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O POCHODNYCH AZOKSYBENZENU. II.
IZOMERY STRUKTURALNE NIESYMETRYCZNYCH POCHODNYCH

3,5,3',5'-CZTERONITRO AZOKSYBENZENU

Tadeusz URBAftSKI i Jerzy URBANSKI

Katedra Technologii Organicznej II Politechniki, Warszawa

Otrzymano dwie pary izomerów strukturalnych pochodnych 3,5,3',5'-czte-
ronitroazoksybenzenu, zawierających różne podstawniki w pozycjach 4,4'.
Substancje te różnią się pomiędzy sobą tylko położeniem tlenu w grupach

azoksy.
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Two pairs of position isomers, derivatives of 3,5,3',5'-tetranitroazoxyben-
zene have been prepared. The substances diff-er by the position of the

oxygen atoms in the azoxy groups,

W celu uzyskania dalszych dowodów asymetrycznej budowy grupy
azoksy postanowiliśmy zsyntezować izomery strukturalne pochodnych
3,5,3',5'-czteronitroazoksybenizenu; okazało się to możliwe dzięki niejedna-
kowej reaktywności grup metoksylowych w otrzymanym poprzednio trój-
nitroazoksyanizolu (I) 1 ).

Ogrzewając ten związek z kwasem bromowodorowym w obecności kwa-
su octowego otrzymaldśmy pochodną wodorotlenową, zawierającą najpraw-
dopodobniej grupę OH w pierścieniu A:
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Za założeniem tym przemawiają następujące fakty:
1 —negatywny wynik hydrolizy 4,4'-dwumetoksy-3,3'-dwunitroazoksy-

benzenu (dwunitroazoksyanizolu) nawet po długotrwałym ogrzewaniu do
wrzenia z bezwodnym roztworem bromowodoru w kwasie octowym1*,
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2 — duża reaktywność grup metoksylowych zarówno w pozycji 4 jak
i 4' pochodnych 3,5,3',5'-czteronitroazoksybenzenu (np. nie udało się nam
przeprowadzić selektywnej hydrolizy grupy metylowej w pozycji 4'
w 4,4'-dwumetoksy-3,5,3\5'-czteronitn>azoksybenzeme2>,

3 — zgodna z tym założeniem różnica reaktywności grup metoksylo-
wych otrzymanych izomerów w pozycjach 4 i 4', co stwierdziliśmy w toku
dalszej pracy.

Dalszy bieg omawianej syntezy był następujący:
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W ten sposób udało się nam otrzymać dwie pary izomerów struktural-
nych: (IV) i (VII) oraz (V) i (VIII), różniących się między sobą własnościa-
mi fizycznymi i chemicznymi, co stanowi dalsze potwierdzenie
trycznej budowy grupy azoksy.
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Nitrowanie pochodnej trójnitrowej (III) do czteronitrowej (IV) prze-
prowadziliśmy za pomocą mieszaniny bogatszej w kwas azotowy, a więc
w ostrzejszych warunkach w porównaniu z nitrowaniem trójnitroazoksy-
anizolu do czteronitroazoksyanizolu. Na uwagę zasługuje tu również fakt,
że wymiana chloru w związku (V) na grupę metoksylową z utworzeniem
substancji (VI) zachodzi nawet w temperaturze pokojowej z bardzo dużą
szybkością.

Stosunkowoi dość duża różnica reaktywności grup metoksylowych
w substancjach (IV) i (VII) świadczy o asymetrycznej budowie grupy
azoksy. Gdy grupa OCH3 znajduje się w pierścieniu B, hydroliza zachodzi
po- kilku minutach po- zastosowaniu wodnego roztworu bromowodoru, na-
tomiast w przypadku pierścienia A w takich samych warunkach nawet po
kilkugodzinnym gotowaniu hydroliza jest tylko częściowa.

CZĘSC DOŚWIADCZALNA

4-HydrOiksy-4'-metaksy-3)5,3'-trójnitroazoksybenzen (ii)

21 g trójnitroazoksyanizolu (I) ogrzewano do wrzenia 1,5 godz. z mieszaniną 100 ml
lod. kwasu octowego i 30 ml kwasu bromowodorowego (d = 1,44). Wydzielony osad po
oziębieniu odsączono, przemyto kwasem octowym i wysuszono. Otrzymano 18,0 g pro-
duktu (II), który po przekrystalizowaniu z lod. kwasu octowego miał 1.1. 170—172°.

Analiza:
Dla wzoru C13H9O9N5 — Obliczono: 18,5%>N;

otrzymano: 18,3%>N.

4-Chloro-4'-metoksy-3,5,3'-trójnitroazoksybenzen (III)

18 g 4-hydroksy-4'-metoksy-3,5,3'-trójnitroazoksybenzenu (II) ogrzewano na łaźni
wodnej przez 2 godz. z 12,5 g chlorku p-toluanosulfonowego, 11,5 g dwuetyloaniliny
i 12,5 g nitrobenzenu. Do mieszaniny poreakcyjnej dodano 50 ml alkoholu etylowego,
oziębiono, odsączono wydzielony osad i przemyto zimnym alkoholem. Następnie osad
przemyto dokładnie kolejno ciepłym, rozc. kwasem solnym, ciepłą wodą, a wreszcie
znów alkoholem i wysuszono, otrzymując 18,0 g surowego 4-chloro-4'-metoksy-3,5,3'~
-trójnitroazoksybenzenu (III). Produkt oczyszczony przez krystalizację z lod. kwasu
octowego miał 1.1. 214—216°.

Analiza:
Dla wzoru CisHsOsNsCl — Obliczono: 17,6°/oN;

otrzymano: 18,0°/oN.

4-Chloro-4>-metoksy-3,5,3',5'-czteronitroazoksybenzen (IV)

4,2 g 4-chloro-4'-mełoksy-3,5,3',-trójnitroazoksybenzenu (III) dodano w temp. po-
kojowej w kilku porcjach do mieszaniny 17,6 ml 85%>-owego kwasu fosforowego i 40 ml
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kwasu azotowego (d = 1,51), a następnie ogrzano do 80° utrzymując w tej temperatu-
rze przez 20 min. Mieszaninę poreakcyjną wylano do zimnej wody, wydzielony osad
odsączono, przemyto i wysuszono, otrzymując 4,2 g produktu (IV), który po krysta-
lizacji z lod. kwasu octowego miał t.t. 189—191°.

Analiza:
Dla wzoru C13H7O10N8CI — Obliczono: 35,3% C, l,6°/oH, 19,0% N;

otrzymano: 35,1% C, 1,6% H, 19,7°/oN.

4-Hydroksy-4>-chl&ro-3,5,3',5'-czteronitroazoksybenzen (V)

3,5 g 4-chloro-4'-metoksy-3,5,3',5'-ezteronitroazoksybenzenu (IV) ogrzewano 5 min.
do wrzenia z 80 ml lod. kwasu octowego i 32 ml kwasu bromowodorowego (d = 1,44).
Po oziębieniu wydzielony w ilości 2,3 osad odsączono' i krystalizowano z lod. kwasu
octowego.

Czysty 4-hydroksy-4'-chloro-3,5,3',5'-czteronitroazoksybenzen (V) miał t.t. 201—
202°.

Analiza:
Dla wzoru CisHsOloNeCI — Obliczono: 33,6% C, 1,2% H, 19,6% N;

otrzymano: 33,9% C, 0,95% H, 19,6% N.

4-Metoksy-4'-hydroksy-3,5,3',5'-czteronitroazaksybenzen (VI)

Do 6 g 4-chloro-4'-hydroksy-3,5,3',5J-czteronitroazoksybenzenu (V) dodano 60 ml
octanu etylowego i lekko ogrzano, mieszając, a następnie wkroplono roztwór 1 g NaOH
w 20 ml metanolu. Po 10 min. dodano wody. Wydzielił się galaretowaty czerwony osad,
który po zakwaszeniu przekształcił się w żółtawy produkt, osiadający dość szybko na
dnie naczynia. Substancję w ilości 5,7 g odsączono, przemyto wodą i alkoholem. Po
krystalizacji z lod. kwasu octowego otrzymano czysty 4-metoksy-4'-hydroksy-3,5,3',5'-
-czteronitroazoksybenzen (VI) o t.t. 191—192°.

Analiza:
Dla wzoru CI3HSOHNB — Obliczono: 19,8% N;

otrzymano: 20,3%N.

4-Metoksy-4'-chloro-3)5,3)5'-czteronitroazoksybenzen (VII)

2 g 4-metoksy-4'-hydrofcsy-3,5,3',5'-czteronitroazoksybenzenu (VI) ogrzewano
2 godz. na łaźni wodnej z 1,2 g chlorku p-toluenosulfonowego, 1,2 g dwuetyloaniliny
i 1,4 g nitrobenzenu. Mieszaninę poreakcyjną ogrzano z 20 ml alkoholu etylowego. Wy-
dzielony osad odsączono, przemyto gorącym alkoholem a następnie rozc. kwasem sol-
nym, wodą i znów alkoholem i wysuszono. Otrzymaną w ilości 1,0 g stałą substancję
przekrystalizowano z kwasu octowego. Czysty 4-metoksy-4'-chloro-3>5,3',5'-czteroni-
troazoksybenzen (VII) ma t.t. 198—200°.

Analiza:
Dla wzoru Ci3H7OioN6Cl — Obliczono: 35,3% C, 1,6% H, 19,0% N;

otrzymano: 35,4% C, 1,4% H, 19,4% N.
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4-Hydroksy-4'-chloro-3,5,3',5'-czteronitroazoksybenzen (VIII)

1 g 4-metoksy-4'-chloro-3,5,3')5'-czteronitroazoksybenzenu (VII) ogrzewano do
wrzenia przez 2,5 godz. z 10 ml lod. kwasu octowego i 4 ml kwasu bromowodorowego
(d = 1,44). Otrzymano produkt zhydrolizowany w ok. 15"/o. Pełna hydroliza substancji
wyjściowej nastąpiła dopiero po- ok. 1 godz. ogrzewania do wrzenia z 10 ml bezwodni-
ka octowego i 4 ml kwasu bromowodorowego (d = 1,44).

Wydzielony po oziębieniu 4-hydroksy-4'-chloro-3,5,3',5'-czteron.itroazoksyben-
zen (VII) przekrystalizowano z lod. kwasu octowego, otrzymując żółtawe kryształy
o t.t. 208—210°.

Analiza:
Dla wzoru C12H5O10N0CI — Obliczono: 35,6% C, l,2°/oH, 19,6%>N;

otrzymano:35,0%C, 1,2% H, 19,8% N.

Otrzymano 6.IX.195S.
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ON DERIVATIVES OF AZOXYBENZENE. II. POSITION ISOMERS OF
UNSYMMETRICAL DERIVATIVES OF

3,5,3',5'-TETRANITROAZOXYBENZENE

T. URBAŃSKI and J. URBAŃSKI

Department of Organie Technology, Institute of Technology, Warszawa

The lack of symmetry of trinitroazoxyanisole (I) described in the pre-
vious paper1' produces a different mobdldty of the methoxy groups. There-
fore the authors now used this compound to obtain a number of pairs of po-
sition isomers of unsymimetrically substituted derivatives of 3,5,3',5'-tetra-
nitroazoxybenzene.

The rouite used to prepare these derivatives is given on page 687-8.
Products (IV) and (VII), (V) and (VIII) are pairs of position isomers. Their

melting points are tabulated below;
The existence otf the isomers' can only be explained, if the unsymmetri-

cal structure of the azoxy group of A n g e 1 i is admitted. This may be
accepted as an additional proof of this structure, where the poBitalonis1 4 and
4' are not equivalent.

8*
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A reactivity of t-he OCH3 group attached to the „B-ring"1* j n COlm-
pound (IV) higher than that of the same group attached to the „A-ring"
in compound (VII) should also be stressed.

T a b l e

Number

IV

VII

V

VIII

Name

4-chloro-4'-methoxy-3,5,3',5'-tetranitroazoxy-
benzene
4-methoxy-4'-chloro-3,5,3',5'-tetranitroazoxy-
benzene

4-chloro-4'-hydroxy-3,5,3',5,-tetranitroazoxy-
benzene
4-hydroxy-4'-chloro-3,5,3',5'-tetranitroazoxy-
benzene

m. p. °C

185 — 186

203 — 204

198—201

214 — 217
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