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SAMENVATTINO DER RESULTATEN
Als anorganischegrondstof diende het kaliumdiselenide
K2Se2.
Seleenwaterstofwerd synthetisch uít de elementen bereid en
onmiddellijkgebruikt tot verzadigingvan sterkekaliloog (5 n.).
Natronloogis mindergeschiktwegensde geringereoplosbaarheid
van natriumselenide.
De oplossingvan het kaliumhydroselenide
werd geneutraliseerd
met kaliloog en geschudmet de aequivalentehoeveelheidselenium, waardooreen opiossingvan het kaliumdiselenide
ontstond.
Deze oplossing werd voor de verschillende
reactiesgebruikt.
Met dimethylsulfaat en diaethylsulfaat gaï zij diselenoaethers
RSeSeR,nl. dimethyldiselenideen diaethyldiselenide.
Bij verwarming rverd ook de tweede functie van deze tweewaardige
estersbenut. Voor de omzetting zijn ook de alkylbromidente
gebruiken;met behulp van aethyl-,n-propyl- en n-butylbromide
werden diaethyl-, dipropyl- en dibutyldiselenide
bereid. Van deze
reeks diselenoaethers
werden de eerstedrie termenreedsvroeger
veÍkregen,Ce dimethylverbindingwas echter niet in zuiveren
toestandbekend.
De oxydatie der diseleenverbindingen
door salpeterzuur
beantwoordde aan de gesteldeverwachtingen.In tegenstellingmet de
vÍoegereonderzoekingen,
waarbij dimethyl-en diaethyldiselenide
werden behandeld met sterk salpeterzuur,
v/eÍd thans voor de
oxydatie gebruikt verdund salpeterzuur,waardoor de vorming
van selenigzuurwerd vermeden.De meestgunstige reactietemperatuur lag tusschen40 en 50o, terwijl door snel roeren een
regelmatigeontwikkeling van stikstofoxydewerd bewerkt.
De aldus verkregen alkylseleninezurenRSeOTH geven goed
gekristalliseerdeloodzouten, die in koud water zeer weinig, in
warm iets beter oplossen.Door ontleding der loodzouten met
verdund zwavelzuuren concentreeren
van het filtraat in vacuo
boven zwavelzuur,konden de vrije alkyiseleninezurenin gekris
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talliseerden toestandworden afgezonderd.Boven hun smeltpunt
verhit, worden de zuren ontleed bij een temperatuur,wisselende
van 120-1400 voor de vier onderzochtetermen.
Met baryt ontstaande uitmuntend oplosbare,watervrijkristalliseerendebaryumzouten.
zijn in waterige oplossinggedissocieerd
De alkylseleninezuren
De electrolytischedissociotiewaterstofen
seleninaat-ionen.
in
werdenbepaaldzoowel
constaníenvan de vier alkylseleninezuren
titratie, als door meting van het electrisch
door potentiometrische
geleidingsvermogenbij verschillende verdunningen. Om het
bij oneindigeverdunningte leeren
moleculair geleidingsvermogen
in een
kennen, werd de snelheid van het aethaanseleninaat-ion
oplossingvan het baryumzoutbepaald.
De alkylseleninezurenzijn zeer zwakke zuren; de dissociatieconstanten zijn ongeveer driemaal zoo klein als die der overeenkomstigecarbonzuren.
De alkylseleninezurengeven met sterke ztren molecuuhterbindingen. De hydrochloridenvan methaan- en aethaanseleninezuur
waren al bekend. Behalve anorganischezurenwerden ook eenige
organische sulfozuren in het onderzoekbetrokken. Van elk der
vier alkylseleninezurenwerden met een zevental verschillende
zuren molecuulverbindingenverkregen.
Deze verbindingen worden in verdunde waterige oplossing
vrijwel volledig gesplitst in het seleninezuuren het sterke zuur;
bij concentreerender oplossing kristalliseerenze echter onveranderd weer uit.
met een overmaatzoutHet methaanseleninezuurhydrochloride,
zuurgas behandeld, ging over in het dimethylseleendichloride,
dat geidentificeerdwerd door een volledige analyse en door
vergelijking met een uit den dimethylselenoaetherverkregen
synthetischproduct.Deze merkwaardigereactieloopt vermoedelijk
over verschillendephasen, want het seleenatoomwordt gemethyleerd:
CH3 . SeO2H. HCI + HCI+ (CH3)2SeCl2
wordt evenalshet hydrochloride
Dit dimethylseleendichloride
van methaanseleninezuur
door water ontleed onder afsplitsing
is echter in dit geval kleiner.
van zoutzuur; de dissociatiegraad
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Bij concentreerender waterige oplossing komt het onveranderd
weer te voorschijn.
De verbindingen der seleninezurenmet sterke zuren werden
opgevat als zouten van een hypothetisch orthoseleninezuur
RSe(OH)r.Dit amphoterehydroxydeis monovalentten opzichte
van zuren en basen.
De reactie van kaliumdiselenide
met gehalogeneerde
carbonzurengaf de diseleendicarbonzuren,CO2H.CoHrn.Se.Se.CnH2o.CO2H.
Aldus ontstonden diseleendiazijnzuur,a-diseleendipropionzuur,
o-diseleendiboterzuur
en a-diseleendivaB-diseleendipropionzuur,
leriaanzuur;bij den aanvang van het onderzoekwas hiervan
slechtshet eerstgenoemdein de literatuur beschreven.
De oplosbaarheiddezer zuren in water is, behalve voor den
eersten term, gering; met stijgend molecuulgewicht neemt zij
snel af. Het p-diseleendipropionzuur
is veel minder oplosbaar
dan het a-isomeer.Doordat de zuren uit de oplossingenin water
of organischeoplosmiddelenzeerlangzaamkristalliseerenen zich
vaak eerst in vloeibarenvorm afscheiden,zijn ze moeilijk in
zuiveren toestand te krijgen. Inmiddels heeft Arne Fredga (1.c.)
enkele dezer zuren in zuiveren gekristalliseerden
vorm bereid.
Daar de zuivering van de zuren vrij veel veriiesvan materiaal
ten gevolge heeft, werd naar een meer practischeidentificatie
omgezien. Hiertoe leenen zich bij uitstek de chininezouten,die
gemakkelijk door hun smeltpunt en kristalwatergehalte
worden
gekenmerkt.
Uit de diseleendicarbonzuren
ontstaan,door oxydatie met verdund salpeterzuur,de seleninecarbonzurenAldus werden bereid
de eerstevier termen der a-reeksen bovendien het p-seleninepropionzuur.
Deze zuren geven moeilijk oplosbareloodzouten. Door ontleding van deze zouten met verdund zwavelztur werdende vrije
zuren in waterige oplossing verkregen.Bij concentreerendezer
oplossingen in vacuo boven zwavelzuuÍ,vond bij al de onderzochte a-seleninecarbonzuren
een ontleding plaats, waarbij zich
seleen aÍscheidde.Geen dezer zuren werd dan ook kristalliin
verkregen.
Bij neutralisatieder zure oplossingen met baryt en concen-
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treeren onder verminderden druk bij een temperatuurvan 50"
of in vlakke schalen bij de gewone temperatuur,ontstonden de
baryumzoutender a-seleninecarbonzuren,
kristalliseerendmet twee
moleculenwater. Het selenineazijnzuurbaryum
scheidde zich in
goed gevormdetrikliene kristallen af.
De c-seleninecarbonzuren
werden gekenmerkt door de smeltpunten en het kristalwatergehalte
hunner dichininezouten.
Het p-seleninepropionzuur
scheenaanmerkelijkbestendigerdan
het a-isomeer.Uit een geconcentreerde
oplossingin waterscheidde
het zich in naaldjesaf.
Van de vier onderzochtea-seleninecarbonzuren
werdende drie
splitsbare optisch actief verkregen door kristallisatie der dichininezouten.
Neutralisatieder actievezuren doet de rotatie niet omkeeren.
zooals bij vele sulfocarbonzuren
was waargenomen.
gewone
Bij
temperatuurvertoonen de zouten in neutrale oplossing geen racemisatie. Evenmin trad racemisatie op bij toevoeging van zwavelzuur.Maar na toevoegingvan zoutzuur werd
een geleidelijkeveranderingder draaiing waargenomen.
Merkwaardigerwijzewerd de oplossing niet inactiei, zooals
men bij een racemisatiezou verwachten.Het aanvankelijklinksdraaiendeseleninepropionzuur
werd ten slotte driemaalzoo sterk
rechtsdraaiend.
Neutralisatieder oplossing deed weer een linksdraaiing ontstaan.De snelheid der rotatieverandering
was afhankelijk van de concentratievan het aanwezigezoutzuur.
Dezelfdereactievertoondenbroomwaterstofzuuren joodwaterstofzuur; ze is specifiekvoor de halogeenwaterstofzuren
en niet
voor waterstofionen.Aangetoondwerd, dat de rotatieverandering
werd veroorzaakt door reductie van l-seleninepropionzuurtot
d-diseleendiprop
ionzuur.
Deze reductie verloopt quantitatief onder invloed van joodwaterstofzuur;met zoutzuurechter voor ruim de helft. Dit werd
bewezen,doordat oxydatievan de met joodwaterstofgereduceerde
oplossing de oorspronkelijkerotatie teruggaf, terwijl na reductie
met zoutzuur,gevolgd door oxydatie,slechts 60 tot 70 0/ovan de
aanvangsrotatiewerd bereikt.
Een dergelijke reactie met halogeenwaterstofzuren
vertoonen

LT4
ook d-selenineboterzuuren l-seleninevaleriaanzuur:
er ontstaan
d-diseleendiboterzuuren l-diseleendivaleriaanzuur.
Aldus blijkt
tevens de samenhangtusschende antipoden der beide reeksen.
Voor de diseleendicarbonzuren
volgt de moleculaire rotatie uit
de beschrevenproeven. Deze is zeer hoog, b.v. de moleculaire
rotatie van het ongedissocieerde
bedraagt
d-diseleendipropionzuur
9320; de rotatie van het tweewaardigeion is veel kleiner.
Een kinetisch onderzoek van de reductie der actieve seleninecarbonzurentoonde, dat het proces bij groote overmaatzoutzuur
pseudomonomoleculair
verloopt.
Van de eerste vier termen der c-seleninecarbonzuren
en van
het p-seleninepropionzuur
werden de eersteen de tweede dissociatieconstantenbepaald langs potentiometrischenweg. Bij onderlinge vergelijking der dissociatieconstanten
van de a-seleninecarbonzuren en het p-seleninepropionzuurwerd een anomalie
waargenomen.Een verklaring hiervoor werd gevonden in een
attractietusschende twee zuurvormendegroepen.

SUMMARY
The first Íour terms of the alkylseleninicacids were prepared
in the pure state. Their dissociationconstantswere determined
They give salts
by conductivityand potentiometricmeasurements.
with basesand completely hydrolysablecombinationswith inorganic and strong organic acids. Concentratedhydrochloric acid
changesmethaneseleninicacid into dimethylselenodichloride.
The Íour simplest seleninecarboxylicacids were obtained by
oxydation of the diselenodicarboxylicacids with nitric acid; their
dissociationconstantswere measuredby potentiometrictitration.
Those, possessingan asymmetriccarbon atom were separatedin
their enantiomorphs.They are reduced by dilute hydrochloric
acid and give diselenodicarboxylic
acids; the velocity constants
were measured.
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