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O NITROZWIĄZKACH ALIFATYCZNYCH. XVII.
O PRODUKTACH REAKCJI 1-NITRO-IZO-BUTANU

Z FORMALDEHYDEM i AMONIAKIEM

Tadeusz URBANSKI i Janina KOLESlNSKA

Zakład Syntezy Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
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1-Nitró-teo-butan reaguje z formaldehydem i amoniakiem tworząc nowe
związki, w tej liczbie: pochodną tetrahydro-l,3-oksazyny (I) i aminoal-
kohol (II). Związek (I) pod wpływem ogrzewania z kwasem solnym
ulega hydrolizie, połączonej z utratą cząsteczki formaldehydu. Zwią-
zek (II) ogrzewany z formaldehydem ulega cyklizacji z utworzeniem (I).

l-HiMpoM3o6yTaH (1 Mont) peampyCT c cpopMajib#ernflOM (3 MOJIH)
II aMMMaKOM (1 MOJib) o6pa3yn HOBbie coeflMHeHim: npon3B0jr,Hyio
rnflpo-l,3-OKca3MHa (I) H aMHHOcnwpT (II). CoeĄunenue (I) n o s
HarpeBaHHH c cojMHoń KMCJIOTOJI noflBepraeTea rwflpojiM3y c
1 MOJIH dpopMajifaflerufla. Coefluneroie (II) no,a; BJiKHHneM noflorpeBa c

noflBepraercH î MKJin3aî MM c o6pa3OBaHHeM (I).

1-Nitro-isobutane (1 mol) can react with formaldehyde (3 mol) and
ammonia (1 mol) forming new compounds: a derivative of tetrahydro-
-l,3-oxazine (I) and an aminoalcohol (II). Compound (I) when warmed
with hydrochloric acid underwent hydrolysis and cleavage, with elimi-
nation of 1 mol of formaldehyde. Compound (II) when warmed with
formaldehyde was subject to cycłisation and tłie compound (I) was

formed.

W poprzedniej publikacji i ; P i o t r o w s k a i jeden z autorów pracy
niniejszej zbadali reakcję l-nitro-n-butanu z formaldehydem i amonia
kiem. W dalszym ciągu tej serii badań autorzy nracy niniejszej zbadali re-
akcje 1-nitro-izo-butanu z formaldehydem i amoniakiem. Okazało się, że
produkty, jakie daje 1-nitro-izo-butan, gdy odczynniki są użyte w stosun-
ku 1:3:1, są analogiczne do produktów reakcji 1-nitro-n-butanu. Otrzy-
muje się produkt żywicowaty, składający się z polimeru o nie zbadanej bu-
dowie i dwóch zasad — (I) i (II) — dotychczas nie opisanych w literaturze,
które można wydzielić w postaci chlorowodorków przez rozpuszczenie ży-
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wicy w alkoholowym roztworze chlorowodoru: naprzód wytrąca się trud-
niej rozpuszczalny chlorowodorek 5-initro-5-tóo-propylo-tetrahydrooksazy-
ny-1,3 (I) o t. t. 190° z wydajnością ok. 10% teoretycznej, a po kilku dniach
łatwiej rozpuszczalny chlorowodorek 2-nitro-2-hydroksymetylo-t20-pen-
tyloaminy (II) o t. t. 165—167°, z wydajnością ok. 5% teoretycznej.

Obydwa związki (I) i (II) tworzą piikryniany.
Obydwa związki otrzymaliśmy również wychodząc nie z l-nitro-izo-

butanu, lecz z 2-nitro-2-izo-propylopropanodiolu-l,3 (III). Związek ten
o t. t. 84—86° otrzymaliśmy z l-nitro-izo-butanu przez przyłączenie do
niego dwóch cząsteczek formaldehydu w obecności wodorotlenku wapnio-
wego. Wydajność wynosiła 87% teoretycznej.
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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 tej pochodnej ze stężonym kwasem solnym daje
z powrotem chlorowodiorek (I),

Z jodkiem metylu zasada (I) diaje jodek N-dwumetyłowej pochodu
nej (IV) o t. t. 201—202°,

Chlorowodorek produktu (II) reaguje z azotynem sodu wydzielając
obficie azot.

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych nitrowych tetra-hy-
drooksazyny dotychczas przyrządzonych i zbadanych, związek (I) ulega
hydrolizie i odszczepieniu formaldehydu pod wpływem kilkogodzinnego
gotowania z kwasem solnym. Stwliierdaonio, że jeden mol związku (I) wy-
dziela ok. 0,8 mola formaldehydu. Ilość formaldehydu ustalono przez
wytrącenie jego dwunitrofenylohydrazonu.

W wyniku hydrolizy związku (I) tworzy się chlorowodorek (II).
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Wolna zasada (II) ogrzewania z farmałdeiiydem ulega cyklizacji i z po-
wrotem powstaje pochodna tetrahydrooksazyny (I). Chlorowodorek (I)
podobnie, jak opisany w pracy poprzedniej 1 ) chlorowodorek pochodnej
tetrahydnooksazynowej otriziyimaoej z l-mlitro-n-butainiu, nie jest trwały
w roztworze wodnym i w czasie ogrzewania takiego roztworu wydziela się
formaldehyd.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

1-Nitro-izo-bU'tan

1-Nitro-teo-butan przyrządziliśmy w zwykły sposóo, wychodząc z pierwszorzę-
dowego alkoholu izobutylowego przez jodek izobutylu 2 3' 4). Zebrano produkt desty-
lujący w 136—137°, n'o° = 1,404.

2-Nitro-2-izo-propyloprc-panodiol-l,3 (III)

10 g (0,1 mola) 1-nitro-izo-butanu zmieszano z wodorotlenkiem wapniowym do
pH = 7,5, intensywnie mieszając, ogrzano ciepłą wodą do 28° i wkroplono w ciągu
pół godziny 20 cm3 30,5%-owego, obojętnego roztworu formaldehydu (0,2 mola). Tem-
peratura podniosła się samorzutnie do 35°. Przez ochłodzenie obniżono ją do 30°.
Temperaturę tę utrzymywano do końca reakcji. pH przy. końcu reakcji wyno-
siło ok. 8.

Po wkropleniu całej ilości formaldehydu znikła warstwa nitro-izo-butanu
i otrzymano jedną fazę. Całość mieszano jeszcze w ciągu 2 godzin w temperaturze 25°.

Po skończonej reakcji, roztwór przesączono i przesącz umieszczono w lodówce.
Po kilku dniach odsączono krystaliczny osad. Przesącz zatężono w próżni na łaźni
wodnej i zebrano dodatkową ilość produktu.

Produkt przekrystalizowano z benzenu. Wydajność 14,5 g (87°/o teoretycznej).
Produkt ma t. t. 84—86°, jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, eterze, alkoholu etylo-
wym, acetonie.

W benzenie dobrze rozpuszcza się na gorąco, trudno na zimno. W chloroformie
nie rozpuszcza się ani na zimno, ani na gorąco.

Analiza:
Dla wzoru CGH13O4N — Obliczono: 44,1% C, 7,9°/o H, 8,6% N;

otrzymano: 44,5% C, 7,8°/o H, 9,0% N.

Reakcja 1-nitro-izo-butanu z formaldehydem i amoniakiem

Zmieszano 10,9 ml 1-nitro-izo-butanu (0,1 mola), 35 ml 30%-owego wodnego
roztworu formaldehydu (0,3 mola, 4,5 ml nadmiaru) 1 7 ml 25%-owego roztworu
amoniaku (0,1 mola). Natychmiast rozpoczęła się egzotermiczna reakcja. Temperatura
podniosła się do 45°. Całość pozostawiono w temperaturze pokojowej na dwa dni,
po czyni ogrzano na łaźni wodnej, intensywnie mieszając w ciągu 7 godzin w tem-
peraturze 95°. W trakcie tej części reakcji wydzieliła się żółta warstwa oleista,
cięższa niż roztwór.
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Po oziębieniu oddzielono oleisty produkt. Krótszy czas ogrzewania (np. 3 lub
5 godz.) wpływa na obniżenie wydajności produktu.

Warstwę wodną odparowano do konsystencji syropu na łaźni wodnej. Syrop
wykłócono z wodą. Wyciąg wodny oddzielono od oleju i ponownie odparowano do
konsystencji syropu, który znów wykłócono z wodą i odparowano. Czynność tą po-
wtarzano kilkakrotnie.

Złączone produkty oleiste rozpuszczono w 40 ml alkoholowego roztworu chlo-
rowodoru.

Po oziębieniu wytrącił się biały, krystaliczny osad, którego analiza odpowiada
chlorowodorkowi 5-nitro-5-izo-propylo-tetrahydrooksazyny-l,3 (I). Bo kilkakrotnej
krystalizacji otrzymano 2,0 g, (ok. 10% wydajności teoretycznej) tego związku
0 t. t. 185—190°.

Analiza:
Dla wzoru C7H15O3N2OI — Obliczono: 40,0% C, 7,1% H, 13,3% N;

otrzymano: 40,4% C, 6,8%> H, 13,6% N.

Chlorowodorek rozpuszcza się w wodzie i w alkoholu. Nie rozpuszcza się w ben-
zenie, eterze i chloroformie. Z azotynem sodu daje oleistą N-nitrozową pochodną.

Z przesączu po oddzieleniu chlorowodorku (I) po kilteu dniach wytrącił się chlo-
rowodorek 2-nitro-2-hydroksymetylo-izo-pentyloaminy (II) w ilości 0,6 g (około 5%
wydajności teoretycznej). Topi się w temperaturze 165—167°. Bozpuszcza się w wodzie
1 alkoholu. Nie rozpuszcza się w eterze, benzenie i chloroformie. Wodny roztwór
chlorowodorku (II) reaguje z azotynem sodu z obfitym wydzieleniem azotu.

Analiza:
Dla wzoru C0H5O3N2CI — Obliczono: 36,3% C, 7,5% H, 14,1% N;

otrzymano: 36,7% C, 7,8% H, 14,4% N.

Reakcja 2-nitro-2-izo-propylopropanodiolu-l,3 (III) z formaldehydem
i amoniakiem

8,2 g 2-nitro-2-t20-propylopropanodiolu-l,3 (III) zmieszano z 30,5°/o~owym wod-
nym roztworem formaldehydu {0,05 mola) oraz 3,75 ml 25%-owego roztworu amo-
niaku (0,05 mola).

Całość ogrzewano na wrzącej łaźni wodnej pod chłodnicą zwrotną w ciągu 8 go-
dzin. Po I'/a godziny ogrzewania zaczęła się wydzielać warstwa oleista opadająca
na dno kolby. Po oziębieniu oddzielono warstwę wodną od oleistej. Warstwę wodną .
zagęszczono na łaźni- wodnej, wykłócono z wodą, jak opisano poprzednio, a otrzy-
many olej rozpuszczono w 30 ml alkoholowego roztworu chlorowodoru. Po ozię-
bieniu, po kilku dniach wydzielił się osad, który rozdzielono przez krystalizację
z alkoholu na dwie frakcje:

1) chlorowodorek 5-nitro-5-izo-propylo-tetrahydrooksazyny-l,3 (I) w ilości 0,8 g
o t. t. 187—190° (z rozkładem) (II) identyczny z otrzymanym poprzednio.

2) chlorowodorek 2-nitro-2-hydroksynietylo-izo-pentyloaminy (II) w ilości około
0,1 g, t. t. 165—167°, identyczny z produktem otrzymanym poprzednio.

P i k r y n i a n z a s a d y (I). Roztwór chlorowodorku zasady (I) w wodzie zobo-
jętniono kwaśnym węglanem sodowym. Wydzieloną oleistą zasadę (I) wyekstraho-
wano eterem, roztwór eterowy osuszono siarczanem sodu. Eter odparowano. Tak
otrzymaną wolną zasadą (I) rozpuszczono w bezwodnym alkoholu i dodano wodnego
roztworu kwasu pikrynowego. Jasnożółte kryształy pikrynianu (I) przekrystalizo-
wano z bezwodnego alkoholu. T. t. 167—168Q (z rozkł.).
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Analiza:
Dla wzoru Ci3Hi7O10N5 — Obliczono: 17,4% N;

otrzymano: 17,7% N.

Jodek 3,3-dwumetylo-5-nitro-5-izo-propylo-tetrahydro-l,3-oksazyny (IV)

4 g zasady (I) rozpuszczono w 10 ml eteru i dodano 15 ml jodku metylu. Na na-
stępny dzień odsączono wydzielone jasnożółte kryształy jodku 3,3-dwumetylo-5-nitro-
-5-izo-propylo-tetrahydro-lr3-oksazyny (IV). Przemyło alkoholem, eterem usuwając
zanieczyszczenia żywicą. Otrzymano 0,2 g produktu. Po przekrystalizowaniu z bez-
wodnego alkoholu t. t. 201—202°.

Analiza:
Dla wzoru C0H10O3N2J — Obliczono: 8,5% N;

otrzymano: 8,8°/o N.

N - n i t r o z o p o c h o d n a z a s a d y (I). Chlorowodorek zasady (I) rozpusz-
czono w niewielkiej ilości wody. Dodano 20°/o-owego roztworu azotynu sodowego.
Wydzieloną substancję oleistą wyekstrahowano eterem. Roztwór eterowy przemy to
kwaśnym węglanem sodowym i osuszono bezwodnym siarczanem sodu. Po odparo-
waniu eteru otrzymano oleisty produkt, dający dodatni wynik reakcji L i e b e r -
m a n n a (na zimno); N-nitrozoaminę ogrzano z kilku kroplami stężonego kwasu
solnego. Po oziębieniu wydzielił się osad, który przekrystalizowano z bezwodnego
alkoholu. Okazał się on identyczny z chlorowodorkiem wyjściowym.

P i k r y n i a n z a s a d y (II). Chlorowodorek zasady (II) rozpuszczono w bez-
wodnym alkoholu, dodano wodnego roztworu kwasu pikrynowego. Odsączono wytrą-
cone żółte kryształy, mające t. t. 158—160°.

Analiza:
Dla wzoru C12H17O10N5 — Obliczono: 17,9°/o N;

otrzymano: 18,1% N.

Hydroliza chlorowodorku (I) stęż. kwasem solnym.

1 g chlorowodorku zasady (I) ogrzewano na łaźni wodnej z 25 ml stężonego
kwasu solnego w ciągu 6 godzin pod chłodnicą zwrotną. Z roztworu oddestylowano
pod zmniejszonym ciśnieniem wodę z HC1 i formaldehydem. Ilość formaldehydu
w destylacie oznaczono wagowo, jako 2,4-dwunitrofenylohydrazon. W przeliczeniu
na 1 mol chlorowodorku (I) wydzieliło się 0,8 mola formaldehydu. Pozostałość po
destylacji próżniowej przekrystalizowano z bezwodnego alkoholu. Otrzymano 0,4 g
chlorowodorku o t. t. 167—170°, który okazał się identyczny z chlorowodorkiem (II).

Również pikrynian z nowootrzymanego chlorowodorku okazał się identyczny
z pikrynianem (II).

Próby stosowania innego czasu ogrzewania chlorowodorku (I) nie dały tak
wyraźnego efektu hydrolizy i odrywania cząsteczki formaldehydu.

Tak więc 4-godzinne ogrzewanie spowodowało wydzielenie tylko 0,1 mola for-
maldehydu (na 1 mol użytej substancji), natomiast 8-godzinne ogrzewanie spowodo-
wało całkowity rozkład związku z utworzeniem chlorku amonu, jako jednego z pro-
duktów.
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Reakcja zasady (II) z formaldehydem

0,1 g chlorowodorku zasady (II) rozpuszczono w 10 ml wody, dodano do zobo-
jętnienia 0,5 ml 10%-owego kwaśnego węglanu sodowego i 1 ml 30%-owego roztworu
formaldehydu. Roztwór ogrzewano na łaźni wodnej w ciągu 1 godziny. Otrzymaną
emulsją wyekstrahowano eterem; osuszono siarczanem sodu. Do oleistego produktu
dodano kilka kropel alkoholowego roztworu chlorowodoru. Po oziębieniu wytrącił
się krystaliczny chlorowodorek, który po krystalizacji z bezwodnego alkoholu miał
t. t. 190°. Okazał się on identyczny z chlorowodorkiem zasady (I).

Analizy elementarne wykonał inż. J. U r b a ń s k i .

STRESZCZENIE

Przyłączając do 1-nitro-izo-butanu dwie cząsteczki formaldehydu w obecności
wodorotlenku wapniowego otrzymano 2-nitro-2-izo-propyłopropanodiol-l,3 (III)
0 t. t. 84—86°, z którego przez kondensację z formaldehydem i amoniakiem w sto-
sunku molowym 1:1:1 otrzymano dwie zasady w postaci krystalicznych chlorowo-
dorków:

1) chlorowodorek 5-nitro-5-izo-propylo-tetrahydrooksazyny-l,3 (I) t. t. 187—190°
(z rozkł.).

2) chlorowodorek 2-nitro-2-hydroksymetylo-i20-pentyloaminy (II) t. t. 165—167°.
Te same związki otrzymano przez kondensację 1-nitro-izo-butanu z formalde-

hydem i amoniakiem w stosunku molowym 1:3:1.
Ze związku (I) otrzymano:
jodek-3,3-dwumetylo-5-nitro-5-izo-propylotetrahydro-l,3-oksazyny (IV), pikrynian

1 pochodną N-nitrozową, z której otrzymano związek wyjściowy przez ogrzewanie ze
stężonym kwasem solnym.

Ze związku (II) hydrolizując chlorowodorek zasady (I) stężonym kwasem solnym
otrzymano chlorowodorek zasady (II). Ogrzewając chlorowodorek (II) z formaldehy-
dem otrzymano chlorowodorek (I).

Otrzymano 11.VI.1954.
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ON ALIPHATIC NITROCOMPOUNDS. XVII.
ON PRODUCTS OF REACTION OF 1-NITRO-7SO-BUTANE WITH

FORMALDEHYDE AND AMMONIA
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To complete the work described in the previous paper1', 1-nitro-iso-
butane (1 mol) has been subjected to the actiion of formaldehyde (3 mols)
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and ammonia (1 mol). This led to formation of two new bases, which
have been isiolated in the form of their hydrochlorides:

5-nitro-5-isopropyltetrahydrooxazine (I), m. p. 190° (yield 10%) and
2-nitro-2-hydroxymethyl-isopentylamine (II) m. p. 165—167° (yield 5%).
They have been separated on the basis of their different solubility in al-
cohol, the hydrochloride of (II) being morę soluble. Both products have
also been prepared, when a new compound 2-nitro-2-isopropylpropane-
diol-1,3 (III) m. p. 84—86° instead of 1-nitro-isobutane was used. One mol
of (III) reacted with 1 mol of formaldehyde and one mol of ammonia. Both
bases form picrates; picrate (I) m. p. 167-—168° (dec.) and picrate (II)
m. p. 158—160°.

The hydrochloride of (I) reacted with sodium nitrite to yield an oily
N-nitrosocompound. This, when carefully warmed with conc. hydrochloric
acid yielded the hydrochloride of (I). Free base (I), when dissolved in
methyl iodide furnished N,N-dimethyl iodide (IV) m. p. 201—202°.

The hydrochloride (I) in aąueous solution is not very stable, a certain
amount of formaldehyde can be detected in the solution. When 1 mol of
hydrochloride (I) was warmed on a steam bath with conc. hydrochloric
acid for 6 hours, and them the liąuid was distilled under reduced pressure,
ca 0,8 mol of formaldehyde was found in the distillate, determined as
its 2,4-dinitrophenylhydrazon. The residue of the distillation, purified by
•crystallisation from alcohol"proved to be the hydrochloride (II).

Free base (II) when warmed with formaldehyde furnished the hy-
drochloride (I). Thus, the compound (I) behaves in a manner identical
with similar compounds formed from 1-nitro-propane or 1-nitro-n-butane,
being subjected to cleavage and ring-opening when warmed with hy-
drochloric acid.
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