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Ieder die zich met organische chemie bezig houdt weet dat het 
smeltpunt der chemische verbindingen voor de prakt~jk van groot 
belang is. Daar het met, althans voorloopig, voldoende nauwkeu
righeid reeds bij uiterst geringe hoeveelheden bepaald kan worden, 
dient het ter herkenning eener stof. Ook wordt het gebezigd ter 
heoordeeling der zuiverheid eeller verbinding, daar het bekend is 
dat reeds zeer geringe hoeveelheden van een bijmengsel een grooten 
invloed kunnen hebben op 't smeltpunt. 

Men moet echter alleen als smeltpunt aanmerken de tempera
tuur waarbij eene stof van den vasten in den vloei baren toestand 
overgaat zonder chemische verandering en het dus niet verwarren 
met een ontledingspunt en een overgangspunt, zooals bij de opgaven 
in de chemische litteratuur herhaaldel~ik 't geval is; vandaar dat 
men die opgaven niet dan onder voorbehoud mag aannemen. 

De ervaring leert dat het smeltpunt eener vérbinding evenals alle 
physische, chemische en andere eigenschappen, afhangt niet alleen van 
de elementen waaruit zij bestaat maar ook van de wijze waarop 
hunne atomen met elkaar tot moleculen verbonden zijn, dus van de 
chemische structuur en wel in den ruimsten zin genomen, zoodat 
ook de ligging der atomen en atoomgroepen ten opzichte van el
kaar in het molecuul in aanmerking komen. Reeds CARNEJ .. LEY 

heeft aangetoond dat de symmetrie en de compactheid der mole
culen met het smeltpunt in verband staan . Ook de WIjZe waarop 
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de moleculen met elkaar verbondeu zijn oefent een invloed er 
op uit. 

Daar nu het smeltpunt met zoovele oorzaken samenhangt, om 
van eenige andere dan de genoemde niet te spreken, is het moeilijk 
van elke dier oorzaken haren bepaalden invloed te leeren kennen 
en wij zijn er dan ook nog ver van af dien numerisch te kunnen 
uitdrukken. Maar evenals aan elk quantitatief onderzoek een qua
litatief dient vooraf te gaan, zoo ook hier. De vraag of door eene 
bepaalde verandering in 't molecuul stijging of daling van smeltpunt 
teweeggebracht wordt moet eerst opgelost worden; dit is de qua
litatieve zijde van het vraagstuk. Het bedrag van de verandering, 
dat in elk gegeven geval de resultante is van meer dan eene oor
zaak, kan eerst later bepaald worden. 

In de meeste leerboeken der organische chemie vindt men weinig 
of geene opmerkingen omtrent regels bij de smeltpunten; vandaar 
wellicht de meening, die nu en dan wordt uitgesproken, dat er 
zoo goed als niets van bekend is. Het kwam mij daarom voor 
eenig belang te hebben, om eens te wijzen op de voornaamste 
regels welke zijn waar te nemen en tevens op de leemten in onze 
kennis. De laatsten worden veroorzaakt eensdeels doordat er nog 
veel te weinig stoffen bekend zijn, anderdeels doordat de staat van 
zuiverheid, waarin de bekende zijn verkregen, niet zelden veel te 
wenschen overlaat. Op die leemten de aandacht te vestigen kan 
des te meer in onzen · tijd van nut zijn, nu men vooreerst, zooveel 
gemakkelijker dan vroeger over lage temperaturen beschikken kan, 
waardoor zelfstandigheden die tot nu toe als vloeistoffen golden, in 
vasten staat verkregen en daardoor gezuiverd kunnen worden; ten 
tweede hebben de distillatie-methoden in vacuo, zooals KRAFFT heeft 
aangetoond, een zoodanigen trap van volkomenheid bereikt, dat 
door haar eveneens eene hoogere mate van zuivering en scheiding 
is mogelijk gemaakt; terwijl ook een veel grooter aantal van in
differente oplosmiddelen in den handel verkrijgbaar is, dan eenige 
jaren geleden en tot hetzelfde doeleinde kan worden aangewend; 
eindelijk kan door den vooruitgang van het microchemisch onder
zoek de zuiverheid van vele stoffen soms beter beoordeeld worden. 

Ik zal mij nu hoofdzakelijk bepalen tot een overzicht der be
trekkingen, die zich bij vergelijking der stoffen onderling tusschen 
sameu3telling en smeltpunt schijnen voor te doen en de regels die 
men daaruit kan afleiden. Eene bespreking der afwijkingen van 
die regels en van de vermoedelijke oorzaken daarvan, zal ik tot 
later verschuiven. Mij komt het niet twijfelachtig voor · dat vele 
van die afwijkingen bij voortgezet nauwkeuriger onderzoek zullen 
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ver·dwijnen en eerst daarna zal men voor de overblijvende de ware 
oorzaken gemakkelijker kunnen ontdekken. 

Vooraf zij nog het volgende opgemerkt. Mijne onderzoekingen 
over monomethylamiden hebben mij geleerd dat hun smeltpunt 
altijd lager ligt dan dat der overeenkomstige eenvoudige amiden. 
Dit is analoog aan het heken de feit dat bijna altijd methylesters 
lager smelten dan de zuren waarvan zij afkomstig zijn. In beide 
gevallen . zou men allicht, door de verhooging van het molecuul
gewicht, aanvankelijk eer geneigd zijn een verhooging van smelt
punt te verwachten, zooals dit in den regel plaats heeft wanneer 
een zuurstof- of een stikstofatoom in een molecuul gebracht wordt 
terw~il tevens eene aequivalente hoeveelheid waterstof er aan wordt 
ontnomen. 

Ik gebruik hier opzettelijk niet de gewone zegswijze: "wanneer 
waterstof dom· zuu1·stof of stikstof vervangen wordt of wel wanneer 
zuurstof of stikstof in de plaats van 'waterstof treedt", om op te 
merken dat het mij 't waarschijnlijkst voorkomt dat dit in den 
waren zin des woords ook niet 't geval is, maar dat door de be
werking het molecuul, om 't zoo eens te noemen, eene vormver
andering heeft ondergaan, die op de smeltpuntsverandering invloed 
heeft. 

Gebruik ik nu in 't vervolg kortheidshalve de woorden vervangen 
en in de plaats treden, dan hoop ik niet misverstaan te worden. 

Daar de groep methyl, zooals uit de aangehaalde voorbeelden 
blijkt, eene eigenaardige rol kan spelen en hetzelfde verschijnsel ook 
waargenomen kan worden wanneer zij niet, zooalsin de beide ver
melde gevallen, aan zuurstof of aan stikstof maar aan koolstof ge
bonden wordt, moet bij het vergelijken van Rtoffen steeds met het 
verdwijnen en ontstaan dier groep en ook, zooals men later zal zien, 
met de plaats welke zij innam of gaat innemen rekening gehouden 
worden. Vergelijkt men bv. aliphatische normale koolwaterstoffen 
0,.112 n + l OR3 met de aliphatische normale primaire aldehyden van 

hetzelfde koolstofatomen ·aantal 0
11 

H 2 n + 1 cg, dan verdwijnt, hij 

de omzetting der eerste in de tweede, een groep OR3 door het 
uittreden van twee harer waterstofatomen , terwijl een zuurstofatoom in
treedt. Gaat echter zulk een koolwaterstof in een secundair alde
hyde (keton) over, dan treden ook wel twee waterstofatomen uit 
en een zuurstofatoom treedt in, maar er verdwijnt geen groep OH3 · 

Om eenig inzicht in het verband tusschen samenstelling en smelt
punt te verkr~igen komt het mij voor dat men in de eerste plaats 
alleen werkelijk onderling vergelijkbare stoffen met elkaar moet ver-
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gelijken en ten tweede zooveel mogelijk de eenvoudigste, waarbij 
het aantal invloeden op de smeltpuntsverandering zoo gering 
mogelijk is. 

Men zie bv. Tabel 1. In de bovenste helft zijn stoffen vereelligd 
die, tot op zekere hoogte, werkelijk met elkaar vergelijkbaar zijn; 
allen bevatten dezelfde atoomgroep Cn Hl n + 1 CO waarin n = 11, 
13, 15 of 1 7 is. In het eerste vakje is deze atoomgroep met 
een waterstofatoom , in het tweede met een chlooratoom , in het 
derde met de eenwaardige atoomgroep OH, in het vierde met 
NH2 1) in het vijfde met CH3 verbonden. Let men nu op de bij
gevoegde smeltpunten, dan ziet men dat het smeltpunt daalt wan
neer het waterstofatoom door een chlooratoom wordt vervangen, 
rijst wanneer dit door OH of NH2 plaats heeft, daalt wanneer de 
groep CH3 er voor in de plaats komt. 

In de onderste helft der tabel I vindt men stoffen, die van de 
bovenste alleen hierin verschillen dat in de atoomgroep c,t H2 n + 1 CO 
het dubbel gebonden zuurstofatoom door twee waterstofatomen 
vervangen is 2). Vergelijkt men nu hare smeltpunten met die der 
bovemtaande, dan ziet men dat zij altijd veel lager zijn en komt 
dus tot het besluit dat wanneer in de plaats van twee waterstof
atomen een dubbel gebonden zuurstofatoom gebracht wordt het 
smeltpunt rijst. Het fraaiste voorbeeld is ongetwijfeld het vijfde nI. 
de koolwaterstoffen en de (2) ketonen van 't zelfde koolstofatomen
aantal. Het minst geschikte is het eerste omdat hiel' vorming of 
verdwijning van CH3 plaats heeft en dus eigenlijk twee invloeden 
werkzaam zijn en wel in dellzelfden zin. 

Door vergelijking van de koolwaterstoffen uit 't eerste vakje 
(onderste helft van Tabel I) met de alcoholen en aminen van 
't zelfde koolstofatomen-aantal ziet men ook hier dat wanneer OH 
of NH2 in de plaats van een waterstofatoom komt het smeltpunt 
rijst; toch moet opgemerkt worden dat in deze beide gevallen tevens 
de groep CH3 verdwijnt en dus een tweede oorzaak voor het rijzen 
aanweZIg IS. 

Vergel~ikt men eindelijk de beide in de onderste helft van Tabel I 
voorkomende vakjes met. koolwaterstoffen, dan ziet men dat de 
laatste hooger smelten dan de eerste. HiCl'b~i dient echter in 't oog 
gehouden te worden, dat ofschoon eelle groep CH

3 
is ingevoerd, 

waardoor een daling van het smeltpunt zou kunnen ontstaan, tevens 
een groep GII3 verdwenen is, waardoor eene rijzing teweegge-

' ) De tautorneere of pseudomeere vorm laat ik voorloopig buiten beschouwing. 
~) De chloriden zijn, op een nu, niet bekend en ontbreken dus. 
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bracht kan worden zooals 't geval is; en verder dat men hierbij 
telkens van eene koolwaterstof met even aantal koolstofatomen tot 
eene met oneven aantal overgaat, waarin een andere symmetrie heerscht. 

Stellen W\i nu vooreerst de vraag of hetgeen rfabel I leert alleen 
geldt voor de daarin opgenomen stoften dan wel algemeen er voor
komt, zoodat het de uiting is van meer algemeene regels en trachten 
wij haar te beantwoorden. 

~ 1. Dat een dubbel gebonden zuurstofatoom , twee waterstof
atomen vervangende, niet alleen in de aangehaalde voorbeelden 
maar ook in tal van andere gevallen dezelfde uitwerking heeft op 
het smeltpunt, n1. verhooging, kan gemakkelijk aangetoond wor
den. l'abel II bv. bevat de smeltpunten van eenige aliphatisehe 
normale koolwaterstoffen en die der (2) ketonen met hetzelfde kool
stofatomenaantal , zooaIs blijkt zijn de laatsten allen hooger. frot het
zelfde resultaat komt men bij de vergelijking der symmetrische 
normale ketonen met de normale l\:oolwaterstoffen van 't zelfde 
koolstofatomenaantal , zooals 't volgende lijstje toont. 

(C5 ~1)2 C112 - 26°5 (C5 H l1 )2 CO 14°ö 
(C6 H 13 )2 CH2 

- 6°2 (C6 H13 )2 CO 30° 

(G7 J-~ 5)2 CH2 10° (C7 H 15 )2 CO 40° 
(C9 1119)2 CH2 32° (C9 H 19 )2 CO 58° 
(Cl1 H 23 )2 CH2 47°7 (Cl1 ]i23 )2 CO 69° 
(CI3 1127 )2 CH2 59°5 (C13 H 27 )2 CO 76°8 
(C15 H 31 )2 CH2 08°1 (C15 H 31 )2 CO 82°8 

(017 H 35 )2 Glf2 74°7 ( C~ 7 H 35 )2 CO 88°4 

'revens kan men door vergelijking van de vier eerste voorbeeldeu 
met de isomeeren uit 'fabel II ûen dat het weinig verschil schijnt 
te maken welke twee waterstofatomen vervangen worden mits niet 
die van de groep Wi3 ; want vergelijkt men de smeltpunten der 
aldehyden uit Tabel I met die der ketonen van 't zelfde koolstof
atomenaantal uit Tabel 1I, dan blijkt dat de aldehyden hooger 
smelten; bij hunne vorming uit de kool waterstoffen verdwijnt een 
groep CH3 bij die der ketonen niet en hieraan zullen wij voorloopig 
het hoogere smeltpunt zoo niet geheel dan toch gedeeltelijk toe
schrijven. 

Ook in andere reeksen dan de aliphatisehe liggen meestal de 
smeltpunten der aldehyden en ketonen hooger dan die der corres
pondeerende koolwaterstoffen. 
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Niet alleen wanneer in koolwaterstoffen, maar ook wanneer in 
alcoholen twee aan koolstof gebonden waterstofatomen 1) dool' zuur
stof vervangen worden, rijst 't smeltpunt. Bij de in Tabel I ge
geven voorbeelden kan nog gevoegd worden : heptylalcohol 2) -35°.5 
en heptylzuur -10°.5, octylalcohol _15° 2) en octylzuur + 16°.5, 
nonylalcohol - 5° en nonylzuur 12°.5, decylalcohol +7° en de
cylzuur 31.04; maar ook in andere reeksen smelten de zuren ge
woonlijk hooger dan de correspondeerende alcoholen, en eveneens 
de amiden hooger dan de correspondeerende aminen, waarvan ook 
in Tabel I voorbeelden gegeven zijn. 

Dezelfde uitwerking van de zuurstof, n.l. verhooging van smelt
punt, kan men waarnemen door vergelijking van de normale mo
noketonen met de normale polyketonen; want terwijl de monoke
tonen beneden 2 dekanon vloeistoffen zijn en 2 dekanon zelf 
reeds bij 3°.5 smelt, wordt voor 2,7 octaandion 44° voor 2,8 
nonaandion 49° opgegeven, voor 2,4,6 heptaantrion 49° voor 2, 
4, 5, 7 octaantetron 121°. Opmerking verdient dat 2,4 dekaan
dion als vloeistof wordt opgegeven en volgens den beer KRAMERS 3) 

bij _6° zou smelten. Dat de plaats van het zuurstofatoom soms 
meer invloed heeft dan uit het op de voorgaande bladzijde gegeven 
lijstje van symmetrische ketOI\en vergeleken met de isomeere 2 ketonen 
schijnt te volgen, blijkt wel daaruit dat bv. voor 4 dekanon als 
smeltpunt _9° aangegeven is; hiermede vergeleken zou 2,4 dekaan
dion hooger smelten, maar vergeleken met 2 dekanon, dat bij 3°5 
smelt, zou- het lager smelten en dan een uitzondering zijn. Heeft 
reeds de plaats van elk zuurstofatoom met betrekking tot de groepen 
CH3 invloed, eveneens de onderlinge stand der beide zuurstof
atomen ; en niet uitgemaakt is of de stof bij de smelttemperatuur 
geheel als diketon voorhanden is, dan wel gedeeltelijk of geheel in 
isomeeren (tautomeeren, pseudomeeren) vorm. 

'rabel III bevat eenige aliphatische normale één- en twee basische 
zuren, benevens de bijbehoorende ketonzuren. De laatsten smelten 
allen hooger; ook bij deze stoffen zal de plaats van het zuurstof
atoom invloed kunnen hebbeIl. 

Het schijnt derhalve dat men als regel mag aannemen dat het sm el t
punt eener organi sche verbinding stijgt wanneer twe e 
waterstofatomen door een dubbel gebonden zuurstof
atoom worden vervangen. 

') Van de beide mogelijke gevallen is hier alleen dat der zuren behandeld ; de olonen 
en olalell zijn nog te weinig bekend en misschien niet geschikt als voorbeeld te dienen . 

2) Onuitgegeven waarnemingen in het organisch chemisch Laboratorium te Leiden. 
') Onuitgegeven waarneming van den heer KRAMERS in bovengemeld Laboratorium. 
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~ 2. Uit 'l'abel I volgde dat reeds wanneer de groep OH in de 
plaats van een waterstofatoom komt bij koolwaterstoffen en bij alde
hyden het smeltpunt rijst. Ook dit is niet tot de daar gegeven 
voorbeelden beperkt maar komt algemeener voor. Normaal nonaan 
bv. smelt bij _51°, normale primaire nonylalcohol bij -5°, nor
maal dekaan bij -32°, de alcohol bij + 7°. Hier moet evenals 
vroeger opgemerkt worden dat een groep CHa verdwijnt en daarom 
volgen nog eenige voorbeelden waarin dit niet 't geval is. In deze 
echter is een bepaalde symmetrie aan wezig, evenals dit bij de 
ketonen (blz. 7) 't geval was. 

Aliphatische normale kwst. norm. secundo symmetrische alcoholen. 

(06 H1S )2 CIl2 - 6°.7 (C6 H 1S)2 CH 011 42° 
(C11 H2s )2 CH2 + 47°.7 (Cll H 23 )2 CH OH 76° 
(Q5HSl)2CH2 68°.1 (Q5 HS1 )2 CH OH 85° 

Men kan hetzelfde ook waarnemen in gevallen waarin de sym-
metrie een grooteren invloed schijnt te hebben, bv.: 

(CHs)3 CH is een gas, dat eerst bij -17° vloeibaa~' wordt, 
(CHs)s COH smelt bij 25°. 
(CHs)2 CHC2 .H5 wordt nog niet vast bij -24°, 
(CH3)2 COH C2 115 smelt bij -12°. 
(CHs)s CCH2CHs is slechts als vloeistof bekend, 
(CHs)3 CCHOH CH3 smelt bij 4°. 
(C113 )2 CHCH(CHs)z is slechts als vloeistof bekend, 
(CHs)z COH CH(CHs)2 smelt bij _14°. 

Hierbij moet in 't oog gehouden worden dat de groep OH tot 
op zekere hoogte vergelijkbaa,r is met wat men gewoonlijk bij kool
stofverbindingen een zijketen noemt en dat dus door hare invoering 
aan den vorm of aan de symmetrie van 't molecuul eene verande
ring is aangebracht die bij kleinere koolstofketens zeker eer merk
baar zal zijn dan bij grootere. 

Door invoering van meer groepen o.H gaat 't smeltpunt wederom 
in de hoogte, bv. glycol smelt bij 11°5, glycerine bij 17°, erythriet 
bij 126°, manniet bij 166°, mannoheptiet bij 188°, manno-octiet 
bij 258°. 

Vermoedelijk doen in de laatste voorbeelden nog meer oorzaken 
mede zoodat zij niet zoo bewijzend zijn als de eerste. 

Dat echter ook in andere gevallen, als men slechts werkel\ik 
vergelijkbare stoffen vergelijkt, de regel doorgaat moge het volgende 
voorbeeld aantoonen: (CHS)2 COH CH(CHs)2 smelt bij -14°, 
(CH3 )2 COH COH(CHs)2 bij 35°. 
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Wil men voorbeelden uit andere reeksen ook deze zijn in over
vloed voorhanden bv. phenol, kresolen, enz. meerwaardige phe
nolen etc. en zelfs kan men daarbij zien dat de stand der groep 
OH ten opzichte van andere groepen bv. OH3 en ook de onder
linge stand van meer OH groepen invloed heeft, waarvan in de 
aliphatische reeks de voorbeelden nog onbekend zijn. 

Niet a1l0en echter wanneer in koolwaterstoffen of in alcoholen 
de groep OH ingevoerd wordt, maar ook als dit geschiedt bij pri
maire aldehyden aan het koolstof atoom waaraan zich de dubbel gebon
den zuurstof bevindt, kan men het smeltpunt zien r\izeu. Het is bij 
den overgang der primaire aldehyden in de correspondeerende zuren. 

Tabel I geeft daarvan eenige voorbeelden, die gemakkelijk te 
vermeerderen z\in want het is van algemeene bekendheid dat zuren 
in den regel hooger smelten dan de correspondeerende aldehyden, 
niet alleen in de aliphatische reeks maar ook in andere. 

In de voorbeelden van rrabel I is de stijging slechts zeer ge
ring en zelfs zou b\l het eerste, als de waarnemingen juist 
zijn, het smeltpunt van het zuur lager liggen dan van 't aldehyde 
en dus eene uitzondering aangetroffen worden. De geringe stijging 
schijnt er op te wijzen dat hier ook een invloed van den stand 
der OH groep tot andere groepen werkzaam is. 

Voert men in de zuren nogmaals de groep OH in, dan st~igt 
het smeltpunt wederom, ook nu is de stand der groep OH ten 
opzichte van de carboxylgroep en andere groepen zooals OH3 van 
invloed. 

In Tabel IV. zijn aliphatische normale eenbasische zuren met de 
correspondeerende 2. oxyzuren opgenomen; men ziet dat de smelt
punten der laatsten allen hooger zijn. 

Het schijnt dus ook voor de groep OH regel te zijn dat het 
s meI t p u n tee n e r 0 r g a nis c h e ver bin din g s t ij g t w a u nee I' 
een waterstofatoom door de groep OH wordt vervangen. 

~ 3. Gaan wij nu over tot de stikstofverbindingen en wel in de 
eerste plaats tot die welke de groep N H2 bevatten. 

Reeds Tabel I heeft doen zien dat het vervangen van een water
stofatoom door de groep NH2, zoowel in aliphatische koolwater
stoffen als in aldehyden, verhooging van smeltpunt tot gevolg kan 
hebben. Er zij tevens aan herinnerd dat de groep NH2 evenals 
de groep OH als eene zijketen besch0uwd kan worden en dat bij 
de vorming van primaire aminen uit de aliphatische koolwater
stoffen tevens eene groep OH3 verdwijnt, hetgeen op zich zelf reeds 
tot verhooging van smeltpunt zou kunnen leiden. 
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Eene verhooging van smeltpunt is nogmaals waar te nemen als 
een tweede groep NH2 ingevoerd wordt. Nemen wij de diaminen, 
zij smelten allen hooger dan de monaminen. Aethaandiamine bij 
10°, butaandiamine bij 24°, pentaandiamine bij 12°.5, octaandia
mine bij 50°-52°, dekaandiamine bij 61°.5. 

Dat de amiden gewoonlijk hooger smeltpunt hebben dan de 
aldehyden is van zóó algemeene bekendheid dat het wel niet door 
meer voorbeelden bevestigd behoeft te worden. 

Het schijnt dm ook voor de groep NH2 regel te zijn dat het 
s meI t p u n tee 11 e rol' g a nis c h e ver bin din g s t ij g t w a II nee r 
ee n waters t ofa to om door de groep N H2 vervan gen 
wordt. 

~ 4. 'l1reedt een stikstofatoom in de plaats van drie waterstof
atomen, dan gaat eveneens het smeltpunt in de hoogte, maar hier 
verdwijnt weder tegel~ikertijd eelle groep CH3 . 

Tabel V bevat eenige voorbeelden uit de aliphatische reeks ook 
van dicyaniden. 

Het schijnt daaruit wel dat men als regel mag aannemen dat 
het smeltpunt eener organische verbinding stijgt wall
neer drie waterstofatomen door een drievoudig gebon
den stikstofatool1l vervangen worden . 

Eindelijk zou dan, bij de vervanging van waterstof zoowel door zuur
stof als door stikstof hetzij op zichzelf, hetzij met waterstof verbon
den, waardoor 't molecuul-gewicht toeneemt, ook het smeltpunt stijgen. 

~ 5. Wij komen nu aan de invoering van de koolstof met waterstof 
verbonden tot de groep CBg. Ofschoon deze groep in gewicht slechts 
weinig verschilt van een atoom zuurstof en stikstof, van OH en NH2 , toch 
bleek reeds uit 'l1abel I dat zij niet altijd het smeltpunt verhoogt, 
maar integendeel dikwijls verlaagt. Er zijn hier drie gevallen te 
onderscheiden, naar gelang de groep CI-lg aan zuurstof, aan stikstof of 
aan koolstof verbonden wordt. Bespreken wij de beide eerste ge
vallen vooraf iets uitvoeriger en letten er op dat vervanging van 
aan zuurstof geplaatste waterstof in eene koolstofverbinding slechts 
eenmaal mogelijk is aan 't zelfde zuurstofatoom, van aan stikstof ge
plaatste tweemaal, van aan koolstof geplaatste driemaal; ook deze 
gevallen moeten uit elkaar gehouden worden. 

Reeds te voren is opgemerkt dat methylesters b~ina altijd lager 
smelten dan de overeenkomstige zuren. De eenige uitzondering, 
die mij bekend is, zou zijn die, welke LnmJ<:RMANN & BERGAMI in 



12 OVER HET SMKLTPUNT VAN ORGANISCHE STOFFEN . . 

1887 1) vermeld hebben nl. bij een pentadecylzuur dat bij 59°_60° 
zou smelten terwijl zijn methylester dit bij 66°-6So zou doen. 
Ook de methylaethers van phenolen enz. smelten allen lager dan 
de waterstofverbindingen. 

Het is dus regel dat als een aan zuurstof gebonden 
waterstofatoom in eene organische verbinding door de 
groep CH3 vervangen wordt het smeltpunt daalt. 

~ 6. De monomethylamiden smelten lager dan de eenvoudige 
amiden. Tabel VI geeft daarvan eenige voorbeelden zoo wel bij één
als bij tweebasische zuren uit verschillende reeksen, waarbij wij 
nog de volgende zullen voegen. 

Formamide 2) smelt bij 3°, methylformamide is nog niet vast Yer
kregen; 
urethaan (aethyl) smelt bij 50°, methylurethaan (aethyl) is eene 
vloeistof; 
ureum smelt bij 132°, methylureum bij 102°; 
acetylureum bij 210°, acetylmethylureum bij 180°; 
hydantoïne bij 215° methylhydanto'ine bij 182°. 
oxamide smelt niet, methyloxamide bij 229°, a. b dimethyloxa
mide bij 217°; 
oxaminezuur smelt bij 210°, methyloxaminezuur bij 146°; 
succinimide smelt bij 125°, methylsuccinimide bij 66°; 
o. chloorbenzamide smelt bij 13 go, 't methylamide bij 120°; 
phenylacetamide smelt bij 155°, phenylacetmethylamide bij 58°; 
p. nitrophenylacetamide smelt bij 189°, 't methylamide bij 158° 3); 

benzolsulfonamide smelt bij 149°, benzolsulfonmethylamide bij 
31 ° 4); 

p. toluolsulfonamide smelt bij 137°, 't methylamide b~i 75°; 
m. xylolsulfonamide smelt bij 138°, 't methylamide bij 43°; 
pseudocumolsulfonamide smelt bij 1 76°, 't methylamide bij 91 ° ; 
mesityleensulfonamide smelt bij 142°, 't methylamide bij 90° 5); 

(3 naphtalinesulfonamide smelt bij 212°, 't methylamide bij 107° 6). 
Men ziet dat al is de groep NH2 niet direct aan koolstof ge-

bonden, zooals in de sulfonzuren, toch het vCIvangen van een harer 
waterstofatomen door CH3 eene smeltpuntsverlaging tot gevolg heeft. 

I) Het zuur, dat niet constant kookte, is vermoedelijk niet zuiver geweest en zal 
wel een hooger smeltpunt hebben, zoodat de uitzondering dan vervalt. B. B. 20 p. 965. 

2) Onuitgegeven waarneming. 
") Deze drie volgens onuitgegeven waarnemingen van Dr. H. J. TAVERNE. 

4) Onuitgegeven waarneming. 
5) Deze drie volgens onuitgegeven waarnemingen van den heer SCHREJNEMAKERS . 

6) Volgens onuitgegeven waarnemingen van den heer SCHEY. 
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Wellicht kan hier nog als voorbeeld bijgevoegd worden het nitramide, 
NH2 N02 volgens 'l'HIEJ..E, smeltp. 72°, methylnitramine CH

3 
NH NO']. 

smeltp, 38°. 
Het verschijnsel is echter niet alleen tot de amiden beperkt; het 

kan zich ook voordoen bij aminen, want terwijl aniline bij _8° 
smelt is methylaniline nog niet vast verkregen kunnen worden. 
Paratoluidine smelt bij 45°, zijn methylderivaat is eene vloeistof. 

De aangehaalde voorbeelden komen mij voldoende voor om het 
voor regel te houden, dat de groep CH3 , een aan stikstof 
gebonden waterstofatoom der groep NH2 in eene orga
nische verbinding vervangende, het smeltpunt doet dalen. 

Maken wij echter dadel~ik de opmerking dat dit alleen voor 
't eerste waterstofatoom geldt; want vervangt men ook het tweede 
door de groep methyl, dan smelten de ontstane verbindingen niet 
altijd lager dan de voorafgaande, ofschoon de waargenomen uit
zonderingen zeer bijzondere gevallen zijn. Dat zij echter toch hier 
vermeld worden vindt zijn grond daarin dat zij wellicht eeuig licht 
zouden kunnen werpen op hetgeen men bij de aan de koolstof ge
plaatste waterstof waarneemt. 

De eenige mij bekende uitzonderingen, waarbij de dimethylamiden 
hooger smelten dan de monomethylamiden , zijn de volgende: 

Ureum 132°, monomethylureum 102°, as. dimethylureum 180°; 
nitramide 72°, monomethylnitramine 38°, dimethylnitramine 58°; 
benzolsulfonamide 156°, 't mOllomethylamide 31°, 't dimethy lamide 48°, 
pseudocumolsulfonamide 176°, monomethylamide 91°, dimethylamide 
116 1). 

Het tweede voorbeeld zou natuurlijk vervallen als de opvatting 
van de structnur dezer lichamen gewijzigd mocht worden. 

~ 7. Wij komen nu eindel~ik tot het geval dat de groep CHa 
aan koolstof gebonden waterstof vervangt. Tabel I gaf reeds voor
beelden dat ook dan eene daling van het smeltpunt kan plaats 
hebben bv. bij den overgang van aldehyden in methylketonen; zij 
kunnen nog gemakkelijk vermeerderd worden met voorbeelden ook 
uit andere reeksen, want in dit geval is het regel. '1'och vindt men 
het in tal van andere gevallen eveneens, waarvoor eenige voorbeel
den hier volgen: 
(CHa)a CCH2 OH smelt bij 50°, (CHa)a C CH OH OHa bij 4°, 
CHa CHCl CCl2 CH2 OHbij 62°, CHa CHCl CCl2 CHOH CH3 bij 50°5. 

I) Onuitgegeven waarneming van den heer SCHItEINEMAii ERS. Opmerking verdient dat 
de isomeere mesityleenderivaten den regel volgen; sulfonzuuramide 142°, metbylamide 90°, 
dimetbylamide 43°. 
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Terwijl boterzuur bij + 2° ongeveer smelt wordt 2 methyl boter
zuur nog niet vast bij _19° en 3 methylboterzuur nog niet bij 
_51°. Iets dergelijks vindt men bij pentaanzuur en de methylpen
taanzuren , b\i hexaanzuur en de methylhexaanzuren , bij octaanzuur 
smeltp. 16°, 5 en 2 methyloctaanzuur dat nog niet vast is bij -11 0. 

Dat azijnzuur hooger smelt dan mierenzuur en dus eene uitzon
dering is zal wel niet bevreemden.Propionzuur daarentegen smelt 
bij _24°, methylpropionzuur (isoboterzuur) is eerst bij _47° vast 
verkregen. 

Glycolzuur smelt bij 78°, methylglycolzuur (melkzuur) bij 18°, 
malonzuur bij 134°, methylmalonzuur bij 130°; 
barnsteenzuur bij 185°, methyl barnsteenzuur bij 112°; 
pentaandizuur(glutaarzuur)bij 97°5 , 2 methyl-bij 78°,3 methyl-b\i 8Go; 
azelaïnezuur bij 118°, 3 methylazelaïnezuur bij 45°. 
't Zelfde verschijnsel, n1. het dalen van het smeltpunt door het 

inbrengen der groep CH3 , neemt men ook in andere reeksen waar. 
Een bekend voorbeeld is benzol, smeltp. 5°4, terwijl methylbenzol 
(toluol) eerst bij -102° vast wordt. Hier ziet men tevens dat de 
stand van de groep CH3 ten opzichte van een andere reeds in 
't molecuul voorkomende van beteekenis is, bv. bij de drie dimethyl
benzolen (xylolen); het ortho smelt bij _28°, het meta bij -54°, 
het para bij 15°; maar ook kan men waarnemen dat de stand, die 
de groep CH3 inneemt ten opzichte van andere, eveneens een zij
keten vormende, groepen van invloed is, bv. bij de drie methylbenzoë
zuren (toluylzuren); het ortho smelt bij 102°, het meta bij 110°5, 
het para bij 180°; of wel bij de drie methylphenolen (kresolen) het 
ortho smelt bij 30°, het meta bij 4°, het para bij 36°, phenol zelf 
bij 43°. Deze beide factoren spelen echter in de aliphatische en 
andere reeksen eveneens eene rol, zooals uit eenige der boven ge
geven voorbeelden blijkt. 

Een geval dat a,fzonderl\ike bespreking verdient is dat wanneer 
de groep cn3 in de plaats van een waterstofatoom van eene groep 
CH3 komt. Hier wordt dus eigenlijk geene groep CH3 ingevoerd 
maar het is alsof eene groep CH2 was ingeschoven en Tabel I gaf 
voorbeelden dat dan het smeltpunt naar de hoogte kan gaan, welke 
voorbeelden door vergelijking van termen uit werkelijk homologe 
reeksen van verbindingen gemakkelijk vermeerderd kunnen worden. 
Wij komen er op terug, maar geven eerst voorbeelden dat ook in 
dit geval het smeltpunt kan dalen. Het is een bekend feit dat 
aethylesters in den regel lager smelten dan methyl esters en hetzelfde 
is 't geval bij aethylamiden vergeleken met methylamiden. Hier 
wordt steeds eene zijketen verlengd of verzwaard en als men hier-
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mede voortgaat zal het smeltpunt ten slotte rijzen, nu eens eerder 
dan eens later afhankelijk van de houfdketen. 

Laat men echter het geval dat CHa een waterstofatoom van CHa 
vervangt voorloopig buiten berekening, 1an schijnt het mij niet te 
gewaa,gd de stelling uit te spreken dat in den regel het i n v 0 e
ren van eene groep CHa in de plaats van aan koolstof 
gebonden waterstof eene smeltpuntsverlaging tot ge
v 0 I g h ee ft, evenals dit 't geval is bij aan zuurstof of stikstof ge
bonden waterstof, althans als dit waterstofatoom het eerste is dat 
door CHa vervangen wordt; want wordt een tweede waterstofatoom 
aan een koolstofatoom , dat reeds met CHa verbonden is, door CHa 
vervangen, zoodat aan dit koolstofatoom twee groepen CHa komen 
te staan, dan gaat in vele gevallen het smeltpunt in de hoogte en 
steeds als in de groep CHa de drie waterstofatomen door drie 
groepen CHa vervangen worden. De volgende voorbeelden kunnen 
dit aantoonen; 

(CHa)a C. CH OH CHa smelt bij 4°, 
(CHa)a O. C OH (CHa)~ bij 17°; 
(CHa)2 CH. C 0 H (CHa)2 smelt bij -14°, 
(CHa)a C. CO H (CHa)2 bij 17°; 
2 methylboterzuur is nog niet vast bij _19°, 2.2 dimethyl
boterzuur smelt bij -14°; 
methylglycolzuur (melkzuur) smelt bij 18°, dimethylglycolzuur 
(2 oxyisoboterzuur) b~i 7 go; 

methylmalonzuur smelt bij 130°, dimethylmalonzuur bij ] 80°; 
methylbarnsteenzuur smelt bij 112°,2.2 dimethylbarnsteenzuur bij 
138°; 
CHa)a CO H smelt bij 25°, Ha CO H is eene vloeistof; 
(CHa)a C. CH2 OH smelt bij 50°,Ha C. CH2 OH is eene vloeistof; 

(CHa)a C. - C{f smelt bij 3°, Ha C. C{f is eene vloeistof; 

(CHa)a C. 002 H smelt bij 35°5, Ha C CO2 H bij 16°5; 
(CHa)a C. CO. CO2 H smelt bij 90°, Ha C. CO. CO2 H bij 
11 °8; 
(CHa)a C. CN bij smelt 16°, Ha C, C1'{ bij -41°. 

B~i het invoeren van groepen CHa wordt steeds de symmetrie der 
moleculen gewijzigd en deze is van invloed op het smeltpunt. 
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Letten wij b.v. op de symmetrie die het malonzuur vertoont, nl. 
aan één C-atoom 2 H-atomen en twee carboxylgroepen 

H C02 H 
"-/ 

aldus: C smeltp. 134°, dan wordt deze gewijzigd door 
/"-

1I C02 11 
het invoeren van één Clf3 , hersteld door een tweede CH3 . 

1I CO2 H 
"- / 

C smeltpunt U3O° 
/"-

CH3 C02 H 

CH3 C02 H 
"- / . 
C smeltpunt 180°. 

/"-
CH, CO 1f 3 2 

Meer gewijzigd wordt zij door de groep C2 H5 als langere zij
keten en dit voorbeeld doet ons tevens zien dat ook met de groep 
C2 H5 aan koolstof gebonden een lager smeltpunt kan ontstaan 
dan met CH3 evenals dit bij esters en amiden 't geval was. 1) 

H C02 H 
"-/ 

C smeltpunt 111°5 
/"-

C2115 CO2 H 

C2 H5 C02 H 
"-/ 

C 
/"-

G~lf5 CO2 H 

Voegen wij er nog de propylderivatell aan toe. 

H C02 H 
"-/ 

C smeltpunt 96° 
/"-

C3 H7 C02 H 

C3 H7 G02 lf 
"-/ 

C 
/"-

C3 H7 C02 H 

en eindelijk gemengde alkylderivaten: 

CH3 C02 H 
"-/ 

C smeltpunt 118°5 
/"-

C2 H5 CO}.H 

Clf3 C02 11 
"- / 

C 
/ "-

C3 H7 C02 H 

dan ziet men dat reeds bij gedeeltelijke herstelling der symmetrie 
het smeltpunt stijgt. 

') Of anders nitgedrnkt: dat de groep CH, een waterstofatoom vervangende in eene 
aan koolstof geplaatste ClI3 groep eveneens het smeltpunt kan doen dalen als in eene 
aan zuurstof of stikstof geplaatste. 
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Dat de invloed, die de groepen op elkaar in het molecuul uit
oefenen, voor een deel de symmetrie bepalen of wijzigen kan, 
hierop schijnen bv. de derivaten van het barnsteenzuur te wijzen 
in hunne zoogenaamde fumaroïde en maleïnoïde vormen. . 

Nog op eene andere betrekking tusschen symmetrie en smelt
punt zij hier gewezen; Z\j werd in 't begin reeds even aangehaald. 
In 1872 werd door mij 1) in vereeniging met ZINCKE, bij gelegen
heid van een onderzoek over het normale nonylzuur, de aandacht 
gevestigd op het feit dat dit zuur lager smelt dan het octylzuur, 
waaruit volgt dat in eene werkelijk homologe reeks van verbindingen 
de smeltpunten niet altijd opklimmen met het koolstofgehalte. De 
mogelijkheid werd daarbij uitgesproken dat de zuren met een even 
aantal koolstofatomen een relatief hooger smeltpunt hebben dan die 
met oneven aantal. Dit vermoeden is later, door de onderzoekingen 
van KRAFFT vooral, bevestigd geworden. 

Ook BAEYER wees er in 1877 2) op en vond iets dergelijks bij 
de tweebasische zuren; doch deze zijn niet op dezelfde wijze elkaars 
homologen als de éénbasische maar veeleer de aanvangstermen van 
verschillende reeksen. Tabel VII geeft een overzicht er van. 

Iets analoogs is waar te nemen bij de aliphatische normale 
koolwaterstoffen d. w. z. terwijl in de beide genoemde zurenreeksen 
bij den overgang van een lichaam met even aantal C-atomen tot het 
naast hoogere met oneven aantal het smeltpunt daalt, het increment 
dus negatief is, is dit b\i de koolwaterstoffen wel positief maar 
kleiner dan wanneer men van een onevene tot de naast hoogere 
evene overgaat, Tabel VIII toont dit aan, zoodat men ook deze 
stoffen in twee reeksen zou kunnen schikken, die met even en 
die met oneven aantal koolstofatomen. 

Of het verschijnsel algemeen voorkomt bij normale aliphatische ver
bindingen is nog niet met zekerheid te zeggen ofschoon het wel waar
schijnlijk is, want het is niet tot de gegeven voorbeelden beperkt. 

Het schijnt bijvoorbeeld ook voor te komen 3) bij de 2oxyzuren, 
zie Tabel IV en bij de 2 ketonzuren, zie Tabel In, ofschoon hier 
omgekeerd, evenals bij de 2 ketonen, zie 'fabel II; vermoedelijk 

') Ann. d. Chem. u. Pharm. 164. s. 340. 
') B. B. 10 s. 1286. 
3) Bij de amiden der vetzuren; ofschoon vele opgaven onzeker zijn en het nog een 

vraag is of men hier van smeltpunten spreken kan, ziet men toch ook soms 't smelt
punt rijzen als men van een met oneven aantal C-atomen tot een naast hoog er met even 
aantal overgaat, zie Tabel IX. 

Verband. Kon. Akad. v. Wetenseh., (2e Sectie) DI. v. F 2 
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komt het ook voor bij de monaminen 1) en bij de diaminen der 
normale aliphatische koolwaterstoffen; 
(OH2)2 (NH2)~ smelt bij 8°5, (OH2)3 (NH2)'l. is vloeibaar zelfs bij _20° 

en lager, (Olfz)4 (NH2)2 smelt bij 23°-24°, (OH2)5 (NH2)2 smelt 
bij 12°_13°, (OB2)s (NH2)'}. b\i 50°-52°, (OH2\0 (NH2)z bij 61 °5, 

bij hunne diurethanen: (OH2)2 (NH 002 OHs)"}. smelt bij 133°, 
(OH2)s (NH 002 0~)2 bij 75°, 
(OH2)4 (NH OO"}. OHS)2 bij 128°, (OH2)5 (NB OO-}. OHS)2 bij 114°. 

en hunne dinitraminen: (OH2)2 (NH N02)2 smelt bij 174°, 
(OH2)s (NH N02)2 bij 67°, 
(01I2)4 (NH N02)2 bij 163°, (OH2)5 (NH N02)2 bij 60°. 

Dat de symmetrie hier eene groote rol speelt komt mij niet 
onwaat'schijnlijk voor; bij de evene, 't hoogst smeltende (en 't moei
lijkst oplosbare) is de symmetrie volkomener dan bij de onevene, 
althans bij de meeste verbindingen die uit twee gelijke helften 
bestaan 2), eene symmetrie dus ten opzichte van een vlak dat het 
molecuul in tweeën deelt. Bij de onevene is er symmetrie, zoowel 
wat gewicht als vorm aangaat, ten opzichte van een vla~ dat door 
het middelste koolstofatoom gaat, of wil men, rondom een punt 
of rondom het middelste koolstofatoom. 

OHs OHs 002H 002H 

·· ··· 1······· IH IH I 
OHs ·· ····0···· ·· ·····0 OH2 

IH IH+ 
OHs 002H OH2 

1 

002H 
Bij andere verbindingen, zooals de normale éénbasische vetzuren, 

is wel eene dergelijke symmetrie wat 't gewicht der groepen aan
gaat, ofschoon zij elkaar niet volkomen compenseeren, zichtbaar b. v. 

maar 't verschil in vorm dier groepen kan eene rol spelen, die nog 
duidelijker wordt bij 't invoegen van zij ketens. 

Deze korte aanduidingen mogen voorloopig voldoende zijn. 

~ 8. Nadat wij nu den invloed van de groep OH3 , één water-

') Althans dodecylamine smelt bij 25°, tridecylamine bij 27°, tetradecylamine bij 37°, 
hexadecylamine bij 45°_46°, septdecylamine bij 49°; dus klein verschil bij den over
gang van even tot oneven, groot bij dien van oneven tot even. 

2} Bv. bij de koolwaterstoll'en, de tweebasische zuren, de diaminen en hunne derivaten. 
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stofatoom vervangende, nagegaan hebben rijzen er andere vragen 
op b.v. deze: welken invloed de groep CH2 heeft als zij in de plaats 
van twee waterstofatomen treedt die aan 't zelfde koolstofatoom ge
bonden zijn, zooals in de groep CHs of CH2 en verder welken in
vloed de groep CH heeft als zij in de plaats komt van de drie 
waterstofatomen der groep CHs' 

Ter beantwoording dezer vragen ontbreekt het materiaal bijna 
geheel. Van werkel~jk vergelijkbare lichamen is hoofdzakelijk alleen 
bij de normale koolwaterstoffen sprake en dan nog slechts bij die 
met een even aantal koolstofatomen. Vergelijkt men de normale 
aliphatische koolwaterstoffen met de onverzadigde, die door invoe
ring van de groep CH2 voor twee waterstofatomen der groep CHs 
daaruit ontstaan kunnen, dan ziet men dat het sm el t p u n t d a a lt, 
zooals 't volgende lijstje aangeeft. 

CHs· (CH2 )9 . CHs - 26°.5 CHs· (CH2 )9 . CIl = CH2 - 31°5 
CHs· (0112 )11 . ClL s - 6°.2 OHs' (OH2 )11' OH = OH2 

_12° 
CHs· (CH2\s' CH + 10°. OHs' (CH2\s' OH = OH2 + 4° s 
CHs' (CH2\5' ClL 22°.5 CHs· (CH2)lö ' OH = CH2 

] 8° s 

Bij de zuren met de dubbele binding aa,n 't einde der keten 
schijnt 't zelfde plaats te hebben. 

Vergelijkt men de verzadigde normale koolwaterstoffen met de 
onverzadigde, die er uit ontstaan kunnen door vervanging van de 
drie waterstofatomen een er groep CHs door CH, dan ziet men dat 
het smeltpunt stijgt b.v. 

CHs' (CH2\s' CHsl + 10° I CHs (CH2\s C - OH I + 15° 
OHs. (CH2)15' CJ-Is 22° 5 CHs (CH2 )15 C - CH 26° 

't zelfde is ook bij zuren waar te nemen. 
Eene andere vraag zij hier nog even geopperd, die eigenlijk eerst 

later of wel geheel vooraf behandeld moest worden, maar zich toch 
ook eenigermate aan de laatsten aansluit nl. deze: welke uitwer
king op het smeltpunt van eene organische stof waargenomen wordt, 
wanneer waterstofatomen aan haar onttrokken worden zonder ze 
door iets te vervangen. Hier moet in aanmerking genomen worden 
de plaats in het molecuul waar de waterstofatomen worden ver
wijderd of anders gezegd de plaats der dubbele of drievoudige 
binding ten opzichte van andere groepen. Dat de eigenaardige 
symmetrie (configuratie) die hierbij kan optreden een grooten in
vloed op 't smeltpunt heeft is wel algemeen bekend; men denke 
slechts aan cis- en transverbindingen. 

F 2* 
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Vergelijken wij de verzadigde koolwaterstoffen met de onver
zadigde 

CH3·(CH2)9 . CH2.CH3 _ 12° CH3(CH2)9 CH= CH2 
CH3·(CH2)1l' Clf2.CH3 + 5°.5 CH3(C1I2)11 CH= CH~ 
CH3·(CH2)13 · C]l2' CH3 18°.2 CH3(CH2)13 CH = CH~ 
ClI3·(CH2)15· CH2. CH3 28° CH3(CH2)15 CR = eH']. 

CH3 (CH2)9 C CH ? 
CH3 (CH2\1 C OH ? 
CH3 (CH2)13 C_ eH 15° 
CH3 (CH2)15 C ClI 26° 

- 31°.5 
- 12°.5 
+ 4° 

18° 

dan blijkt dat door het onttrekken van twee waterstofatomen op de 
plaatsen 1 en 2 h e t s mei t p u n t d a a I t ; door het wegnemen van 
nog twee waterstofatomen op dezelfde plaatsen r~ist het wel maa,r blijft 
toch nog beneden dat der verzadigde. Dat de plaats waar zij 
worden weggenomen van invloed is blijkt daaruit dat de isomeeren 
waarin de waterstofatomen op de plaatsen 2 en 3 ontbreken hooger 
smelten: 

CH3( CH2)8 k C- -CH3 smelt b~i -9°, CH3( OH!) 1 0 (J= C. CH3 bij + 6° 5, 
CH3(CH2),2C C- CH3 b~i 20° en CH3 (CH2\4 C C. CH3 bij 300

• 

Dergelijke verschillen zijn bij de van de onverzadigde koolwater
stoffen afkomstige zuren ook op te merken . 

V raagt men nu verder als er meer dan ééne dubbele of drie
voudige binding ontstaat, waarbij dan weder de relatieve plaatsen 
in aanmerking moeten genomen worden, wat dan het effekt op het 
smeltpunt zijn zal, dan schijnt eene verhooging te verwachten. 

(CR3)2 C= CH- CH= C. (Clf3).) smelt bij 4°_ 50, De correspon~ee-
(;1'9 = (;1 _ CrI _ CrI _ ~-'- C'~T lt b" _ao rende verzadIgde 

- - CL2 LL2 v _ LL sme IJ u , b' d' .. 
CH= C- C'rI - C = C _ C'rI . b" _60° l 'b ver m mgen ZIJn 

- LL 2 - LL3 IS IJ nog v Oel aar" . 
CH3. C _ C - C '-- C - CH3 smelt bij 64°. nkr°g met vast ver-

egen. 

Ook onder de zuren vindt men voorbeelden. 
W~i keeren nu terug tot het vraagstuk welke uitwerking de groep 

CH2 heeft als z~i twee waterstofatomen vervangt, en bespreken nog 
't geval dat deze waterstofatomen niet aan 't zelfde koolstofatoom 
gebonden z~iJi, waa.rdoor dus eene cyclis()he verbinding ontstaat ; 
ook dan moet onderscheid gemaakt worden of een groep CH3 
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daarbij verdwijnt of niet. Dezelfde vraag zou voor de groep CH 
gedaan kunnen worden. 

Wij behandelen tevens de vraag wat het effekt zal zijn als men 
twee (4 of meer) waterstofatomen wegneemt niet van naburige kool
stofatomen, maar van zulke die op verschillendell afstand van elkander 
zijn geplaatst, waardoor eveneens cyclische verbindingen ontstaan, 
terwijl ook weer onderscheid gemaakt moet worden of eene groep 
CR3 daarbij verdwijnt of niet. 

Maar weder ontbreekt voldoende materiaal voor de beantwoor
ding; zoodat wij ons tot enkele voorbeelden moeten beperken, 
waarujt misschien toch zou kunnen volgen dat de vorming van een cy
clus, zoowel in 't eene als jn 't andere p;eval, het smeltpunt meestal 
doet rijzen en wellicht eenige aanduiding dat het aantal koolstof
atomen, dat aan den cyclus deelneemt, ook nog eene rol speelt. 

Hiertoe diene het volgende overzicht bij waterstofonttrekking, 

boterzuur smelt bij + 2° cyclopropaancarboonzuur bij 18° - 19° 
pentaanzuur -- 20° ('yclobutaancarboonzuur bij 0° nog vloeibaar 
hexaanzuur - 1°.5 cyclopent.aullCarboonzuur bij _3° _4° 
heptaunzuur 10°.5 cyclohexaancarLoonzuur 31° 
octaan zuur 16°.5 eycloheptaancarboonzuur is eene vloeistof 

aethylmalonzuur 1) 111°.5 1.1 cyelopropaandicarboonzuur 140° 
propy lmalonzu u r \16° 1.1 cyclobutaandicarboonzuur 158° 
buty lmalonzuur 101.°5 1. 1 cyclopentnandicarboonzuur 176°-178° 

pentaandizuur 97°.5 1.2 cis cyclopropaandicarboonz. 139° 
1/ traus 1/ 175° 

hexaandizuur 149°.5 1.2 cis cyclobutaandicarboonz. 138° 
11 trans 1/ 131 0 

heptaandizuur 105° 1.2 cis cyclopentaandicarbóonz. 1400 

1/ trans 1/ 160° 
octoondizuur 140° 1.2 cis cyclohexaandicnrboonz. 192° 

1/ trans 1/ 215° 

Dat bij verdere waterstofonttrekking aan den cyclus stijging van 
het smeltpunt regel schijnt te zijn toon en de volgende voorbeelden: 

1 cyclopenteencarboonzuur 120°, 1 cyclohepteencarboonzuur 
53°_54°, 

1 cyclohexeencarboonzuur 2~)0 en een ander is vloeibaar, 
1.3 cyclohexadieencarboonzuur 94°_ 95° en een ander 73°, 

cyclohexatrieencarboonzuur (benzoëzuur) 121 ° 4. 

1) Alleen in dit geval maakt 't verschil als men met dimethylmalonzuur 1800 ver
gelijkt; in de beide volgende gevallen kunnen ook methylaethyl- 118°5, diaethyl-
125°, methylpropylmalonzuur 10ïo ter vergelijking genomen worden. 
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Bij invoering van CH2 voor twee waterstofatomen tot een eyclus diene: 

pentaanilizuur 1970511.3 cyclobutaandicarboonzuur (cis en trans) 11390 en l7Lo 
heptaandizuur 1050 1.3 cyclohexaandicarboonzuur (cis en trans) 1200 en 1630 

Of deze stoffen allen in voldoend zuiveren staat zijn verkregen 
en of de opgegeven getallen wel allen werkelijke smeltpunten zijn 
mag betwijfeld worden, zoodat de gevolgtrekkingen, die hier ge
maakt zijn niet dan onder voorbehoud aanvaard mogen worden. 

§ 9. Wij komen nu tot een geval van vervanging der water
stof dat eigenlijk 't allereerst behandeld had moeten worden, nl. 
als chloor, of in 't algemeen een halogeen in hare plaats komt. 
In de voorbeelden van Tabel I daalde het smeltpunt, niettegen
staande het molecuulgewicht rijst en het is dus een ander geval 
dan bij zuurstof en stikstof, meer vergelijkbaar met het vervangen 
door de groep CHa. 

Van de overeenkomstige halogeenverbindingen smelten de jood
verbindingen 't hoogst, de chloorverbindingen 't laagst, overeenko
mende met de molecuulgewichtsvermeerdering, maar zelfs door het 
invoeren althans van één joodatoom rijst het smeltpunt slechts zeer 
weinig of daalt. Hexadekaan b.v. smelt bij 180 2, voor cetylchlo
ride vond ik + 7°, cetylbromide smelt bij 15°, cetyljodide bij 
22°. Benzol smelt bij + 50 4, monochloorbenzol bij -44°9, 
monobroombenzol bij -31°1, monojoodbenzol bij -29°8. 

Bespreken wij even de chloorverbindingen. 
De monochloorderivaten der aliphatische koolwaterstoffen zijn 

bijna allen vloeistoffen waarvan nog geene smeltpunten bekend zijn; 
het eenige, door mij waargenomen, is dat van het cetylchloride 
en dit heeft een smeltpunt beneden dat der kool waterstof; waar
schijnlijk zal de plaats van het chloor in het molecuul invloed heb
ben en zal men het chlooratoom met een zoogenaamde zijketen 
moeten vergelijken, zoodat de symmetrie van het geheel een groote 
rol speelt. Men ziet dit bv. in het toluol welks smeltpunt rijst door 
het invoeren van een chlooratoom zoowel in de groep phenyl als 
in de groep methyl; in 't eerste geval ontstaat een biderivaat van 
benzol in 't tweede een van methaan, in beide gevallen dus een 
tweede zijketen die symmetrie in 't leven roept. 

Er is in 't algemeen zeer weinig omtrent de aliphatische mono
halogeenverbindingen bekend; behalve de in Tabel I opgegeven chlori
den der zuren, die altijd lager smelten dan de zuren en ook dan de 
aldehyden, kent men in de aliphatiscbe reeks slechts enkele gechloorde 
aldehyd en en zuren en meestal alleen de begintermen waar de sym-



OVER HET SMgLTPUNT VAN ORGANISCHE STOFFJi:N. 23 

metrie zich vermoedelijk 't sterkst doet gevoelen evenals de mole
cnulgewichtsvermeerdering en waarbij men dus stijgen van smeltpunt, 
ofschoon niet altijd; zou kunnen waarnemen; uit de opgaven komt 
het mij voor dat men geen besluit mag trekken tegen hetgeen de 
chloriden der zuren met betrekking tot de aldehyden en de chlo
riden der koolwaterstoffen met betrekking tot de koolwaterstoffen 
schijnen te leeren nI. dat het chloor, als het waterstof vervangt, 
eene uitwerking heeft analoog aan die van de groep methyl d. w. z. 
eene smeltpuntsverlaging veroorzaakt; alleen dan als het chloor sym
metrie van het molecuul bewerkt kan het, evenals de groep methyl, 
eene verhooging teweeg brengen. 

Worden er meer chlooratomen in een molecuul gebracht dan is, 
evenals in alle andere gevallen van substitutie, eene verhooging van 
smeltpunt 't gevolg, vooral als er drie chlooratomen aan één kool
stofatoom komen. Bij meer chlooratomen heeft ook de onderlinge 
stand evenals de stand ten opzichte van andere groepen invloed. 

Hij broom en joodverbindingen ziet men over 't algemeen hetzelfde. 

~ 10. Zooals wij in ~ I en 2, 3 en 4 zagen wordt, zoowel 
dool' de invoering van zuurstof als door die van stikstof in de plaats 
van waterstof het smeltpunt in den regel verhoogd. Hiermede is 
echter niet de vraag beantwoord of eene combinatie dezer beide 
elementen tot een groep hetzelfde effekt heeft; de mogelijkheid toch 
is denkbaar dat zulk eene groep evenals een halogeenatoom het 
smeltpunt deed dalen. Het schijnt echter dat dit niet 't geval is. 
Zoowel de nitrosogroep NO als de oximidogroep NOH en de nitro
groep N02 doen gewoonlijk het smeltpunt stijgen. 

Men kan dit daaruit afleiden dat vele lichamen die vloeibaar 
zijn dool' de invoering dier groep in vaste lichamen overgaan, al 
is het dan ook dat bij sommigen de opgegeven smeltpunten 
ontledingspunten Zijn. Tertiair nitrobutaan, (3 nitropropionzuur, 
nitrocapronzuur, aethaanoxim, propaanoxim enz., isonitrosoaceton, 
oximidoazijnzuur, (t en (3 oximidopropionzuur, oximidoboterzuur 
en valeriaanzuur zijn vaste stoffen. 

Wanneer men op dezelfde w~ize als tot nu toe gedaan werd 
voortgaat zou men nog kunnen vragen naar het effekt van de diazo-, 
azo-, hydrazo- azoxygroep enz. op 't smeltpunt; maal' daar hier 
niet naar volledigheid gestreefd is en men naar analogie haast eene 
smeltpuntsverhoogmg kan verwachten zullen wij deze en andere min
der belangrijke punten laten rusten. 
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Aan het slot mijner verhandeling gekomen wil ik de opmerking 
niet achterwege laten dat geene te groote waarde aan de daarin 
gemaakte gevolgtrekkingen gehecht mag worden. Zij zijn slechts 
vingerwijzingen dat meer dan tot heden 't geval was naar stelsel~ 

matige completeering der verschillende reeksen van verbindingen 
dient gestreefd te worden. 

Geen regel zonder uitzondering geldt ook hier, maar eer men 
van eene uitzondering spreekt moet nagegaan worden of de stof 
in zulk een voldoenden staat van zuiverheid is verkregen dat 
het aangegeven smeltpunt het juiste is. Meermalen toch is alleen 
de vorming van een lichaam onder bepaalde omstandigheden het 
doel van een onderzoek geweest en heeft -men zich tevreden ge
steld als het ongeveer in samenstelling met het verwachte over
eenkwam, maar niet den hoogsten graad van zuiverheid bereikt. 
Verder is hoogst zelden geconstateerd dat de stof na de smelting 
onveranderd was gebleven en weet men dus niet of 't opgegeven 
smeltpunt wel een smeltpunt is. Het kan, zooals in den aanvang 
reeds gezegd is, een ontledingspunt of een overgangspunt zijn. Bij 
een groot aantal organische verbindingen toch is aangetoond dat 
zij in meer dan eene modificatie kunnen optreden, die versehil
lende physische eigenschappen. dikwijls zelfs verschillende smelt
punten hebben. Ook weet men dat vele stoffen door verwarming 
geheel of gedeeltelijk, naar gelang der temperatuur in chemische 
isomeeren kunnen overgaan en dat het streven der stof naar sym
metrie hierbij een rol speelt, en het schijnt dat de meest symme
trische vorm ook de stabielste is; hierdoor kan dus het geval 
voorkomen dat men smeltpunten van mengsels heeft bepaald zonder 
het te weten. 

Toch komt het mij voor dat de opgegeven regels in 't algemeen 
hunne geldigheid behouden en daarom in de praktijk van eenig nut 
zijn. Overzien wij ze nog eens, dan hebben wij vooreerst dat mole
cuulgewichtsvermeerdering, teweeggebracht door zuurstof of door 
stikstof, eene smeltpuntsverhooging tengevolge heeft. Is de werke
lijke gewichtsvermeerdering constant, dan is de invloed op een 
lichter molecuul grooter dan op een zwaarder en in zoogenaalllde 
homologe reeksen van verbindingen zal het increment van 
het smeltpunt dus met stijgend molecuulgewicht moeten afne
men, tenzij nog andere invloeden in tegengestelden zin werk
zaam zijn. Het effekt der molecuulgewichtsvermeerdering op het 
smeltpunt hangt ook van den aard van het element of de groep die 
haar veroorzaakt af en eveneens van dien van de stof zelve; zoo is 
bv. de invloed van OH en NH2 ofschoon deze groepen in gewicht 
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weullg verschillen, toch zeer verschillend in verschillende gevallen, 
lw. ingevoerd in eene aliphatisehe of in eene aromatische koolwater
stof, soms zelfs tegenovergesteld. 

Uitzonderingen, zoodat smeltpuntsverlaging optreedt, schijnen er 
ook te zijn en het is mijn voornemen daarop nu en dan in kleine 
mededeelingen de aandacht te vestigen en ze zoo mogelijk door 
nauwkeuriger onderzoek op te helderen. 

Over de eigenaardigheid der groep OH3 en der halogeenatomen 
om dikwijls smeltpuntsverlaging te bewerken, ofschoon molecuul
gewichtsverhooging plaats heeft, werd meer uitvoerig gehandeld 
vooral over de groep CH3 , die dit verschijnsel vertoont zoo wel wan
neer z~i · aan zuurstof of stikstof als wanneer zij aan koolstof ge
bonden wordt. 

Hierhij werd meermalen over eene vormverandering van het 
molecuul gesproken waarbij natuurlijk niet zoozeer gedacht werd 
aan hypothesen over den vorm del' moleculen als wel aan 't vol
gende. Wanneer rondom een koolstofatoom zich vier gelijke atomen 
of atoomgroepen bevinden, dan kan men wel aannemen dat, afge
zien van hunne bewegingen, hun gemiddelde stand zal zijn op de 
hoekpunten van een regelmatigen tetraëder. Het komt mij echter 
hoogst onwaarschijnlijk voor dat dit nog 't geval zou zijn als de 
vier atomen of groepen ongel\ik zijn en zelfs als een hunner van 
de overigen verschilt acht ik het 't waarschijnlijkst dat de gemid
delde plaats van allen eene andere is; dit is het wat met de be
naming vormverandering in 't algemeen aangeduid is. 

Een groot gewicht is verder gehecht aan de symmetrie der 
moleculen. Een zekere symmetrie ontstaat o. a. als tweemaal twee 
gelijke atomen of atoomgroepen met een koolstofatoom verbonden 
zijn, dus bv. als men heeft 0, ft, a, b , b, en deze schijnt een 
groote rol te spelen, waarop herhaaldel\ik is gewezen. Zoo bv. hij 
sommige reeksen van aliphatische verbindingen met oneven aantal 
koolstofatomeu als: normale koolwaterstoffen, normale twee basische 
zuren, diaminen enz., welke verbindingen naar evenredigheid lager 
smelten dan die waarin zulk een koolstofatoom ontbreekt, zooals 
't geval is bij die met even aantal, welke daarentegen in twee ge
heel gelijke helften te verdeelen zijn. 

Dezelfde symmetrie (of een dergelijke) schijnt ook aanwezig als 
b en b van elkaar verschillen maar hetzelfde of bijna hetzelfde ge
wicht bezitten. 

Men kan dit zien bij de normale één basische zuren van af den 
vijfden term (CH3 CH2 OH2 ) Cll2 (C02H); 

43 45 
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C QHa OR"}. OH2 OH2 ) OH2 C OHz 002H) enz. waarbij men tevens kan 
57 59 

opmerken, dat het relatieve verschil in gewicht tusschen de twee 
atoomgroepen steeds geringer wordt. Beschouwt men de 2 keto
nen en 2 ketonzuren, waarvan het gedrag omgekeerd is, d. w. z. 
dat die met oneven aantal koolstofatomen relatief hooger smelten dan 
die met even aantal, dan ziet men dat dezelfde symmetrie hierin 
aanwezig is, maar juist bij die met even aantal 

1
0Ha. 00COH2)210H2ICOH2)4 CHal. 10Ha 00 COH2)al OH2 ICOH2)5 OHal. 

7l . 71 j' I 85 I 85 j' 

\OHa· 000H21 CH2lCHz 00 OH1..JOHa CO COH2)2!CH2!COH2)2 OO"}.H( 
? 57 I 59 I' 71 I 73 I' 
terwijl die met oneven aantal zich in twee stukken van gelijk of 
nagenoeg gelijk gewicht laten verdeelen. 

Voor het dalen van het smeltpunt wanneer door substitutie een 
der beide soorten symmetrie wordt verbroken, het stijgen wanneer 
een van beiden hersteld of gedeeltelijk hersteld wordt, werden 
voorbeelden gegeven, waarbij hier nog dat van barnsteenzuur ge
voegd wordt; dit smelt bij 185°, monomethylbarnsteenzuur bij 112°, 
symmetrisch dimethyl-para bij 1 sn° Canti bij 120°), asymmetrisch di
methylbarnsteenzuur bij 139°, trimethylbarnsteenzuur bij 151 °_152°, 
tetramethylbarnsteenzuur bij 191°-192°. 

Om de eigenaardigheid der groep OHa nog meer te doen uit
komen werd gewezen op het effekt van de groepen OH2 en OH 
zooals dit uit de weinige gegevens die men tot nog toe heeft 
schijnt te volgen, ook bij de vorming van cyclische verbindingen. 

Een historisch overzicht is opzettelijk achterwege gelaten ten 
einde geen grooteren omvang te verkrijgen. De gegevens zijn 
grootendeels geput uit BEIJ,STEIN'S Handbuch der organischen Chemie 
3de druk en uit KRAFFT'S onderzoekingen; een ander gedeelte is 
afkomstig van onderzoekingen uit · het organisch chemisch Labora
torium te Leiden. 
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TABEL 1. 

Aliphatische normale 

1. Aldehyden. l~uurChloriden.1 3. Zuren. 4. Amiden. I 5. (2) Ketonen. 

Cu 1123 C= 0 Ic u H23 c= 0 Cu lfn c= 0 Icll H23 c= 0 I Cu ll23 c= 0 
44°.5 I -17° 43°.6 I 102° I 28° 

II Cl Oll N1l2 CH3 
C13 H27 C=O CI3 H27 C=O CI3 H27 C=O CI3 H27 C=O CI3 H27 C=O 

I 52°.5 I - 1° I 53°.8 I 104°.5 I 39° 
H Cl OH NH2 CH.1 

Cl;; H3l C= 0 CIS H3l C= 0 CIS H31 C= 0 Cl. H3l C= 0 CIS H31 C= 0 
I 58°.5 I +12° 1 62" I 107° I 48°. 
II Cl OH NH2 CH.~ 

C17 H~s C= 0 Cl7 H3. C = 0 Cl7 H3S C= 0 Cl7 H3;; C= 0 Cl7 H3;; C= 0 
I 63°.5 I 23° I 69°.2 I 109° I 55°.5 
H Cl Oll Nll: CH3 

1. Koolwaterstoffen. 2. Chloriden. 
I 

3 . . Alcoholen. 4. Aminen. 5. Kool waterstoffen . 

Cu ll23 CH2 Cu ll2; C1l2 
I -12° 1 24° 

H OH 
Cl3 ll27 CH2 Cl3 ll27 Cll, 

I + 5°.4 I 38° 
H Oll 

Cl. ll31 CH2 Cls 11s1 CH2 CIS H.11 CH2 

I 18°.2 I + 7° I 49°.5 
H Cl Olf 

C17 H3;; CH2 C17 ll3• CH2 

I 28° I 59° 
H Oll 

TABEL II. 

Cu 1l23 CH2 
I 28° 
NH2 

Cu ll,7 Cll, 
I 37° 

NH2 
CI "H31 CH, 

I 46° 
NH, 

Cu H23 CH2 
I - 6°.2 
CH3 

Cl3 H27 CH, 
I +10° 
CHa 

Cl:' H.11 C1I2 
I 22°.5 
ClI3 

Cl7 ll3• CH2 

I 32° 
CHa 

Aliphatische normale 

Koolwaterstoffen . (2) Ketonen. 

OHa OH2 (OH2) 7 OHa -32° OHa 00 (OH2) 7 OHa 3°,5 
OHa 014 (OH2 ) 8 OHa -26°.5 CHa 00 (OH2) 8 OHa 15° 
OHa 014 (014) 9 OHa _12° OHa 00 (014) 9 OHa 21° 
OHa C14 (OH2)10 OHa _ 6°.2 CHa 00 (014)10 OHa 28° 
OHa 014 (014)11 OHa + 5°.4 OHa CU (OH2)11 OHa 34° 
OHa OH2 (CH2)12 OHa 10° OHa 00 (014)12 OHa 39° 
OHa OH2 (OH2\a OHa 18°.2 OHa 00 (014)1a OHa 43°.5 
OHa OH2 (OH2)14 OHa 22°.5 OHa 00 (0~)14 OHa 48° 
OHa OH2 (OH2\5 OHa 28° OHa 00 (OH2)15 OHa 52°.5 
OHa OH; (0~)16 OHa 32° 0Ha 00 (OH2)16 0Ha 55°.5 
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TABEL lIl. 

Aliphatische normale 

éénbasische 

Zuren. 

CH3 CHz CO OH - 23° 
CH3 CHz (CH2)2 CO OH -- 20° 
CH3 CH2 (C14)3 CO OH -- 1°.5 
CH3 CHz (CHl )4 CO OH - 1O°.5 
CH3 CHz (CHJ5 CO OH + 16°.5 

(2) Ketonzuren. 

CH3 CO CO OH + 11°.8 
CH3 CO (C14)2 CO OH 33° 
CH3 CO (CHz)3 CO OH 13° 
CH3 CO (C14)4 CO OH 41° 
CH3 CO (CHz)5 CO OH 30° 

tweebasische 

Zuren. 

CHz (CHz CO OH)2 07°.5 
GHz (CHz CHz CO 011)2 1050 

Ketonzul'en. 

CO (CHz CO OHh 135° 
CO (CI-4, CHz CO OH)2 143° 

'rABEL IV. 

Aliphatische normale 

éénbasische 

Zuren. I (2) Alcohol zuren. 

~~== 
CH3 COOH + 16°.7 

CH3 CHz COOH-24° 
CH3 CH2 C14 COOR + 2° 

CH3 (CH2)z CHz CO OH _20° 
CH3 (CHZ)3 CR; COOH- 1°.5 
CH3 (CH2)4 CHz COOH-I0°.5 
CH3 (C1fz)5 CHz CO OH +16°.5 

CH3 (CHz\3 CH2 COOH 62° 
CH3 (G14\5 C14 COOH OHo.2 

CHz all CO OH 78° 
CH3 CH OH CO OH 18° 

CH3 CHz CH OH CO OH 44°? 
CHa (CHz)l CH OH COOH 31° 
CH3 (OH2)3 CH OH COOH 73° 
CRa (C14)4 CH OH COOH 60° 
CH3 (CHz)5 CH OH CO OH 69°.5 
CHa (CH2)13 CHOH CO OH 83° 
CH3 (CI-4,)15 CHOH CO OH 85° 
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rrABEL V. 

Aliphatische normale 

Koolwaterstoffen . Cyaniden. 

CHs (CH2\ 0 CHs 
CHs (CHz\2 CHs 
CHs (CH2\4 CHs 
CHs (CH2\5 CHs 
CHs (CH2\6 CHs 

Kool waterstoffen. 

CH4 ? 
.CHs CHs ? 

CHs C~ CHs ? 
CHs (C~)2 CHs ? 

Amiden. 

R. CONH2 
acetamide 
trichlooracetamide 
trimethylacetamide 
heptylamide 
benzamide 
p. toluylamide 

R. (CO NH2)2 

malonamide 
methylmalonamide 
aethylmalonamide 
dimethylmalonamide 
succinamide 
methylsuccinamide 
adipinamide 

-120 

+ 5°,5 
18°.2 
22°.5 
28° 

CHs (CHz)1 0 CN 
CHs (CJlZ\2 CN 
CHs (CHJ14 CN 
CHs (CH2\5 CN 
CHs (CI-4)16 CN 

+ 4° 
19° 
31 ° 
53° 
41 ° 

Cyaniden. 

HCN _140 

CHs CN _41° 

Dicyaniden. 

CHs CHz CN ? 
CNCN-34°.4 

CN CH2 CN + 30° 
CN(CH2)2 CN 52° CHs (CH2)2 CN ? 

83° 
141 ° 
1540 

95° 
128° 
159° 

170° 
206° 
212° 
198° 
242° 
175° 
220° 

TABEL VI. 

Methylamiden . 

R. CONHCHs 
acetmeth y lamide 
trichlooracetmethylamide 
trimethylacetmethylamide 
heptylmethylamide 
trenzomethylamide 
p. toluylmethylamide 

R. (CO NH CHs)2 

28° 
106° 

!HO 
go 

78° 
143° 

malondimethylamide a.b. 136° 
methylmalondimethylamide a.b. 154° 
aethylmalondimethylamide a.b. 185° 
dimethylmalondimethylamide a.b. 123° 
succindimethy lamide a. b. 175 ° 
methylsuccindimethylamide a. b. 115 ° 
adipinedimethylamide a.b . 153° 
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TABEL VII. 

Aliphatische normale 

één basische zuren 

met oneven aantal C-atomen. met even aantal C-atomen. 

H CO OH + 8°.6 CHa CO OH + 16°.7 
CHa C14 CO OH - 23° CHa (CH2)2 CO OH + 2° 
CHa (C14)a CO OH _ 20° CHa (C1.4)4 CO OH - 1°.5 
CHa (C14)5 CO OH - 10°.5 CHa (C14)6 CO OH + 16°.5 
CHa (ClLJ7 CO OH + 12°.5 CHa (CH2)8 CO OH 31°.4 
CHa (C14)9 CO OH 28°.5 CHa (CH2)10 CO OH 43°.6 
CHa (C11;)11 CO OH 40°.5 CHa (C14)12 CO OH 53°.8 
CHa (C14\a CO OH 51 ° CHa (C14)14 CO OH 62° 
CHa (C14)15 CO OH 59°.8 CHa (CH2)16 CO OH 69°.2 

tweebasische zuren. 

CO OH CO OH 189°.5 
CO OH CH2 CO OH 134° CO OH(C14)2 CO OH 185° 
CO OH (CH2)a CO OH H7°.5 CO OH (CH2)4 CO OH 149°.5 
CO OH(CH2)5 CO OH 105° CO OH(C14)6 CO OH 140° 
CO OH(CH2)7 CO OH u8° CO OH (C112)8 CO OH 133°.5 
CO OH (CH2)9 CO OH 108°.5 CO OH(C14)lo CO OH 125°.5 
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TABEL VIII. 

Aliphatische 

normale koolwaterstoffen. Increment. 

CH3 (0~)7 OH3 51 ° 

! 19° 
OH3 (OH2)8 OH3 32° 

! 5°.5 
OH3 (OH2)9 OH3 26°.5 ! 

! 14°.5 
OR3 (O~\o OH3 12° 

I 5°.8 
OH3 (0~\1 OH3 6°.2 ! 

I llo.6 
OH3 (OH2)12 OH3 + 5°.4 

I 4°.6 
OH3 (OH2\3 OH3 10° ! 

I 8°.2 
OH3 (0~\4 OH3 18°.2 

I 4°.3 
OH3 (C14)15 OH3 22°.5 

I 5°.5 
OH3 (OH2\6 OH3 28° 

I 4° 
OH3 (014.\7 OII. 32° 3 

4°.7 
OH3 (OH2)18 Oll 3 36°.7 

3°.7 
OH3 (OH2\9 CIl 3 40°.4 

4° 
OHs (01[2)20 CH3 44°.4 

3°.3 
OH3 (014)21 OH3 47°.7 

3°.4 
OH3 (CH"].)22 OH3 51°.1 



32 OVER HET SMELTPUNT VAN ORGANISCHE STOFFEN. 

TABEL IX. 

Aliphatische 

normale amiden. 

H CO N14 3° 
CH3 CO N1f2 83° 

CH3 C14 CO Nlf2 79° 
CH3 (CH2)2 CO N14 115° 

CH3 (Cl-4)3 CO N1~ lL4°-llG ? 
CE 3 (CH2)4 CO N14 100°-120° ? 
CH3 (CH2)5 CO N1~ 95° 
CE 3 (CH2)6 CO NH2 llO° ? 
OH3 (CH2)7 CO N14. 99° 
CH3 (CH2)8 CO N14. 98° ? 
CHp, (CH2)';) CO N14 800 -S10 ? 
CH3 (C14)lo CO N14 102° 
CH3 (CJLJll CO N14 98°5 
CH3 (C14\2 CO N14 104° 
CH3 (CH2\3 CO N14 108° ? 
CH3 (CH2\4 CO NH2 106°-107° 

(5 April 1897). 
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