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Kontynuowano badanie wpływu środowiska i temperatury na przebieg
nitrowania kwasów arylohydroksamowych i ich acetylowych pochod-
nych. Przebieg nitrowania próbowano tłomaczyć za pomocą wewnątrz-

cząsteczkowej kationotropii.
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The study on the influence of the reaction medium and of temperaturę
on the trend of nitration of arylhydroxamic acids and their acetyl
derivatives was continued. An attempt is madę to explain the mecha-
nism of the reaction <on the basis of an intramolecular cationotrapy.

Kontynuowaliśmy badania produktów reakcji nitrowania kwasu sali-
cylohydroksamowego i przeprowadziliśmy szereg dalszych prób mają-
cych na celu wyjaśnienie przebiegu reakcji opisanej .poprzednio X). Stwier-
dziliśmy, że na przebieg reakcji wpływa temperatura i środowisko:

1. Przebieg reakcji w obecności kwasu azotowego (d = 1,50). Kwasy
benzohydroksamowy i salicylohydroksaniowy nie nitrują się w temp. —20°
lub niższej, ulegają jedynie hydrolizie do odpowiednich kwasów karbo-
ksylowych. Kwas salicylohydroksamowy w temp. —5 do +60° daje kwas
5-nitrosalicylowy, powyżej 65° powstaje kwas pikrynowy; kwas benzo-
hydroksamowy w temp. 60° daje kwas 3-nitrobenzoesowy, w temp. niż-
szej otrzymuje się także kwas benzoesowy.

2. Przebieg reakcji w obecności kwasu azotowego (d — 1,50) i bezwodni-
ka octowego (w stos. 1 : 1). Kwas salicylohydroksamowy nitruje się do
kwasu pikrynowego w temp. —20° lub niższej. W temp. powyżej +20°
otrzymuje się kwas 5-nitrosalicylowy. Kwas benzohydroksamowy zacho-
wuje się jak w p. 1.

Przyrządziliśmy pochodne acetyiowe kwasu salicylohydroksamowego,
by porównać produkty nitrowania wolnego kwasu oraz jego związków ace-
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tyłowych. W celu otrzymania bardzo czystego kwasu salicylohydroksa-
mowego (I), zmieniając nieco metodę S ) otrzymywania tego kwasu cczyi-
ciliśmy go przez krystalizację z wody. Badaliśmy trwałość jego roztwo-
rów. Okazało się, że nawet w temp. 100° jest on trwały w roztworze wod-
nym, zaś wobec kwasów ulega powolnej hydrolizie (część doświadczalna).
Zauważyliśmy również, że postać krystaliczna preparatu zmienia się
w zależności od temperatury krystalizacji z wody. Widma absorpcji w nad-
fiolecie i podczerwieni2) wykazały identyczność otrzymanych postaci
krystalicznych.

Jak wiadomo kwasom hydroksamowym przypisuje się zdolność two-
rzenia form tautomerycznych, ketonowej i enolowej (I A) i (I B). W oby-
dwóch przypadkach można przyjąć istnienie wiązania wodorowego wg
wzorów (II A) i (II B). Analiza widma absorpcji w podczerwieni 2> po-
twierdziła możliwość istnienia takiego wiązania. Można również przyjąć,
że ze wzrostem temperatury następuje w środowiskach silnie polarnych
rozerwanie wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych i utworzenie
reaktywnych form (II A) i (II B) według schematu (1):
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Zgodnie z poprzednimi spostrzeżeniamiX) kwas salicylohydroksamowy
daje pod wpływem nitrowania kwasem azotowym (d = 1,50) zależnie od
temp. reakcji kwas pikrynowy lub kwas 5-nitrosalicylowy. Możliwe, że
różnica w produktach reakcji wywołana jest istnieniem w różnych wa-
runkach różnych postaci związku (I).

Kwas salicylohydroksamowy acetylowaliśmy bezwodnikiem octowym.
Otrzymaliśmy w temp. —40° kwas monoacetylosalicyłohydroksamowy
(III), zaś w 100° — N-(0-acetyłosaiicyłoik>)-0,N-dwuacetylohydroksylo-
aminę (IV).

Pragnąc wyjaśnić, czy związek (III) ma budowę (III A) czy (III B) lub
(III C) próbowaliśmy otrzymać związek o budowie (III A). Działaniem
dwuazometanu na kwas O-acetylosalicylowy (V) otrzymaliśmy ester me-
tylowy tego kwasu (VI). Próbowaliśmy działaniem hydroksyloaminy prze-
prowadzić ten ester w odpowiadający mu kwas O-acetylosalicyłohydro-
ksamowy (III A). Spodziewaliśmy się tak dobrać warunki, by nastąpiła
przemiana estru w kwas hydroksamowy bez odszczepienia grupy acety-
lowej. Przypuszczając, że związek monoacetylowy (III A) ma swoje opti-
mum trwałości w niskich temperaturach, obniżaliśmy temp. reakcji do
— 40°. Jako trwałe produkty reakcji otrzymaliśmy jedynie kwas salicy-
lowy, salicylan metylu i niezmienioną substancję wyjściową.

Ze względu na niemożność wyodrębnienia związku (III A) wg propo-
nowanej reakcji oraz stwierdzoną łatwość hydrolizy grupy acetylowej
w kwasie acetylosalicylowym 2> przypuszczamy, że i w hipotetycznym
związku (III A) mogłaby zachodzić pod wpływem hydroksyloaminy hydro-
liza grupy acetylowej związanej z fenolowym atomem tlenu. Związek
(III) nie ulega jednak tak łatwo hydrolizie, gdyż np. w temp. —40° jest
trwały wobec azotowego. Związek ten jest trwały w kwaśnych roztwo-
rach wodnych również w temp. wyższych. Skłaniamy się wobec tego
raczej do przyjęcia, że związek (III) istnieje w odmianach (III B) lub
(III C).

W dalszym ciągu spodziewaliśmy się, że produkty reakcji uzyskane
po nitrowaniu związków (III) i (IV) przyczynią się do wyjaśnienia me-
chanizmu reakcji nitrowania związku (I) opisanej poprzednio 1). Reakcje
ze związkami (III) i (IV) prowadziliśmy w mieszaninie kwasu azotowego
(d = 1,50) i bezwodnika octowego w zakresie temp. —40° do -i-20°,
a otrzymane wyniki porównaliśmy z wynikami nitrowania w tych sa-
mych warunkach związku (I).

Nitrowanie związku (III) w całym badanym przedziale temperatur pro-
wadzi w sposób gwałtowny do utworzenia kwasu pikrynowego. Ze wzglę-
du na egzotermiczność reakcji i zesmalania się produktu prowadziliśmy ją
w temp. do 20°.

Nitrowanie związku (IV) prowadziliśmy począwszy od temp. —40°.
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Reakcja rozpoczynała się dopiero przy + 5 do 12° i biegła gwałtownie,
podwyższając temperaturę reakcji do temp. wrzenia mieszaniny nitru-
jącej (85°), z wytworzeniem kwasu 5-nitrosalicylowego i kwasu pikryno-
wego. Ten nieoczekiwany przebieg reakcji można prawdopodobnie tłuma-
czyć hydrolizującym działaniem środowiska w nieco podwyższonej tem-
peraturze (+5°), brak zaś reakcji po'niżej tej temperatury — nietrwałym
stanem .przechłodzonej cząsteczki.

Jak podaliśmy poprzednio l\ w reakcji nitrowania związku (I) w temp.
20 do 60° w środowisku bezwodnika octowego powstaje (obok produktów
smolistych) kwas 5-nitrosalicylowy. Jak przypuszczamy, jedną z moż-
liwości jest przejściowe tworzenie się związku (IV) i następne jego nitro-
wanie i hydroliza. Istotnie, w produktach nitrowania związku (IV) w wyż-
szych temperaturach wśród smolistych produktów reakcji wykryliśmy
kwas 5-nitrosalicylowy.

Powyższe wyniki skłoniły nas do przypuszczenia, że obydwa związki
acetylowe mogą odegrać ważną rolę w tłumaczeniu reakcji nitrowania
związku (I) w środowisku bezwodnika octowego. Ponieważ związek (I)
nitruje się do kwasu pikrynowego w środowisku bezwodnika octowego
i w temp, —40° do +20°, zaś jego pochodna monoacetylowa (III) daje
ten produkt w nieobecności bezwodnika octowego w całym badanym
zakresie temperatur (—40° do +20°), można ją uważać za produkt przejś-
ciowy tej reakcji.

Chcąc wytłumaczyć mechanizm przemian zachodzących w reakcji
nitrowania kwasów arylohydroksamowych proponujemy przyjąć przejś-
ciowe tworzenie się jonów dwojakiego rodzaju; azoniowego (VII) i karbo-
niowego (VIII).

. M
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Jeśli reakcję nitrowania kwasu salicyłohydroksamowego prowadzić
w środowisku bezwodnika octowego, wówczas — jak przypuszczamy —
w warunkach reakcji może przejściowo tworzyć się pochodna monoacety-
lowa, co do której przyjęliśmy poprzednio możliwość istnienia odmian
według wzorów (III B) i (III C). Sądzimy, że w przypadku nitrowania
związku (I) kwasem azotowym w obecności bezwodnika octowego pro-
wadzącego do kwasu pikrynowego przebieg reakcji można tłumaczyć
schematem (2).

Reaktywne formy (A) i (B) związku (I) ulegałyby w myśl schematu (2)
acetylowaniu i przechodziły w kwas monoacetylosalicylohydroksamowy
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(postacie (III B) i (III C). Związek ten mógłby ulegać cyklowi przemian,
przedstawionemu w nawiasach. W dalszej reakcji następowałoby oderwa-
nie kwasu octowego, a nietrwały jon azoniowy (VII) nitrowałby się spon-
tanicznie, po czym ulegałby rozpadowi. Wytworzony nowy jon dwuni-
tro-o-ienolowy (XI) nitrowałby się do kwasu pikryinowego. Schemat ten
jast potwierdzony faktem, że w produktach reakcji nie wyodrębniono
śladów niżej znitrowanych substancji (mono- lub dwunitrofenolu).

Można przypuszczać, że w przypadku nitrowania związku (I) samym
kwasem azotowym (d = 1,50) do kwasu pikrynowego, reakcja biegnie wg
schematu (3):
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W nawiasach przedstawiono hipotetyczną wędrówkę protonu wystę-
pującą dzięki spolaryzowaniu cząsteczki i powodującą jej rozerwanie.
Utworzony jon azoniowy (VII) ulegałby tym samym przemianom jak
w przypadku nitrowania acetylozwiązku (III).

W celu rozszerzenia materiału doświadczalnego, zmniejszenia wielo-
funkcyjności cząsteczki i ewentualnego uproszczenia reakcji przeprowa-
dziliśmy analogiczne reakcje nitrowania z kwasem benzohydroksamowym
o wzorach granicznych (A) i (B). W wyniku acetylowania związku (XV)
w —40° otrzymaliśmy jego pochodną dwuacetylową (XVII), która nie
daje charakterystycznej dla kwasów hydroksamowych reakcji barwnej
z chlorkiem żelazowym. Nie udało się wyodrębnić związku monoacety-
lowego w stanie czystym. .Otrzymaliśmy mieszaninę o przypuszczalnym
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wzorze (XVI) wydzielającą kwas octowy ze stopniowym rozkładem. Wy-
niki analizy wskazują na nieco więcej niż jedną grupę acetylową w czą-
steczce. Mieszanina ta również nie daje reakcji barwnej z chlorkiem że-
lazowym. Przypuszczalny przebieg acetylowania i nitrowania kwasu ben-
zohydroksamowego przedstawiliśmy w schemacie (5).

W czasie acetylowania istnieje zapewne równowaga pomiędzy związka-
mi (XVI) i (XVII); jest ona wtedy przesunięta w stronę produktu bar-
dziej zacetylowanego. Otrzymane produkty (XVI) i (XVII) po gotowaniu
z 1%-owym kwasem solnym hydrolizują łatwo do kwasu hydroksamo-
wego.

Związki (XV) i (XVII) poddaliśmy reakcji nitrowania kwasem azoto-
wym (ci = 1,50). Reakcja wstępnego acetylowania biegnie ze względu
na obecność mocnego kwasu prawdopodobnie głównie w kierunku związku
monoacetylowego (XVI). Jako produkty reakcji, którą prowadziliśmy
w temp. od —40° do +70° wobec bezwodnika octowego dla związku (XV)
oraz w nieobecności bezwodnika octowego dla związku (XVII) uzyskaliśmy
kwas 3-nitrobenzoesowy z dobrą wydajnością. Sądzimy, że w tym przy-
padku reakcja ma nieco inny przebieg niż dla związków (I) i (III), gdzie
powstaje kwas pikrynowy. Wydaje się prawdopodobne, że kośćcem tej
przemiany pozostaje tak jak w schematach (2) i (3) tautomeryczna katio-
notropia, zaś powstający jon karboniowy (XVIII) ulega kolejnym prze-
mianom aż do utworzenia kwasu 3-nitrobenzoesowego.

Jako kolejny wariant reakcji nitrowania kwasów arylohydroksamo-
wych zastosowaliśmy silnie polarne środowisko kwasu nadchlorowego.
Nitrując kwas salicylohydroksamowy kwasem azotowym (d = 1,50) w obec-
ności bezwodnego HCIO4 w temp. +65° do +75° (schemat 4) otrzyma-
liśmy substancję, której wzór sumaryczny jest zgodny ze wzorem pro-
duktu addycji utworzonego z 3 cz. kw. salicylohydroksamowego i 1 cz. kw.
salicylowego (XIII). Związku tego nie otrzymaliśmy przez przekrystali-
zowanie z wody stechiometrycznych ilości substratów. Można go zapewne
uważać za wynik nieznacznego utlenienia substratu (z 4 cząsteczek ubywa
jedna grupa NH). Związek ten, lub kwas salicylohydroksamowy nitrowany
w tymże środowisku, lecz w temp. ponad 80° dają kwas 5-nitrosalicylowy
(XIV). Analiza widma w podczerwieni 2> wykazała, że związek (XIII) ma
charakter pośredni pomiędzy kwasami salicylohydroksamowym i sali-
cylowym.

WNIOSKI

W schematach 2, 3, 5 można zauważyć duże podobieństwo. Przemiany
polegają tu na wewnątrzcząsteczkowej tautomerii kationowej, co w kon-
sekwencji powoduje migrację grupy acetylowej (lub protonu) aż do oder-
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wania od cząsteczki. Do wytworzonego kationu podstawia się grupa nitro-
wa w położeniu meta względem atomu węgla związanego z węglem
pochodzącym z grupy hydroksamowej.

W reakcjach nitrowania kwasów hydroksamowych, lub lepiej ich
związków acetylowych kwasem azotowym (d — 1,50) w bezwodniku octo-
wym prowadzonych w temp. —40° zauważyliśmy, że powstające wów-
czas łatwo 5-nitrozwiązki są względnie czyste, wolne od innych izome-
rów. W analogicznej reakcji otrzymaliśmy kwas 5-nitro-2-chlorobenzo-
esowy identyczny z kwasem przyrządzonym wg H i i b n e r a 5 ) . Kwas
2-chlorobenzohydroksamowy nitrowaliśmy, aby wyjaśnić czy atom chlo-
ru ulega hydrolizie w czasie nitrowania.

Ważniejsze wyniki doświadczeń zebraliśmy w tablicy.

T a b l i c a

^ ^ Mieszanina
^ > ^ nitrująca

Związek \Temp.
nitrowany ^\^"j

Kwas salicylo-
hydroksamowy

Kwas acetylosali-
cylobydroksamowy

N-(O-acetylo-sa-
licyloilo)-0, N-
-dwuacetylohydro-
ksyloamina

Kwas benzohy-
droksamowy

Pochodna dwuace-
tylowa kw. ben-
zohydroksamowego

Kwas 2-chloro-
benzohydroksa-
mowy

HNO3 (d = 1,50)

- 4 0

kwas sali-
cylowy

kwas pi-
krynowy

brak
reakcji

kwas ben-
zoesowy

kwas 3-ni-
trobenzo-

esowy

—20 | +60

kwas sali-
cylowy

kwas pi-
krynowy

kwas ben-
zoesowy

kwas 3-ni-
trobenzo-

esowy

kwas 5-
nitrosali-

cyl.

kwas 5-
nitrosali-

cylowy
(temp. 70°)

kwas 3-ni-
trobenzo-

esowy

HNO3 (d = 1,50) +
+ (CH3CO)aO

1:1

—40 +5 +12

kwas pi-
krynowy

kwas pi-
krynowy

brak
reakcji

kwas ben-
zoesowy

kwas 5-
-nitro-2-

-chloroben-
zoesowy

kwas 5-
-nitrosali-

cylowy

CZĘSC DOŚWIADCZALNA

W znacznej części prowadzonych reakcji stosowano chłodzenie w łaźni zawie-
rającej stały CO2 w mieszaninie z izoprapanolem. Temp. tej łaźni wahała się od
-75° (drobno utłuczony stały CO2) do —57° (kiedy roztwór CO2 w izopropanolu miał
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dużą lepkość, co utrudniało wymianę cieplną przez ściankę naczynia). Badane
reakcje były na ogól silnie egzotermiczne i temp. w naczyniu reakcyjnym wahała
się zazwyczaj podczas reakcji od —35 do —45°, zaś po jej ukończeniu i zestaleniu
się mieszaniny spadała do ok. —63°. Uprzednio zbadano, że mieszanina nitrująca
krzepła w granicach —32 do —65°, zaś punkt kriometryczny wynosił —47,5°.

W dalszym opisie łaźnia zawierająca izopropanol wraz z CO2 będzie nazywana
łaźnią izopropanolową. Jako łaźni używano zwykle naczyń Dewara.

Do sporządzania mieszanin nitrujących używano świeżo destylowanego bez-
wodnika octowego.

1. Otrzymywanie kwasu salicylohydroksamowego (I)

Związek ten otrzymano metodą opisaną przez jednego z nas i L e w e n s t e i -
n a 3i). Ze względu na poczynione przez nas ulepszenia tej syntezy podajemy bar-
dziej szczegółowo stosowaną przez nas metodę.

2,4 mola (170 g chlorowodorku lub 194 g siarczanu hydroksyloaminy) rozpusz-
czono w 1 1 destylowanej wody, ogrzano do temp. pokojowej, i dodano roztwór
4,4 mola (176 g) NaOH w 1 1 wody (nie przekraczając temp, 20°). Energicznie mie-
szając mechanicznie roztwór dodano możliwie szybko 2 mole salicylanu metylu
(306 g czyli ok. 260 ml). Po dodaniu estru itemp. wzrosła do ok. 50°. Mieszaninę
ogrzano do temp. 55—60° na łaźni wodnej i utrzymywano tę temp. po rozpuszczeniu
osadu jeszcze przez 1 godz.

Roztwór oziębiono do 15° i bardzo silnie mieszając dodano szybko kwas solny
nie zawierający jonów żelaza do odczynu obojętnego (kongo) (ok. 400—420 ml).
Zawiesinę wydzielonego kwasu ostudzono szybko do temp. pokojowej w łaźni
lodowej, odsączono i przemyto 2 X 100 ml lodowatej wody oraz 3 X 100 ml ben-
zenu. Po wysuszeniu na powietrzu t.t. 166—168°. Rozpuszczalność w wodzie O,19°/o
w 20°.*

Osad kwasu salicylohydroksamowego przekrystalizowano dwukrotnie z wody,
oziębiając nas. roztwór wodny możliwie powoli {w naczyniu Dewara). W celu otrzy-
mania dużych kryształów krystalizowano 160 g związku z ok. 800 ml wody. Duże
błyszczące płaskie różowe igły. Ogrzewane szybko topią się w 173°, przy powolnym
ogrzewaniu mają t.t. 169,5—170°. Związek rozpuszcza się powoli w roztworze
NaHCO3, z chlorkiem żelazowym daje zabarwienie fioletowe, charakterystyczne
dla kwasów hydroksamowych, znacznie bardziej intensywne niż zabarwienie, które
daje z FeGls kwas salicylowy.

2. Próby hydrolizy kwasu salicylohydroksamowego (I)

A. W 1%-owym k w a s i e s o l n y m . 2,0 g kwasu salicylohydroksamowego
ogrzewano do wrzenia z 10 ml 1%-owego kwasu solnego przez 1 godz. Odsączony
po oziębieniu osad rozpuszczono szybko w roztworze NaHCOg; nie uległo1 roz-
puszczeniu 0,65 g substancji. Z przesączu za pomocą 10°/o-owego kwasu solnego

* Jeśli użyć 200 ml salicylanu metylu, produkt końcowy jest dosyć czysty i za-
wiera jedynie ślady estru. Handlowy preparat soli hydroksyloaminy jest niskopro-
centowy i trzeba go stosować w dużym nadmiarze. Wyd. z 200 ml estru wy-
nosi 180—185 g kwasu salicylohydroksamowego o podanej czystości.

6 Roczniki Chemii
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wydzielono 1,05 g (ok. 49%) związku, który po czterech krystalizacjach (z dużymi
stratami) zidentyfikowano jako kwas salicylowy, t.t. 152—155°, t.t. mieszaniny
z kwasem salicylowym 157—159°.

Analiza:
Dla wzoru C7H6O3 — Obliczono: 60,8% C, 4,6% H;

otrzymano: 6O,2'D/oi C, 4,2% H.
B. W e t e r z e w o b e c b e z w o d n i k a o c t o w e g o . Do zawiesiny 10,0 g

kwasu salicylohydroksamowego w 50 ml eteru oziębionego w łaźni izopropanolo-
wej dodano 0,087 g (ok. 0,090 ml) bezwodnika octowego, (stosunek molowy 1:100).
Po 5 goidz. dodano do zawiesiny 50 ml wody i ogrzano mieszaninę do temp. poko-
jowej. Odparowano eter i odsączono 9,9 g produktu, który po oczyszczeniu przez
wygotowanie z 50 ml benzenu zidentyfikowano jako kwas salicylohydroksamowy
(t.t. oraz t.t. mieszaniny z substancją wzorcową'— 168—170° bez zmian). Ekstrakt
benzenowy zawierał ok. 0,8 g kwasu salicylowego (ok. 10% wyd. hydrolizy), który
zanalizowano jak w p. A.

C. W e t e r z e w o b e c b e z w o d n i k a o c t o w e g o i k w a s u a z o t o -
w e g o (d = 1,50). Reakcję prowadzono podobnie jak p. B. Po wkropleniu bez-
wodnika octowego dodano jeszcze 10,0 ml KNOa (d = 1,50). Uzyskano 7,5 g sufo-
stratu oraz 1,2 g kwasu salicylowego w wyniku odparowania ekstraktu benze-
nowego (ok. 15% wyd. hydrolizy).

3. Otrzymywanie kwasu acetylosalicylohydroksamowego (III)

Do 5 ml bezwodnika octowego ochłodzonego w łaźni izopropanolowej wsypano
małymi porcjami 10 g surowego kwasu salicylohydroksamowego, po czym pozo-
stawiono do powolnego ogrzania.

Następnego dnia oziębioną powtórnie zawiesinę wylano do 50 ml wody i po
ogrzaniu (w celu rozłożenia nadmiaru bezwodnika octowego) oziębiono i odsączono
krystaliczny osad. Część osadu wypada z przesączu w ciągu 24 godz. Łącznie ze-
brano 8,8 g (69,0%) związku, który ipo krystalizacji z alkoholu ma t.t. 146—146,5°.
Z chlorkiem żelazowym daje zabarwienie fiołkowe.

Uwaga: kwas salicylohydroksamowy oczyszczony przez krystalizację z wody
(p. 1) daje wyraźnie mniejszą wydajność reakcji.

Analiza:
Dla wzoru C0H0NO4 — Obliczono: 55,3% C, 4,6% H, 7,1% N;

otrzymano: 54,9% C, 4,5% H, 7,0% N.

4. Otrzymywanie N-(0-acetyk>salicyloilo)-0,N-dwuacetylohydroksyloami-
ny [trójacetylowa pochodna kwasu salicylohydroksamowego (IV)]

85 g kwasu surowego 'kwasu salicylohydroksamowego (niekrystalizowanego
z wody) ogrzewano 5 min. .na łaźni wodnej ze 120 ml 'bezwodnika octowego. Po ostu-
dzeniu roztworu dodano 250 ml wody, odsączono wydzielony osad i przemyta go
50 inl wody. Przekrystalizowano iz 150 inl 96%-owego etanolu. Otrzymano 37 g
(17,7%) produktu o t.t. 121—122°. Po 25 godz. z przesączu uzyskano jeszcze 7 g bar-
dziej zanieczyszczonego produktu.
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Po' powolnym odparowaniu ługów pokrystalicznych otrzymano 12,3 g (ll,4€/o>)
substancji, którą po krystalizacji z etanolu zidentyfikowano jako substrat.

Własności głównego proauKm reakcji: osad niekrystaliczny nie dający reakcji
barwnej z roztworem FeClg, po pewnym czasie stania w temp. pokojowej rozkłada
się nieznacznie z wydzieleniem kwasu octowego. W temp. podwyższonej proces
rozkładu jest szybszy.

Analiza:
Dla wzoru C13H13NO0 — Obliczono: 55,9% C, 4,6% H, 5,0% N;

otrzymano: 55,6% C, 4,7% H, 5,4% N.

5. Porównanie trwałości pochodnych acetyłowych kwasu
salicylohydroksamowego

A. M o n o a c e t y l o p o c h o d n a (III). 1,0 g związku (III) rozpuszczono w bez-
wodniku octowym, roztwór wykłócono z wodnym roztworem FeCl3. W temp. 0—20°
roz-twór ma trwałe zabarwienie fioletowe o stałym natężeniu, świadczące o trwa-
łości związku.

B. T r ó j a c e t y l o z w i ą z e k (IV). Postępowano podobnie jak w p. A. Stwier-
dzono, że w temp. —40° —0° hydroliza nie zachodzi (warstwa wodna pozostaje
bezbarwna). W temp. +10 do +20° rozpoczyna się powolna hydroliza — warstwa
wodna stopniowo osiąga intensywną barwę fioletową świadczącą o obecności kwa-
su hydroksamowego. W temp. wyższej (55—60°) czas hydrolizy próbki związku ule-
ga skróceniu z 8—10 godz. do ok. 5 min.

6. Nitrowanie kwasu acetylosalicylohydroksamowego (III)

Do umieszczonej w łaźni izopropanolowej mieszaniny nitrującej sporządzonej
z 10 ml bezwodnika octowego i 10 ml kwasu azotowego (d = 1,50) wsypano małymi
porcjami 2,0 g kwasu salicylohydroksamowego. Reakcja zachodzi wybuchowo i to-
warzyszy jej silne wydzielanie tlenków azotu. Stwierdzono, że nawet w temp. —55°
reakcja zachodzi bardzo gwałtownie. Po 1 godz. wkroplono 10 ml wody. Po 24 godz.
wymrożono z roztworu reakcyjnego w łaźni izopropanolowej kwas pikrynowy
(t.t. 118—120°), który po krystalizacji ważył ok. 50 mg. Przesącz .po kwasie pikry-
nowym ekstrahowano benzenem i po zobojętnieniu reekstrahowano do wody.

Z roztworu wodnego wydzielono osad, który zidentyfikowano przez frakcjo-
nowaną krystalizację z rozc. etanolu jako mieszaninę kwasu pikrynowego (główna
ilość osadu), kwasu salicylowego i kwasu 5-nitrosalicylowego (ogółem 0,1 g). W eks-
trakcie benzenowym po zalkalizowaniu i reekstrakcji do wody, ipo zakwaszeniu
i powtórnej ekstrakcji do benzenu nie wykryto śladów niżej nitrowanych po-
chodnych fenolu.

7. Nitrowanie acetylosalicylo-dwuacetylohydroksyloaminy (IV)

W kolbie chłodzonej w łaźni izopropanolowej umieszczono 20 ml bezwodnika
octowego i wkroplono 20 ml HNO3 (d = 1,50). "Wsypano 10 g N-(0-acetylo-salicy-
loilo)-O,N-dwuacetylo-hydroksyloaminy. Zaobserwowano, że wsypywaniu w temp.
— 50° do —20° nie towarzyszy reakcja egzotermiczna. Wytworzoną zawiesinę powoli
ogrzano do całkowitego rozpuszczenia osadu (temp. —30°). Powoli ogrzano roztwór
do +5°. W tej temp. rozpoczynała się gwałtowna reakcja połączona z intensywnym

6*
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wydzielaniem tlenków azotu i żywicowaniem produktu, W. serii prób oznaczono
t. początkową 5—7° (początek wydzielania się gazów) oraz końcową (83—85°) re-
akcji, Czas wzrostu temp. -wynosił 3—6 sek.

W smolistych produktach reakcji wyodrębnionych z żywicowatej substancji
wykryto kwas pikrynowy. Wyodrębniono również ok. 0,5 g kwasu 5-nitrosalicy-
lowego.

8. Nitrowanie kwasu salicylohydroksamowego (I) wobec kwasu
nadchlorowego staż.

Do mieszaniny nitrującej sporządzonej z 10 ml HNO3 (d = 1,50) i 10 ml HCIO4
stęż. wsypano 2,0 g kwasu salicylohydroksamowego i ogrzano do temp. 65°. Otrzy-
many roztwór utrzymywano 20 min. w temp. 65—75°. Silnie żółty roztwór ozię-
biliśmy i odsączyliśmy 1,8 g substancji, którą oczyściliśmy iprzez 2-krotną krysta-
lizację z wody lub alkoholu. Żółty produkt ma t.t. 156,6—159,5°. Jego mieszanina
z kwasem salicylowym topi się w temp. 130—150°. Podczas ogrzewania produktu
reakcji do temp. ok. 165i—170° wydziela się substancja, którą zidentyfikowano jako
kwas salicylowy w sposób podany w p. 2 A.

Analiza:
Dla wzoru C2SH2SN3O12 (3 cz. kwasu salicylohydroksamowego + 1 cz. kw. sali-

cylowego) — Obliczono: 56,3% C, 4,5% H, 7,0% N;
otrzymano: 55,8% C, 4,3% H, 7,2% N.

Próba otrzymania tego produktu przez przekrystalizowanie z wody stechiome-
trycznych ilości substancji (kwasu salicylohydroksamowego i kwasu salicylowego)
wg wzoru obliczonego na podstawie wyników spalania substancji nie powiodła się.
Otrzymany żółty produkt nie rozkłada się podczas wielogodzinnego ogrzewania
w 1%-owym kwasie solnym. Daje on z chlorkiem żelazowym zaibar.wienie fioletowe
charakterystyczne dla kwasów hydroksamowyich.

Przez znitrowanie zarówno otrzymanego związku, jak i substratu w temp. po-
nad 80° w reakcji wybuchowej powstaje jako jedyny produkt kwas 5-nitrosalicy-
lowy ze średnią wydajnością ponad 50*/o. Stosowanie 70%-owego HCIO4 w mie-
szaninie nitrującej prowadziło również do otrzymania kwasu 5-nitrosalicylowego.

9. Otrzymywanie pochodnych acetylowych kwasu benzohydroksamowego

Kwas benzohydroksamowy otrzymano wg Je a n r en a ud a7). Do 10 ml bez-
wodnika octowego oziębionego w łaźni izopropanolowej wsypano 2,0 g kwasu ben-
zohydroksamowego. Po 2 godz. odsączono produkt, który iprzekrystalizowano z alko-
holu. Otnzymainio 2 frakcje kryształów.
I. frakcja: t.t. 126—128°

Analiza:
Dla wzoru CuEfaOiN (XVII): Obliczono: 6,3% N,

otrzymano: 5,9% N.
II. frakcja: t.t. 92—94°

Analiza: :
Dla wzoru C9H10O3N (XVI): Obliczono: 7,8% N,

otrzymano: 8,2'% N.
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Obydwa związki nie dają zabarwienia z FeCla. Związek (XVIII) rozkłada sią
powoli już w temp. pokojowej z wydzieleniem kwasu octowego.

10. Nitrowanie kwasu benzohydroksamowego i jego pochodnej
dwuacetylowej kwasem azotowym (d = 1,50)

Postępowano podobnie jak w przypadku kwasu salicylohydroksamowego]).
Otrzymywane związki (kwas benzoesowy lub kwas 3-nitrobenzoesowy) wyodrębnio-
no ze średnią wyd. ok. 60%. Wyniki podano w tablicy.

11. Nitrowanie kwasu 2-chlorobenzohydroksamowego kwasem azotowym
(d = 1,50)

Postępowano podobnie jak podczas nitrowania kwasu salicylohydroksamowego
opisanego poprzednio1). Otrzymano kwas 2-chloro-5-nitrobenzoesowy. Najwięcej
czystego produktu (ok. 60°/o wyd.) powstawało podczas nitrowania w temp. ok. 60°.
Kwas zidentyfikowano przez sprawdzenie t.t. (166°) (kwas 2-chloro-5-nitrobenzo-
esowy — 164—165°) oraz t.t. mieszaniny z substancją wzorcową (bez zmian).

Analiza:
Dla wzoru C7H4O4NCI — Obliczono: 41,8% C, 2,0% H, 6,9% N;

otrzymano: 41,9% C, 1,8% H, 6,8% N.

Analizy substancji wykonała dr Jadwiga S m o l i ń s k a .

Otrzymano 15.V1.1959.
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INVESTIGATIONS ON HYDROXAMIC ACIDS. VII. ON THE NITRATION
OF ARYLHYDROXAMIC ACIDS. II

T. URBAŃSKI and J. FALĘCKI

Department oj Organie Technology, lnstilute of Technology, Warszawa
Institute of Nuclear Research, Warszawa

Acetylation of salicylhydroxamic acid was carried out yielding, in
dependence on the reaction conditions, the mono- or the triacetyl-deri-
vative of this acid. When nitric acid of density 1.50 or its mixture with
acetic anhydride was used, the nitration of these acetyl-compounds gave
picric acid (from the mono-acetyl-compound) and 5-nitrosalicylic acid
(from the triacetyl-derivative), respectively. The reaction was run at
— 40°C. The conditions of formation of picric acid from salicylhydroxa-
mic acid were compared with those of formation of the monoacetyl-
-derivative, The latter is assumed to be the direct product of nitration
of salicylhydroxamic acid in the presence of acetic anhydride.

In order to elucidate further the mechanism of the reaction of salicyl-
hydroxamic acid nitration, a similar reaction cycle was studied on
benzohydroxamic acid. A stable diacetyl-derivative of this acid was
obtained. Nitration of benzohydroxamic acid and of its derivative gave
3-nitrobenzoic acid and (at lower temperatures) —• benzoic acid.

By nitration of 2-chlorobenzohydroxamic acid its 5-nitro-derivative
was obtained.

Theoretical considerations on the course of the nitration reaction of
arylhydroxamic acids seem to suggest the mechanism of intramolecular
cationotropic transformations witih tihe formation of carbonium and
azonium ions.-
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