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In het algemeen toonen deze verbindingen, indien de atoom
131 groepen symmetrisch en compact zijn, de kenmerkende eigen

schappen van de z.g. gevulde moleculen 1).
138 Later werd deze studie uitgebreid tot de "planradiaire" verbin

dingen 2), t.w. derivaten van hexamethyl-, hexa-oxy- en hexa
aminobenzol. 

Bovendien zijn in dit laboratorium verschillende alkyl- en 
aryl esters van het methaantetraazijnzuur bereid 3). Daartoe werd 
het tetrachloride van elit zuur in reactie gebracht met een alcohol 
of een phenol. Deze raeliaire esters van het methaantetraazijnzuur, 
C(CH2C02R)4, zijn weI is waar symmetrisch van bouw, maar niet 
erg compact, daar de groepen R door drie andere atom en van het 
centrale atoom zijn gescheiden. De eigenschappen van de ver
kregen esters komen elan ook aileen ten deele overeen met die van 
de gevulde moleculen. 

Het doel van elit onderzoek nu is, een aantal esters van het lagere 
homoloog, het methaantetracarbonzuur C(C02 H)4 te bereiden en 
de eigenschappen te vergelijken met die van de overeenkomstige 
esters van het methaantetraazijnzuur. 

1) Chern. Weekblad 29, 276, 666 (1932) ; 31,71 (1934) . 

2) lie: Chern . Weekblad 33, 67 (1936) . 

3) Rec. tray. chim. 54, 62 (1935) . 




I 

2 

De groepen R zijn hier slechts door twee atomen van het cen
trale atoom gescheiden. De esters zijn dus compacter dan die van 
het methaantetraazijnzuur en dientengevolge is te verwachten, dat 
ze meer het karakter der gevulde moleculen zullen bezitten. Dit 
bleek inderdaad het geval te zijn. 

Het vrije methaantetracarbonzuur is niet bekend; de esters 
werden uit de methaantricarbonzure esters, HC(C02 R)3, bereid, 
door hun na triumverbindingen in reactie te brengen met een chloor
mierenzure ester. De methaantricarbonzure esters op hun beurt 
werden op dezelfde wijze uit de overeenkomstige malonesters ver
kregen. Er zijn een paar uitvoerige hoofdstukken aan de bereiding 
van deze esters gewijd. 

De heer W. G. Perdok was zoo vriendelijk enkele verbindingen 
kristallogra phisch te onderzoeken. 

Daar van geen der esters van het methaantetraaz ijnzuur de kristal
structuur bestudeerd is, is vergeJijking hiermee niet mogelijk. Het 
methaantetraazijnzuur vorm t tetragonale octaeders; in hetzelfde 
stelsel kristalliseert ook de tetramethylester van het methaantetra
carbonzuur. 

Backer 1) heef! eenige radiaire amiden - en spirocyclische 
imiden - van het methaantetraazijnzuur bereid. Het is echter niet 
gelukt een amide van het methaantetracarbonzuur te verkrijgen. 

2. L1TERATUUROVERZICHT. *) 

Het methaantricarbonzuur (methen yltricarbonzuur) HC (C02H) 3 

en het methaantetracarbonzuur (koolstoftetracarbonzuur) C (C02 H) 4 

zijn in vrije toestand niet bekend, weI in de vorm van esters. 
VOlgens Pfankuch 1) zou het cyanoform bij hydrolyse methaan

tricarbonzuur geven. Daar hij echter het cyanoform niet in handen 
heef! gehad, vervalt hiermee de bereiding van dit zuur, welks 
bestaansmogelijkheicl trouwens zeer twijfelachtig is. 

Boecltker 2) meende bij de photochemische oxyclatie van isoamyl
nitriet het methaantetracarbonzuur, met 5 moleculen kristalwater, 
te hebben verkregen; Sanclqvist en Mohlin 3) toonden echter later 

1) Rec. trav . chim. 54, 194 (1935). 

*) De literatuuropgaven staan op bIz. 12 en 13. 
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