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OVERZICHT DER RESULT ATEN. 

1. 	 Verschillende bereidingsmethoden voor het a sulfoboter
zuur werden nagegaan. 

2. 	 Hel a - sulfoboterzuur, dat tot dusverre slechts als stroop 
bekend was, werd in gekristalliseerde toestand verkregen. 

3. 	 Enkele zure en neutrale zouten, zoowel met metalen als 
met aromatische aminen, werden bestudeerd. 

4. 	 Het a sulfoboterzuur werd in zijn optisch actieve com
ponenten gesplitst, waarbii door strychnine het 1- en 
het d - zuur, door chinine het 1- zuur in zuivere toestand 
werden verkregen. 

5. 	 Geconslateerd werd. dat bij het a - sulfoboterzuur. evenals 
bii het a - sulfopropionzuur. de neutralisatie van de car
boxylgroep een omkeering van het draaiend vermogen 
ten gevolge heeft. 

6. 	 Geen draai'ingsomkeering had plaats bii neutralisatie van 
het sulfoboterzuur met aniline in alkoholische oplossing. 

7. 	 De rotatiedispersies van de koper-, nikkel- en cobaltzouten 
werden gemeten. 

[n water was het verloop der krommen normaal. in 
alkohol anomaal: het cobaltzout en het nikke[zout ge
droegen zich in alkoholische oplossing geheel verschillend. 

8. 	 Het zure koperzout toonde in waterige oplossing een 
anomaal verloopende rolatiedispersie. 

9. 	 Er werden derivalen gemaakt door subslitutie in de 
carboxylgroep van het sulfobolerzuur; met aromatische 
monaminen ontstonden aniliden. met 0 - diaminen daaren
tegen derivaten van het benzimidazol. 

10. 	 Van het butyranilide - a - sulfozuur werden enkele metaal
zoulen bestudeerd. 

11. 	 De eigenschappen van de benzimidazolderivaten wijzen 
er oP. dat de sulfozuurgroep zich aan de basische 
imidazolfunctie bindt. onder vorming van een inwendig zout. 
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12. 	 Van het benzimidazol 2 - propy!sulfozuur werden een 
paar metaaizouten bereid. 

13. 	 Door dubbele omzetting van a - broomboterzuuraethyiester 
met zwaveligzure aniline werd a - anilinoboterzure aethyl
ester verkregen. 

14. 	 Uit het optisch actief sulfoboterzuur werd getracht het 
optisch actieve anilide en het optisch actieve benzimidazol 
te bereiden. De producten waren inderdaad optisch actief. 
hoewel een sterke racemisatie was ingetreden. 

15. 	 Hierbij werd geconstateerd, dat d - sulfoboterzuur, d - butyr
anilide - a - sulfozuur en d - benzimidazol- 2 - propylsulfozuur 
geliike configuratie moeten bezitten. 

16. 	 Door splitsing met strychnine werd het / butyranilide 
a - sulfozuur in zuivere toestand verkregen. 

17. 	 De draai'ing van dit /- butyranilide a - sulfozuur bliift bii 
neutralisatie gelijk, hetgeen weer een bewijs te meer is. 
dal bij het ongesubstitueerde sulfoboterzuur de draai'ings
omkeering niet wordt teweeggebracht door de neutralisatie 
van de sulfozuurgroep. maar door die van de carboxylgroep. 

18. Van het /- butyranilide - a - suIfozuur werden enkele ge
kleurde metaalzouten bereid en hiervan werd de rotatie
dispersie gemeten. 

In water hadden het koper- en het nikkelzout normale 
dispersie, terwijl het cobaltzout in geel en groen een 
eenigszins steiIere curve toonde. 

In alkoholische oplossing was de kromme voor het 
koperzout normaaI; het nikkelzout draaide weer. evenals 
bij het sulfoboterzuur. veel sterker dan in waterige oplos
sing; het cobaltzout vertoonde het COTToN'"'effecf. 

19. 	 Het benzimidazol- 2 - propylsulfozuur werd met strychnine 
gesplitst, waarbij de d - vorm werd gewonnen. 

20. 	 Het cobaltzout van dit laatste zuur toonde in water dezelfde 
rotatiedispersie als het baryumzout; in alkohol draaide 
het cobaltzout anomaal. 


