BOflHoii
l,3-TeTparMfipooKca3PtHa. 3 i a nocjreflHHa nofl BJiMaHMeM HarpeBaHHa c co-
JIHHOM KMCJIOTOM noflBepraeTCH rMflponwsy c BbiflejieHneM cpopMajibflerufla

M 06pa30BaHMeM BHOBb np0M3B0flH0fł OKCHMeTMJineHTMJiaMMHa.

1-Nitro-n-butane reacted with formaldehyde and ammonia, forming
new cyclic compounds, derivatives of l,3-tetrahydrooxazine or hexahy-
dropyrimidine, depending on the proportion of reagents. A new com-
pound containing probably 1,5-diazacyclooctane ring was also formed.
Apart from cyclic compounds an aminoalcohol (2-ndtro-2-hydroxyme-
thylpentylamine) was also found as one of the products of this reaction.
The latter reacted with formaldehyde and yielded the l,3-tetrahydrooxa-
zine derivative, which, in turn, can be subjected to hydrolysis splitting
off formaldehyde and forming the derivative of hydroxymethylpenty-

lamine.
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W dalszym ciągu prac nad reakcjami ndtroparafdnów z formaldehy-
dem i amoniakiem1' 2 ) zbadano reakcje 1-nitro-n-butanu. Celem badań
było wyjaśnienie wpływu wydłużenia łańcucha nitroparafinów na ich
zdolność tworzenia pierścieni tetrahydro-l,3-oksazynowych i heksahy-
dropirymidynowych.

Chodziło również o wyjaśnienie, w jaki sposób wydłużenie 5-alkilu
w pochodnych tetrahydro-l,3-oksazyny wpłynie na ich działanie foakterio-
statyczne wobec Mycobacterium tuberculosis.

Okazało się, że 1-nitro-n-butan reagując z formaldehydem i amonia-
kiem w stosunku molowym 1:3:1 tworzy żywicowaty produkt, z którego
działaniem alkoholowego chlorowodoru wyodrębniliśmy chlorowodorki
dwóch zasad, dotychczas nie opisanych w literaturze: 5-nitro-5-n-propylo-
-tetrahydrooksazyny-1.3 (I) o t. t- 190—192° z wydajnością około 5,5%
teoretycznej i 2-nitro-2-hydroksymetylo-pentyloaminy (II) o t. t. 169—170°
z wydajnością ok. 1% teoretycznej:
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Chlorowodorki tych zasad rozdzielono drogą frakcjonowanej krystali-

zacji z alkoholu etylowego.
Istnieje więc wyraźna różnica między produktami analogicznej reakcji

z 1-nitropropanem. W produktach reakcji 1-nitropropanu z formaldehy-
dem i amoniakiem, jak to wykazały prace poprzednie1', reakcja nie ogra-
nicza się do tworzenia najprostszej pochodnej tetrahydrooksazyny ty-
pu (I), lecz tworzy się połączenie takiego związku pierścieniowego z czą-
steczką 1-nitropropanu przez wiązanie metylenowe, pochodzące oczywi-
ście z; formaldehydu oraz ośmioczłonowy pierścień l-oksa-3-azacyklo-
oktanu.

Obydwie substancje uzyskaliśmy również z lepszą wydajnością wy-
chodząc nie z samego 1-nitro-n-butanu, lecz z produktu przyłączenia do
niego dwóch cząsteczek formaldehydu, czyli z 2-nitro-2-n-propylopropa-
nodiolu-1,3. Na 1 mol tego związku stosowano 1 mol formaldehydu i 1 mol
amoniaku. Wydajność związku (I) wynosiła ok. 11,5%, a związku (II) —
ok. 5% teoretycznej.

Chlorowodorek (I) reaguje z azotynem sodu, tworząc oleistą N-nitro-
zową pochodną, która wykazuje dodatnią reakcję L i e b e r m a n n a .
Ostrożne ogrzewanie N-nitrozowej pochodnej ze stężonym kwasem soi-
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nym wywołuje przejście z powrotem dio chlorowodorku swiąziku (I). Zwią-
zek (I) daje pikrynian, a pod wpływem jodku metylu ulega wyczerpują-
cemu metylowaniu tworząc krystaliczny jodek dwumetyloamoniowy (III).

Substancja (I) ma podstawowe własności chemiczne podobne do włas-
ności pochodnych tetrahydrooksazynowych, utworzonych z 1-nitropropa-
nu, formaldehydu i amoniaku, a więc pod wpływem kilkugodzinnego go-
towania z kwasem solnym następuje hydroliza z odszczepieniem cząstecz-
ki formaldehydu i utworzenie produktu (II).

Okazało się również, że chlorowodorek (I) nie jest trwały w roztwo-
rze wodnym: jeżeli do jego roztworu w temperaturze pokojowej dodać
roztworu 2,4-dwunitrofenylohydrazyny, to wytrąca się osad 2,4-dwuni-
trofenylohydrazonu formaldehydu w ilości odpowiadającej około 0,1 mo-
la formaldehydu z 1 mola związku (I). Ilość odszczepionego w ten spo-
sób formaldehydu nie zależy od czasu i pozostawienie roztworu na wiele
dni nie zwiększa ilości wydzielonego formaldehydu. Ogrzewanie wodnego
roztworu chlorowodorku (I) powoduje obfitsze wydzielanie się formalde-
hydu. Po oddestylowaniu wody pozostaje niewielka ilość brunatnej ży-

wicy, a w destylacie znajduje się więcej niż 1 mol
formaldehydu [ina 1 mol związku (I)].

Substancja (II) jest aminą pierwszorzędową.
Chlorowodorek (II) reaguje z azotynem sodu,
wydzielając azot. Działanie na chlorowodorek (II)
chlorkiem benzoilu w obecności pirydyny daje
O.N-dwubenzoilową pochodną (IV). Ogrzewanie
wolnej zasady (II) z formaldehydem prowadzi do
utworzenia z powrotem związku (I).

Na naszą prośbę D. C i e c i e r s k a i K.
G o r c z y ń s k a (Instytut Chemii Ogólnej) zba-
dały widmo absorpcji w ultrafiolecie związków (I)
•i (II). Wyniki podaje rys. 1. Zgodnie z przewi-
dywaniami, opartymi na hipotezie wysuniętej
przez jednego z nas4' należało się spodziewać, że
związek pierścieniowy (I) da wyraźne maksimum
w okolicy X = 270 m\i, charakterystyczne dla gru-
py nitrowej, .natomiast związek (II) nie da takiego
maksimum i może wystąpić tylko przegięcie
krzywej w pobliżu X = 270 mu, Istotnie wyniki

doświadczeń potwierdziły te przewidywania.
Zgodnie ze wspomnianą hipotezą brak maksimum na krzywej (II)

spowodowany jest obecnością wiązań wodorowych tworzących pierście-
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nie sześcioczłonowe między grupą nitrową a grupą wodorotlenową i ami-
nową pierwszorzędową.
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Reakcja 1-nitro-n-butanu z formaldehydem i amoniakiem w stosunku

molowym 1:3:5 w temperaturze pokojowej prowadzi do utworzenia olei-
stego produktu, z którego pod wpływem alkoholowego chlorowodoru
krystalizuje z wydajnością ok. 2°/o teoretycznej dwuchlorowodorek 5-ni-
tro-5-n-propyloheksahydropirymidyny (V), t. t. 171—173°, a więc reakcja
jest podobna jak w przypadku l-nitropropanu2). O istnieniu w tym związ-
ku dwóch grup aminowych świadczy to, że dwuchlorowodorek reaguje
z azotynem sodu, tworząc krystaliczną N1,N2-dwunitrozową pochodną. Po-
chodna ta pod wpływem ostrożnego ogrzewania z kwasem solnym prze-
chodzi z powrotem w dwuchlorowodorek (V).

Dwuchlorowodorek (V) jest ztwiązkiem nietrwałym. Już ogrzanie go
w roztworze uwodnionego alkoholu powoduje hydrolizę z wydzieleniem
formaldehydu i utworzeniem trwałego dwuchlorowodorku 2-nitro-2-n-pro-
pylopropylenodwuaminy (VI) (t. t. 178—179°). Związek ten reaguje z azo-
tynem sodu wydzielając obficie azot, a z chlorkiem p-nitrobenzoilu two-
rzy N1,N2-bis-(p-nitrobenzoilową) pochodną.

Należy zauważyć, że zjawisko hydrolizy związków heksahydropirymi-
dynowych z otwarciem pierścienia zauważył już w 1936 r. V e e r 5 ) na
przykładzie l,3-dwufenylo-2-arylo-heksahydropirymidyn, które pod wpły-
wem hydrolizy dają aldehyd i drugorzędową dwuaminę. Następnie M a t -
t e r6 ) stwierdził, że 4,4,6-trpjmetyloheksahydropirymidyna łatwo prze-
chodzi w 1,1,3-trójmetylopropylenodwuaminę pod wpływem rozcieńczo-
nego kwasu solnego, a trudniej pod wpływem alkoholowo-wodnego roz-
tworu NaOH. W czasie reakcja wydziela się formaldehyd.

Zasadę (V) otrzymaliśmy również z 2-nitro-2-n-propylopropanodio-
lu-1,3, formaldehydu i amoniaku w stosunku molowym 1:1:5 (z wydajno-
ścią ok. 6,5% teoretycznej) oraz z 2-nitro-2-n-propylopropanodiolu~-l,3
(1 mol) działaniem nadmiaru amoniaku (5 moli) (z wydajnością 5% teore-
tycznej), a więc w sposób już poprzednio zastosowany wobec 1-nitropro-
panu3).

Ogrzewając 2-nitro-2-n-propylopropanodiol-l,3 z roztworem wodnym
amoniaku na wrzącej łaźni wodnej otrzymaliśmy żywicowaty produkt,
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z którego działaniem alkoholowego roztworu chlorowodoru otrzymuje się
krystaliczny chlorowodorek, a z niego stałą aminę o t. t. 73—74° z wy-
dajnością ok. 3%. Na podstawie analizy oraz chemicznych własności sub-
stancji przypisujemy temu związkowi prawdopodobną budowę:
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3,7-dwunitro-3,7-dwu-(n.-propylo)-l,5-dwuazacyklooktanu (VII). Substan-
cja ta ma własności zbliżone do produktu otrzymanego wcześniej przez
współpracowników i jednego z nas2' z nitroetanu, formaldehydu i amo-
niaku. Podobnie, jak i tamten związek, tak samo i produkt (VII) z alko-
holowym chlorowodorem tworzy moniochlorowiodorek. Z azotynem sodu
w obecności kwasu solnego otrzymywano mononitrozową pochodną- Ni-
trozowa pochodna pod wpływem ogrzewania z kwasem solnym daje
z powrotem aminę (VII). Związek (VII) daje z chlorkiem p-toluenosulfo-
nowym dwutosylową pochodną, nie rozpuszczalną w ługu, co stanowi do-
wód istnienia dwóch grup aminowych drugorzędowych.

Chlorowodorek substancji (I) był zbadany przez prof. S 1 o p k a pod
względem czynności wobec saprofitycznych Mycobact. tbc. Stężenie bak-
teriostatyczne wynosi 60—125 mg°/o, czyli jest wyższe aniżeli dla związku
homologicznego pochodnej 1-nitropropanu.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

l-Nitrobutan otrzymano znaną metodą z bromku w-butylu i azotynu srebra
z następującą modyfikacją: zastosowano azotyn srebra zawieszony w czterochlorku
węgla i reakcję prowadzono w temperaturze wrzenia tego związku. Umożliwiło to
łatwiejsze regulowanie biegu reakcji. l-Nitrobutan uzyskano z wydajnością ok. 55%>
teoretycznej.

2-Nitro-2-n-propylopropandiol-l,3 otrzymano metodą opisaną przez H a s s a
i V a n d e r b i l d t a 7 ) z 1-nitrobutanu i formaldehydu w obecności wodorotlenku
wapniowego. Produkt o temp. topnienia 79—80° uzyskano z wydajnością 83°/o teore-
tycznej.
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Reakcje 1-nitro-n-butanu z formaldehydem i amoniakiem
w stosunku molowym 1:3:1

20 g (0,2 mola) 1-nitro-łi-butanu, 60 ml 30%-owego wodnego roztworu formal-
dehydu (0,6 mola) i 15 ml 25°/o-owego roztworu amoniaku (0,2 mola) ogrzewano
w temp. 95° pod chłodnicą zwrotną przy intensywnym mieszaniu. Po kilkunastu
minutach zniknęła faza nitrobutanu, a następnie ukazała się jasnożółta warstwa
produktu cięższego niż roztwór. Ogrzewanie trwało 3 godz. Po oziębieniu oddzielono
warstwę wodną od oleistego produktu i wodny roztwór zagęszczano na łaźni wodnej
do konsystencji syropu. Powstaje U' ten sposób nowa porcja oleistego produktu.
Syrop wykłócono z wodą, warstwę wodną zdekantowano, a dolną oleistą dołączono
do otrzymanej poprzednio. Roztwór wodny ponownie zagęszczono itd. Czynność tę
powtarzano kilkakrotnie.

Otrzymane oleiste frakcje połączono razem i rozpuszczono w alkoholowym roz-
tworze chlorowodoru. Po kilku godzinach wytrącił się biały, krystaliczny osad chlo-
rowodorków. Osad ten poddano frakcjonowanej krystalizacji z absolutnego etanolu.
Otrzymano dwie substancje:

1. trudniej rozpuszczalny w etanoh; chlorowodorek 5-nitro-5-łi-propylotetrahy-
drooksazyny-1,3 [chlorowodorek zasady (I)], t. t. 191—192° z rozkładem, w ilo-
ści 2,2 g.

2. chlorowodorek 2-nitro-2-hydroksymetylopentyloaminy [chlorowodorek zasa-
dy (II)], t. t. 168—169° w ilości 0,4 g.
Z mieszaniny reagentów pozostawionej w temperaturze pokojowej wykrystali-

zował po 4 miesiącach 2-nitro-2-n-propylopropanodiol-l,3 z wydajnością 47% w sto-
sunku do użytego nitrobutanu. Po okresie 8 miesięcy wytworzyło się bardzo mało
oleistego produktu, z którego działaniem alkoholowego roztworu chlorowodoru otrzy-
mano niewielką ilość chlorowodorku zasady (II).

Prowadzenie reakcji w temperaturach 50—80° dawało te same produkty, jed-
nak z bardzo.małą wydajnością. Najlepsze wydajności otrzymywano prowadząc reak-
cję w temperaturze 95° (wrzącej łaźni wodnej) w ciągu 2—8 godz. Stosowanie dłuż-
szego czasu reakcji powodowało obniżenie wydajności.

5-Nitro-5-n-propylotetrahydrooksazyna-l,3 (zasada I)

Chlorowodorek zasady (I) łatwo rozpuszcza się w wodzie, trudniej w alkoholu,
jest nierozpuszczalny w eterze, benzenie, chloroformie i acetonie.

Analiza:
Dla wzoru C7H15O3N2CI — Obliczono: 39,9% C, 7,2% H, 13,3% N;

otrzymano: 40,0% C, 7,5% H, 13,6% N.
Wolna zasada (I) jest cieczą. Otrzymana została przez zobojętnienie wodnego

roztworu chlorowodorku (I) kwaśnym węglanem sodu i ekstrakcją eterem. Jest nie-
rozpuszczalna w wodzie, dobrze rozpuszczalna w rozpuszczalnikach , organicznych.
Rozpuszczona w alkoholowym roztworze chlorowodoru daje chlorowodorek (I). Próby
oczyszczenia wolnej aminy (I) przez destylację pod zmniejszonym ciśnieniem nie
dały rezultatu. Następował rozkład substancji.

P i k r y n i a n z a s a d y (I) otrzymano z alkoholowego roztworu chlorowo-
dorku (I) działaniem kwasu pikrynowego w alkoholu. Produkt po kilkakrotnej kry-
stalizacji z alkoholu miał t. t. 163—164°.



O nitrozwiązkach, alifatycznych. XVI 385

Analiza:
Dla wzoru C13H17O10N5 — Obliczono: 17,4% N;

otrzymano: 17,7°/oN.

Reakcja zasady (I) z jodkiem metylu

Do eterowego roztworu 0,2 g (ok. 0,005 mola) zasady (I) dodano 1,5 g jodku me-
tylu (ok. 0,05 mola) i całość pozostawiono na noc. Następnego dnia odsączono pozo-
stałe kryształy dwumetylojodku (III). Otrzymano 0,3 g surowego produktu, który
po kilkakrotnej krystalizacji z etanolu miał t. t. 199—200°.

Analiza:
Dla wzoru C0H19O3N2J — Obliczono: 8,5% N;

otrzymano: 8,7%>N.

Identyczny związek można otrzymać w taki sam sposób bezpośrednio z żywicy.

Chlorowodorek 2-nitro-2-hydroksymetylopentyloaminy [chlorowodorek (II)]
Chlorowodorek zasady (II) jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu, trudno

w acetonie. Nie rozpuszcza się w eterze, benzenie i chloroformie.

Analiza:
Dla wzoru C0H15OSN2CI — Obliczono: 36,3% C, 7,5% H, 14,1% N;

otrzymano: 36,1% C, 7,8°/oH, 14,2% N.

Wodny roztwór chlorowodorku (II) reaguje z azotynem sodu z wydzieleniem azotu.

0,N-Dwubenzoilopochodna zasady (II)

0,2 g chlorowodorku zasady (II) (0,001 mola) i 0,4 g chlorku benzoilu (ok. 0,003 mo-
la) rozpuszczono w 5 ml pirydyny. Całość ogrzewano w ciągu 15 minut na wrzącej łaź-
ni wodnej, a następnie wylano do wody. Wytrącony osad odsączono i przemyto do-
kładnie roztworem kwaśnego węglanu sodu a następnie wodą. Otrzymano 0,25 g
surowego produktu, który po krystalizacji z alkoholu miał t. t. 101—102°.

Analiza:
Dla wzoru C20H22O6N2 •— Obliczono: 7,6%N;

otrzymano: 7,7%N.

Próby otrzymania pikrynianu oraz odpowiedniej pochodnej tiomocznika z izo-
tiocyjanianem fenylu nie dały rezultatu.

Hydroliza chlorowodorku (I) stęż. kwasem solnym

1 g chlorowodorku rozpuszczono w 25,ml stężonego kwasu solnego i ogrzewano
pod chłodnicą zwrotną w ciągu 4 godzin. Następnie odpędzono pod zmniejszonym
ciśnieniem kwas solny, a pozostałość krystalizowano z alkoholu. Otrzymano 0,6 g
chlorowodorku o temperaturze topnienia 167—169°. Okazał się on identyczny z chlo-
rowodorkiem (II).

Stosując krótszy czas ogrzewania i mniejszą ilość kwasu solnego, otrzymywano
albo niezmienioną substancję wyjściową albo obok chlorowodorku (I) małe ilości
chlorowodorku (II).
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Reakcja zasady (II) z formaldehydem

1 g chlorowodorku (II) (0,005 mola) rozpuszczono w 5 ml wody, zobojętniono
ostrożnie kwaśnym węglanem sodu i dodano 2 ml 30°/o-owego wodnego roztworu
formaldehydu (0,02 mola). Całość ogrzewano w ciągu godziny na wrzącej łaźni wodnej.
Wydzielony oleisty produkt reakcji rozpuszczono w alkoholowym roztworze chloro-
wodoru, Po kilku godzinach wytrącił się krystaliczny chlorowodorek (0,5 g), który po
krystalizacji z etanolu miał temperaturę topnienia 188—190°. Okazał się on iden-
tyczny z chlorowodorkiem (I).

Reakcja 2-nitro-2-«-propylopropanodiolu-l,3 z formaldehydem
i amoniakiem w stosunku molowym 1:1:1

8,2 g (0,05 mola) diolu, 5 ml 30%-owego wodnego roztworu formaldehydu
(0,05 mola) i 3,75 ml 25%-owego roztworu amoniaku (0,05 mola) ogrzewano na wrzą-
cej łaźni wodnej. Po godzinie ogrzewania zaczęła się wydzielać na dnie kolby oleista
warstwa. Ogrzewanie trwało 8 godzin. Po ochłodzeniu oddzielono -warstwę wodną,
którą przerabiano tak jak w poprzedniej kondensacji. Połączone frakcje oleiste roz-
puszczono w alkoholowym roztworze chlorowodoru. Wytrącony osad krystalizowano
z absolutnego etanolu. Otrzymano 1,2 g chlorowodorku o t. t. 190—192° i 0,5 g chlo-
rowodorku o t. t. 168—169°. Okazały się one identyczne z chlorowodorkiem (I) i (II)
otrzymanymi z poprzedniej kondensacji.

Reakcja 1-nitrobutanu z formaldehydem i amoniakiem
w stosunku molowym 1:3:5

10 g 1-nitrobutanu (0,1 mola), 30 ml 30%-owego roztworu formaldehydu (0,3 mo-
la), 37,5 ml 25%-owego roztworu amoniaku (0,5 mola) zmieszano razem i pozosta-
wiono w temperaturze pokojowej. Po dwóch tygodniach zaczęły się wydzielać drobne
kropelki oleistego produktu o barwie pomarańczowoczerwonej. Po sześciu tygodniach
mieszaninę reakcyjną ekstrahowano benzenem. Ekstrakt benzenowy po osuszeniu
bezwodnym siarczanem sodu zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem, a oleistą pozo-
stałość rozpuszczono w alkoholowym roztworze chlorowodoru. Wytrącił się krysta-
liczny osad dwuchlorowodorku 5-nitro-5-n-propyloheksahydropirymidyny [chloro-
wodorek zasady (V)], t. t. 171—173° z rozkładem, wydajność 0,4 g.

Chlorowodorek ten rozpuszcza się łatwo w wodzie, dość łatwo w alkoholu, nie
rozpuszcza się w benzenie, acetonie i chloroformie. Daje się oczyścić przez rozpusz-
czenie w alkoholu i wytrącenie chloroformem.

Analiza:
Dla wzoru C7H17O2N3CI2 — Obliczono: 34,2%>C, 6,9%H, 17,l°/oN;

otrzymano: 33,9%C, 7,O°/oH, 17,3VoN.

Dwunitrozopochodna zasady (V)

Do wodnego roztworu chlorowodorku (V) dodano roztwór azotynu sodu. Stały
produkt reakcji ekstrahowano eterem. Roztwór eterowy osuszono siarczanem sodu
i odpędzono eter. Krystaliczny dwunitrozozwiązek topił się (po krystalizacji z eteru)
w temperaturze 98—99°.
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Analiza:
Dla wzoru C7H13O4N5 — Obliczono: 29,0%;

otrzymano: 29,1%.

Rozkład chlorowodorku (V)

0,4 g chlorowodorku (V) rozpuszczono w 10 ml 96%-owego etanolu i ogrzewano
do wrzenia. Chlorowodorek początkowo roozpuścił się całkowicie. Po kilku minutach
wytrącił się na gorąco drobny, krystaliczny osad, a roztwór alkoholowy pociemniał. Po
ochłodzeniu osad odsączono. Otrzymano 0,25 g produktu. W roztworze alkoholowym
znaleziono formaldehyd, który zidentyfikowano jako 2,4-dwunitrofelenylohydrazon.
Produkt daje się oczyścić przez rozpuszczanie w wodzie i wytrącenie acetonem lub
przez krystalizację z etanolu. Jest to dwuchlorowodorek 2-nitro-2-n-propylopropyle-
nodwuaminy-1,3 [chlorowodorek (VI)] t. t. 178—179°.

Analiza:
Dla wzoru CflHi7O2N3Cl2 — Oblicaono: 30,1% C, 7,2% H, 17,9% N;

otrzymano: 29,8% C, 7,4% H, 18,0% N.

Dwu-(p-nitrobenzoilo) pochodna zasady (VI)

0,2 g chlorowodorku (VI) zmieszano z niewielkim nadmiarem chlorku p-nitro-
benzoilu i rozpuszczono w 5 ml pirydyny. Całość ogrzewano na łaźni wodnej 15 minut,
a następnie wylano do wody. Wytrącił się krystaliczny osad, który odsączono i prze-
myto roztworem kwaśnego węglanu sodu, a potem wodą. Po krystalizacji z alkoholu
otrzymano 0,2 g produktu o t. t. 216—217°.

Analiza:
Dla wzoru C2oH2iOsNB — Obliczono: 15,2% N;

otrzymano: 15,4% N.
Chlorowodorek zasady (VI) reaguje z azotynem sodu wydzielając obficie azot.

Reakcja 2-nitro-2-n-propylopropanodiolu-l,3 z formaldehydem
i amoniakiem w stosunku molowym 1:1:5

8,2 g diolu (0,05 mola), 5 ml 30%-owego roztworu formaldehydu (0,05 mola)
i 18,7 ml 25%-owego amoniaku (0,25 mola) zmieszano razem i pozostawiono w tem-
peraturze pokojowej. Po ośmiu tygodniach mieszaninę ekstrahowano benzenem.
Ekstrakt osuszono i zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem. Oleistą pozostałość roz-
puszczono w alkoholowym roztworze chlorowodorku. Wytrącił się osad chlorowo-
dorku (0,8 g), który okazał się identyczny z chlorowodorkiem (V).

Reakcja 2-nitro-2-«-propylopropanodiolu-l,3 z amoniakiem
w stosunku molowym 1:5

1. 8,2 g diolu (0,05 mola) rozpuszczono w 37,5 ml 25%-owego roztworu amoniaku
(0,5 mola) i pozostawiono w temperaturze pokojowej. Po ośmiu tygodniach miesza-
ninę ekstrahowano benzenem, a dalej postępowano jak w kondensacji poprzedniej.
Otrzymano 0,6 g chlorowodorku, który zidentyfikowano jako chlorowodorek (V).
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2. Ilości reagentów użyte w poprzedniej kondensacji ogrzewano na wrzącej
łaźni wodnej w ciągu 45 minut. Powstał żółty, żywicowały produkt, który miał konsy-
stencją półstałą. Żywicę tę rozpuszczono w alkoholowym roztworze chlorowodoru.
Następnego dnia odsączono krystaliczny osad chlorowodorku. Z chlorowodorku tego
działaniem kwaśnego węglanu sodu, otrzymano stałą aminę (0,4 g), która po krysta-
lizacji z etanolu miała t. t. 73—74°. Próby otrzymania wolnej aminy wprost z żywi-
cy nie dały rezultatu. Aminie tej przypisujemy budowę 3,7-dwu-(n-propylo)-3,7-
dwunitro-l,5-dwuazacyklooktanu (VII). Związek ten jest dobrze rozpuszczalny w ben-
zenie, eterze i alkoholu. Rozpuszcza się również w 2 n HC1.

Analiza:
Dla wzoru C12H24O4N4 — Obliczono: 50,0% C, 8,3% H, 19,4% N;

otrzymano: 50,3% C, 8,1% H, 19,4% N.

Ciężar cząsteczkowy metodą Rasta:
Obliczono: 288,
otrzymano: 280.

Monochłorowodorek zasady (VII)

Oczyszczoną przez krystalizację aminę (VII) rozpuszczono w eterze i roztwór
wysycono gazowym chlorowodorem. Wytrącił się biały, krystaliczny osad chlorowo-
dorku (VII) t. t. 173—174°. Związek ten jest identyczny z chlorowodorkiem otrzy-
manym wprost z żywicy. Jest rozpuszczalny w wodzie i alkoholu, nierozpuszczalny
w innych rozpuszczalnikach organicznych.

Analiza:
Dla wzoru C12H25O4N4CI — Obliczono: 17,2%N;

otrzymano: 17,4%N.

Mononitrozopochodna zasady (VII)

0,3 g chlorowodorku (VII) rozpuszczono w wodzie, zakwaszono kroplą 2 n HC1
i dodano roztworu azotynu sodu. Wytrącił się stały produkt, który ekstrahowano
eterem. Uzyskany po odpędzeniu eteru nitrozwiązek (ok. 0,2 g) miał po krystalizacji
z eteru t. t. 110—111°.

Analiza:
Dla wzoru CISHSSOBNB — Obliczono: 22,1%N;

otrzymano: 22,3%N.

Hydroliza nitrozopochodnej zasady (VII) staż. kwasem solnym

0,2 g nitrozozwiązku ogrzewano ostrożnie z kilkoma kroplami stęż. kwasu sol-
nego na łaźni wodnej o temperaturze 60°. Nitrozozwiązek rozpuścił się całkowicie,
towarzyszyło temu wydzielanie się gazu. Roztwór odparowano do sucha, a pozo-
stałość krystalizowano z alkoholu. Otrzymano około 0,1 g substancji o t. t. 172—174°.
Okazała się ona identyczna z otrzymanym poprzednio chlorowodorkiem (VII).

Reakcja związku (VII) 2 chlorowodorkiem p-toluenosulfomowym

0,3 g zasady (VII) (0,001 mola) i 0,6 g chlorku p-toluenosulfonowego (0,003 mola)
rozpuszczono w 7 ml pirydyny. Całość ogrzewano na wrzącej łaźni wodnej w ciągu pół
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godziny i następnie wylano do wody. Odsączono 0,4 g surowego produktu, który po
kilkakrotnej krystalizacji z etanolu miał t.. t. 114—115°. Związek jest nierozpusz-
czalny w roztworze wodorotlenku sodowego.

Analiza:
Dla wzoru C26H30O8N9S2 — Obliczono: 9,3% N;

otrzymano: 9,6%N.

STRESZCZENIE

Kondensowano 1-nitrobutan z formaldehydem i amoniakiem w stosunku molo-
wym 1:3:1. Otrzymano żywicowały produkt, z którego wyodrębniono dwie zasady
pod postacią krystalicznych chlorowodorków. Są to: chlorowodorek 5-nitro-5-n-pro-
pylotetrahydrooksazy.ny-1,3 (I), t. t. 190—192° z rozkładem i chlorowodorek 2-nitro-
2-hydroksymetylopentyloaminy (II), t. t. 169—170°. Otrzymano pikrynian i jodek
N-dwumetyloaminiowy zasady (I) i 0,N-dwubenzoilo-pochodną zasady (II). Chloro-
wodorek (I) ogrzewany ze staż. kwasem solnym daje chlorowodorek (II) i formalde-
hyd. Zasada (II) daje z formaldehydem zasadę (I). Ob,vdwa produkty otrzymano
również przez kondensację 2-nitro-2-n-propylopropanodiolu-l,3 z formaldehydem
i amoniakiem w stosunku molowym 1:1:1.

Z produktów kondensacji 1-nitrobutanu z formaldehydem i amoniakiem w sto-
sunku molowym 1:3:5 wydzielono dwuchlorowodorek 5-nitro-5-n-propyloheksahydro-
pirymidyny (V), t.t. 171—173° z rozkładem. Chlorowodorek (V) łatwo przechodzi w dwu-
chlorowodorek 2-nitro-2-w-propylopropylenodwuaminy-l,3 (VI), t. t. 178—179°. Sub-
stancję (V) otrzymano również kondensując 2-nitro-2-n-propyłopropanodiol-l,3 z for-
maldehydem i amoniakiem W stosunku molowym 1:1:1, a także przez działanie na ten
związek samym amoniakiem. Otrzymano dwunitrozopochodną związku (V) i dwu-
(p-nitrobenzoilo)-pochodną związku (VI).

Działając na diól amoniakiem na gorąco otrzymano związek o prawdopodobnej
budowie 3,7-dwunitro-3,7-dwu-(n.-propylo)-l,5-dwuazacyklooktanu (VII), t. t. 73—74°.
Otrzymano także monochlorowodorek, mononitrozopochodną i dwutosylową pochod-
ną związku (VII).

Autorzy składają serdeczne podziękowanie mgr J. Ś w i ę t o s ł a w s k i e j -
S c i s ł o w s k i e j za umożliwienie wykonania analizy widmowej substancji (I) i (II),
a mgr D. C i e c i e r s k i e j i mgr K. G o r c z y ń s k i e j za wykonanie pomiarów
widma absorpcji.

Prof. S. S l o p k o w i autorzy składają podziękowanie za zbadanie działania
bakteriostatycznego substancji (I) wobec Mycobacteria.

Otrzymano 11.VI.1954.
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ON ALIPHATIC NITROCOMPOUNDS. XVI. PRODUCTS OF REACTION
OF 1-NITRO-n-BUTANE WITH FORMALDEHYDE AND AMMONIA

by T. URBAŃSKI and H. PIOTROWSKA
<

Institute of Organie Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa
Department of Organie Technology, Institute of Technology, Warszawa

Continuing the experiments on the reaction of nłtroparaffins with for-
maldehyde and ammonia1'2' the reactions with 1-nitro-n-butane have
now been investigated. Using the reagents: 1-nitro-n-butane, formaldehy-
de and ammonia in a molar proportion 1:3:1 two'new compounds have been
obtained: hydrochloride of 5-nitro-5-7npropyl-tetrahydrooxazine-l,3 (I)
(m. p. 190—192°) and hydrochloride of 2-nitro-2-hydroxymethyl-pentyl-
amine (II) (m.p. 169'—170°). They have been separated by fractional ery-
stallisation from alcohol. It is evident, that the reaction of 1-nitro-n-bu-
tane leads to a fonnaitiion of less aoimplioated cornpounds than in the
case of the analogous reaicitian of l-nibnopropane investag&ted eatrlier 1>.

The same products (I) and (II) with a higher yield (11,5% and 5% of
theoretical respectively) have been obtained, when 2-nitro-2-n-propyl-
propanediol-1,3 was uised instead of l-initro-n--butane.

The hydrochloride (I) yielded an oily N-nitrosoderivative, which on
warnmng with hydrochloric acid led to the outset hydrochloride (I). The
free base (I) reacted with methyl iodide to yield dimethyl iodide (III)
(m.p. 199—200°).

On boiling with conc. hydrochloric acid for several hours, the hydro-
chloride of (I) lost a mol of formaldehyde and the hydrochloride of (II)
was formed. The hydrochloride of (I) is nat very stable and deoomposes
parĄy in aąueous soluition. Thus free farmaldehyde can be detected
in the solution.

The product (II) is a primary amine. Its hydtochloTiide reaicted
with sodium nitrite evolving nitrogen. It furnished a 0,N-dibenzoyl de-
rivative (IV) (m.p. 101—102°) under action of benzoyl chloride. When
base (II) was warmed with formaldehyde solution the base (I) was ob-
tained.

Ultraviolet absorption speetra of hydrochlorides of (I) and (II) have
been examined. The results -are shoiwn on the graph (fig. 1). The conapound
(I) gives a strong absorption maximum near to I — 270 m (x produoed by
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a nitrogroup. On the eomtrary, there is ruo maxknum of absorption in the
spectrum of (II)- This is in accordance with a hypothesis expressed by one
of the authors of the present paper 4 ). According to this, no nitrogroup
maximum should be produced, if chelate fings between the nitro- and hy-
droxyl-groups or primary or secondary aminogroups through hydrogen
bonds could be formed.

When l-nitro-n-butane (1 mol) reacted with 3 mols of formaldehyde
in an exeess of ammotnia (5 mols) at room temperaturę, a smali yield of
5-nitro-5-n-propylhexahydropyrimidine (V) resulted. It was isolated in
the form of dihydrochloride (m. p. 171—173°).

It forms a crystalline ldi-N1,N2-nitroso derivative (m. p. 99—100°). On
warming with hydrochloric acid it yielded back the dihydrochloride of (V).

The dihydrochloride of (V) is unstable and on warming with aąueous
alcohol formaldehyde was split off and a stable dihydrochloride of 2-nitro-
2-n-propylpropylenediamine-l,3 (VI) (m. p. 178—179°) was formed, The
product reacted with p-nitrobenzoylchloride to yield N1,N2-di-(p-nitro-
benzoyl)-derivative (m. p. 216—217U).

A better yield of (V) (ca 6,5% of the theoretical) was obtained, when
2-nitrio-2-n-propylpr'opanediiol-l,3 reacted with an eąuimolecular quan-
tity of formaldehyde and ammoiniia.

When 2-ndtrio-2-n-propylpropanediiol-l,3 was warmed wdth an excess
of ammonia on a steam baith a new base (VII), isolated as hydfoichloiride
was obtained. Hydrochloride was converted into the free base (VII)
(m. p. 73—74°). On the basis of analysis and chemical properties we sug-
gest that this be 3,7-dinitro-3,7-di-fn-propyl)-l,5-diazacyclooctane. It for-
med a monohydrochloride (m. p. 173—174°), a crystalline mono-N~n:troso-
derivative (m. p. 110—111°), which on warming with hydrochloric acid
yielded back the hydrochloride of (VII).

The presence of two secondary aminogroups has been proved by for-
ming of the di-tosyl derivative, insoluble in sodium hydroxide solution.

The hydrochloride (I) found by Ś1 o p e k to be of moderate
bacteriostatic activity in vitro against saprophytic Mycobacteria.
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