Z PRAKTYKI

Synteza metamfetaminy metodą redukcyjnego
aminowania za pomocą amalgamatu glinu
– przykład z nielegalnego polskiego laboratorium
Wstęp i cel pracy

narkotykowym w postaci chlorowodorku. Dzia³a na organizm ludzki w sposób podobny do kokainy [2]. Postaciami dominuj¹cymi s¹ proszek oraz, coraz bardziej popularne, tabletki. Narkotyk ten jest silnie uzale¿niaj¹cy,
a dziêki powolnemu wydalaniu i z powodu braku metabolizmu przez w¹trobê, dzia³anie metamfetaminy na organizm ludzki utrzymuje siê od 6 do 24 godzin. Dla porównania, w przypadku czystej amfetaminy s¹ to 2 godziny, a dla kokainy tylko 30 minut.
Atuty te oraz ³atwy dostêp do efedryny ekstrahowanej z kory Ephedra sinica, pseudoefedryny dostêpnej w aptekach bez recepty oraz fenyloalaniny
dostêpnej w aspartamie sprawiaj¹, i¿ narkotyk staje siê
coraz bardziej popularny w USA. G³ównymi producentami metamfetaminy w Europie s¹ Holandia i Czechy,
a najwiêkszymi na œwiecie sta³y siê pañstwa azjatyckie
takie jak Chiny, Tajwan i Korea Po³udniowa.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przypadku nielegalnego polskiego laboratorium zajmuj¹cego
siê produkcj¹ metamfetaminy nietypow¹ metod¹ redukcyjnego aminowania z u¿yciem amalgamatu glinu.
Historia metamfetaminy siêga roku 1893, kiedy to japoñski chemik Nagayoshi Nagai po raz pierwszy zsyntetyzowa³ ten zwi¹zek, uzyskuj¹c go z efedryny. Krystaliczna metamfetamina zosta³a zsyntetyzowana w roku 1919 przez Akira Ogatê. Pierwsze zastosowanie
metamfetaminy na szersz¹ skalê mia³o miejsce w czasie II wojny œwiatowej, kiedy to Niemcy u¿yli jej jako
œrodka pobudzaj¹cego dla ¿o³nierzy, od których wymagano aktywnoœci bojowej przez d³ugi czas (lotnicy,
czo³giœci). Metamfetaminê dodawano do czekolady,
a tak osobliwie „wzmocnion¹” nazywano Fliegerschokolade lub Panzerschokolade (w zale¿noœci od grupy
docelowej) [1].
Po II wojnie œwiatowej metamfetamina zaczê³a funkcjonowaæ
jako narkotyk, kiedy to w Japonii
du¿e jej iloœci wyprodukowane
dla wojska zosta³y wprowadzone
na rynek narkotykowy. PóŸniej,
w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku, me- Ryc. 1. Wzór strukturalny i widok cz¹steczki metamfetaminy oraz kryszta³y chlorowodorku metamfetaminy
tamfetamina sta³a siê popularna Fig. 1. Structural formula and view of methamphetamine particle as well as methamphetamine
w Stanach Zjednoczonych i Au- hydrochloride
stralii. Nastêpnie, w kolejnych Ÿród³o: Krawczyk 2005 [2], zmienione
dwóch dziesiêcioleciach, jej rola
stopniowo zanik³a a¿ do lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku, kiedy
to równie¿ pojawi³a siê w Polsce,
jednak¿e nie zyska³a takiej popularnoœci jak amfetamina. Dlatego
te¿ nielegalnych laboratoriów zajmuj¹cych siê jej syntez¹ jest
w Polsce stosunkowo niewiele.

Metamfetamina
– informacje ogólne
Metamfetamina (ryc. 1, 2) jest
narkotykiem syntetycznym rozprowadzanym na nielegalnym rynku
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Ryc. 2. Widmo masowe metamfetaminy
Fig. 2. Methamphetamine mass spectrum (source: NIST, 2002 [6])
Ÿród³o: NIST, 2002 [6]
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Metody syntezy metamfetaminy w nielegalnych
laboratoriach
Istnieje kilka metod syntezy metamfetaminy. Najbardziej popularne s¹ dwie wymienione jako pierwsze.
• Metoda syntezy z efedryny (ryc. 3) – popularna
w laboratoriach czeskich i holenderskich – polegaj¹ca na pocz¹tku na wytworzeniu jodowodorku
w wyniku reakcji jodu z czerwonym fosforem i wod¹ (I), a nastêpnie na podstawieniu grupy hydroksylowej w efedrynie przez anion jodkowy (powstaje jodoefedryna). Nastêpnie jodoefedryna jest redukowana do metamfetaminy, a anion jodkowy
utleniany do jodu (II). Ca³y proces utleniania i redukcji jest cykliczny i w zwi¹zku z tym bardzo wydajny. W ostatnim etapie (III) metamfetamina jest
poddawana dzia³aniu 37% kwasu solnego i wytr¹ca siê osad chlorowodorku, który jest krystalizowany z acetonu, daj¹c krystaliczny proszek chlorowodorku metamfetaminy [2, 3, 4].
(I)

(II)

(III)

I2 + P + H2O → HI + H3PO3

dryny lub pseudoefedryny za pomoc¹ litu rozpuszczonego w ciek³ym amoniaku (ryc. 4).
• Synteza metod¹ Leuckarta, bardziej znana jako
metoda syntezy amfetaminy, prowadzona w bardzo podobnych warunkach i z u¿yciem tego samego prekursora (BMK), lecz poprzez zastosowanie
innego reagenta (zamiast mrówczanu amonu – N-metyloformamid). Sk³ada siê z trzech etapów
(ryc. 5):
I etap – synteza N-formyloamfetaminy z BMK i N-metyloformamidem.
II etap – hydroliza N-formylometamfetaminy i otrzymanie zasadowej metamfetaminy
III etap – krystalizacja zasadowej metamfetaminy
w postaci chlorowodorku metamfetaminy – reakcja
identyczna jak w przypadku syntezy metamfetaminy z efedryny (ryc. 3).

Synteza metamfetaminy
metodą redukcyjnego aminowania
U¿ywane reagenty oraz warunki syntezy metamfetaminy poprzez redukcyjne aminowanie BMK zmieniaj¹
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Ryc. 3. Etapy syntezy metamfetaminy metod¹ syntezy z efedryny
Fig. 3. Stages of synthesis of methamphetamine from ephedrine (Figs. 3-6) Krawczyk, 2005 [2]
Ÿród³o (ryc. 3–6): Krawczyk, 2005 [2]

• Metoda syntezy poprzez redukcyjne aminowanie
BMK (benzylometyloketonu) za pomoc¹ amalgamatu glinu – bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych i w Azji. Zostanie ona omówiona szerzej
w dalszej czêœci tekstu ze wzglêdu na polski przypadek nielegalnego laboratorium syntezy metamfetaminy na bazie tej w³aœnie metody [5].
• Metoda syntezy z efedryny lub pseudoefedryny poprzez zastosowanie reakcji Bircha (redukcja efe-
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Ryc. 4. Otrzymywanie metamfetaminy poprzez reakcjê Bircha
Fig. 4. Obtaining of amphetamine by Birch reaction
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Ryc. 5. Dwa pierwsze etapy syntezy metamfetaminy metod¹ Leuckarta
Fig. 5. Two first stages of Leuckart methamphetamine synthesis route

siê w bardzo szerokich granicach, co wp³ywa na sk³ad
zanieczyszczeñ analizowanych próbek. Typowymi zanieczyszczeniami s¹: BMK (substrat), amfetamina (produkt reakcji ubocznych), 1-fenylo-2-propanol (zwi¹zek
poœredni), N’N’-dimetyloamfetamina (produkt reakcji
ubocznych), dibenzyloketon (zanieczyszczenie wyjœciowego BMK).
Synteza metamfetaminy t¹ metod¹ polega na pocz¹tku na utworzeniu zasady Schiffa w wyniku reakcji
BMK z metyloamin¹, a nastêpnie redukcji tej zasady
za pomoc¹ wodoru z wykorzystaniem dwutlenku platyny jako katalizatora (ryc. 6).

Synteza metamfetaminy metodą redukcyjnego
aminowania BMK za pomocą amalgamatu glinu
W przypadku zlikwidowanego nielegalnego polskiego laboratorium etapy syntezy metamfetaminy poprzez
redukcyjne aminowanie BMK przebiega³y nieco inaczej, ni¿ to zosta³o opisane powy¿ej.
Pierwszy etap polega³ na przygotowaniu amalgamowanego glinu. Aluminiowa folia (spo¿ywcza) by³a ciêta
na kawa³ki o boku 1–2 cm i zalewana wod¹. Do mieszaniny dodawano chlorek rtêci (II) (HgCl2), a ca³oœæ
mieszano a¿ do chwili pojawienia siê pêcherzyków wo-
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Ryc. 6. Synteza metamfetaminy metod¹ redukcyjnego aminowania BMK
Fig. 6. Synthesis of methamphetamine by BMK reductive amination

Po ods¹czeniu katalizatora uzyskany roztwór poddawany jest destylacji pod zmniejszonym ciœnieniem.
Z powsta³ego oleju metamfetaminowego w wyniku reakcji z 37% kwasem solnym osad jest krystalizowany
z acetonu, daj¹c krystaliczny proszek chlorowodorku
metamfetaminy (podobnie jak w przypadku pozosta³ych metod syntezy).
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doru i srebrnych plam amalgamatu glinu na kawa³kach
folii. Nastêpnie woda by³a dekantowana.
Drugi etap polega³ na dodawaniu do folii roztworu
BMK i chlorowodorku metyloaminy w alkoholu izopropylowym oraz dodawaniu zasady (np. wodnego roztworu wodorotlenku sodu). Ca³oœæ by³a mieszana przez 6
godzin w temp. 40–60oC (reakcja jest egzotermiczna
i wymaga ch³odzenia mieszaniny).
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W trzecim etapie, po zakoñczeniu reakcji, osad tlenku glinu i resztek folii aluminiowej by³ ods¹czany, a roztwór metamfetaminy w alkoholu poddawany destylacji
pod zmniejszonym ciœnieniem.
Czwarty etap polega³ na przeprowadzeniu zasadowej metamfetaminy w krystaliczny chlorowodorek metamfetaminy z u¿yciem gazowego chlorowodoru, jak to
ma miejsce w pozosta³ych metodach syntezy metamfetaminy.
Podczas oglêdzin nielegalnego laboratorium znajduj¹cego siê w mieszkaniu zabezpieczono jedno stanowisko do prowadzenia destylacji pod zmniejszonym ciœnieniem, w której wykorzystywano dwuszyjn¹ kolbê
okr¹g³odenn¹ (ryc. 7, 8, 9) o poj. 2 l, niedzia³aj¹ce
w chwili oglêdzin. Ponadto zabezpieczono reaktor
szklany czteroszyjny o pojemnoœci 6 dm3, kolbê p³askodenn¹ o pojemnoœci 6 dm3, kolbê o pojemnoœci

4 dm3, trzy kolby o pojemnoœci 1 dm3, trzy zamra¿arki
s³u¿¹ce do wytwarzania lodu oraz szereg innych przedmiotów potrzebnych do zbudowania pe³nych linii technologicznych do syntezy metamfetaminy b¹dŸ linii
technologicznych do prowadzenia destylacji pod
zmniejszonym ciœnieniem (kolumny, nasadki destylacyjne, mieszad³a magnetyczne, reduktory). Zabezpieczony sprzêt laboratoryjny pozwala³ na wyprodukowanie w jednym cyklu produkcyjnym ok. 1,8 kg gotowego
produktu.
W pomieszczeniu, gdzie przeprowadzano oglêdziny,
zabezpieczono równie¿:
• 581 g chlorowodorku metamfetaminy oraz inne reagenty, takie jak: wodorotlenek sodu, kwas siarkowy, kwas solny, alkohol etylowy, benzen, kwas
mrówkowy, chlorek metylenu, toluen, aceton, foliê
aluminiow¹ pociêt¹ na kawa³ki (ryc. 10);

Ryc. 7. Stanowisko do prowadzenia destylacji pod zmniejszonym ciœnieniem
Fig. 7. Workstation for performing underpressure distillation
Ÿród³o (ryc. 7–11): autorzy

Ryc. 8. Pompa pró¿niowa
Fig. 8. Vacuum pump

Ryc. 9. Elementy aparatury pró¿niowej
Fig. 9. Elements of vacuum system

Ryc. 10. Pociête fragmenty folii aluminiowej
Fig. 10. Cut fragments of aluminium foil
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• kserokopie opisów syntez chemicznych (b¹dŸ ich
ró¿nych etapów) prowadz¹cych do uzyskania nastêpuj¹cych œrodków psychotropowych:
– metamfetaminy z BMK, w reakcji aminowania redukcyjnego z wykorzystaniem metyloaminy (lub
jej soli – chlorowodorku) i amalgamowanego glinu
– PMMA (parametoksymetamfetaminy) z p-metoksy-BMK, w reakcji aminowania redukcyjnego
z wykorzystaniem metyloaminy (lub jej soli
– chlorowodorku) i amalgamowanego glinu
– amfetaminy z BMK, w reakcji Leuckarta z wykorzystaniem mrówczanu amonu
– MDMA
(3,4-metylenodioksymetamfetaminy)
z PMK (keton piperonylo-metylowy) metod¹ aminowania redukcyjnego z wykorzystaniem nitrometanu oraz amalgamowanego glinu
– metakwalonu z bezwodnika izatoinowego, orto-toluidyny oraz acetyloacetonu
• opisy syntez chemicznych (b¹dŸ ich ró¿nych etapów) prowadz¹cych do uzyskania prekursorów lub
zwi¹zków poœrednich do otrzymywania œrodków
psychotropowych:
– fenylopropenu z alkoholu cynamonowego, z wykorzystaniem jodowodoru
– fenylopropenu z benzenu i alkoholu allilowego,
przy udziale chlorku ¿elaza (III)
– p-metoksy-BMK (b³êdnie okreœlanego przez autora notatek skrótem PMK) w reakcji utleniania

– BMK w reakcji izomeryzacji aldehydu alfa-metylofenylooctowego pod wp³ywem kwasu siarkowego lub chlorku rtêci
• opisy sposobów otrzymywania reagentów wykorzystywanych w syntezach œrodków odurzaj¹cych:
– chlorku rtêci (II) z tlenku rtêci lub rtêci metalicznej
– chlorowodoru z chlorku sodu i kwasu siarkowego
– chlorowodorku metyloaminy z urotropiny i kwasu
solnego
– kwasu jodowodorowego z jodku sodu lub potasu
i kwasu fosforowego
– formamidu z kwasu mrówkowego i amoniaku
oraz z kwasu mrówkowego i mocznika
– mrówczanu amonu z kwasu mrówkowego i amoniaku oraz z kwasu mrówkowego i wêglanu amonu
– amalgamowanego glinu z folii aluminiowej i chlorku rtêci (II)
• ró¿nego rodzaju szkice (m.in. zestawu do otrzymywania gazowego chlorowodoru), obliczenia chemiczne, dokumenty zakupu, wzory chemiczne
i certyfikaty jakoœci odczynników;
• elementy do produkcji tabletek (ryc. 11 a–c).

Wnioski
• Rozpatrywany przypadek polskiego nielegalnego
laboratorium produkuj¹cego metamfetaminê jest
doœæ szczególny zarówno ze wzglêdu na sam pro-

Ryc. 11a–c. Elementy do „tabletkowania” zabezpieczone podczas oglêdzin
Fig. 11a–c. Elements for tabletting recovered during crime scene inspection

anetolu kwasem nadmrówkowym (otrzymywanym z kwasu mrówkowego i nadtlenku wodoru),
a nastêpnie odwodnienia powsta³ego produktu
przejœciowego (diolu) kwasem siarkowym
– BMK w reakcji utleniania alfa-metylostyrenu kwasem nadmrówkowym (otrzymywanym z kwasu
mrówkowego i nadtlenku wodoru), a nastêpnie
odwodnienia/izomeryzacji powsta³ego produktu
przejœciowego (2-fenylo-1,2-propanodiolu) przy
u¿yciu kwasu siarkowego
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dukt koñcowy, jakim jest metamfetamina, narkotyk
niezbyt w Polsce popularny, jak i zastosowan¹ metodê syntezy (z u¿yciem amalgamatu glinu).
• Zabezpieczony sprzêt w postaci szk³a laboratoryjnego, zamra¿arek, pomp i innych przedmiotów s³u¿¹cych do syntezy metamfetaminy pozwala³
na wyprodukowanie w jednym cyklu produkcyjnym
ok. 1,8 kg gotowego produktu.
• Znalezione w miejscu produkcji znaczne iloœci notatek zawieraj¹ce opisy syntez chemicznych, ró¿-
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nego rodzaju szkice, obliczenia chemiczne czy
wzory chemiczne i certyfikaty jakoœci odczynników
œwiadcz¹ jednoznacznie o charakterze odbywaj¹cej siê produkcji.
• Opisywany przypadek nielegalnego laboratorium
œwiadczyæ mo¿e o nieprzewidywalnoœci procederu
zwi¹zanego z produkcj¹ narkotyków w naszym
kraju. Mo¿na domniemywaæ, ¿e w niedalekiej przysz³oœci nielegalne syntezy narkotyków mog¹ siê
opieraæ na mniej popularnych, ale skutecznych
metodach produkcji, dotychczas traktowanych
marginalnie.
Alicja Olek, Robert Bachliñski
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Streszczenie
Metoda syntezy metamfetaminy za pomoc¹ amalgamatu glinu polega na u¿yciu mieszaniny folii aluminiowej z chlorkiem
rtêci i wytworzeniu w ten sposób na kawa³kach folii plam amalgamatu glinu. Nastêpnie do folii dodaje siê roztwór BMK i chlorowodorku metyloaminy w alkoholu izopropylowym oraz zasady
(np. wodorotlenku sodu) i czeka na zakoñczenie silnie egzotermicznej reakcji, pamiêtaj¹c o ch³odzeniu mieszaniny. Powsta³y
roztwór metamfetaminy w alkoholu poddaje siê destylacji
pod zmniejszonym ciœnieniem. Koñcowy produkt syntezy, czyli
chlorowodorek metamfetaminy, krystalizuje na skutek dzia³ania
gazowego chlorowodoru na p³ynn¹ metamfetaminê. Z zabezpieczonego sprzêtu laboratoryjnego mo¿na by³o wyprodukowaæ
w jednym cyklu produkcyjnym ok. 1,8 kg chlorowodorku metamfetaminy.
S³owa kluczowe: metamfetamina, nielegalne laboratorium,
synteza chemiczna.
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Summary
The method of amphetamine synthesis with aluminium
amalgamate involves using a mixture of aluminium foil with
mercury chloride and thus generatings stains of aluminium
amalgamate on foil fragments. Subsequently, solution of BMK
and methylamine hydrochloride and isopropyl alcohol, as well as
base (e. g. sodium hydrochloride) are added to the foil and the only thing left is to wait for completion of this highly exothermic
reaction not forgetting about cooling down of the mixture. Obtained metamphetamine alcohol solution undergoes distillation
under lowered pressure. The end product of synthesis, i.e. methamphetamine hydrochloride crystallises as the result of treatment liquid metamphetamine with gas hydrochloride. The seized
clandestine laboratory production line enabled producing approx. 1.8 kilo of metamphetamine hydrochloride in one cycle.
Keywords: metamphetamine, clandestine laboratories, synthesis route.
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