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PRÓBY MODYFIKACJI SYNTEZY 0*-FENAIfl?ROLIliY

Coraz szersze stosowanie o-fenantroliny w
analizie
chemicznej [1] oraz hrak pełnych danych
literaturo
wych odnośnie jej syntezy, skłoniły nas do poszukiwania
możliwie najbardziej ekonomicznej metody
Otrzymywania
tego odczynnika na skalę wielkolaboratoryjną.
Znane są laboratoryjne metody otrzymywania o-fenantro
liny syntezą Skraupa z 8-aminochinoliny lub
bezpośred
nio z o-fenylenodwuaminy 1 gliceryny w obecności
kwasu
siarkowego i arsenowego (lub jego bezwodnika). Charakte
ryzują się one niezbyt wysokimi wydajnościani przy czym
wyodrębnianie czystej o-fenantroliny ze smolistego pro
duktu reakcji połączone.jest z dużymi trudnościami a po
nadto mało efektywne (2, 2, 4, 5}«
W naszych badaniach przeprowadziliśmy
szereg
grób
zmierzających do Otrzymania możliwie niezbyt zanieczysz
czonego surowego produktu reakcji. \l tym celu.
zmienia
liśmy zarówno substraty i ich stężenia, jak również pa
rametry i sposób prowadzenia syntezy.
Jako aminę wyjściową stosowaliśmy p-fenylenodwuaminę
i o-nitroanilinę; jako środek kondensujący - kwas siar
kowy i benzenosułfonowy; jako środek utleniający - kwas
arsenowy i o-nitroanilinę. Próby zastąpienia
gliceryny
akroloiną nie powiodły sio.
Zawartość o-fenanfcroliny w smolistym produkcie reak
cji oznaczaliśmy przeprowadzając o-fenantrolinę w kation
i wytrącając go w postaci soli
chloranowej♦
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Mimo osiągnięcia stosunkowo wysokiej wydajności o-fenan
troliny (w niektórych syntezach ok. 75%)» otrzymywaliśmy
zawsze produkt surowy w postaci smół zawierających poni
żej 50% substancji czystej. Przeprowadziliśmy więc z ko
lei badania nad wyodrębnianiem i oczyszczaniem o-fenantro
liny z produktu surowego, otrzymywanego z o-fenylenodwuaminy i gliceryny w obecności kwasu siarkowego i arseno
wego. Zawartość o-fenantroliny w tym produkcie wynosiła
ok. 40% a wydajność reakcji (obliczona na podstawie ana
lizy produktu surowego) ok. 50%.
Po szeregu próbach opracowano półciągłą metodę ekstrak
cji o-fenantroliny z produktu surowego a także sposób od
zyskiwania jej z produktów odpadkowych, co pozwoliło uzyskać 80%-ową wydajność wyodrębniania i oczyszczania i
zwiększyć tym samym wydajność całego procesu
otrzymywa
nia o-fenantroliny.
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