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1 Coördinatietheorie van Alfred Werner 

 

De coördinatiechemie is op te vatten als de molecuulchemie van de 

overgangsmetalen (transitiemetalen), lanthaniden en actiniden. De definities van de 

belangrijkste termen zoals ‘coördinatieverbinding’ of ‘metaalcomplex’, worden in Hoofdstuk 

2 gegeven. In dit Hoofdstuk geven we een summier overzicht van de vroegste historische 

ontwikkeling van de coördinatiechemie. Hierbij hebben we bijzonder aandacht voor het werk 

van Alfred Werner, die algemeen beschouwd wordt als de grondlegger van de 

coördinatiechemie. 

 

1.1 Eerste voorbeelden van coördinatieverbindingen 

 De eerste wetenschappelijk gedocumenteerde beschrijving van de vorming van een 

coördinatieverbinding werd in 1597 gegeven door de arts en alchemist Andreas Libavius uit 

Halle (Duitsland). Het gaat hier over de synthese van het tetramminekoper(II) complex 

[Cu(NH3)4]2+ door inwerking van een oplossing bestaande uit Ca(OH)2 en NH4Cl op brons 

(een kopertinlegering). Libavius nam een blauwkleuring waar, maar hij isoleerde het 

gevormde product niet.  

De eerste geïsoleerde coördinatieverbinding was het ‘Berlijns Blauw’, Fe4[Fe(CN)6]3, 

dat gemaakt werd in 1704 door Diesbach en Dippel, en dat als blauw pigment werd gebruikt. 

De bereiding werd gedurende twintig jaren geheim gehouden en werd in 1724 gepubliceerd 

door John Woodward. De synthese ging uit van een mengsel van kaliumwaterstoftartraat, 

kaliumnitraat, houtskool, gedroogd en fijngewreven runderbloed, gecalcineerd ijzer(II)sulfaat, 

kaliumaluminiumsulfaat (kaliumaluin) en zoutzuur. Een nader onderzoek van het recept van 

Diesbach toonde aan dat het kaliumaluin niet noodzakelijk was, maar wel een ijzerzout, 

waardoor de belangrijke rol van ijzer bij de bereiding van deze verbinding duidelijk werd.  

 Tijdens de Franse Revolutie (1798) berichtte Tassaert over het ontstaan van een 

bruine oplossing bij de reactie van kobalt(II)chloride of kobalt(II)nitraat met een overmaat 

aan een waterige ammoniakoplossing. Hij kon deze waarneming niet verklaren. Zoals we 

tegenwoordig weten, gaat het hier over het hexamminekobalt(III) complex [Co(NH3)6]3+ en 

Tassaert wordt daarom door een aantal historici als de ontdekker van deze stofklasse 

aangeduid. 

 In het begin van de 19de eeuw werd een hele reeks coördinatieverbindingen 

gesynthetiseerd en er werd een doelbewuste synthesemethodiek opgesteld. De 

metaalcomplexen werden meestal naar hun ontdekker genoemd, zoals het Zeise-zout (dat in 

werkelijkheid een organometaalverbinding is). Een aantal voorbeelden zijn in Figuur 1.1 
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weergegeven. Met de Deen Sophus Mads Jørgensen (1837-1914) verscheen in 1878 wellicht 

de productiefste coördinatiechemicus van de 19de eeuw op het toneel. Gedurende de volgende 

drie decennia synthetiseerde hij een zeer groot aantal coördinatieverbindingen, voerde o.a. 

ethyleendiamine als ligand in de coördinatiechemie in, en schiep de basis voor de 

coördinatietheorie van de Zwitser Alfred Werner (1866-1919). Beide wetenschappers 

worstelden gedurende lange tijd met conceptuele problemen en hieruit ontstond een 

wetenschappelijke wedstrijd die zeer vruchtbaar bleek te zijn.  

 

Pd
NH3

NH3H3N

H3N
2+ 2-

Pd
Cl

ClCl

Cl

Vauquelin, 1813

Zeise, 1827

Co

CN

CN
NC CN

CNNC
3-

Gmelin, 1822

Pt
Cl

Cl

H3N

H3N

H3N
Pt

Cl

Cl

NH3

Peyrone, 1844 Reiset, 1844

Pt
ClCl

Cl
-

 
 

Figuur 1.1: Enige naar hun ontdekker genoemde coördinatieverbindingen 

 

 

1.2 Theorie van metaalcomplexen in de 19de eeuw 

 Tegen het einde van de 19de eeuw bevond de anorganische structuurchemie zich in 

een diepe crisis. Het begrip ‘valentie’ had zich in de organische chemie als zeer nuttig 

bewezen voor de structurele classificatie van organische verbindingen. Het door Kékulé 

ingevoerde valentiebegrip (1858) vormde de basis voor de ontwikkeling van de theorie van 

het vierwaardige koolstof door van ’t Hoff en Le Bel. Onder ‘valentie’ verstond men de 

eigenschap van een element om zich te binden met een welbepaald aantal éénwaardige 

elementen (het aantal is gelijk aan de valentie) alsook wat men momenteel het oxidatiegetal 

noemen. Vóór Kékulé was de valentie een eigenschap van het atoom en daarmee een 

constante voor een bepaald element. Deze opvatting leidde zelfs bij eenvoudige verbindingen 

vaak tot verwarringen. Als men bijvoorbeeld voor fosfor een constante valentie III aannam, 

dan kwam men in de problemen om de chemische formule van fosforpentachloride te 

verklaren. Gelijkaardige problemen deden zich voor bij de hydraten en ammoniakadducten 
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van de transitiemetaalzouten. Kékulé voerde voor dergelijke verbindingen het begrip 

‘molecuulverbindingen’ in, en stelde als schrijfwijze de tegenwoordig nog gebruikte 

‘puntformules’ voor. Bijvoorbeeld: 

 

 fosforpentachloride, PCl5 = PCl3⋅Cl2 

 koper(II)sulfaatpentahydraat = CuSO4⋅5H2O 

 hexamminekobalt(III)chloride = CoCl3⋅6NH3 

 

Deze schrijfwijze leek logisch, omdat fosforpentachloride thermisch ontbindt onder afgave 

van een chloormolecule, en 1 mol koper(II)sulfaatpentahydraat ontbindt onder afgave van 5 

mol water. Het kobalt(III)complex ontbindt echter niet volgens het verwachte patroon, in de 

zin dat de gebonden ammoniakmoleculen niet alle door verhitting worden afgegeven. Men 

kan ook stabiele pentammine-, tetrammine-, triamminederivaten verkrijgen. Het concept van 

de constante valentie werd al snel door tijdgenoten van Kékulé als onhoudbaar ervaren en het 

concept werd opgegeven. Maar hiermee was het probleem van de structuur van 

transitiemetaalcomplexen nog niet opgelost.  

  

Tabel 1.1 Kleurnomenclatuur volgens Frémy (1852),  

het eerste nomenclatuursysteem in de coördinatiechemie 

 

Prefix Kleur Voorbeeld 

flavo bruingeel cis-[Co(NH3)4(NO2)2]+ 

croceo geel/oranje trans-[Co(NH3)4(NO2)2]+ 

luteo geel [Co(NH3)6]3+ 

purpureo paars/rood [Co(NH3)5Cl]2+ 

roseo roos/rood [Co(NH3)5(H2O]3+ 

praseo groen trans-[Co(NH3)4Cl2]+ 

violeo violet/blauw cis-[Co(NH3)4Cl2] 

 

De chemische formulering van de hydraten en amminecomplexen van de 

transitiemetalen behoorde tot de onopgeloste problemen van de op het einde van de 19de eeuw 

weinig interessant uitziende anorganische chemie. De complexen van kobalt en platina 

werden in die periode intensief onderzocht door Frémy en door Jørgensen. Beide 

onderzoekers werden door de buitengewone schoonheid van de kleuren van de 

transitiemetaalcomplexen aangetrokken. Dit wordt weerspiegeld in de door Frémy ingevoerde 

nomenclatuur voor de bekende amminekobaltcomplexen en deze nomenclatuur werd tot op 
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het einde van de 19de eeuw gebruikt (Tabel 1.1). Zo werden bijvoorbeeld cis- en trans-

[Co(NH3)4Cl2]+ op basis van de respectievelijk violette en groene kleur als violeo- en 

praseokobaltiaken aangeduid. Als een veralgemening van deze schrijfwijze werden de 

hexamminecomplexen van de andere transitiemetalen ook als luteo-zouten aangeduid, of ze 

nu geel gekleurd waren of niet.  

 

 De theoretische aanzet tot begrip van de structurele opbouw van metaalcomplexen 

was te vinden in de in de organische chemie zo succesvol toegepaste grondprincipes van de 

tetraëdrische gerichte ‘valenties’ van het vierwaardige koolstofatoom. Vooral twee concepten 

hebben vele van de vroegere experimentele studies op metaalcomplexen gestimuleerd. De 

eerste theoretische beschrijving van de amminecomplexen is afkomstig van de Schotse 

chemicus Thomas Graham (1805-1869), die de zogenaamde ‘ammoniumtheorie’ in zijn boek 

Elements of Chemistry (1837) voor het eerst formuleerde. Volgens deze theorie werden de 

amminemetaalcomplexen als gesubstitueerde ammoniumzouten voorgesteld. Zo stelde hij de 

structuur van het diamminekoper(II)chloride voor door de formule: 

 

Cu
N N

H

H H H H
H

Cl Cl

 
 

Volgens Graham bestond er een grote gelijkenis tussen waterstof en koper, en hij stelde voor 

dat een tweewaardig koperatoom een waterstofatoom op beide ammoniumkationen kon 

vervangen. Hierbij kon het complexe ‘cuprammoniumzout’ als een gesubstitueerd 

ammoniumchloride beschouwd worden. Deze voorstellingen werden tot in de tachtiger jaren 

van de 19de eeuw door een hele reeks van eminente chemici verder uitgebreid en verfijnd. Zo 

stelde August Wilhelm von Hofmann de volgende structuur voor het 

hexamminekobalt(III)chloride voor: 

 

NH2

Cl

NH4

3
Co

 
 

Deze structuur was een uitbreiding van het principe van Graham in zoverre dat de 

waterstofatomen van een ammoniumgroep niet enkel door metalen, maar ook door verdere 

ammoniumeenheden kunnen vervangen worden. Dit leidt tot een soort van ketenvorming bij 
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complexen. Deze manier van formuleren kende veel bijval tot in 1886 S.M. Jørgensen 

aantoonde dat ook pyridine, dus een tertiair ammine met koper, zilver en platina complexen 

kon vormen, zonder dat daarbij waterstofatomen moeten gesubstitueerd worden.  

 Jørgensen zelf was aanhanger van het structuurconcept dat door de Zweed Christian 

W. Blomstrand (1826-1897) in een invloedrijk boek Die Chemie der Jetztzeit werd 

voorgesteld. Dit concept werd vanaf 1870 onder de benaming ‘ketentheorie’ de meest 

invloedrijke en de meest geaccepteerde theorie voor de verklaring van de structuur van 

coördinatieverbindingen. Deze theorie was geïnspireerd op de door Kékulé voorgestelde 

formulering van diazoverbindingen waarbij de moleculehelften door directe binding tussen de 

stikstofatomen met elkaar verbonden waren. Een mogelijkheid waarbij de ‘normale valentie’ 

van het metaal in de amminecomplexen kon behouden blijven was door aanname van 

oligomere ammoniak(stikstof)ketens, waarbij het stikstofatoom als ‘vijfbindend’ werd 

geformuleerd. Bijvoorbeeld: 

 

Co
NH3

NH3

NH3

Cl
Cl

NH3 NH3 NH3 Cl  
 

Alhoewel de schrijfwijze van zulke formules tegenwoordig heel bizar lijkt, had deze 

theorie toch een stimulerende invloed op de experimentele coördinatiechemie, en zeker op de 

schitterende preparatieve studies van Jørgensen. Doel van deze studies was de bevestiging en 

de verdere uitbouw van de ideeën van Blomstrand. De werkwijze van Jørgensen kan worden 

geïllustreerd als weergegeven in Figuur 1.4. In de Jørgensenformules stellen de aan de 

ammoniakmoleculen gebonden chlooratomen zwak gebonden chloride-ionen voor (alhoewel 

hij het eigenlijke ionisch karakter niet vermeldde). Deze chloride-ionen kunnen bijvoorbeeld 

door zilverzouten neergeslagen worden, terwijl de direct aan het metaalgebonden 

chlooratomen zich als inert gedragen. Zoals men uit Figuur 1.2 kan afleiden kan de 

ketentheorie de eigenschappen van de eerste drie kobaltcomplexen verklaren, maar de theorie 

schiet tekort in het geval van het triamminecomplex. De toepassing van de schrijfwijze met 

ketens werd met toename van de complexiteit van de coördinatieverbindingen, echter steeds 

lastiger en lastiger, en men begon uit te kijken naar handigere alternatieven. Het is ironisch 

dat de systematische reeksen van gesubstitueerde kobaltcomplexen door Jørgensen de basis 

vormde voor de revolutionaire vernieuwing van de coördinatiechemie door Alfred Werner.  
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Co
NH3

NH3

NH3

Cl
Cl

NH3 NH3 NH3 Cl

Co
Cl

NH3

NH3 Cl
NH3 NH3 NH3 Cl

Co
Cl

NH3

Cl
NH3 NH3 NH3 Cl

Co
Cl

NH3

Cl
NH3 NH3 Cl

[Co(NH3)6]Cl3

[Co(NH3)5Cl]Cl2

[Co(NH3)4Cl2]Cl

[Co(NH3)3Cl3]
 

Figuur 1.2: Vergelijk tussen de formules gegeven door Jørgensen (links) en gegeven door 

Werner (rechts). Bij de Wernerformules gaat het telkens om octaëdrische complexen 

 

Het hier aangehaalde voorbeeld verduidelijkt de reeds hoger beschreven crisis waarin de 

anorganische structuurchemie zich op het einde van de 19de eeuw bevond. De ketentheorie 

was steeds minder en minder in staat om de experimentele gegevens te verklaren en te 

ordenen. In 1893 verscheen in Zeitschrift für anorganische Chemie het revolutionair artikel 

waarin Alfred Werner zijn nieuwe coördinatiechemie uit de doeken deed. Door de grote 

impact van deze publicatie, wordt 1893 beschouwd als het geboortejaar van de 

coördinatiechemie. 

 

 

1.3 Bijdragen van Alfred Werner 

 Werner besteedde tijdens zijn onderzoek het meeste aandacht aan de reeks van 

kobaltzouten, omdat door het werk van Frémy en Jørgensen hiervoor heel wat experimentele 

gegevens beschikbaar waren. Men kende ten tijde van Werner vier ammoniakcomplexen van 

kobalt(III)chloride (Tabel 1.2). Het is interessant op te merken dat men twee verbindingen 

kende met de empirische formule CoCl3⋅4NH3, maar die verschillende eigenschappen hebben. 

Het belangrijkste verschilpunt is het verschil in kleur. 
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Tabel 1.2: Overzicht van de ten tijde van Werner bekende amminecomplexen van kobalt(III) 

 

Complex Kleur Naam 

CoCl3⋅6NH3 geel luteo-complex 

CoCl3⋅5NH3 paars purpureo-complex 

CoCl3⋅4NH3 groen praseo-complex 

CoCl3⋅4NH3 violet violeo-complex 

 

Daarenboven bemerkte Werner duidelijke verschillen in de reactiviteit van de chloride-ionen 

in deze vier verbindingen. Met een zilvernitraatoplossing werden verschillende hoeveelheden 

zilverchloride neergeslagen: 

 

CoCl3⋅6NH3 + Ag+ (overmaat) → 3 AgCl ↓ 

CoCl3⋅5NH3 + Ag+ (overmaat) → 2 AgCl ↓ 

CoCl3⋅4NH3 + Ag+ (overmaat) → 1 AgCl ↓ 

 

Uit het verband tussen het aantal gebonden ammoniakmoleculen en het aantal neergeslagen 

equivalenten zilverchloride, kwam Werner tot de regel dat de verbindingen M(NH3)5X3 (M = 

Cr, Co; X = Cl, Br) af te leiden zijn van de verbindingen M(NH3)6X3 door verlies van een 

ammoniakmolecule. Bij dit verlies van een ammoniakmolecule treedt er gelijktijdig een 

functiewisseling van de zuurrest op, waarbij de zuurrest nu niet meer als een vrij ion 

voorkomt, maar alsof het aan het kobaltatoom verbonden is.  

 

 Vervolgens wees Werner op het feit dat voor een reeks van metalen zoals kobalt, 

nikkel, koper, renium en platina hun ammoniakzouten in drie subklassen konden verdeeld 

worden, afhankelijk of het metaal vier-, drie- of tweewaardig is: MIV(NH3)6X4, MIII(NH3)6X3 

en MII(NH3)6X2. Elk van deze verbindingen kon ammoniak verliezen ter vorming van een 

nieuwe ‘purpureo’-zout. Bijvoorbeeld: 

 

 Cr(NH3)6Cl3 → NH3 + Cr(NH3)5Cl3 

 

Wanneer deze reactie werd uitgevoerd, vond Werner dat één van de zuurresten ophield om 

ionisch te zijn. Dit kon aangetoond worden door de verschillende reacties met 

kaliumhexachloroplatinaat van de verschillende moeder- en dochterzouten. Terwijl de hexa-

ammoniakverbinding een complex kobalt-platinazout deed neerslaan, was dit niet het geval 

voor het penta-ammoniakzout: 
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 2 Co(NH3)6Cl3 + 3 K2PtCl6 → 6 KCl + [Co(NH3)6]2(PtCl6)3 

 

 Co(NH3)5Cl3 + K2PtCl6 → 2 KCl + Co(NH3)5⋅Cl⋅PtCl6 

 

Het was deze tegenstrijdige vaststelling die Werner leidde om de ketentheorie te verlaten en 

de kobaltzouten op een ionische manier voor te stellen met de ammoniakmoleculen direct aan 

het metaal verbonden: 

 

Co

(NH3)6
X3

luteo

X2

(NH3)5

Co X

purpureo  
 

eerder dan door de ketenformules van Jørgensen: 

 

Co
NH3

NH3

NH3

Cl
Cl

NH3 NH3 NH3 Cl
Co

Cl

NH3

NH3 Cl
NH3 NH3 NH3 Cl

luteo purpureo  
 

Als Werner het bij het juiste eind had, moest er een verder ionisch ‘praseo’-zout mogelijk 

zijn: 

 

X2Co

(NH3)4
X

 
 

Maar dit was nog geen bewijs tegen Jørgensens ketenformule 

 

Co
NH3

NH3

NH3

X
X

NH3 NH3 NH3 X  
 

aangezien de eindstandige X in zijn keten ook ionisch was. Een sterker argument tegen 

Jørgensen was dat verwijdering van één of meer ammoniakmoleculen een niet-ionische 

verbinding leverde. Terwijl de schrijfwijze van Werner dit duidelijk maakte, 
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(NH3)3

Co X3  
 

toonde de overeenkomstige Jørgensen-formule aan dat er nog een ionisch karakter te 

verwachten was: 

 

Co
X

NH3

X
NH3 NH3 X  

 

Maar er werd geen neerslagvorming met K2PtCl6 waargenomen. Bovendien toonde de 

Jørgensen-formule aan dat het mogelijk moet zijn om nog een bijkomend ammoniakmolecule 

te verwijderen. Wanneer dit werd geprobeerd, vond men dat er in plaats van 

 

X3Co

(NH3)2

 
 

dat eenvoudigweg niet bestond, ammoniak steeds door een ander zuurradicaal werd 

vervangen ter vorming van een complex van de vorm: 

 

(NH3)2

Co X4  
 

Het belangrijkste postulaat in de coördinatietheorie is dat in deze rij van verbindingen het 

coördinatiegetal van kobalt gelijk blijft aan zes. Als in het complex [Co(NH3)6]Cl3 

ammoniakmoleculen worden uitgestoten, treden chloride-ionen in de plaats, en deze gedragen 

zich zo alsof ze covalent met het kobaltatoom verbonden zijn en niet meer als vrije chloride-

ionen. Men kreeg hierdoor de verbindingen [Co(NH3)5Cl]Cl2 en [Co(NH3)4Cl2]Cl. Wil men 

het gedrag van kobalt in complexen beschrijven, dan moet men niet alleen met de 

oxidatietoestand rekening houden, maar ook met het coördinatiegetal. Werner noemde de 

oxidatietoestand de hoofdvalentie en het coördinatiegetal de nevenvalentie. Werner verstond 

dat deze formulering vereist dat men het aantal ionen in oplossing kent. Daarom voerde hij 

metingen van de elektrische geleidbaarheid op een groot aantal coördinatieverbindingen uit. 

Samen met de Italiaan Arturo Miolati (1869-1950) toonde Werner aan dat de molaire 



 14

geleidbaarheden van coördinatieverbindingen tot nul daalden als opeenvolgende moleculen 

ammoniak werden vervangen in de reeks van [Co(NH3)6](NO2)3 tot [Co(NH3)3](NO2)3, om 

vervolgens terug te stijgen als het kation het anion werd in K[Co(NH3)2(NO2)4] (Figuur 1.3). 

 

 
 

Figuur 1.3: Molaire elektrische geleidbaarheden in een reeks kobalt(III)zouten 

 

Gestimuleerd door de visie van van ’t Hoff over de ruimtelijke vorm van de 

moleculen, vroeg Werner zich af hoe complexen als MR6 en MR4 ruimtelijk konden 

weergegeven worden en wat de gevolgen hiervan voor hun chemische eigenschappen zijn. 

Werners nieuwe inzichten zorgden ervoor de anorganici ook stereochemisch begonnen te 

denken. Er is weinig overtuigingskracht nodig dat de eenvoudigste manier om zes groepen 

rond het centrale metaal te schikken in MR6 de octaëdrische schikking is. Het gevolg van deze 

structuur was het bestaan van twee geometrische isomeren, een cis- en een trans-vorm 

(Figuren 1.4-1.5). 

 

 
Figuur 1.4: Cis- en trans-isomerie bij octaëdrische complexen (op de manier zoals 

weergegeven door Werner, zonder afbeelding van het centrale metaalion) 
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Figuur 1.5: Mogelijke isomeren bij complexen van het type MA4B2 voor de drie belangrijkste 

coördinatiegeometrieën. Experimenten tonen aan dat het geval van cis-trans isomerie bij 

octaëdrische complexen ook werkelijk kan gevonden worden. 

 

Jørgensens experimenteel werk had reeds aangetoond dat de praseozouten van kobalt 

twee reeksen van verbindingen met ethyleendiamine vormden, de ene groen en de andere 

violet. Werner beschouwde dit als voorbeelden voor geometrische isomerie, alhoewel 

Jørgensen deze gevallen had verklaard door gebruik te maken van de conventionele 

structuurtheorie daar aan te nemen dat de valenties van kobalt in de drie bindingen niet gelijk 

waren. Op een gelijkaardige manier beweerde Werner dat de MX4 complexen een vierkant-

vlakke coördinatie vormen, zodat de platinaverbindingen Pt(NH3)2Cl2 twee geometrische 

isomeren (cis- en trans-) zouden vertonen. Bij tetraëdrische complexen is in dit geval geen 

geometrische isomerie mogelijk. De twee isomeren van Pt(NH3)2Cl2 waren reeds sinds 1844 

bekend (zie hoger). 

 

Een belangrijke experimentele ondersteuning voor het octaëdermodel was het bewijs 

van een geometrisch gevolg van de schikking van de liganden volgens een octaëder: de 

synthese van optisch actieve metaalcomplexen. Bij een geschikte keuze van de liganden 

(bijvoorbeeld bidentaatliganden) moet het mogelijk zijn om chirale verbindingen te 

verkrijgen, waarbij de scheiding van de isomeren een elegant bewijs voor de 

coördinatietheorie vormde. Alhoewel deze mogelijkheid reeds in 1899 in een publicatie van 

Werner werd vermeld, duurde het tot 1911 vooraleer het experiment ook daadwerkelijk kon 
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uitgevoerd worden. Werners Amerikaanse doctoraatsstudent Victor L. King verkreeg de 

scheiding van het racemaat van [Co(en)2(NH3)Cl]Cl2 met behulp van (+)-

broomkamfersulfonaat) en leverde hiermee het definitieve bewijs voor de stereochemische 

gedachten van Werner (Figuur 1.6).  

 

 
Figuur 1.6: Optische isomeren van [Co(en)2(NH3)Cl]Cl2 

 

Chiraliteit kon ook voor meerkernige complexen worden aangetoond, bijvoorbeeld 

voor [(en)2Co(μ-NH2)(μ-NO2)Co(en)2]X4, dat zowel als een (+)(-)-enantiomeerpaar als ook in 

een meso-vorm voorkomt (Figuur 1.7). 

 

 
Figuur 1.7: Optische isomeren van [(en)2Co(μ-NH2)(μ-NO2)Co(en)2]X4 

 

 

Een hoogtepunt van het werk op dit gebied is zeker de synthese en optische resolutie van het 

zuivere anorganisch chirale complex [{(NH3)4Co(μ-OH)2}3Co6]6+, waarmee bewezen kon 

worden dat asymmetrie een eigenschap van moleculen is die onafhankelijk van het element 

koolstof is (Figuur 1.8). 
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Figuur 1.8: Het zuivere anorganisch chirale complex [{(NH3)4Co(μ-OH)2}3Co6]6+ 

 

In 1913 kreeg Alfred Werner als eerste anorganicus de Nobelprijs Chemie voor zijn bijdragen 

tot de ontwikkeling van de coördinatiechemie. 

 

 



 18

2 Typische liganden en complexen; nomenclatuur 

 

2.1 Nomenclatuur 

 

2.1.1. Definities 

In de oorspronkelijke betekenis werd de term ‘coördinatieverbinding’ gebruikt voor 

moleculen of ionen waarin een atoom A voorkomt, omringd door atomen B of groepen C in 

een groter aantal dan overeenkomt met de stoechiometrische valentie (het oxidatiegetal van 

atoom A). Het is echter gebleken dat de nomenclatuur die voor deze verbindingen binnen het 

kader van deze enge definitie door de IUPAC werd uitgewerkt, voor een veel grotere groep 

verbindingen kan worden aangewend. Daartoe dient de beperking ‘... in een groter aantal dan 

overeenkomt met de stoechiometrische valentie (het oxidatiegetal) van atoom A’ te worden 

geschrapt. Ten behoeve van de nomenclatuur kan dus iedere verbinding, gevormd door 

toevoeging van één of meer ionen en/of moleculen aan één of meer ionen en/of moleculen als 

een coördinatieverbinding te worden opgevat.  

Het atoom A heet het centrale atoom en alle atomen die direct met het centrale atoom 

zijn verbonden, heten coördinerende atomen. Elk centraal atoom heeft een karakteristiek 

coördinatiegetal dat gelijk is aan het aantal atomen dat direct met het centrale atoom 

verbonden is. Kristallografen definiëren het coördinatiegetal van een atoom of een ion in een 

rooster als het aantal dichtstbijzijnde buren van het desbetreffende atoom of ion. De atomen B 

en de groepen C heten liganden. Een groep die meer dan één potentieel coördinerend atoom 

bevat, heet een meertandig (polydentaat) ligand. Het aantal potentieel coördinerende atomen 

wordt aangegeven met de termen ééntandig (monodentaat), tweetandig (bidentaat), ... Een 

chelaat bevat een ligand dat aan eenzelfde centraal atoom is gebonden door middel van twee 

of meer coördinerende atomen. Een bruggroep of een brugatoom daarentegen is een ligand 

dat aan meer dan één centraal atoom is gebonden. Het samenstel van één of meer centrale 

atomen en hun liganden is een coördinatie-eenheid, die zowel een ongeladen molecule als een 

kation of anion kan zijn. In plaats van coördinatie-eenheid, spreekt men ook wel over 

(metaal)complex. Een meerkernige eenheid bevat meer dan één centraal atoom. Het aantal 

atomen wordt met de termen éénkernig, tweekernig, veelkernig, ... aangeduid. De 

coördinatiesfeer van een complex bestaat uit de liganden die direct aan het centraal atoom 

zijn gebonden.  

Het belangrijkste verschil tussen een coördinatieverbinding en een 

organometaalverbinding is dat er in een coördinatieverbinding geen directe metaal-
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koolstofverbinding aanwezig is, terwijl dit bij een organometaalverbinding wel het geval is. 

Een belangrijke uitzondering zijn de cyanocomplexen, die wel als coördinatieverbindingen 

worden beschouwd. Dit is tegenstelling tot de carbonylverbindingen (met CO als ligand) die 

typische organometaalverbindingen zijn. 

 

 

2.1.2 Formules en namen van coördinatieverbindingen; algemeenheden 

 Behalve in structuurformules dient in formules het symbool van het centrale atoom 

(of der centrale atomen) voorop te worden geplaatst, gevolgd door eerst de geladen en dan de 

neutrale liganden. De formule van het gehele complexe ion wordt tussen vierkante haakjes 

geplaatst. Bij meerdere geladen en neutrale liganden geldt voor elke categorie een 

alfabetische volgorde voor de symbolen van het donoratoom van het ligand.  

In namen komt het centrale atoom (atomen) altijd na de liganden. Liganden worden 

steeds in alfabetische volgorde genoemd, ongeacht het aantal van elk van de liganden. De 

naam van het ligand wordt als een eenheid beschouwd. Dit wil zeggen dat diammine onder de 

‘a’ wordt genoemd, terwijl dimethylamine onder de ‘d’ wordt gerangschikt. Anionen krijgen 

steeds de uitgang ‘–aat’. Kationen en neutrale moleculen krijgen geen uitgang. 

In de volledige naam van de coördinatie-eenheid worden twee soorten multiplicatieve 

voorvoegsels gebruikt, enerzijds mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona (ennea), 

deca, undeca (hendeca), dodeca ... afgeleid van de Griekse hoofdtelwoorden (te gebruiken in 

eenvoudige namen), en anderzijds bis, tris, tetrakis, pentakis, ... afgeleid van de bijwoordelijk 

gebruikte Griekse telwoorden, te gebruiken in gecompliceerde uitdrukkingen of om 

verwarring te voorkomen. 

  

In de anorganische chemie wordt veelvuldig het begrip oxidatiegetal gebruikt. Het 

oxidatiegetal is een empirisch begrip. Het is geen synoniem van het aantal bindingen dat een 

atoom heeft aangegaan. Het oxidatiegetal van een element in een chemische eenheid is de 

lading die formeel aanwezig zou zijn op een atoom van het element, indien de elektronen in 

elke binding die het atoom heeft aangegaan, toegekend worden aan het meest 

elektronegatieve atoom van de binding. Aangenomen wordt dat waterstof in een binding met 

een niet-metaal als positief geladen wordt beschouwd. Als element hebben atomen een 

oxidatiegetal gelijk aan nul, en een binding tussen atomen van hetzelfde element verandert het 

oxidatiegetal niet. 
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Voorbeelden: 

         Oxidatiegetal 

 MnO4
- = één Mn7+- en vier O2-- ionen   Mn = VII O = +II 

ClO- = één Cl+- en een O2- -ion    Cl = I  O = -II 

CH4 = één C4- en vier H+-ionen    C = -IV  H = I 

AlH4
- = één Al3+-ion en vier H- -ionen   Al = III  H = -I 

[PtCl2(NH3)2] = één Pt2+-ion, twee Cl- -ionen  Pt = II  Cl = -I 

 en twee (ongeladen) NH3-moleculen 

[Ni(CO)4] = één (ongeladen) Ni-atoom en vier  Ni = 0 

 (ongeladen) CO-moleculen 

[Mn2(CO)10] = twee (ongeladen) Mn-atomen  Mn = 0 

 en tien (ongeladen) CO-moleculen 

 

 Informatie over het oxidatiegetal kan verschaft worden door het noemen van het 

Stock-getal (formele lading op het centrale atoom, dus oxidatiegetal) of door de aanduiding 

van het Ewens-Bassett-getal (lading op het gehele ion). Bij gebruik van Ewens-Bassett-

getallen wordt nul niet gebruikt. De verhouding van de bestanddelen kan met behulp van 

multiplicatieve voorvoegsels worden aangeduid. 

 

Voorbeelden: 

 K3[Fe(CN)6]   kaliumhexacyanoferraat(III) 

     kaliumhexacyanoferraat(3-) 

     trikalium-hexacyanoferraat 

 

 K4[Fe(CN)6]   kaliumhexacyanoferraat(II) 

     kaliumhexacyanoferraat(4-) 

     tetrakalium-hexacyanoferraat 

 

2.1.3 Naamvorming bij liganden 

 De namen van negatief geladen liganden eindigen op –o. Dit geldt zowel 

voor anorganische als voor organische liganden. In het algemeen zal de naam van het ion 

eindigend op –ide, –iet, of –aat ook eindigen op –o, wat resulteert in respectievelijk –ido,  

–ieto, en –ato. Negatief geladen liganden afgeleid van organische verbindingen door verlies 

van een proton krijgen de uitgang –ato. Uitzonderingen zijn de hierboven besproken 

verbindingen zoals methylsulfieto, dimethylamido of aceetamido. De namen van de liganden 

die op –ato eindigen zet men tussen haakjes, ongeacht of ze al dan niet gesubstitueerd zijn, 
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bijvoorbeeld (benzoato) of (p-chloorfenolato). Is er echter geen protonverlies, dan wordt het 

ligand als neutraal beschouwd en wordt de naam van de organische verbinding onveranderd 

overgenomen. Wanneer een neutrale organische verbinding liganden met verschillende 

ladingen vormt door verlies van een verschillend aantal protonen, dan dient de lading tussen 

haakjes aangeduid te worden achter de naam van het ligand. 

 

Voorbeelden: 

 -OOCCH(O-)CH(OH)COO-  tartrato(3-) 

 -OOC(OH)CH(OH)COO-  tartrato(2-) 

 

De naam van een gecoördineerd molecule wordt meestal ongewijzigd gebruikt. Water en 

ammoniak als liganden worden aangeduid door resp. ‘aqua’ (vroeger ‘aquo’) en ‘ammine’. 

De groepen NO en CO worden wanneer zij rechtstreeks aan het metaalatoom gebonden zijn, 

resp. nitrosyl en carbonyl genoemd. Bij de berekening van het oxidatiegetal worden zij als 

neutraal opgevat. Behalve aqua, ammine, nitrosyl en carbonyl worden de namen van de 

neutrale liganden tussen haakjes geplaatst. De naam van gecoördineerde kationen worden 

ongewijzigd gebruikt, zolang hierdoor geen verwarring kan ontstaan. 
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Tabel 2.1 Naamgeving bij negatief geladen liganden 

 

Formule Ion Ligand 

F- fluoride fluoro 

Cl- chloride chloro 

Br- bromide bromo 

I- jodide jodo 

O2- oxide oxo 

H- hydride hydrido of hydro* 

OH- hydroxide hydroxo 

O2
2- peroxide peroxo** 

HO2
- waterstofperoxide waterstofperoxo 

S2- sulfide thio 

S2
2- disulfide disulfido 

HS- waterstofsulfide waterstofsulfido of mercapto 

CO3
2- carbonaat carbonato 

SO4
2- sulfaat sulfato 

NO3
- nitraat nitrato 

NO2
- nitriet nitrito 

N3
- azide azido of nitrido 

CN- cyanide cyano 

CH3O- methoxide of methanolaat methoxo** of methanolato 

CH3S- methaanthiolaat methylthio 

CH3COO- acetaat acetato 

CH3OSOO- methylsulfiet methylsulfieto 

(CH3)2N- dimethylamide dimethylamido 

CH3CONH- aceetamide aceetamido 

* Naast hydrido wordt soms ook hydro gebruikt om H- in coördinatieverbindingen. Hydro 

dient eigenlijk tot boorverbindingen beperkt te blijven. 

** In de organische nomenclatuur worden de namen peroxy en methoxy gebruikt. Dit is 

echter niet toegestaan in de anorganische nomenclatuur. 
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Voorbeelden: 

[Na[B(NO3)4]   natriumtetranitratoboraat(1-) 

    natriumtetranitratoboraat(III) 

 

K2[OsCl5N]   dikalium-pentachloronitridoosmaat(2-) 

    dikalium-pentachloronitridoosmaat(VI) 

 

[CoN3(NH3)5]SO4  pentaammineazidokobalt(2+)sulfaat 

    pentaaamineazidokobalt(III)sulfaat 

 

Na3[Ag(S2O3)2]   trinatrium-bis(thiosulfato)argentaat(3-) 

    trinatrium-bis(thiosulfoato)argentaat(I) 

 

[Ru(HSO3)(NH3)4]  tetraamminebis(waterstofsulfieto)ruthenium 

    tetraamminebis(waterstofsulfieto)ruthenium(II) 

 

NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]  ammonium-diamminetetrakis(isothiocyanoato)chromaat(1-) 

    ammonium-diamminetetrakis(isothiocyanoto)chromaat(III) 

 

K[AgF4]   kaliumtetrafluoroargentaat(1-) 

    kaliumtetrafluoroargentaat(III) 

 

Ba[BeF4]2   bariumbis[tetrafluoroberyllaat(1-)] 

    bariumbis[tetrafluoroberyllaat(III)] 

 

Cs[ICl4]   cesiumtetrachlorojodaat(1-) 

    cesiumtetrachlorojodaat(III) 

 

K[Au(OH)4]   kaliumtetrahydroxyauraat(1-) 

    kaliumtetrahydroxyauraat(III) 

 

K[CrF4O]   kaliumtetrafluorooxochromaat(1-) 

    kaliumtetrafluorooxochromaat(V) 

 

K2[Cr(CN)2O2(O2)NH3]  dikalium-amminedicyanodioxoperoxochromaat(2-) 

    dikalium-amminedicyanodioxoperoxochromaat(VI) 
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[AsS4]3-    tetrathioarsenaat(3-)-ion 

    tetrathioarsenaat(V)-ion 

 

K[AuS(S2)2]   kalium(disulfido)thioauraat(1-) 

    kalium(disulfido)thioauraat(III) 

 

[CuCl2(CH3NH2)2]  dichlorobis(methylamino)koper 

dichlorobis(methylamino)koper(II) 

 

[Pt(py)4][PtCl4]   tetrakis(pyridine)platina(2+)-tetrachloroplatinaat(2-) 

    tetrakis(pyridine)platina(II)-tetrachloroplatinaat(II) 

 

[Fe(bipy)3]Cl2   tris(2,2’-bipyridine)ijzer(II)chloride 

 

[Co(en)3]2(SO4)3  tris(ethyleen)diaminekobalt(III)sulfaat 

 

[Zn{NH2CH2CH(NH2)CH2NH2}2]I2  bis(1,2,3-propaantriamine)zink(II)jodide 

 

K[PtCl3(C2H4)]   kalium-trichloro(ethyleen)platinaat(II) 

    kaliumtrichloromonoethyleenplatinaat(II) 

 

[Cr(C6H5NC)6]   hexakis(fenylisocyanide)chroom(0) 

 

[Ru(NH3)5(N2)]Cl2  pentaamine(distikstof)ruthenium(II)chloride 

 

[CoH(N2){C6H5)3P}3]  (distikstof)hydridotris(trifenylfosfine)kobalt(II) 

 

[Cr(H2O)6]Cl3   hexaaquachroom(III)chloride 

    hexaaquachroomtrichloride 

 

[Al(OH)(H2O)5]2+  pentaaquahydroxyaluminium(III)-ion 

 

[Co(NH3)6]Cl(SO4)  hexamminekobalt(III)chloridesulfaat 

 

[CoCl(NH3)5]Cl2  pentaamminechlorokobalt(III)chloride 

 

Na2[Fe(CN)5NO]  dinatrium-pentacyanonitrosylferraat(III) 
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K3[Fe(CN)5CO]   trikalium-carbonylpentacyanoferraat(III) 

 

K[Co(CN)(CO)2NO]  kalium-dicarbonylcyanonitrosylkobaltaat(0) 

 

Na[Co(CO)4]   natriumtetracarbonylkobaltaat(-I) 

 

[Ni(CO)2(Ph3P)2]  dicarbonylbis(trifenylfosfine)nikkel(0) 

 

[Fe(en)3][Fe(CO)4]  tris(ethyleendiamine)ijzer(II)-tetracarbonylferraat(-II) 

 

Een aantal triviale vormen van namen van veelvoorkomende liganden blijven in gebruik zoals 

oxine, acetylaceton, dipyridyl, .., in plaats van 8-hydroxychinoline, 2,4-pentaandion, 2,2’-

bipyridine, ...  



 26

 

Tabel 2.2: ‘-aat’-namen van metalen 

Metaal ‘-aat’-naam 

titaan titanaat 

vanadium vanadaat 

chroom chromaat 

mangaan manganaat 

ijzer ferraat 

kobalt kobaltaat 

nikkel nikkelaat 

koper cupraat 

zink zinkaat 

zilver argentaat 

goud auraat 

kwik mercuraat 

tin stannaat 

lood plumbaat 

scandium scandaat 

yttrium yttraat 

lanthaan lanthanaat 

cerium ceraat 

praseodymium praseodymaat 

neodymium neodymaat 

promethium promethaat 

samarium samaraat 

europium europaat 

gadolinium gadolinaat 

terbium terbaat 

dysprosium dysprosaat 

holmium holmaat 

erbium erbaat 

thulium thulaat 

ytterbium ytterbaat 

lutetium lutetaat 
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2.1.4 Verschillende bindingswijzen van liganden 

 Wanneer een ligand door verschillende atomen aan het centrale atoom gebonden kan 

zijn, wordt het atoom of de atomen waardoor de binding geschiedt, aangeduid door het 

symbool van het desbetreffende element of de symbolen van de desbetreffende elementen 

achter de naam van het ligand toe te voegen, en wel cursief gedrukt en met een koppelteken. 

Zo kan het dithiooxalaat anion door S of O gebonden zijn, wat onderscheiden wordt door 

dithiooxalato-S,S’ en dithiooxalato-O,O’. In sommige gevallen zijn verschillende namen in 

gebruik voor de verschillende hechtingswijzen, zoals bijvoorbeeld:  

cyano (⎯CN) en isocyano (CN⎯) 

cyanato (⎯OCN) en isocyanato (OCN⎯) 

thiocyanato (⎯SCN) en isothiocyanato (SCN⎯) 

nitro (⎯NO2) en nitrieto (⎯ONO) 

 

Als de hechtingsplaats niet bekend is, moeten de benamingen cyano, cyanato, thiocyanato en 

nitrito worden gebruikt. Men noemt liganden die via verschillend atomen aan het centrale 

atoom kunnen binden, ambidentaatliganden. 

 

S CO

COS
Ni

2

K2

 
dikalium-bis(dithiooxalato-S,S’)nikkelaat(II) 

 

NH2 CH2

CH2S

CH2 CH2N(CH3)2

Pt
Cl

Cl

 
dichloro[N,N-dimethyl-2,2’-thiobis(ethylamine)-S,N’]platina(II) 

 

Men kan de Griekse letter κ (kappa) voor de gecoördineerde atomen plaatsen. Alhoewel men 

normalerwijze thiocyanato-N schrijft om (⎯NCS)- aan te duiden, mag men ook thiocyanato-

κN schrijven. Op analoge wijze kan men isothiocyanato-κS schrijven voor (NCS⎯)-.  
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2.1.5 Afkortingen 

 In de literatuur over coördinatieverbindingen worden afkortingen voor liganden heel 

veel gebruikt, vooral in formules. Regels voor het gebruik van afkortingen zijn: 

1. Afkortingen mogen geen aanleiding geven tot verwarring met erkende afkortingen 

van organische radicalen: Me, methyl; Et, ethyl; Ph, fenyl; .... 

2. Afkortingen van liganden moeten in kleine letters worden geformuleerd, zoals en, pn, 

tren, bipy, tenzij een ioniseerbare waterstof aanwezig is. Men gebruikt de hoofdletter 

L voor ligand en de hoofdletter M voor metaal in het algemeen. 

3. Afkortingen mogen geen koppelteken bevatten, bijvoorbeeld fen en niet o-fen voor o-

fenantroline (of 1,10-fenantroline). 

4. De neutrale verbinding en het daarvan afgeleide ion moeten ondubbelzinnig worden 

onderscheiden: 

Hacac  acetylaceton   

acac  acetylacetonato 

H2dmg  dimethylglyoxim 

Hdmg  dimethylglyoximato(1-) 

dmg  dimethylglyoximato(2-) 

H4edta  ethyleendiaminetetraazijnzuur 

5. Bij het opstellen van afkortingen moet voorkomen worden dat er verwarring ontstaat 

met elementsymbolen. Afkortingen moeten gescheiden worden van de symbolen of 

ingesloten worden tussen ronde haakjes: 

[Co(en)3]3+ of [Co en3]3+; niet [Coen3]3+ 

6. Afkortingen van moleculen of van ionen die gecombineerd worden met de 

gewoonlijk gebruikte symbolen voor organische groepen (zoals Meacac voor 3-

methyl-2,4-pentaandion) moeten vermeden worden.  

7. Veel gebruikte afkortingen zijn: 

Hacac   acetylaceton; 2,4-pentaandion 

H2dmg   dimethylglyoxim 

H4edta   ethyleendiaminetetraazijnzuur 

H2ox   oxaalzuur 

bipy   2,2’-bipyridine of 2,2’-bipyridyl 

diars   o-fenyleenbis(dimethylarsine) 

dien   diëthyleentriamine, H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 

dmf   N,N-dimethylformamide, HCON(CH3)2 

dmso   dimethylsulfoxide, (CH3)2SO 

en   ethyleendiamine, H2NCH2CH2NH2 
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fen   1,10-fenantroline 

hmpa   hexamethylfosforzuurtriamide, [(CH3)2N]3PO 

pn   1,2-propaandiamine, H2NCH(CH3)CH2NH2 

py   pyridine, C5H5N 

thf   tetrahydrofuran, C4H8O 

tren, tris  tris(2-aminoethyl)amine, (H2NCH2CH2)3N 

trien   triëthyleentetraamine, (H2NCH2CH2NHCH2)2 

ur   ureum, (H2N)2CO 

 

 

2.1.6 Verbindingen met brugatomen of bruggroepen 

 Een bruggroep wordt aangeduid door toevoeging van de Griekse letter μ (mu), 

onmiddellijk voorafgaande aan de naam van de groep en gescheiden van de rest van de naam 

door gebruik te maken van koppeltekens. Twee of meer bruggroepen van dezelfde soort 

worden aangeduid met di-μ, enz. De bruggroepen worden alfabetisch gerangschikt met de 

overige liganden, tenzij de symmetrie van het molecule het gebruik van eenvoudigere namen 

toestaat door het gebruik van multiplicatieve voorvoegsels. Indien in een verbinding een 

ligand als brugligand en als niet-brugligand optreedt, wordt het brugligand het eerst genoemd. 

Bruggroepen tussen twee centrale atomen zijn als volgt te onderscheiden: (1) de twee centrale 

atomen zijn gebonden aan hetzelfde atoom van de bruggroep; (2) de twee centrale atomen zijn 

gebonden aan verschillende atomen van de bruggroep. In het eerste geval is het vaak gewenst 

het brugatoom aan te duiden. Dit kan door toevoeging van het symbool van het atoom 

(cursief) aan het eind van de naam van het ligand. In het tweede geval dienen alle 

coördinerende atomen te worden aangeduid. Indien het aantal centrale atomen verbonden 

door een bruggroep meer dan twee bedraagt, moet het aantal aangegeven worden door een 

numerieke index bij μ (μ3, μ4, enz.). 

 

Voorbeelden: 

[CO)3Fe(CO)3Fe(CO)3] 

tri-μ-carbonyl-bis(tricarbonylijzer) 

 

(NH3)2Pt

Cl

Pt(NH3)2

Cl

Cl2

 
di-μ-chlorobis[diammineplatina(II]chloride 
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OO
(NH3)4Co Co(NH3)4

NH2

(ClO4)3

 
μ-amino-μ-peroxo-O,O’-bis[tetraaminekobalt(III)]perchloraat 

 

Cl

CuCu
N

CH
N O

Pt
N

CH
N O

Cl N
CH

NO
Pt

N
CH

NO

2+

 
di-μ-chloro-bis{[bis(2-pyridinecarbaldehyd-oximato-N,N’)platina-O,O’]koper}(2+)-ion 

 

 

2.1.7 Directe binding tussen coördinatiecentra 

 In heel wat verbindingen komen metaal-metaalbindingen voor. Wanneer zulke 

verbindingen symmetrisch zijn, worden ze door het gebruik van multiplicatieve voorvoegsels 

benaamd. In het geval dat ze niet symmetrisch zijn, wordt één van de centrale atomen met zijn 

aangehechte liganden behandeld als een ligand van het andere atoom. Het metaal dat als het 

primaire centrale atoom beschouwd dient te worden, is datgene dat laatst in Figuur 2.1 

voorkomt wanneer de pijlen worden gevolgd. Wanneer tussen hetzelfde atoompaar 

bruggroepen en tevens metaal-metaalbindingen voorhanden zijn, dan wordt de verbinding in 

de naamgeving als een brugverbinding beschouwd. Indien nodig of gewenst, wordt de 

aanwezigheid van de metaal-metaalbinding aangegeven door de atoomsymbolen (cursief) 

tussen haakjes aan het einde van de naam te plaatsen, gescheiden door een lange streep. Een 

polymetallische verbinding met een rechtstreekse metaal-metaalbinding duidt men aan met de 

term ‘cluster’. 

 
Figuur 2.1: Volgorde van de elementen voor de naamgeving van meerkernige complexen 
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[Br4Re⎯ReBr4]2-  bis(tetrabromorenaat)(2-) 

bis(tetrabromorenaat(III) 

 

[(CO)5Mn⎯Mn(CO)5]  bis(pentacarbonylmangaan) 

 

[(CO)4Co-Re(CO)5]  pentacarbonyl (tetracarbonylkobaltio)renium 

 

[(OC)3Co(CO)2Co(CO)3] di-μ-carbonyl-bis-(tricarbonylkobalt) (Co⎯Co) 

 

 

2.2 Liganden 

 

2.2.1 Het HSAB-concept 

 In de algemene zuur-base theorie opgesteld door G.N. Lewis is een zuur een 

elektronenpaaracceptor en base een elektronenpaardonor. Lewiszuren en –basen vertonen 

bepaalde voorkeuren in reacties met elkaar. Men heeft gevonden dat in het algemeen de 

relatieve affiniteit van twee basen voor een gegeven zuur sterk afhankelijk is van de aard van 

het zuur. Men kan de Lewiszuren in twee klassen onder verdelen op basis van hun relatieve 

voorkeur voor basen. Zuren van Klasse A verkiezen basen van groep V in de volgorde N >> P 

> As > B, basen van groep VI in de volgorde O >> S > Se > Te, en basen van groep VII in de 

volgorde F >> Cl > Br > I. Daarentegen verkiezen zuren van Klasse B basen van groep V in 

de volgorde N << P > As > Sb, de basen van groep VI in de volgorde O << S ≈ Se ≈ Te, en de 

basen van groep VI in de volgorde F << Cl < Br < I. De zuren van Klasse A omvatten alle 

ionen van de s-blok in het periodiek systeem, de kationen met een lading groter dan +3 en alle 

lichte transitiemetalen met een lading groter dan +1. De zuren van Klasse B omvatten 

kationen van de p-blokelementen met een lading kleiner dan +3 en de zware transitiemetalen 

met een lading kleiner dan +3. Zo behoren Fe3+ en Zn2+ tot Klasse A, terwijl Hg2+ en Pb2+ tot 

Klasse B behoren.  

 

 Een gemeenschappelijke eigenschap van Klasse A acceptoren is dat, onafgezien van 

hun specifieke elektronische structuur, de overblijvende elektronen worden blootgesteld aan 

een grote effectieve kernlading, hetzij omdat het gaat over elektronen in binnenschillen (zoals 

in Na+) of omdat ze aanwezig zijn in kationen met een grote lading (bijv. Sn4+). Deze 

overblijvende elektronen zijn zeer stevig gebonden en de elektronenwolk wordt niet 
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gemakkelijk door omringende atomen vervormd. Deze Lewiszuren vormen in oplossing 

stabielere complexen met basen die een grote elektronegativiteit hebben: N, O, en F, eerder 

dab met P, S of Cl. Daarentegen hebben acceptoren van Klasse B een relatief geringe lading, 

een grote straal en hebben in veel gevallen overblijvende valentie-elektronen voordat een base 

meer elektronen geeft. Deze Lewiszuren verkiezen minder elektronegatieve basen zoals P, S, 

Cl en zelfs I, eerder dan N, O of F. R.G Pearson en D.H Busch stelden voor om de term 

‘zacht’ te gebruiken voor de Lewiszuren van Klasse B en voor de minder elektronegatieve 

basen die ze verkiezen. De term ‘hard’ wordt gebruikt voor de Lewiszuren van Klasse A en 

voor de meer elektronegatieve basen. Dit noemt men het HSAB-concept (hard and soft acids 

and bases). Het hard of zacht karakter kan in verband worden gebracht met de 

polariseerbaarheid, aangezien de zuren van Klasse A en hun geprefereerde elekronegatieve 

basen beide sterk gebonden elektronen hebben, waardoor hun elektronenwolk slechts moeilijk 

vervormbaar is. Ze zijn dus weinig polariseerbaar en hard. Het omgekeerde is waar voor de 

zachte zuren en basen. De vuistregel voor de interactie tussen zuren en basen is: 

 

 Harde zuren verkiezen te binden aan harde basen; 

 Zachte zuren verkiezen te binden aan zachte basen 

 

Een vaak voorkomende misopvatting is dat de hardheid kan gerelateerd worden met zuur- of 

basesterkte. Het is mogelijk om sterke harde basen in oplossing te hebben, zoals OH-, maar 

het is ook mogelijk om sterke zachte basen zoals S2- in water te hebben. Tabel 2.3 geeft een 

vrij uitgebreide lijst van harde, zachte en intermediaire zuren en basen. Steunende op deze 

tabel kan men de afloop van een groot aantal reacties in oplossing voorspellen. Merk op dat 

de lijst van zuren een groot aantal elektronenpaaracceptoren omvat die geen ionen of zelfs 

geen metalen zijn. Als voorbeeld van een toepassing van het HSAB-concept, beschouw de 

volgende vraag: Welk van de volgende ionen kan bromocomplexen in waterige oplossing 

vormen: Ag+, As3+, Ni2+, Pt2+, Te4+, Ti4+? De Br- base is intermediair in zijn hard/zacht 

eigenschappen. De in competitie tredende base, H2O, is hard. Van de zes kationen in de lijst 

zijn Ag+, Pt2+ en Te4+ zachte zuren en ze zullen zeker de intermediaire base Br- verkiezen 

boven de harde base H2O; ze vormen respectievelijk de complexen AgBr2
-, PtBr4

2- en TeBr5
-. 

Als een intermediair zuur, zal Ni2+ het complex NiBr4
2- vormen met de intermediaire base Br-. 

In waterige oplossing zal echter een mengsel van deeltjes met als algemene formule 

NiBrn(H2O)4-n
(n-2)- gevormd worden, wat wijst op de competitie tussen Br- en H2O. De harde 

zuren As3+ en Ti4+ vormen enkel gehydrateerde deeltjes of oxyanionen in waterige oplossing. 

Dit wil zeggen dat ze de harde base H2O verkiezen boven de intermediaire base Br-. Er is 

geen aanduiding voor een As-Br of een Ti-Br binding in water, alhoewel verbindingen zoals 

AsBr3 en TiBr4 in andere solventen kunnen bereid worden.  
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Tabel 2.3: Harde en zachte zuren en basen 

 Zuren  

Hard Intermediair Zacht 

H+, Li+, Na+, K+, (Rb+, Cs+) 

Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, (Ba2+) 

Sc3+, Y3+, La3+, Ce3+-Lu3+ 

Ce4+, Th4+, U4+, UO2
2+, Pu4+, 

Ti4+, Zr4+, Hf4+, VO2+, Cr3+, 

Cr6+, MoO3+,WO4+, Mn2+, 

Mn7+, Fe3+, Co3+, BF3, BCl3, 

B(OR)3, Al3+, Al(CH3)3, 

AlCl3, AlH3, Ga3+, In3+, CO2, 

RCO+, NC+, Si4+, Sn4+, 

CH3Sn3+, (CH3)2Sn2+, N3+, 

RPO2
+, ROPO2

+, As3+, SO3, 

RSO2
+, ROSO2

+, Cl3+, Cl7+, 

I5+, I7+, HX 

 

Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, 

Rh3+, Ir3+, Ru3+, Os2+, 

B(CH3)3, GaH3, R3C+, C6H5
+, 

Sn2+, Pb2+, NO+, Sb3+, Bi3+, 

SO2 

Co(CN)5
3-, Pd2+, Pt2+, Pt4+, 

Cu+, Ag+, Au+, Cd2+, Hg+, 

Hg2+, CH3Hg+, BH3, 

Ga(CH3)3, GaCl3, GaBr3, 

GaI3, Tl+, Tl(CH3)3, CH2, 

carbenen, HO+, RO+, RS+, 

RSe+, Te4+, RTe+, Br2, Br+, I2, 

I+, O, Cl, Br, I, N, RO⋅, RO2⋅, 

M0 (metaalatomen) 

 Basen  

Hard Intermediair Zacht 

NH3, RNH2, N2H4, H2O, OH-

, O2-, ROH, RO-, R2O, 

CH3COO-, CO3
2-, NO3

-, PO4
3-

, SO4
2-, ClO4

-, F-, Cl- 

C6H5NH2, C5H5N, N3
-, N2, 

NO2
-, SO3

2-, Br- 

H-, R-, C2H4, C6H6, CN-, 

RNC, CO, SCN-, R3P, 

(RO)3P, R3As, R2S, RSH, 

RS-, S2O3
2-, I- 

 

Het is belangrijk op te merken dat hardheid of zachtheid geen intrinsieke eigenschap 

van een gegeven element is. Voor acceptoren (zuren) met variabele oxidatietoestanden heeft 

de netto positieve lading van het ion een sterke invloed op de hardheid. Hoe groter de 

positieve lading is, hoe harder het kation is. Bijgevolg wordt Co3+ geklasseerd als een hard 

zuur, Co2+ als intermediair en Co0 (neutraal metaalatoom) als een zacht zuur. Om dezelfde 

reden is Sn4+ een hard zuur en Sn2+ is intermediair. Inductieve effecten kunnen de hardheid 

van zowel basen als zuren beïnvloeden. Een hard zuur dat niet te hard is kan zacht genoeg 

gemaakt worden in de aanwezigheid van verscheidene zachte baseliganden, dat het de 

voorkeur zal geven om te binden aan een bijkomende zachte base eerder dan aan een harde 

base. Dit concept wordt symbiose genoemd. Het matig harde Co3+ vormt zowel 
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[Co(NH3)5X]2+ als [Co(CN)5X]3- complexen, waarbij NH3 een harde base is en CN- een zachte 

base, en X is een halogenide anion. Wanneer reeds vijf harde NH3 basen aanwezig zijn, zal 

het complex met X = F veel stabieler zijn dan het complex met X = I, wat in 

overeenstemming is met het feit dat F- harder dan I- is. Wanneer vijf zachte CN- basen reeds 

aanwezig zijn, is het complex [Co(CN)5I]3- het stabielste van de reeks en de verbinding met X 

=F- is zelfs niet bekend. Men kan zelfs het complex [Co(CN)5H]3- bereiden, met de zeer 

zachte base H- als zesde ligand. Men neemt aan dat de zachte CN- base moleculen het Co3+ 

ion aanzienlijker zacht maken wat betreft verdere reactie met basen. Alhoewel de alkylamines 

RNH2 relatief harde basen zijn (omwille van de elektronegativiteit van het N-atoom), maken 

de aanwezigheid van polariseerbare π-elektronen in aniline en pyridine deze moleculen 

zachter zodat de slechts een intermediaire hardheid hebben, alhoewel stikstof nog steeds het 

donoratoom is. 

 

 Het HSAB-principe is nuttig om kwalitatieve schattingen te maken over de 

oplosbaarheid van ionische zouten in water en in zekere mate ook voor de oplosbaarheid in 

andere solventen (alhoewel niet veel andere solventen een voldoende grote solvatatie-energie 

kunnen leveren om ionische verbindingen op te lossen). In waterige oplossingen, is het O-

atoom van H2O het donoratoom. Aangezien zuurstof sterk elektronegatief is, is water een 

harde base. Het is echter niet zo hard als het fluoride-ion, alhoewel het veel harder is dan de 

andere halogenide ionen. Daarom is de oplosbaarheid van fluoriden in water vaak sterk 

verschillend van de oplosbaarheid van de andere halogeniden, op een manier die consistent is 

met het HSAB-principe. Beschouw de gegevens in Tabel 2.4 voor de oplosbaarheid van 

lithium- en zilverhalogeniden. In de vaste toestand, hebben alle acht verbindingen 

metaalionen die symmetrisch door halogeniden omgeven zijn, en men kan deze verbindingen 

als ionische verbindingen beschouwen. Om een verbinding in water op te lossen, moeten de 

halogenidebasen verplaatst worden door de base H2O. Lithium is een hard zuur en zal de 

harde base F- verkiezen boven de minder harde base H2O. Lithium zal echter de relatief harde 

base H2O verkiezen boven de zachtere basen Cl-, Br- en I-. Men kan dus op deze manier de 

lage oplosbaarheid van LiF rationaliseren in vergelijking met de grote oplosbaarheden van 

LiCl, LiBr en LiI. Aan de andere kant, zal het zachte zuur Ag+ de zachtere basen Cl-, Br- en I- 

verkiezen boven de harde base H2O, maar zal verkiezen om in H2O op te lossen, eerder dan in 

het kristalrooster te blijven met de harder F- ionen.  Vloeibaar SO2 is als solvent een veel 

zachtere base dan H2O. Bijgevolg zijn de lithiumverbindingen (Li+ zijnde een hard zuur) 

minder oplosbaar in SO2 dan in water, maar de zilververbindingen (Ag+ is een zacht zuur) zijn 

beter oplosbaar in SO2 dan in water, met de uitzondering van AgF. Het is ook interessant om 

de oplosbaarheden van TlBr en TlBr3 te vergelijken. Hierbij verschillen de verbindingen enkel 

in oxidatietoestand van het metaal. De oplosbaarheid van TlBr in H2O is slechts 0,24 g/L, 
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terwijl de oplosbaarheid van TlBr3 322 g/L bedraagt. Aangezien Tl+ een zeer zachte base is, is 

het niet verwonderlijk dat het verkiest om in het kristalrooster met de zachte Br- basen te 

blijven, eerder dan een solvatatiesfeer te verkiezen met harde H2O basen. Tl3+ is veel harder 

en verkiest hydratatie boven de Br- basen in het kristalrooster. 

 

Tabel 2.4: Oplosbaarheden van lithium- en zilverhalogeniden (g zout/100 mL solvent) 

Ion F- Cl- Br- I- 

Li+ (in H2O) 0,27 64 145 165 

Ag+ (in H2O) 182 10-4 10-5 10-7 

Li+ (in SO2) 0,06 0,012 0,05 20 

Ag+ (in SO2) --- 0,29 10-3 0,016 

 

 

 

2.2.2 Liganden met N, P en As als donoratomen 

 Een groot deel van de transitiemetaalcomplexen hebben liganden waarbij het 

donoratoom een element uit groep V is (N, P, As en in mindere mate Sb). Stikstof verschilt 

van de andere elementen uit groep V, omdat het geen d-orbitalen heeft. Bijgevolg heeft 

stikstof in verzadigde verbindingen geen π-acceptor eigenschappen. Stikstof is aanzienlijk 

sterker elektronegatief dan de andere elementen uit groep V, waardoor het een hardere base is. 

De andere elementen uit groep V zijn erg gelijkaardig wat betreft hun vermogen om als π-

acceptor op te treden. Het zijn zachte basen. Ze verschillen van elkaar wat betreft hun 

stereochemische vereisten, omdat de diameter van hun valentie-orbitalen erg verschillend 

zijn.  

 Eén van de bekendste liganden met een stikstofdonoratoom is ammoniak, waarvan de 

complexen ammines worden genoemd. Omdat stikstof een matig harde base is, zijn de 

ammines vooral stabiel als het metaalion in oxidatietoestanden +II en +III voorkomt, wat 

correspondeert met matig harde Lewiszuren. De octaëdrische hexammines M(NH3)6 met het 

metaal in één of beide van deze oxidatietoestanden zijn bekend voor elk element uit de eerste 

transitiemetaalreeks, alhoewel de complexen van metalen aan beide einden van de reeks (Ti, 

V, Cu, Zn) gemakkelijk ammoniak afstaan. In veel gevallen zijn ook complexen met een 

kleine NH3:M verhouding bekend. Verzadigde organische ammines RNH2, R2NH en R3N 

hebben gelijkaardige donoreigenschappen als ammoniak, alhoewel bij deze volumineuzere 

moleculen sterische problemen kunnen optreden die het coördinatiegetal verlagen.  

 Andere N-donorliganden met gelijkaardige eigenschappen omvatten pyridine, 

pyrrool, pyrazool en imidazool (Figuur 2.1). Het zijn alle neutrale liganden en hun complexen 
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zijn meestal kationisch. In basische oplossing kan van pyrazool het N-H proton verwijderd 

worden, waarbij neutral complexen zoals [Co(C3H3N2)2] worden gevormd. De meeste 

complexen zijn octaëdrisch, waarbij ook halogeniden als liganden voorkomen: [Fe(py)4Cl2] of 

[Co(py)3Cl3].  

 

N N

H

N

N

H

N
N

H

pyridine pyrrool pyrazool imidazoo 
 

Figuur 2.1 

 

 Acetonitril, CH3CN, is een goed solvent voor vele transitiemetaalcomplexen, 

gedeeltelijk omdat het gemakkelijk N-donorcomplexen vormt. De sterische vereisten van het 

lineaire CH3CN ligand zijn laag, zodat er vele octaëdrische complexen [M(MeCN)6]n+ bekend 

zijn. Verscheidene pseudohalogeniden met N-donoratomen vormen complexen met een hele 

waaier aan transitiemetalen: NO2
-, CN-, N3

- en NCS-. Het amidentaatkarakter van NO2
-, CN- 

en NCS- is reeds hogerop besproken.  

 P, As en Sb als donoratomen zijn zachtere basen dan de overeenkomstige N-donor 

moleculen, en het zijn over het algemeen ook betere π-acceptoren. De complexen zijn in het 

algemeen stabieler als het metaal zich in een lage oxidatietoestand bevindt (zacht Lewiszuur). 

Veel complexen met PR3 liganden (gesubstitueerde fosfines) zijn bekend, vooral met 

aromatische substituenten (aromatische fosfines zijn beter tegen oxidatie bestand). Alhoewel 

de stikstofhalogeniden zeer slechte liganden zijn, wordt PF3 als ligand in vele complexen 

gebruikt. Evenals CO heeft het de opmerkelijke mogelijkheid om nikkel(0) complexen te 

vormen uitgaande van het metaal: 

 

  Ni + 4 CO → Ni(CO)4 

  Ni + 4 PF3 → Ni(PF3)4 

 

Alhoewel fosforigzuur, HP(O)(OH)2 slechts een dibasisch zuur is omdat één waterstof direct 

aan fosfor gebonden is, kunnen de fosfietesters P(OR)3 worden bereid door reactie tussen 

PCl3 en een alcohol ROH. De fosfietesters zijn goede liganden voor zachte Lewiszuren. 
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2.2.3 Liganden met O, S en Se als donoratomen 

 Liganden met donoratomen uit groep VI (O, S, Se) zijn groot in aantal en goed 

bestudeerd. Veruit de grootste groep wordt gevormd door liganden met zuurstof als 

donoratoom. Het meest voorkomende van deze liganden is natuurlijk water en zijn 

gedeprotoneerde vormen OH- en O2-. Het O-atoom in water is een harde base, zonder π-

acceptor eigenschappen. Alle elementen uit de eerste transitiemetaalreeks vormen 

octaëdrische M(OH2)6
n+ kationen met het metaalion oxidatietoestanden +II of +III, behalve 

Ti2+ dat water reduceert tot H2, en Ni3+ en Cu3+ die water tot O2 oxideren. Sommige van de 

octaëdrische complexen worden door het Jahn-Teller effect gedistordeerd. 

 Alcoholen en ethers zijn relatief zwakke basen en vormen weinig stabiele complexen. 

Dit gedrag is consistent met dat van N-donor liganden, waarbij de alkylaminecomplexen 

minder talrijk en minder stabiel zijn dan de amminecomplexen. De bekendste voorbeelden 

zijn complexen van methanol en tetrahydrofuran (thf). De ringstructuur van thf reduceert de 

sterische vereisten en complexen zoals CrCl(thf)3 zijn bekend. Carbonylverbindingen zijn 

betere O-donorliganden dan alcoholen of ethers. Vele complexen van aldehyden en ketonen 

zijn bekend, en eveneens een aantal met esters en amiden. Ureum vormt een aantal stabiele 

complexen en in de meeste gevallen is het donoratoom het O-atoom van de carbonylgroep, 

eerder dan de amide N-atomen. 

 Een grote groep complexen bevat liganden met een donoratoom uit groep V of VI dat 

kan geoxideerd worden tot X=O of X→O bindingen zodat het O-atoom het donoratoom is. 

Bijvoorbeeld pyridine vormt onder invloed van 30% H2O2 pyridine-N-oxide, en dit laatste is 

bijna een even goed ligand als pyridine zelf. Andere liganden uit deze groep omvatten de 

trialkyl- en triarylfosfinoxides R3PO, de gelijkaardige arsineoxides, de sulfoxides R2SO 

(vooral dimethylsulfoxide, dmso) en in minder mate de sulfonen R2SO2. 

 De oxyanionen NO2
-, NO3

- en SO4
2- vertonen een gelijkaardige manier van 

coördineren. Al deze oxyanionen vertonen een vrij grote elektronegativiteit omwille van de 

hoge concentratie aan zuurstofatomen. Het zijn harde basen en over het algemeen slechts 

zwakke donoren. Omwille van de meerdere zuurstofatomen treden deze liganden vaak op als 

bidentaat O-liganden, alhoewel dat er heel wat complexen bekend zijn waarbij deze liganden 

als monodentaat voorkomen. De complexen zijn des te stabieler naarmate het centrale 

oxyanionmetaal minder elektronegatief is. Het NO2
- ion kan zowel via het N-atoom als via het 

O-atoom aan een metaalion binden (zie hoger). 

 Monodentaatliganden met zwavel zijn relatief zeldzaam. De best bekende 

voorbeelden zijn SCN- (thiocyanaat), S2O3
2- (thiosulfaat) en thioureum (tu), SC(NH2)2. Omdat 

zwavel een lage elektronegativiteit heeft, is het een zeer zachte base. De meeste complexen 

met S-donoratomen bevatten de zachte Lewiszuren onder de metalen, zoals Cu+ en Ag+.  
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2.2.4 Liganden met halogenen als donoratomen 

De halogenen (groep VII) zijn beperkter in hun coördinatiemogelijkheden dan de elementen 

uit groepen V en VI. De halogeniden vormen gemakkelijk anionische fluoro-, chloro-, bromo- 

en jodocomplexen, maar stabiele complexen met organische halogeenverbindingen zijn zeer 

zeldzaam. Het is belangrijk om het fluoride F- te onderscheiden van de andere halogeniden als 

ligand. Fluoride is elektronegatiever en daarom een hardere base. Het heeft bovendien π-

donor, noch π-acceptoreigenschappen. Het fluoride-ion is daarom een geschikt ligand om 

metalen in hun hoogste oxidatietoestanden te stabiliseren. Tot acht fluoriden kunnen op één 

metaalcentrum binden, alhoewel geen enkel van de elementen uit de eerste 

transitiemetaalreeks meer dan zes fluoriden bindt. De meeste fluorometallaatcomplexen zijn 

high-spin complexen.  

 De overige halogeniden hebben een veel lagere elektronegativiteit dan fluor, zodat de 

X- -ionen (X = Cl, Br, I) ten minste matige π-donor eigenschappen heeft. Dat maakt van de 

andere halogeniden zachtere basen dan F-. De X- -ionen zijn kleiner dan F-, waardoor 

complexen met een coördinatiegetal groter dan zes zeldzaam zijn, alhoewel WCl7
2- bekend is. 

De zachtere X- -ionen stabiliseren lagere oxidatietoestanden van de metalen (vaak +2 en + 3). 

De grote negatieve lading van de halometallaatanionen beperkt vaak het coördinatiegetal tot 

vier. MX4
2- en MX4

- ionen zijn algemeen. Waarschijnlijk omwille van hun lagere 

elektronegativiteiten, vertonen de X- -ionen een veel grotere neiging dan F- om 

elektronendensiteit aan meer dan één metaalcentrum te geven, waardoor ze als brugvormende 

groep optreden. Complexen zoals Mo2Cl9
3+ en Pd2Br6

2- worden frequent waargenomen. 

 

 

2.2.5 Polydentaatliganden 

 Polydentaatliganden beschikken over meer dan één donoratoom dat met het centraal 

metaalatoom kan coördineren. Men kent bidentaat, tridentaat, .... liganden. Een overzicht van 

dit type van liganden wordt in Tabel 2.5 weergegeven. Bij de N-donorliganden zijn en, tren 

en de gerelateerde moleculen met een variabel aantal C2H4NH-groepen relatief flexibel, 

omdat er geen π-bindingen in het ligandskelet voorkomen. Deze liganden passen zich eerder 

aan de ideale coördinatiegeometrie rond het metaalion aan dan de rigide moleculen zoals 

bipyridine of 1,10-fenantroline. De O- en S-donor liganden (met uitzondering van edta en 

aanverwante verbindingen) zijn rigied als ze met het centraal metaalatoom coördineren. 

Acetylaceton splitst gemakkelijk een proton af, ter vorming van een anion met een 

gedelokaliseerd π-systeem. Acetylacetonaat vormt een zesledige chelaatring met het 

metaalatoom.  
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Tabel 2.5: Overzicht van veel voorkomende polydentaatliganden. 

 

Naam Afkorting Structuur 

acetylaceton Hacac 

O

CH3 CH3

O O

CH3 CH3

OH  
2,2’-bipyridine bpy of bipy 

N N  
2,2’,6’,2”-terpyridine terpy 

N

N N
 

1,10-fenantroline fen 

N N  
8-hydroxyquinoline --- 

N

OH  
ethyleendiamine en 

H2N NH2  
diëthyleendiamine dien 

H2N NH NH2  
triëthyleentetramine trien 

H2N NH NH NH2  
1,2,3-triaminopropaan tap CH2 CH CH2

NH2 NH2H2N
 

tris(2-aminoethyl)amine tren N

NH2

NH2
H2N

 
nitrilotriazijnzuur H3nta N

HOOC COOH
COOH

 
ethyleendiaminetetra-

azijnzuur 

H4edta 
N N

HOOC

HOOC

COOH

COOH  
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diëthyleentriamine-

pentaazijnzuur 

H5dtpa 
NN

HOOC

HOOC
N

COOH

COOH

COOH

 
oxaalzuur ox HO

O

O

HO  
1,2-

fenyleenbis(dimethylarsine) 

diars As(CH3)2

As(CH3)2  
dimethylglyoxime H2dmg 

CH3 N

NCH3

OH

OH  
glycine Hgly 

H2N

O

OH  
 



 41

3 Geometrische structuur en isomerie van 

coördinatieverbindingen 

 

3.1 Coördinatiegetallen 

 Alfred Werner was de eerste die verstond dat het aantal liganden dat rechtstreeks aan 

het centrale metaalion gebonden is, een belangrijke eigenschap van coördinatieverbindingen 

is. Hij noemde dit aantal, de ‘nevenvalentie’ of ‘secundaire valentie’, maar tegenwoordig 

spreken we over het ‘coördinatiegetal’. Het coördinatiegetal is geen constante voor een 

gegeven metaalion. Bijvoorbeeld in het roze kobalt(II)chloride is het coördinatiegetal zes en 

in de blauwe vorm is het vier. Wanneer een coördinatieverbinding betrokken is bij een reactie 

waarbij een ligand door een ander wordt vervangen, is het coördinatiegetal van de 

intermediaire verbinding vaak verschillend van zowel het begin- als het eindproduct. 

Coördinatiegetallen zijn meer dan een handige methode om coördinatieverbindingen te 

klasseren: complexen van een gegeven transitiemetaalion met hetzelfde coördinatiegetal 

hebben vaak gelijkaardige magnetische en spectroscopische eigenschappen.  

 

 

3.1.1 Complexen met coördinatiegetallen één, twee en drie (CN = 1, 2, 3) 

 Coördinatieverbindingen met coördinatiegetallen één, twee en drie zijn zeer 

zeldzaam. Er zijn geen echte coördinatieverbindingen met coördinatiegetal één bekend, maar 

wel organometaalverbindingen: 2,4,6-trifenylfenylkoper en –zilver.  

 

M

M = Cu, Ag

 
 

 Het best bekende voorbeeld van een complex met coördinatiegetal twee is het 

complex ion dat gevormd wordt als men een zilverzout in een waterige ammoniakoplossing 

oplost: [Ag(NH3)2]+. De structuur van dit complex is lineair: [H3N-Ag-NH3]+. Ook alle andere 

complexen met coördinatiegetal twee zijn lineair: [CuCl2]-, [Cu(NH3)2]+, [Hg(CN)2], 



 42

[Au(CN)2]-. Merk op dat het hier gaat over complexen van Ag(I), Au(I), Cu(I) en Hg(II). 

Zelfs deze deeltjes kunnen met bijkomende liganden reageren ter vorming van complexen met 

een hoger coördinatiegetal: 

 

 [Ag(NH3)2]+ + 2 NH3 → [Ag(NH3)4]+ 

 [Hg(CN)2] + 2 CN- → [Hg(CN)4]2- 

 

Een methode om een coördinatiegetal te verkrijgen dat lager is dan de normale 

waarde voor een gegeven metaalion, is gebruik te maken van liganden die heel volumineus 

zijn, zodat ze door sterische hinder verhinderen dat andere liganden het metaal kunnen 

naderen. Zo verlaagt het ligand P(C6H5)2 het coördinatiegetal van nulwaardig platina 

(gewoonlijk CN = 3 of 4) tot twee in Pt(P(C6H5)2), waarbij de schikking P-Pt-P lineair is. 

  

Het beste gekarakteriseerde voorbeeld van een complex met coördinatiegetal drie, is 

het [HgI3]- anion, waarbij de jodide-ion gerangschikt zijn op de hoekpunten van een licht 

verstoorde driehoek. met het kwikatoom in het centrum. Voorbeelden van driegecoördineerde 

complexen bij transitiemetalen zijn [Fe(N(SiMe3)2)3] en het overeenkomstige 

chroomcomplex, en het complex dat gevormd wordt als koper(I)halogeniden worden opgelost 

in een waterige oplossing van thioureum: [Cu(SC(NH2)2)3]. Alhoewel het hier meestal gaat 

om een planaire schikking van de liganden rond het metaal, bevindt in sommige gevallen het 

metaal zich een beetje boven het vlak. 

Het [AgCl3]2- heeft een perfect vlakke D3h structuur. Het is een voorbeeld van hoe 

grote liganden leiden tot interessante structuren. Het anion komt voor in het complex dibenzo-

18-kroon-6-KCl⋅AgCl. In het kristal, coördineert het dibenzo-18-kroon-6 het kalium-ion, 

Loodrecht op de ring die het kaliumion omgeeft, bevindt zich gebonden met het kalium-ion 

een Cl- van het [AgCl3]2- anion. Bijgevolg omringen drie kalium dibenzo-18-kroon-6 

complexen het [AgCl3]- anion (Figuur 3.1). 
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Figuur 3.1: Kristalstructuur van het complex dibenzo-18-kroon-6-KCl⋅AgCl,  

waarbij het coördinatiegetal van zilver 3 is. 

 

 Stoechiometrie geeft op zich geen indicatie voor de aanwezigheid van 

coördinatiegetal drie. Zo zijn in kristallen van K2CuCl3 en Cs2AlCl3 tetraëders aanwezig die 

via brugvorming via een chloride tot oneindig lange ketens zijn verbonden. Daarentegen zijn 

er in de ketenstructuur ...CN-Cu(CN)-CN.... van KCu(CN)2 drie-gecoördineerde koperatomen 

aanwezig.  

 

 

3.1.2 Complexen met coördinatiegetal vier (CN = 4) 

 Coördinatiegetal vier is het eerste dat werkelijk belangrijk is bij 

coördinatieverbindingen. Het is eveneens het eerste waarbij we isomerie kunnen verwachten. 

De twee ideale coördinatiepolyeders met coördinatiegetal vier zijn de tetraëder (Td) en het 

vierkant vlak (D4h). Daarenboven kent men ook tussenvormen en verstoorde structuren.  

 Tetraëdrische complexen worden door sterische omstandigheden begunstigd, hetzij 

door de eenvoudige elektrostatische afstoting tussen geladen liganden, hetzij door de Van der 

Waals afstoting tussen grotere liganden.  
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Figuur 3.2: Tetraëdrisch complex [CoCl4]2- 

 

Tetraëdrische complexen komen vooral voor als er aan de volgende twee voorwaarden 

voldaan is: grote liganden (bijv. Cl-, Br- en I-) en kleine metaalionen. Bij de metaalionen zijn 

drie gevallen te onderscheiden: (1) ionen met een edelgasconfiguratie zoals Be2+ (ns0); (2) 

ionen met een pseudo-edelgasconfiguratie zoals Zn2+ en Ga3+ [(n-1)d10ns0np0]; (3) ionen van 

transitiemetalen die niet in staat zijn om via kristalveldstabiliseringsenergieën andere 

structuren aan te nemen, zoals Co2+ (d7).  De tetraëder komt ook vaak voor bij 

transitiemetalen met een d0 configuratie (vooral bij oxodeeltjes), bijvoorbeeld [CrO4]2-, 

[MnO4]- en OsO4. De ionstraal speelt een belangrijke rol om te bepalen of een complex een 

tetraëdrische of een hogere coördinatie zal aannemen. Bij de transitiemetalen is het probleem 

ingewikkelder dan in het geval van de ionische verbindingen van de hoofdgroepelementen 

met een gesloten valentieschil, omwille van de kristalveldstabiliseringsenergie die niet alleen 

van de ionstraal maar ook van andere factoren afhankelijk is. Naast de reeds vermelde 

systemen, is het voorkomen van een tetraëdrische coördinatie bijna volledig beperkt tot 

complexen van elementen van de eerste transitiereeks (3d complexen). Ze zijn algemener 

voor hoge oxidatietoestanden en voor de elementen uit de tweede helft van de 3d-reeks, waar 

de effecten van contractie van de d-orbitalen meer uitgesproken zijn. De 

halogeenverbindingen MX4 (M = Ti; X = Cl, Br, I. M = V; X = Cl, Br) zijn tetraëdrische in de 

vaste toestand en in de gasfase, maar de meeste andere titaan- en vanadiumverbindingen 

vertonen hogere coördinatiegetallen. Vele complexen van MnII, FeII, CoII en NiII vertonen een 

tetraëdrische coördinatie (Figuur 3.2). Deze vorm van coördinatie is echter afwezig bij CrIII en 

CoIII complexen, omwille van de sterke begunstiging van een octaëdrische geometrie door de 

kristalveldstabilisatie-energie voor d3 en d6 ionen. Tetraëdrische complexen vertonen geen 

geometrische isomerie. Ze zijn echter potentieel chiraal, zoals een tetraëdrisch koolstofatoom. 

De eenvoudige vorm van optische isomerie, veroorzaakt door vier verschillende 

substituenten, zoals wij dit voor de meeste organische optisch-actieve verbindingen kennen, 

wordt slechts heel zelden bij coördinatieverbindingen waargenomen. De binding van de 

liganden in een tetraëdrisch complex is meestal te labiel om de optische enantiomeren te 

kunnen scheiden, d.w.z. de tetraëdrisch complexen racemiseren te snel. 

Bis(benzoylacetylacetonato)beryllium(II) is wel een optisch actieve verbinding. Optisch 
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isometrie kan enkel optreden als de chelaatliganden niet-symmetrisch zijn. Zo is [Be(acac)2] 

achiraal. Merk op dat de liganden op zich niet chiraal hoeven te zijn (Figuur 3.3). 

 

 
Figuur 3.3: Optische isomeren van bis(benzoylacetylacetonato)beryllium(II) 

 

 Vierkant-vlakke complexen zijn sterisch ongunstiger dan tetraëdrische. Grote 

liganden verhinderen door hun plaatsvereisten de vorming van dit type van complexen. 

Wanneer anderzijds de liganden klein genoeg zijn om een vierkant-vlak complex te vormen, 

dan kan door vorming van twee bijkomende σ-bindingen bijna zonder bijkomende repulsie 

een octaëdrisch complex worden gevormd. Vierkant-vlakke complexen kunnen bijgevolg 

maar door weinig metaalionen worden gevormd. De bekendste zijn de d8-systemen Ni2+, Pd2+, 

Pt2+, Rh+, Ir+ en Au3+, maar ook voor Cu2+ (d9), Co2+ (d7), Cr2+ (d4) zijn vierkant-vlakke 

complexen bekend. De voorwaarde voor vorming van een vierkant-vlak complex is de 

beschikbaarheid van sterke, sterisch niet te gehinderde liganden, die een voldoende sterke π-

binding met het metaal vormen om het gebrek aan bindingsenergie te compenseren dat 

ontstaat door de viervoudige in plaats van zesvoudige coördinatie. Zo vormt Ni2+ met 

cyanide-ionen een vierkant-vlak complex, terwijl met ammoniak en water octaëdrische 

complexen ontstaan, en met chloriden, bromiden en jodiden tetraëdrische complexen. Bij de 

grotere 4d en 5d metaalionen zijn de sterische vereisten minder uitgesproken en bovendien is 

de effectieve veldsterkte van de liganden groter. Onder deze omstandigheden zijn de anionen 

[PdCl4]2-, [PtCl4]2- en [AuCl4]- vierkant-vlak. Vierkant-vlakke complexen van het type 

[MA2B2] vertonen cis-trans isomerie (Figuur 3.4). 

M AB

A

B

M BB

A

A

cis-isomeer trans-isomeer 
Figuur 3.4: Cis-trans isomerie bij vierkant-vlakke complexen 
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Deze complexen kunnen eenvoudig van elkaar worden onderscheiden, aangezien het cis-

isomeer een dipoolmoment bezit en het trans-isomeer niet. Voor het cis-isomeer kunnen we 

enkel een dipoolmoment hebben in het onwaarschijnlijke geval dat de dipoolmomenten van 

de bindingen M-A en M-B even groot zijn. Optische isomerie treedt bij vierkant-vlakke 

complexen slechts zeer zelden op, aangezien de aanwezigheid van een spiegelvlak chiraliteit 

uitsluit. Een ongewone uitzondering komt voor in een geniaal experiment dat aantoonde dat 

palladium(II)- en platina(II)-complexen GEEN tetraëders vormen. Er bestaan bepaalde 

complexen met een vierkant-vlakke omringing van het centrale metaalatoom zonder dat er 

een spiegelvlak aanwezig is, waardoor de complexen chiraal zijn. Bij een tetraëdrische 

structuur zouden deze complexen een spiegelvlak hebben, die door het metaalion en door 

beide stikstofatomen van het ligand 1,2-diamino-2-methylpropaan (=’isobutyleendiamine’) 

verloopt en waardoor de fenyl- en methylgroepen gespiegeld worden (Figuur 3.5). Aangezien 

in deze complexen de optische activiteit experimenteel werd bewezen, moet de omgeving van 

het metaalion vierkant-vlak zijn. 

 
Figuur 3.5: Complexen van het ligand 1,2-diamino-2-methylpropaan in (a) een vierkant-

vlakke geometrie, en (b) in een tetraëdrische geometrie. In geval (a) is het complex chiraal, 

terwijl dit in geval (b) door de aanwezigheid van een spiegelvlak niet het geval is. 

 

 

3.1.3 Complexen met coördinatiegetal vijf (CN = 5) 

 In het verleden dacht men dat verbindingen met coördinatiegetal vijf even zeldzaam 

waren als verbindingen met coördinatiegetal drie. In vele gevallen bleek immers dat 

complexen die op basis van hun stoechiometrie schijnbaar een vijfvoudige coördinatie deden 

vermoeden, in werkelijkheid een tetraëdrische coördinatie vertoonden. Zo komen in Cs3CoCl5 

en in (NH4)3ZnCl5 discrete [MCl4]2- tetraëders voor, naast niet-gebonden chloride-anionen. 

Het complex tussen kobalt(II)chloride en diëthyleentriamine (NH2CH2CH2NHCH2CH2NH2) 
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met de empirische samenstelling [CoCl2(dien)] is niet een vijfvoudig gecoördineerd complex, 

maar een zout [Co(dien)2]2+[CoCl4]2-, dat octaëdrische kationen en tetraëdrische anionen 

bevat. Wanneer er uitsluitend elektrostatische krachten zouden werkzaam zijn, dan zouden 

alle vijf-gecoördineerde verbindingen tot vier- en zes-gecoördineerde complexen 

disproportioneren (zoals in bovenstaande voorbeeld wordt geïllustreerd). Aangezien echter 

covalente bindingen in de coördinatiechemie van groot belang zijn, bestaan er toch stabiele 

vijfvoudig gecoördineerde complexen. 

 

 
Figuur 3.6: (a) Trigonale bipiramide (D3h) en (b) vierkante piramide (C4v) 

 

De ideale coördinatiepolyeders die men vindt bij complexen met coördinatiegetal vijf 

zijn de trigonale bipiramide (D3h) en de vierkante piramide (C4v) (Figuur 3.6). De trigonale 

bipyramide wordt verwacht voor liganden onder de invloed van zuivere elektrostatische 

krachten, maar de energie van de trigonale bipyramide is slechts weinig lager dan die van de 

vierkante pyramide. Naast de kleine energieverschillen tussen deze twee grensgevallen is ook 

de activeringsenergie voor omzetting van de ene vorm in de andere laag. Dit leidt tot twee 

belangrijke gevolgen: stereochemische non-rigiditeit en structurele variatie. Een goed 

voorbeeld van stereochemische non-rigiditeit is het Fe(CO)5 molecule. In de vaste toestand is 

de coördinatiepolyeder een trigonale bipiramide. In oplossing worden twee 13C NMR 

resonanties voorspeld voor zulke structuur; één resonantie voor de axiale CO-groepen en één 

voor de equatoriale. Het feit dat er maar één NMR signaal wordt waargenomen, zelfs bij de 

laagst mogelijk bereikbare temperatuur toont aan dat er een snelle omzetting is van een 

bepaalde trigonaal bipiramidale structuur naar een andere, waarschijnlijk via een 

intermediaire structuur met een vierkant piramidale coördinatie. Het proces leidt tot een 

uitwisseling tussen de axiale en equatoriale posities. Ook het PF5 molecule gedraagt zich op 

éénzelfde manier en toont slechts één signaal in het 19F NMR spectrum, alhoewel men weet 



 48

dat het molecule een trigonaal bipiramidale structuur heeft. Men noemt dit proces van 

omzetting van de ene trigonaal bipiramidale vorm in de andere een Berry pseudorotatie 

(Figuur 3.7). 

 
Figuur 3.7: Berry-pseudorotatie. Bij de pseuodorotatie worden de equatoriale en axiale 

liganden in een trigonale bipiramide uitgewisseld 

 

 Structurele onregelmatigheden zijn eerder de regel dan de uitzondering bij vijf-

gecoördineerde complexen. Slechts een beperkt aantal complexen waarbij alle liganden 

identiek zijn (= homoleptische complexen), vertonen de ideale geometrie, bijvoorbeeld 

[Ni(CN)5]3-. Wanneer er meer dan één type ligand aanwezig is (= heteroleptische complexen), 

dan is de coördinatiegeometrie altijd onregelmatig. Bijvoorbeeld in VO(acac)2. 

 

 

3.1.4 Complexen met coördinatiegetal zes (CN = 6) 

 Coördinatiegetal zes met octaëdrische geometrie (Oh) is de meest voorkomende van 

alle coördinatiegetallen (Figuur 3.8). Het wordt gevonden voor alle elementen, met de 

uitzondering van H, B, C, N, O, de lichte halogenen en de lichte edelgassen. De octaëder is de 

stabielste configuratie voor zes elkaar afstotende ladingen (met hetzelfde teken). Het is ook de 

geometrie die een maximale bezetting van de bindende en niet-bindende orbitalen toelaat in 

een aantal belangrijke elektronische configuraties. Voorbeelden van octaëdrische complexen 

zijn [InCl6]3-, [Cr(NH3)6]3+, [Mn(CO)6]+, [Cr(CO3)(NH3)3], IrCl3(PMe3)3, [Co(NO2)6]3-, 

[Fe(CN)6]4- en [V(CO)6]-. Alhoewel de ideale octaëder bij vele coördinatieverbindingen 

voorkomt, vooral als alle liganden identiek en monodentaat zijn, treden er kleinere distorsies 

op als er kleine verschillen bestaan in de aard en elektronegativiteit van de liganden. Twee 

belangrijke distorsies, de tetragonale en de trigonale, zijn sigificanter. De tetragonale 
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distorsie kan ontstaan door een uitrekking of een samendrukking van de octaëder volgens de 

viertallige as (Figuur 3.9). Uitrekking, door toename van de bindingsafstanden van twee 

liganden in trans posities resulteert in een benadering van de vierkant-vlakke coördinatie (CN 

= 4). Dit effect is niet ongewoon voor koper(II)complexen, zoals [Cu(NH3)6]2+. De trigonale 

distorsie ontstaat door een uitrekking of samendrukking volgens de drietallige as (Figuur 

3.10). De isomerie van octaëdrische complexen wordt verderop in dit hoofdstuk besproken. 

 
Figuur 3.8: Octaëder met weergave van de positie van de rotatie-assen 

 

 
 

Figuur 3.9: Tetragonale distorsie bij een octaëder: (a) elongatie en (b) compressie 

 

 
Figuur 3.10: Trigonale distorsie bij een octaëder 
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Een tweede mogelijke geometrie voor coördinatiegetal zes is het trigonaal prisma 

(D3h) (Figuur 3.11). Dit komt slechts zelden voor en dan nog meestal met grote, polariseerbare 

ligandatomen zoals S, Se of een arylgroep. De eerst bekende voorbeelden van zulke 

complexen waren de dithioleencomplexen van Mo, W en Re. De octaëder is te beschouwen 

als een bijzondere vorm van een trigonaal antiprisma en kan in een trigonaal prisma worden 

omgezet door rotatie van het basis- en bovenvlak over 60 ° ten opzichte van elkaar volgens de 

drietallige as. Omdat de elektronische repulsie groter is bij een trigonaal prisma dan bij een 

octaëder, komt de trigonaal prismatische structuur enkel voor in gevallen waarbij covalente 

binding belangrijk is. 

 
Figuur 3.11: Trigonaal prismatisch reniumcomplex 

 

 

3.1.5 Complexen met coördinatiegetal zeven (CN = 7) 

 Drie ideale coördinatiepolyeders die bij complexen met coördinatiegetal zeven 

kunnen voorkomen zijn: de pentagonale bipiramide (D5h puntgroepsymmetrie), het 

monogekapt trigonaal prisma (C2v) en de monogekapte octaëder (C3v) (Figuur 3.12). Deze drie 

coördinatiepolyeders verschillen structureel en energetisch slechts weinig van elkaar. De ene 

vorm kan gemakkelijk in de andere vorm worden omgezet. Zo is de structuur van [ZrF7]3- in 

Na3[ZrF7] een pentagonale bipiramide, maar een monogekapt trigonaal prisma in 

(NH4)3[ZrF7]. Het anion [NbOF6]3- dat isoëlektronisch is met [ZrF7]3- komt voor als een 

monogekapte octaëder. In oplossing is de levensduur van een bepaalde vorm slechts heel kort. 

Exacte bepaling van de geometrie die door een bepaald complex met coördinatiegetal zeven 

wordt aangenomen, is enkel via X-stralendiffractie op monokristallen mogelijk. Alhoewel 

zevengecoördineerde complexen als kristallen uit de oplossing kunnen worden afgezonderd, 

ontbreekt een éénduidige karakterisering van de deeltjes in oplossing. Omdat de 

energieveranderingen bij een omzetting van een complex dat zevengecoördineerde is naar een 

achtgecoördineerde complex klein zijn, kan solvatering van een schijnbaar zeven-

gecoördineerd complex eenvoudig gebeuren. Dit leidt een complex met coördinatiegetal acht. 
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Figuur 3.12: Ideale coördinatiepolyeders voor coördinatiegetal zeven; de pentagonale 

bipiramide (D5h puntgroepsymmetrie)(links), het monogekapt trigonaal prisma (C2v)(midden) 

en de monogekapte octaëder (C3v)(rechts) 

 

Bepaalde macrocyclische complexen met vijf donoratomen in een vlakke schikking, kunnen 

met twee- en driewaardige 3-ionen en geschikte anionen reageren tot pentagonaal 

bipiramidale complexen van het type (MII(L)X2] en MIII(L)X2]X, waarbij X- = NCS-, ClO4
-, 

NO3
-, BF4

-). Typisch is de reactie van het ligand (L) 2,13-dimethyl-3,6,9,12,18-

pentaazabicyclo[12.3.1]octadec-1(18),2,12,14,16-pentaëen met Fe2+ en Fe3+ ionen (Figuren 

3.13-3.14).  

N
H3C

N

CH3

N

NH HN
 

Figuur 3.13 

 

 
Figuur 3.14 
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3.1.6 Complexen met coördinatiegetal acht (CN = 8) 

 Slechts weinig voorbeelden van 3d-complexen met coördinatiegetal acht zijn bekend, 

omdat de ionstraal van de 3d-ionen M3+ te klein is om er acht liganden rond te schikken 

(sterische repulsie), maar meer voorbeelden zijn bekend bij de 4d- en 5-d complexen. 

Coördinatiegetal acht is echter heel algemeen voor de 4f-complexen (lanthaniden of zeldzame 

aarden) en voor de 5f-complexen (actiniden). Dankzij de algemene beschikbaarheid van 

automatische X-stralendiffractometers kan nu éénduidig de geometrie van de complexen met 

een groot coördinatiegetal worden bepaald. 

 
Figuur 3.15: Ideale coördinatiepolyeders voor coördinatiegetal acht; (a) vierkant antiprisma 

(D4d); (b) dodecaëder (D2d); (c) kubus (Oh); (d) tweevoudig gekapt trigonaal prisma (C2v); (e)  

hexagonale bipiramide (D6h) 
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 Mogelijke coördinatiepolyeders met coördinatiegetal acht zijn: kubus (Oh 

puntgroepsymmetrie), vierkant antiprisma (D4d), dodecaëder (D2d), tweevoudig gekapt 

trigonaal prisma (C2v) en de hexagonale bipiramide (D6h). De polyeders worden in Figuur 

3.15 weergegeven. Alhoewel de kubus karakteristiek is voor de coördinatie van kationen 

en/of anionen in bepaalde ionische kristallen (bijv. CsCl, NaCl, CaF2) wordt het nauwelijks 

gevonden in coördinatieverbindingen, omdat de inefficiënte stapeling van de liganden rond 

het centraal metaalion in een heel sterke ligand-ligand repulsie zou resulteren. Een kubische 

coördinatie is aanwezig bij het [PaF8]3- anion in Na3PaF8 en bij [UF8]3- en [NdF8]3-. De 

hexagonale bipiramide met niet-equivalente axiale en equatoriale posities, komt voor bij 

uranylcomplexen, bijv. [UO2(CO3)3]4-, [UO2(NO3)3]-, [UO2(C2O4)3]4-, waarbij de liganden in 

de axiale posities de zuurstofatomen zijn van het lineaire uranylion. We vinden een 

hexagonale bipiramide ook bij de alkalicomplexen van de 18-kroon-6 kroonethers. Het 

tweevoudig gekapt trigonaal prisma komt voor in een beperkt aantal complexen, zoals [UF8]4-, 

[Nd(acac)3(OH2)2], [Ho(isonic)3(OH2)2], α-[Ce(acac)4], α-[Th(acac)4] maar in een groot 

aantal schijnbare voorbeelden, gaat het in werkelijkheid om vervormde dodecaëders of 

vierkante antiprisma’s. 

 

 
 

Figuur 3.16: Verband tussen de kubus en (a) vierkant antisprisma en (b) dodecaëder 

 

 Veruit de meeste achtvoudige coördineerde complexen hebben ofwel een dodecaëder 

(D2d) of een vierkant antiprisma (D4d) als de coördinatiepolyeder. Bij de dodecaëder gaat het 

hier over de dodecaëder gevormd uit twaalf driehoeken, en niet over de dodecaëder met 
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twaalf vijfhoeken. Elk van deze twee polyeders kan ontstaan gedacht worden uit een kubus 

(Figuur 3.16), maar geven een veel kleinere ligand-ligand repulsie dan bij de kubus. Het 

vierkant antiprisma kan uit de kubus gevormd worden door het basis- en bovenvlak over 45° 

ten opzichte van elkaar te verdraaien. Om te zien hoe een dodecaëder uit een kubus wordt 

gevormd, kan men de kubus beter voorstellen als bestaande uit twee tetraëders die elkaar 

doordringen. Als nu één van de tetraëders volgens de S4-as wordt uitgerekt, terwijl de andere 

wordt samengedrukt, wordt er een dodecaëder gevormd. Het vierkant antiprisma en de 

dodecaëder kunnen beschouwd worden als grensgevallen die met een gelijke kans kunnen 

voorkomen, maar tussen deze twee grensgevallen kunnen heel veel verstoorde polyeders 

voorkomen, die elk maar weinig van elkaar in energie verschillen. Er is slechts een kleine 

distorsie nodig om het vierkant antiprisma om te zetten in een dodecaëder of in een 

tweevoudig gekapt trigonaal prisma. Omdat de bindingshoeken en bindingsafstanden in al 

deze gevallen niet veel van elkaar verschillen, is het vaak moeilijk om te besluiten welke 

coördinatiepolyeder in een gegeven kristal voorkomt, zeker als het om een verstoorde 

polyeder gaat. Voorbeelden van complexen met een vierkant antiprisma als 

coördinatiepolyeder zijn [Zr(acac)4], [TaF8]3+, [ReF8]2-, [Eu(acac)3(phen)], [Eu(dpm)3(py)2]. 

Voorbeelden van complexen met een dodecaëder als coördinatiepolyeder zijn [Zr(ox)4]4-, 

[Ho(tropolonato)4]-, YPO4 . Bij 3d-complexen met liganden met een kleine ‘bijthoek’ zoals 

nitraatgroepen (NO3
-) of peroxygroepen (O2

2-) kunnen dodecaëdrische complexen 

voorkomen: [Co(NO3)4]2-, waarbij de twee zuurstofatomen van de nitraat coördineren ter 

vorming van een vierledige ring en [Cr(O2)4]3-, waarbij beide zuurstofatomen coördineren ter 

vorming van een drieledige ring.   

 

 Al de geometrieën bij coördinatiegetal acht laten de mogelijkheid van stereoisomerie 

toe. Maar slechts in weinig gevallen zijn de isomeren ook werkelijk gescheiden en 

gekarakteriseerd. Dit is te wijten aan het feit dat het heel moeilijk is om de isomeren af te 

zonderen, omdat ze snel in elkaar worden omgezet. Dit is vooral een probleem bij de 

driewaardige lanthaniden, die labiele complexen vormen (snelle liganduitwisseling). 

Bovendien zijn gedetailleerde X-stralenmetingen op éénkristallen nodig om de absolute 

configuratie van de liganden rond het centraal metaalion te kunnen bepalen.  
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3.1.7 Complexen met coördinatiegetal negen (CN = 9) 

 De plaatsing van negen donorliganden rond een centraal metaalion vereist dat het 

metaalion groot is, en in de praktijk is coördinatiegetal negen beperkt tot de 

hydridocomplexen [TcH9]2- en [ReH9]2-, en tot de lanthaniden en actiniden. Vaak zijn 

systemen van dit type polymeervormig. De twee ideale coördinatiepolyeders voor 

coördinatiegetal negen zijn het drievoudig gekapt trigonaal prisma (D3h) en het monogekapt 

vierkant antiprisma (C4v). De overgang tussen deze twee grensgevallen is eenvoudig en de 

transitie vereist slechts 0,1% van de totale energie van elk van de grensgevallen. Veel 

gehydrateerde zouten van de (lichte) lanthaniden vormen een drievoudig gekapt trigonaal 

prisma, bijv. [Nd(H2O)9]3+.  

 
Figuur 3.17: Drievoudig gekapt trigonaal prisma 

 

 

3.1.8 Complexen met zeer hoge coördinatiegetallen (CN ≥ 10) 

 Verbindingen met coördinatiegetal 10 en hoger zijn niet voor monodentaatliganden 

bekend, maar wel voor bepaalde chelaatcomplexen. Een mogelijke structuur is de ‘dubbele 

trigonale bipiramide’, waarbij vijf bidentaatliganden met een kleine ‘bijthoek’ zoals nitraat- 

of carbonaatgroepen, aan de hoekpunten van een trigonale bipiramide bevinden. Voorbeeld 

van zulke verbinding is het pentanitratocerium(III) anion, [Ce(NO3)5]2- (Figuur 3.18). Een 

andere mogelijke coördinatiepolyeder met CN = 10 is het tweevoudig gekapt vierkant 

antiprisma (D4d).  

 Coördinatiegetal elf is heel ongewoon, omdat er geen goede geïdealiseerde 

coördinatiepolyeders voor dit coördinatiegetal bestaan en de coördinatiegetallen 10 en 12 

energetisch voordeliger zijn. In kristallen van Th(NO3)4⋅5H2O, kunnen de [Th(NO3)4(OH2)3] 

eenheden op basis van de Th-O bindingsafstanden van de vier bidentaat NO3
- groepen en de 
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drie H2O moleculen, beschouwd worden als vormende een monogekapt trigonaal prisma 

(C2v), op voorwaarde dat men elke NO3
- groep, maar één eenheid laat bijdragen tot het 

coördinatiegetal.  

 De ideale coördinatiepolyeder voor coördinatiegetal twaalf is de icosaëder (Ih 

symmetrie) (Figuur 3.18). Deze coördinatiepolyeder komt voor bij heel grote metaalionen, en 

bij kleine bidentaatliganden met een kleine ‘bijthoek’, zoals NO3
-. Voorbeelden van 

complexen met coördinatiegetal 12 zijn [Ce(NO3)6]2- (Figuur 3.19)en [Th(NO3)6]2-. 

 

 
Figuur 3.17: Kristalstructuur van het pentanitratoceraat(III) anion, [Ce(NO3)5]2-. 

 

 
Figuur 3.18: Icosaëder 

 

 
Figuur 3.19: Kristalstructuur van hexanitratoceraat(IV) anion, [Ce(NO3)5]2- 
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3.1.9 Algemeenheden over coördinatiegetallen 

Men kan uit de experimentele gegevens over de coördinatiegetallen een aantal regels afleiden 

die specifiek leiden tot de vorming van complexen met een klein of een groot 

coördinatiegetal. 

 

Factoren die een klein coördinatiegetal begunstigen zijn: 

1. Zachte liganden en metalen in een lage oxidatietoestand. Deze factoren begunstigen 

een laag coördinatiegetal, aangezien hierbij de metaalionen elektronenrijk zijn en 

weinig neiging hebben om additionele elektronendichtheid van bijkomende liganden 

op te nemen. In plaats daarvan compenseren sterke π-bindingen gedeeltelijk het 

ontbreken van bijkomende σ-bindingen en verminderen ze gelijktijdig de 

elektronendichtheid op het metaalion. 

2. Grote, sterisch-veeleisende liganden. Wanneer een complex coördinatief onverzadigd 

is, dan kan sterische hinder er voor zorgen dat er geen bijkomende liganden aan het 

metaalion kunnen coördineren.  

3. Tegenionen met een geringe basiciteit. Elk kationisch complex met een laag 

coördinatiegetal is als Lewiszuur een potentieel aanvalspunt voor een anionisch 

(basisch) tegenion. Om die reden kiest men anionen met een geringe basiciteit en een 

gering coördinerend vermogen als tegenion. Een bekend voorbeeld is het 

perchloraation, ClO4
-, dat echter gevaarlijk is wegens de vorming van explosieve 

metaalcomplexen. Een alternatief is het triflaation (trifluoromethaansulfonaat), 

CF3SO3
-. Het triflaat is niet explosiegevaarlijk, maar leidt evenals perchloraat tot 

moeilijkheden bij de kristalstructuurbepaling wegens rotationele wanorde. Ook de 

fluorocomplexen BF4
-, PF6

- en SbF6
- worden vaak als tegenion gekozen omdat hun 

neiging om een fluoride-ion naar het kation te overdragen gering is. Dikwijls is het 

mogelijk om een chloride-ion aan het metaalion te ontrekken als men het complex 

met zilvertetrafluoroboraat, AgBF4, laat reageren. Het gevormde zilverchloride slaat 

neer en het zwak basische en hopelijk niet-coördinerende BF4
- ion is dan een tegenion 

geworden. 

4. Metaalionen met een kleine ionstraal 

 

Factoren die een groot coördinatiegetal begunstigen zijn: 

1. Hoge oxidatietoestanden en harde liganden, waardoor de elektrostatische 

wisselwerking gemaximaliseerd wordt. Fluoride-ionen en zuurstofhoudende liganden 

stabiliseren hoge oxidatietoestanden omwille van hun grote elektronegativiteit heel 

goed. 
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2. Liganden met beperkte plaatsvereisten. Ook hier zijn liganden met fluor en zuurstof 

heel geschikt. 

3. Grote kationen. Zelfs wanneer een metaalion in een hoge (formele) oxidatietoestand 

voorkomt, dan zorgt het grote aantal negatief geladen liganden er toch nog voor dat 

het metaalcomplex als een anion voorkomt (‘aat’-complexen). Aangezien er bij grote 

coördinatiegetallen, zelfs al zijn de liganden klein, er een groot ion ontstaat, kan een 

groot tegenion er voor zorgen dat het kristalrooster gestabiliseerd wordt. Kleine 

polariserende kationen zoals Li+ moeten worden vermeden, aangezien ze gemakkelijk 

een fluoride-ion of oxide-ion kunnen doen afsplitsen. 

Een bijkomende waarneming is dat de hoge coördinatiegetallen vooral voorkomen bij 

bidentaatliganden, eerder dan bij monodentaatliganden. Bijzonder geschikt om hoge 

coördinatiegetallen te verkrijgen, zijn de nitraationen, die bidentaat zijn en een kleine 

‘bijthoek’ vertonen. 

 

3.2 Isomerie van coördinatieverbindingen 

 De aanwijzingen die Werner gebruikte om het besluit te trekken dat de complexen 

met coördinatiegetal zes bijna uitsluitend octaëdrisch zijn, werden verkregen door studie van 

de isomerie van deze verbindingen. De isomerie is een belangrijk aspect van de 

coördinatiechemie, omdat in oplossing gemakkelijk liganduitwisselingen kunnen optreden. 

Wanneer een zuiver complex wordt opgelost in een oplosmiddel, zal de oplossing een waaier 

aan verbindingen bevatten, waaronder isomeren van de originele structuur in de vaste 

toestand. Men moet daarom bewust zijn van de reacties die kunnen opgetreden zijn en tot 

welke nieuwe complexen deze kunnen leiden. We bespreken hier de verschillende vormen 

van isomerie die bij octaëdrische complexen kunnen voorkomen. 

3.2.1 Ionisatie-isomerie 

 Twee coördinatieverbindingen die verschillen in de verdeling van ionen tussen 

degene die direct met het metaalion zijn verbonden en diegene die als tegenionen in het kristal 

aanwezig zijn, noemt men ionisatie-isomeren: 

 [Co(NH3)5Br]SO4  en  [Co(NH3)5(SO4)]Br 

Het verschil tussen beide isomeren is analytisch aantoonbaar: een waterige oplossing van het 

eerste complex geeft een directe neerslagvorming met een bariumchlorideoplossing en het 

tweede complex met een zilvernitraatoplossing. Een ander voorbeeld is [Pt(en)2Cl2]Br2 en 

[Pt(en)2Br2]Cl2. 
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3.2.2 Geometrische isomerie 

 Bij geometrische isomerie hebben de isomere complexen een verschillende ruimte 

ordening rond het metaalcentrum. Een voorbeeld is de cis-trans isomerie bij vierkant-vlakke 

complexen. Het complex met gelijke liganden op twee aangrenzende hoekpunten is het cis-

isomeer, terwijl bij het trans-isomeer de gelijke liganden zich op tegenoverstaande 

hoekpunten bevinden (zie de discussie bij coördinatiegetal 4).  

 Ook bij octaëdrische complexen komt cis-trans isomerie voor (Figuur 3.20). Zo 

kunnen de twee X liganden in een complex ML4X2 op twee aangrenzende hoekpunten van de 

octaëder worden geplaatst om het cis-isomeer te geven. Als de X-liganden zich op de 

tegenoverstaande hoekpunten bevinden, hebben we het trans-isomeer. Bij complexen van het 

type ML3X3 zijn er twee mogelijkheden om de liganden in het complex ten opzichte van 

elkaar te schikken. Wanneer twee liganden van hetzelfde type trans ten opzichte van elkaar 

staan, en het derde bevindt zich er tussenin, spreekt men over een mer-isomeer (van 

‘meridional’). Als de drie liganden van hetzelfde type zich op de drie hoekpunten van een 

driehoek van de octaëder bevinden, dan heeft men het fac-isomeer (van ‘facial’). 

     
 cis-[CoCl2(NH3)4]+     trans-[CoCl2(NH3)4]+ 

 

    
 mer-[Co(NO2)3(NH3)3]     fac-[CoCl2(NH3)4]+ 

 

Figuur 3.20: Geometrische isomerie in octaëdrische complexen 

 



 60

3.2.3 Coördinatie-isomerie 

 Wanneer kation en anion van een ionische verbinding complexen zijn, kunnen de 

liganden tussen de twee worden uitgewisseld om chemisch verschillende deeltjes te geven. 

Men spreekt hier over coördinatie-isomerie. Voorbeelden zijn: 

 

 [Co(NH3)6][Cr(ox)3] en  [Cr(NH3)6][Co(ox)3] 

 

 [Ni(phen)3][Co(SCN)4]  en  [Co(phen)3][Ni(SCN)4] 

 

Het is niet nodig dat de metalen in het kationisch en het anionisch complex verschillend zijn: 

 

 [Cr(NH3)6][Cr(SCN)6]  en [Cr(NH3)4(SCN)2][Cr(NH3)2(SCN)4] 

 

 

3.2.4 Verbindingsisomerie 

 Sommige polyatomische liganden beschikken over meer dan één chemisch 

verschillende coördinatiesite en kunnen isomeren leveren door selectief gebruik van de ene of 

de andere. Zulke liganden worden ook ambidentaatliganden genoemd. Het corresponderende 

fenomeen noemt men verbindingsisomerie (linkage isomerism). De bekendste voorbeelden 

komen voor bij complexen van [NO2]-, [CNO]-, [CNS]- en in mindere mate bij CN-. 

Voorbeelden zijn: 

 

 [Cr(H2O)5(SCN)]2+ en  [Cr(H2O)5(NCS)]2+ 

 

 [Co(NH3)5(NO2)]2+ en [Co(NH3)5(ONO)]2+ 

 

 

3.2.5 Polymerisatie-isomerie 

 De term polymerisatie-isomerie wordt gebruikt voor verbindingen die dezelfde 

empirische formule hebben, maar die van elkaar verschillen in een veelvoud van het 

moleculaire gewicht. Zo zijn alle leden van de volgende reeks polymerisatie-isomeren van 

[Co(NH3)3(NO2)3]n: 

 

   [Co(NH3)3(NO2)3]    n = 1 

   [Co(NH3)6][Co(NO2)6]    n = 2 
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   [Co(NH3)4(NO2)2][Co(NH3)2(NO2)4]  n = 2 

   [Co(NH3)5(NO2)][Co(NH3)2(NO2)4]2  n = 3 

   [Co(NH3)6][Co(NH3)2(NO2)4]3   n = 4 

   [Co(NH3)4(NO2)2]3[Co(NO2)6]   n = 4 

   [Co(NH3)5(NO2)]3[Co(NO2)6]2   n = 5 

 

Het is duidelijk dat er omwille van de grote verschillen in samenstelling van de polymerisatie-

isomeren ook grote verschillen in fysische en chemische eigenschappen optreden. 

 

3.2.6 Hydraatisomerie 

 Watermoleculen kunnen met het centrale metaalion gecoördineerd zijn of ze kunnen 

roosterplaatsen in een kristal bezetten zonder nauw met een metaalion geassocieerd te zijn. 

Deze verschillen kunnen in hydraatisomerie resulteren. Een klassiek voorbeeld van dit 

fenomeen zijn de verschillende goedgedefinieerde kristallijne verbindingen met de 

stoechiometrische samenstelling CrCl3⋅6H2O. Op basis van het gehalte aan ionische chloride-

ionen, kunnen drie verbindingen worden beschreven als [Cr(H2O)4Cl2]Cl⋅2H2O 

(donkergroen), [Cr(H2O)5Cl]Cl2⋅H2O (blauwgroen) en [Cr(H2O)6]Cl3 (violet). 

 

3.2.7 Optische  isomerie 

 Een molecule is optisch actief wanneer het niet op zijn spiegelbeeld kan 

gesuperponeerd worden. Alhoewel voor octaëdrische complexen van het type MLaLbLcLdLeLf 

aan deze voorwaarde voldaan is, is het zeer moeilijk om complexen van dit type te resolveren. 

In de praktijk wordt de studie van de optische activiteit bij transitiemetaalcomplexen tot 

octaëdrische complexen met chelerende liganden. Optische activiteit wordt ook waargenomen 

bij tetraëdrische en vierkant-vlakke complexen met chelerende liganden, maar de voorbeelden 

zijn zeldzamer. Om optische activiteit te kunnen waarnemen moet het complex kinetisch inert 

zijn. Immers om het complex te resolveren in zijn enantiomeren moet de conformatie voor 

tenminste enkele minuten stabiel zijn. Deze voorwaarde beperkt de studie tot complexen van 

kobalt(III), chroom(III) en rhodium(III). Het paar van chirale isomere complexen die elkaars 

spiegelbeeld zijn (zoals een linker- en een rechterhand) worden optische isomeren genoemd. 

De tweespiegelbeeldisomeren vormen samen een enantiomeer paar. Optische isomeren zijn 

in staat om het polarisatievlak van lineair gepolariseerd licht over een welbepaalde hoek te 

draaien, waarbij het ene enantiomeer het vlak in één richting draait en het andere enantiomeer 

over dezelfde hoek in de andere richting.  
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 Kobalt(III) vormt met ethyleendiamine een violet en een groen paar van complexen, 

namelijk de cis- en trans-isomeren van dichloorbis(ethyleendiamine)kobalt(III), 

[CoCl2(en)2]+. Het vormt ook het gele complex tris(ethyleendiamine)kobalt(III) ion, 

[Co(en)3]3+. Zoals getoond in Figuur 3.21 is het cis-isomeer chiraal en het tris-complex chiraal 

(ze hebben elk  twee niet-superponeerbare spiegelbeelden). Het trans-isomeer heeft een 

spiegelvlak. Het is bijgevolg achiraal en optisch niet-actief.  

 
Figuur 3.21: Complex [Co(en)3]3+ en cis-[Co(en)2L2]+ ( L = anion-, bijv. Cl-). Voor elk 

complex worden de twee optische isomeren weergegeven. 

 

 De absolute configuratie van chirale complexen wordt beschreven door zich in te 

beelden dat men kijkt langsheen de drietallige rotatie-as van het octaëdrische complex en te 

bepalen of de helix gevormd door de liganden links of rechtsdraaiend is. Een linkse rotatie 

van de helix wordt aangeduid met Λ, een rechtse notatie met Δ (Figuur 3.22).  

 
Figuur 3.22: Bepaling van de absolute configuratie van chirale octaëdrische complexen 

 

De aanduiding van de absolute configuratie moet onderscheiden worden van de 

experimenteel bepaalde richting waarover een isomeer het polarisatievlak van lineair 

gepolariseerd licht draait. Sommige Δ-verbindingen draaien het polarisatievlak in één richting 
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en andere Δ-complexen in de andere richting, en de richting kan veranderen met de golflengte 

van het gebruikte licht. Het isomeer dat het polarisatievlak naar rechts draait (waargenomen 

door de waarnemer die naar de richting van de lichtbron kijkt) bij een welbepaalde golflengte, 

wordt aangeduid met d- of (+)-, terwijl het isomeer dat het polarisatievlak naar rechts draait 

met l- of (−)- wordt aangeduid.  

 Optische activiteit is de enige uiting van chiraliteit wanneer één chiraal centrum in 

een molecule aanwezig is. Als er echter meer dan één chiraal centrum aanwezig is, worden 

ook fysische eigenschappen zoals smeltpunt en oplosbaarheid beïnvloed. Een methode om 

een paar van enantiomeren in de individuele isomeren te scheiden, is het bereiden van de 

diastereomeren. Dit zijn isomere verbindingen die twee chirale centra bevatten, waarbij één 

dezelfde absolute configuratie heeft in beide verbindingen en het andere centrum in de twee 

verbindingen een enantiomeer paar vormt. Aangezien diastereomeren verschillende fysische 

eigenschappen hebben, kunnen ze met conventionele scheidingsmethoden worden 

gescheiden. Zo kan de scheiding van Δ-[Co(en)3]3+ en Λ-[Co(en)3]3+ uitgevoerd worden door 

zouten te vormen met het natuurlijk voorkomend chiraal anion Δ-broomkamfersulfonaat (zie 

ook Hoofdstuk 1). De oplosbaar van (Δ-[Co(en)3](Δ-broomkamfersulfonaat) verschilt van die 

van (Λ-[Co(en)3](Δ-broomkamfersulfonaat). De twee diastereomeren kunnen door 

gefractioneerde kristallisatie worden gescheiden en vervolgens kunnen dan [Co(en)3]3+ 

isomeren worden geïsoleerd door conversie in de overeenkomstige chloriden. 

 

 

3.2.8 Ligandisomerie 

 Als twee liganden isomeren zijn, dan zijn de overeenkomstige complexen ook 

isomeren. Een voorbeeld is 1,2-propyleendiamine en 1,3-propyleendiamine 

(trimethyleendiamine).  

 

CH2 CH CH3
H2N NH2

CH2 CH2 CH2
H2N NH2  

 

Een ander voorbeeld zijn de complexen [Pt(H2NC6H4COO)2Cl2], waarbij het aminobenzoaat 

een ortho-, meta- of para-isomeer kan zijn. 
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4 Synthese van coördinatieverbindingen 

 

 Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende methoden die gebruikt worden 

voor de bereiding van coördinatieverbindingen, met nadruk op de klassieke 

Wernercomplexen. Er zijn twee belangrijke variabelen in de reacties beschreven in dit 

hoofdstuk: coördinatiegetal en oxidatiegetal (of oxidatietoestand). In principe kunnen beide 

toenemen, afnemen of constant blijven tijdens een reactie.  De synthesemethoden kunnen 

geclassificeerd worden op basis van deze twee getallen. Reacties waarbij het coördinatiegetal 

toeneemt, worden additiereacties genoemd. In substitutiereacties blijft het coördinatiegetal 

onveranderd. Het coördinatiegetal daalt in dissociatiereacties. Reacties die een verandering 

van de oxidatietoestand omvatten, worden oxidatie- of reductiereacties genoemd. Bij een 

oxidatiereactie stijgt de oxidatietoestand van het centrale metaalion, bij een reductiereactie 

daalt de oxidatietoestand. Oxidatie- en reductiereacties kunnen ook met de algemene term 

‘redoxreacties’ worden aangeduid. 

 

4.1 Additiereacties 

 Bij een additiereactie wordt het coördinatiegetal van de elektronenacceptor verhoogd door 

interactie met een Lewisbase. Goede voorbeelden van eenvoudige additiereacties vindt men 

bij transitiemetaalcomplexen van ionen die zowel een coördinatiegetal vier of vijf kunnen 

hebben (e.g. CuII). Zo kan pyridine (py) adderen aan het viergecoördineerde complex 

[Cu(acac)2] ter vorming van het vijf-gecoördineerde complex [Cu(acac)2(py)]. Men moet een 

overmaat pyridine gebruiken om de vorming van een mengsel aan producten te vermijden. 

 

 [Cu(acac)2] + py → [Cu(acac)2(py)] 

 

Omdat lanthanide-ionen streven naar een hoog coördinatiegetal (8 of 9), treedt vaak additie 

van Lewisbasen aan coördinatief onverzadigde complexen op. Een voorbeeld is additie van 

1,10-fenantroline aan tris(β-diketonato)lanthanide(III) complexen. Voor dezelfde reden 

komen de tris(β-diketonato)lanthanide(III) complexen vaak voor als dihydraten. Door 

coördinatie met twee watermoleculen kan het coördinatiegetal van zes tot acht verhoogd 

worden. 

 

Kinetische studies tonen aan dat vele reacties verlopen via een intermediair waarin 

het solvent aan het metaal bindt. Daarom zijn vele reacties die op het eerste gezicht 

additiereacties lijken, in werkelijkheid substitutiereacties. 
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Reacties tussen vloeistoffen en vaste stoffen kunnen het beste uitgevoerd worden 

door de reagentia op te lossen in een solvent en dan deze oplossingen bij elkaar te voegen. Als 

het reactieproduct weinig oplosbaar is, zal het uit de oplossing neerslaan. Men kan de 

oplosbaarheid verlagen door aan het solvent een tweede solvent toe te voegen dat met het 

eerste solvent mengbaar is, maar waarin het reactieproduct slechter oplosbaar is. Een 

voorbeeld is het neerslaan van een product uit een waterige oplossing door toevoeging van 

ethanol of aceton. Als men stoechiometrische hoeveelheden werkt en de reactie gaat volledig 

op (geen vorming van nevenproducten), dan kan men werken met een solvent met laag 

kookpunt en na de reactie het solvent onder verminderde druk verdampen (met behulp van 

een rotavap). Zo kan de additiereactie tussen tin(IV)chloride en trimethylamine uitgevoerd 

worden in petroleumether met een kookpunt tussen 40 en 60 °C: 

 

 SnCl4 + 2 N(CH3)3 → trans-[SnCl4{N(CH3)3}2] 

 

Als het enigszins mogelijk is, moet de aanwezigheid van een vast reagens worden 

vermeden, omdat het gevaar bestaat dat het reactieproduct op het reagens neerslaat en 

daardoor dit vast reagens tegen verdere reactie passiveert. Bij uitzondering kan een vast 

reagens worden gebruikt, namelijk als het normalerwijze onoplosbaar reagens oplost in de 

aanwezigheid van een complexvormend reagens. Vele van deze reacties vinden plaats zonder 

verandering van valentietoestand. Voorbeeld is de reactie tussen vast zilverchloride en 

ammoniak: 

 

AgCl(v) + 2 NH3(aq) → [Ag(NH3)2]+
(aq) + Cl-

(aq) 

 

Een ander voorbeeld is het oplossen van de gelatineuze cyanideneerslag die ontstaat na reactie 

tussen een alkalimetaalcyanide en waterige oplossingen van verschillende metaalionen, door 

toevoeging van een overmaat cyanide: 

 

 Zn(CN)2(v) + 2 CN-
(aq) → [Zn(CN)4]2-

(aq) 

 

 

Vaste stoffen kunnen ook oplossen met verandering van oxidatietoestand in de 

aanwezigheid van complexvormende stoffen. In feite gaat het hier over redoxreacties en geen 

eenvoudige additiereacties. Zo lost metallisch zilver of goud op in water in de aanwezigheid 

van een cyanide ion, waarbij luchtzuurstof als oxidans optreedt: 
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 M(v) + 4 CN-
(aq) + ½ O2 + H2O → [M(CN)2]-

(aq) + 2 OH-  (M = Ag of Au) 

 

Deze reactie is van groot belang voor de extractie van fijn verdeeld goud uit ertsen. Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat het gebruik van cyanide bij de goudextractie al vaak tot grote 

milieurampen heeft geleid. 

 

Het weinig oplosbare lood(II)chloride lost op in een waterige waterstofchlorideoplossing waar 

chloorgas doorheen wordt geborreld: 

 

 PbCl2(v) + 2 HCl(aq) + Cl2(g) → H2[PbCl6] 

 

Het gevormde complex is onstabiel en ontbindt terug tot de reagentia als men het probeert af 

te zonderen door de oplossing in te dampen. Een truc die gebruikt wordt in zulke gevallen is 

het toevoegen van een groot tegenion. Men verkrijgt dan een neerslag of kristallen waarin het 

onstabiele kation minder neiging heeft om te ontbinden. In het bovenstaande geval kan het 

pyridinium-ion, C5H5NH+ gebruikt worden om het [PbCl6]2+ anion te stabiliseren. Andere 

tegenionen die vaak gebruikt worden zijn [As(C6H5)4]+, [NEt4]+, [(t-C4H6)3NH]+, 

[Co(NH3)6]3+, PF6
-, SbF6

-, [B(C6H5)4]- of [Cr(SCN)6]3-. De anionen worden toegevoegd onder 

de vorm van het chloridezout, de kationen onder de vorm van het natrium-, kalium- of 

ammoniumzout. De reden voor het functioneren van deze truc is dat de roosterenergie 

maximaal is als het anion en kation een gelijke lading en grootte hebben (en gewoonlijk ook 

dezelfde hardheid of zachtheid). Het zijn juist de kristallen met de grootste roosterenergie die 

ook het stabielste zijn. Zulke symmetrische kationen en anionen kunnen nadelig zijn als men 

kristallen voor X-stralenonderzoek wenst te verkrijgen. Omdat ze sferisch zijn worden ze 

vaak op een wanordelijke wijze in het kristal ingebouwd, waardoor structuurverfijning 

moeilijk wordt. Het probleem kan omzeild worden door tegenionen met een lagere symmetrie 

te gebruiken, bijvoorbeeld [As(C6H5)(Et)]+ in plaats van [As(C6H5)4]+. 

 

 

 

4.2 Substitutiereacties: labiele en inerte complexen 

Bij een substitutiereactie vindt een uitwisseling van liganden plaats. Het 

coördinatiegetal van het centrale metaalion verandert hierbij niet. De substitutiereactie in 

waterige oplossing is verreweg de meest gebruikte methode voor de synthese van 

metaalcomplexen. De methode houdt de reactie in tussen een metaalzout opgelost in water en 
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een coördinerend reagens. Bijvoorbeeld, het complex [Cu(NH3)4]SO4 kan eenvoudig worden 

bereid door reactie tussen een waterige oplossing van koper(II)sulfaat en een overmaat 

ammoniak: 

 

 [Cu(H2O)4]2+ + 4 NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 4 H2O 

 

De ogenblikkelijke verplaatsing van het gecoördineerde water door ammoniakmoleculen bij 

kamertemperatuur wordt duidelijk gemaakt door de kleurverandering van de oplossing van 

lichtblauw naar een diep donkerblauw. Het donkerblauwe zout [Cu(NH3)4]SO4 kristalliseert 

uit na toevoeging van ethanol aan het reactiemengsel. 

 

Deze reactie kan de indruk wekken dat coördinatieverbindingen eenvoudig kunnen 

gesynthetiseerd worden door de reagentia louter bij elkaar te gieten. Substitutiereacties van 

metaalcomplexen kunnen echter ook vrij traag verlopen en voor zulke systemen zijn meer 

drastische reactieomstandigheden vereist. Om K3[Rh(C2O4)3] te bereiden, moet men een 

geconcentreerde oplossing van K3[RhCl6] en K2C2O4 (kaliumoxalaat) gedurende twee uren 

koken en dan de oplossing indampen totdat het product uit de oplossing uitkristalliseert: 

 

K3[RhCl6] + 3 K2C2O4 → K3[Rh(C2O4)3] + 6 KCl 

 wijnrood   geel 

 

Het is ook mogelijk om meer dan één type ligand te verplaatsen gedurende de reactie. Zo kan 

[Co(en)3]Cl3 op de volgende manier worden bereid: 

 

 [Co(NH3)5Cl]Cl2 + 3 en → [Co(en)3]Cl3 + 5 NH3 

  purper   oranje 

 

De reactie is traag bij kamertemperatuur en wordt daarom op een stoombad uitgevoerd. 

 

De hierboven gegeven voorbeelden hebben betrekking op de synthese van complexen 

waarbij alle oorspronkelijk aanwezige liganden in de eerste coördinatiesfeer vervangen 

worden door nieuwe liganden. Zulke complexen zijn redelijk gemakkelijk te bereiden omdat 

een overmaat aan het coördinerend reagens kan gebruikt worden om het reactie-evenwicht 

naar volledige substitutie te verschuiven. Theoretisch is het mogelijk om een gedeeltelijke 

substitutie uit te voeren, omdat bekend is dat substitutiereacties stapsgewijze verlopen. In de 

praktijk is het echter heel moeilijk om het gewenste product direct uit het reactiemengsel te 
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isoleren. Sommige synthesen van gemengde complexen heeft men met succes kunnen 

uitvoeren, door de concentratie van het nieuwe ligand te beperken. Zo kan het complex 

[Ni(phen)2(H2O)2]Br2 afgezonderd worden uit een reactiemengsel dat 2 equivalenten phen 

bevat voor 1 equivalent NiBr2. Een ander voorbeeld is de synthese van [Pt(en)(NH3)2]Cl2: 

 

K2[PtCl4] + en → [Pt(en)Cl2] + 2 KCl 

rood      geel 

 

 [Pt(en)Cl2] + 2 NH3 → [Pt(en)(NH3)2]Cl2 

 geel   kleurloos 

 

De eerste reactie werkt in de eerste plaats, omdat het dichlorocomplex niet-ionisch is, zodat 

het in waterige oplossing neerslaat, van zodra het gevormd wordt.  

 

De verschillen in reactiesnelheid bij de synthese van complexen door 

substitutiereacties zijn te wijten aan het feit dat bepaalde complexen labiel zijn, terwijl andere 

complexen inert zijn. Complexen waarbij de liganden snel door andere liganden worden 

vervangen, zijn labiele complexen. Deze waarin de ligandsubstitutie traag verloopt, worden 

inerte complexen genoemd. Om het verschil tussen labiele en inerte complexen wat meer 

kwantitatief voor te stellen, kan men als vuistregel hanteren dat een complex labiel is als de 

substitutie van de liganden in minder dan 1 minuut plaats vindt (bij 25 °C). Complexen 

waarbij de substitutie trager verloopt, worden bijgevolg als inert geclassificeerd. 

 

Alhoewel men vaak waarneemt dat stabiele complexen inert zijn en dat onstabiele 

complexen labiel zijn, is er geen correlatie vereist. Zo vormen cyanide-ionen heel stabiele 

complexen met metaalionen zoals Ni2+ en Hg2+. Het evenwicht in de reactie 

 

 [Ni(H2O)6]2+ 4 CN- ←→  [Ni(CN)4]2+ + 6 H2O 

 

ligt sterk naar rechts verschoven, waardoor duidelijk is dat Ni2+ het cyanide-ion boven water 

als ligand verkiest. Nochtans wanneer men cyanide-ionen gelabeld met 14C aan de oplossing 

toevoegt, worden deze bijna ogenblikkelijk in het complex geïncorporeerd: 

 

 [Ni(CN4)]2- + 4 14C ←→  [Ni(14CN)4]2- + 4 CN- 

 

Bijgevolg verzekert de stabiliteit van het complex zijn inertheid. 
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Anderzijds zijn kobalt(III)amminecomplexen zoals [Co(NH3)6]3+ onstabiel in zuur milieu. Bij 

evenwicht wordt een bijna volledige omzetting van [Co(NH3)6]3+ in [Co(H2O)6]2+, NH4
+ en O2 

waargenomen: 

 

 4 [Co(NH3)6]3+ + 2 OH- + 26 H2O → 4 [Co(H2O)6]2+ + 24 NH4+ + O2 

 

Nochtans kan men [Co(NH3)6]3+ gedurende dagen in een zure oplossing bij kamertemperatuur 

bewaard worden, zonder dat er een waarneembare ontbinding optreedt. De 

ontbindingssnelheid is zeer laag. Bijgevolg is de verbinding onstabiel in zure oplossing, maar 

inert. 

 

Men moet goed het onderscheid maken tussen stabiliteit en labiliteit van 

metaalcomplexen. De stabiliteit van een complex hangt af van het energieverschil tussen de 

reactieproducten en de reagentia. Een stabiele verbinding zal een veel lagere energie hebben 

dan de mogelijke reactieproducten. Stabiliteit is een thermodynamisch fenomeen. De labiliteit 

van een verbinding hangt af van het energieverschil tussen deze verbinding en het geactiveerd 

complex (transitietoestand). Als de activatie-energie groot is, zal de reactie traag verlopen. 

Labiliteit is een kinetisch fenomeen. Daarom spreekt men ook wel over kinetisch labiele 

complexen en over kinetisch inerte complexen. Labiliteit zegt iets over hoe snel de 

evenwichtstoestand kan bereikt worden. Typische inerte complexen zijn complexen van CoIII, 

CrIII, RhIII, RuII, PtII en PtIV. 

 

Men moet er zich bewust van zijn dat een complex dat uit een oplossing 

uitkristalliseert een ander complex kan zijn dan datgene dat het overheersende deeltje in de 

oplossing is. Zo kristalliseert uit een roze waterige oplossing van [Co(H2O)6]Cl2 en CsCl het 

blauwe complex Cs2[CoCl4] uit. In de reactie tussen [Cu(H2O)4]2+ en NH3 kunnen deeltjes 

voorkomen zoals [Cu(H2O)4]2+, [Cu(H2O)3(NH3)]2+, [Cu(H2O)2(NH3)2]2+, [Cu(H2O(NH3)3]2+ 

en [Cu(NH3)4]2+, alhoewel de concentratie van bepaalde deeltjes in oplossing heel laag kan 

zijn. Door een geschikte keuze van de ammoniakconcentratie kan men ervoor zorgen dat een 

welbepaald deeltje in oplossing overheerst, bijv. [Cu(H2O)2(NH3)3]2+. Maar dit wil nog niet 

zeggen dat als de kristallisatie wordt geïnduceerd door toevoeging van ethanol (waardoor de 

oplosbaarheid wordt verlaagd), dat het complex dat zal uitkristalliseren ook het 

[Cu(H2O)2(NH3)2]2+ kation zal bevatten. Bijgevolg kunnen vele labiele complexen wel in 

oplossing worden bestudeerd, maar het is heel moeilijk om ze in vaste toestand af te 

zonderen. 
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Problemen ondervindt men ook bij complexen die een incongruente oplosbaarheid 

vertonen. Als men een waterige oplossing van kaliumchloride en koper(II)chloride laat 

uitkristalliseren, worden eerste kristallen van kaliumchloride verkregen. Pas later zal het 

complex K2[Cu(H2O)2Cl4] uitkristalliseren. Pogingen om dit complex zout te herkristalliseren, 

zal leiden tot initiële neerslagvorming van kaliumchloride. K2[Cu(H2O)2Cl4] kan enkel uit een 

waterige oplossing in zuivere vorm verkregen worden als er een overmaat aan 

koper(II)chloride opgelost wordt.  

 

In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om complexen te maken met verschillende 

niet-ionische liganden. Het is gemakkelijker om complexen te maken, waarbij een neutraal 

ligand samen met een anionisch ligand gecoördineerd is. 

 

Als een elektrisch ongeladen complex in waterige oplossing wordt gesynthetiseerd 

door de reactie tussen ionische reagentia, slaat dit complex bij zijn vorming neer. Tenzij het 

gevormde complex een polymeervormige structuur heeft, kan het worden gezuiverd door 

herkristallisatie uit organische solventen. Een voorbeeld is de reactie tussen een ijzer(III) ion 

en acetylacetonaat, waarbij het tris(acetylacetonato)ijzer(III) complex zal neerslaan: 

 

 [Fe(H2O)6]3+ + 3 acac- → [Fe(acac)3] + 6 H2O 

 

Indien mogelijk, verdient water de voorkeur als solvent boven organische solventen 

(kostprijs, milieuvervuiling), maar in sommige gevallen is water niet geschikt: (1) als het 

metaalion een hoge affiniteit voor water heeft, (2) als het ligand niet in water oplosbaar is.  

Ionen met een grote affiniteit voor water en die gemakkelijk M-O bindingen vormen zijn AlIII, 

FeIII en CrIII. Toevoeging van basische liganden aan waterige oplossingen van deze 

metaalionen resulteert over het algemeen in vorming van een gelatineuze hydroxideneerslag, 

eerder dan een complex dat het toegevoegde ligand bevat. De metaal-zuurstofbindingen 

blijven intact, maar zuurstof-waterstofbindingen worden verbroken. De gehydrateerde 

metaalionen gedragen zich als Brønstedzuren. 

 

De reactie in water tussen een chroom(III)zout en ethyleendiamine is: 

 

 [Cr(H2O)6]3+ + 3 en ⎯⎯→⎯ OH2  [Cr(H2O)3(OH)3] ↓ + 3 enH+ 

 

Als daarentegen een watervrij chroom(III)zout en een niet-waterig solvent worden gebruikt, 

verloopt de reactie zonder problemen ter vorming van het complex [Cr(en)3]3+: 
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 CrCl3 + 3 en ⎯⎯⎯ →⎯ erdiëthyleth  [Cr(en)2]Cl3 

 purper    geel 

 

 

Men kan bij platina(II)complexen de liganden rangschikken volgens toenemende 

substitueerbaarheid: 

 

CN- < OH- < NH3 < SCN- < N3
- << I- < Br- < Cl- < H2O < NO3

- 

 

De gemeten reactiesnelheden voor substitutie variëren tot een factor 106 tussen het 

langzaamste verdrongen ligand (CN-) en het snelst verdrongen ligand (NO3
-). Omgekeerd kan 

men stellen dat CN- het best intredende ligand is en NO3
- het slechtste. Het is zo dat als de 

twee ligand concentraties ongeveer gelijk zijn, een ligand niet kan vervangen worden door 

een ligand dat links ervan in de reeks staat. Deze volgorde gaat in veel mindere mate op voor 

de andere d8 systemen met vlak vierkante coördinatie (PdII, NiII, RhI, IrI, AuIII). 

 

Bij vierkante vlakke platina(II) complexen kunnen bepaalde liganden er voor zorgen 

dat liganden in de tegenoverstaande positie van het vierkante vlak (trans-positie) 

gemakkelijker kunnen verplaatst worden. Dit noemt men het trans-effect. Voor andere 

metaalionen dan PtII  met een vierkante vlakke coördinatie is het effect minder uitgesproken. 

Het klassieke voorbeeld is de synthesen van de geometrische isomeren van 

dichlorodiammineplatina(II) complexen: 
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 Telkens als er in deze twee sequenties een keuzemogelijkheid bestaat, wordt de groep 

recht tegenover Cl- vervangen in plaats van de groep trans t.o.v. NH3. Op basis van deze 

waarnemingen kan men stellen dat Cl- een groter trans-effect dan NH3 bezit. Nadat liganden 

volgens hun trans-richtend effect zijn gerangschikt, kan men de informatie gebruiken om 

specifieke complexen te synthetiseren. De trans-effecten dalen in de volgorde: 

 

CO ≈ CN- ≈ C2H4 > PR3 ≈ H- > NO2
- > SCN- > I- > Br- > Cl- > NH3 ≈ py > OH- > H2O 

 

De liganden die bovenaan in de reeks staan zijn sterke π-acceptoren, gevold door sterke σ-

donoren. Liganden op het einde van de reeks hebben noch goede π-acceptoreigenschappen, 

noch goede π-donoreigenschappen. Het trans-effect kan erg uitgesproken zijn; 

reactiesnelheden kunnen verschillen tot een factor 106 tussen liganden met een sterk trans-

effect en liganden met een zwak trans-effect. 

  

 Palladium(II) complexen hebben een hoge kinetische inertheid en een lagere 

thermodynamische stabiliteit dan de overeenkomstige platina(II) complexen. 

Substitutiereacties met PdII verlopen ca. 105× sneller dan deze met PtII complexen.  

 

In sommige gevallen wordt bij de synthese van coördinatieverbindingen een niet 

waterig solvent gebruikt, omdat het ligand niet oplost in water. Dit is vaak het geval voor 

liganden die gebruikt worden bij de synthese van vloeibaar-kristallijne metaalcomplexen 

(metallomesogenen). Dikwijls volstaat het om het ligand op te lossen in een met water 

mengbaar solvent en om dan deze oplossing toe te voegen aan een geconcentreerde oplossing 

van het metaalion in water. Veel complexen van phen en bipy worden op deze manier 

verkregen. Dus toevoeging vaneen oplossing van bipy in ethanol aan een waterige oplossing 

van FeCl2 levert het complex [Fe(bipy)3]Cl2: 

 

 [Fe(H2O)6]2+ + 3 bipy ⎯⎯⎯⎯ →⎯ waterethanol /  [Fe(bipy)3]2+ + 6 H2O 

 kleurloos   intens rood 

 

Het gebruik van niet-waterige solventen biedt voordelen voor de bereiding van verbindingen 

waarbij elementen een ongewoon lage oxidatietoestand vertonen. Een essentiële vereiste is 

dat het solvent kan weerstaan aan sterk reducerende reagentia. omdat een oplossing van 

alkalimetalen in vloeibare ammoniak gemakkelijk kunnen verkregen worden en aangezien 

deze oplossingen een sterk reducerend vermogen hebben, wordt deze oplossing vaak voor 

synthese toegepast. 
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Voorbeeld: 

 K3[Co(CN)6] + 2 K ⎯⎯ →⎯ 3. NHvl K3[Co(CN)4] + 2 KCN 

 

Thionylchloride is een geschikt solvent voor de bereiding van ‘aat’-chloorcomplexen van 

transitiemetalen: 

 

 2 NEt4Cl + NiCl2 ⎯⎯⎯⎯ →⎯ refluxSOCl /2 (NEt4)2[NiCl4] 

 

Op hoge temperaturen ontbindt thionylchloride echter ter vorming van chloor, waardoor de 

bruikbaarheid van thionylchloride als solvent beperkt wordt (chloor kan immers ook als 

solvent optreden). 

 

De directe reactie tussen een watervrij zout en een vloeibaar ligand kan gebruikt 

worden om metaalcomplexen te synthetiseren. In veel gevallen is het vloeibaar ligand in een 

grote overmaat aanwezig en doet eveneens dienst als solvent voor de reactie. Een methode 

voor de synthese van amminecomplexen houdt de toevoeging in van een metaalzout aan 

vloeibare ammoniak, gevolgd door het laten verdampen van de ammoniak. Deze verdamping 

kan zonder problemen bij kamertemperatuur worden uitgevoerd, omdat ammoniak kookt bij  

-33 °C. Het verkregen droge residu is in essentie het zuivere metaalammine. Bijvoorbeeld 

[Ni(NH3)6]Cl2 kan op deze manier bereid worden: 

 

 NiCl2 + 6NH3,vl → [Ni(NH3)6]Cl2 

 geel   violet 

 

In veel gevallen wordt deze methode niet gebruikt, omdat het gemakkelijker is om een 

waterige ammoniakoplossing te gebruiken met hetzelfde resultaat. In sommige gevallen, zoals 

bij de bereiding van [Cr(NH3)6]Cl3 is het nodig om vloeibare ammoniak te gebruiken, om de 

vorming van Cr(OH)3 te vermijden. 

 

Kaliumthiocyanaat smelt bij 173 °C en kan boven deze temperatuur als solvent 

gebruikt worden. Op deze manier kan bijvoorbeeld water uit de eerste coördinatiesfeer van 

[Cr(H2O)6]3+ verplaatst worden: 

 

 [Cr(H2O)6]3+ + 6 NCS- ⎯⎯⎯⎯ →⎯ ° KNCSC /180  [Cr(NCS)6]3+ + 6 H2O 
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4.3 Thermische dissociatiereacties 

 Thermische dissociatie kan beschouwd worden als een substitutiereactie in de vaste 

toestand: vluchtige gecoördineeerde liganden verdwijnen en hun plaats in de eerste 

coördinatiesfeer wordt ingenomen door de anionen uit de tweede coördinatiesfeer (de 

tegenionen). Typische liganden die door thermische dissociatie kunnen worden uitgedreven 

zijn H2O, NH3, pyridine en ethyleendiamine. Een klassiek voorbeeld is de dehydratatie van 

koper(II)sulfaat pentahydraat, CuSO4⋅5H2O: 

 

 [Cu(H2O)4]SO4⋅H2O ⎯→⎯Δ  [CuSO4] + 5 H2O  

  blauw   kleurloos 

 

Thermische dissociatie kan soms gebruikt worden om halogeenammine-metaalcomplexen te 

maken: 

 

 [Rh(NH3)5(H2O)]I3 ⎯→⎯Δ  [Rh(NH3)5I]I2 + H2O 

  kleurloos  geel 

 

Thermische dissociatie is een algemene methode om complexen van het type trans-[PtA2X2] 

te synthetiseren. Voorbeeld: de bereiding van trans-[Pt(NH3)2Cl2]: 

 

 [Pt(NH3)4]Cl2 ⎯⎯⎯ →⎯ °C250  trans-[Pt(NH3)2Cl2] + 2 NH3 

   kleurloos   geel 

 

De corresponderende reactie voor het analoge pyridinesysteem, vindt plaats bij een 

reactietemperatuur die ca. 100 °C lager ligt: 

 

[Pt(py)4]Cl2 ⎯⎯⎯ →⎯ °C150  trans-[Pt(py)2Cl2] + 2 py 
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4.4 Redoxreacties 

 

4.4.1 Kobalt(III) complexen 

 De meeste kobalt(III)complexen worden bereid uitgaande van een kobalt(II)zout, 

omdat de gewone oxidatietoestand van kobalt in eenvoudige zouten +II is. De 

oxidatietoestand +III is enkel stabiel in waterig milieu wanneer het kobaltion door bepaalde 

typen van liganden wordt gecoördineerd. Het complex [Co(H2O)6]3+ zal water tot dizuurstof 

oxideren, terwijl anderzijds waterige oplossingen van kobalt(II) door atmosferische zuurstof 

tot [CoIIIL6] complexen worden geoxideerd in de aanwezigheid van liganden zoals NH3, CN- 

of NO2
-: 

 

 [Co(H2O)6]2+ → [Co(H2O)6]3+ + e- (E0 = -1,84 V) 

 

 [Co(NH3)6]2+ → [Co(NH3)6]3+ + e- (E0 = -0,10 V) 

 

De grotere verandering van redoxpotentiaal door complexvorming is vooral te wijten aan het 

feit dat deze liganden voor een grotere Δo-waarde zorgen (grotere ligandveldopsplitsing). Dit 

bevordert de omzetting van high-spin d7 Co2+ complexen tot low spin d6 Co3+ complexen. 

Deze laatste vertonen een grotere ligandveldstabilisering.  

 

Een tweede reden waarom bij de synthese van kobalt(III)complexen kobalt(II)zouten 

boven kobalt(III)zouten worden verkozen, is omdat kobalt(II)zouten heel snel 

substitutiereacties ondergaan (CoII is kinetisch labiel), terwijl reacties van 

kobalt(III)complexen heel traag verlopen (CoIII is kinetisch stabiel). 

 

De bereiding van kobalt(III) complexen verloopt via een snelle reactie tussen 

kobalt(II) en het ligand ter vorming van een kobalt(II) complex dat dan tot het 

corresponderende kobalt(III)complex wordt geoxideerd.  

 

Voorbeeld: bereiding van hexamminekobalt(III)chloride 

 

4 [Co(H2O)6]Cl2 + 4 NH4Cl + 20 NH3 + O2 ⎯⎯⎯⎯ →⎯ koolactieve  4 [Co(NH3)6]Cl3 + 26 H2O 

roze        oranje 
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Hierbij levert het ammoniumchloride de vereiste chloride-tegenionen. Actieve kool (of 

houtskool) vervult de rol van katalysator. In de afwezigheid van actieve kool wordt een 

mengsel van [Co(NH3)5(H2O)]Cl3 en [Co(NH3)5Cl]Cl2 gevormd. De actieve kool kan worden 

verwijderd door het complex in een hete, verdunde HCl-oplossing op te lossen en de actieve 

kool door filtratie te verwijderen. Bij afkoelen van het filtraat slaat het complex neer.  

 

 In bovenstaande reactie kan men CoCl2⋅6H2O vervangen door kobalt(II)zouten met 

andere tegen-ionen zoals nitraat, sulfaat, of bromide. Men moet dan ook het 

ammoniumchloride vervangen door het overeenkomstige ammoniumzout. 

 

4 [Co(H2O)6](NO3)2 + 4NH4NO3 + 20NH3 + O2 ⎯⎯⎯⎯ →⎯ koolactieve  4 [Co(NH3)6](NO3)3 +26 

H2O 

 

4 [Co(H2O)6]Br2 + 4 NH4Br + 20 NH3 + O2 ⎯⎯⎯⎯ →⎯ koolactieve  4 [Co(NH3)6]Br3 + 26 H2O 

 

2 [Co(H2O)6]SO4 + 4(NH4)2(SO4) + 4NH3 + O2 ⎯⎯⎯⎯ →⎯ koolactieve  2 [Co(NH3)6]2(SO4)3 + 

14H2O 

 

Alhoewel oxidatie bij de synthese van kobalt(III) complexen meestal met 

luchtzuurstof wordt uitgevoerd, worden ook andere oxiderende stoffen gebruikt. Vooral 

waterstofperoxide (H2O2) is geschikt, omdat het evenals O2 geen vreemde metaalionen in het 

reactiemengsel introduceert. Dit probleem heeft men wel als men KMnO4 of K2Cr2O7 als 

oxidatiemiddel gebruikt. Een ander type van oxiderende stoffen zijn deze die onoplosbare 

gereduceerde producten geven, die door filtratie uit het reactiemengsel kunnen worden 

verwijderd. Voorbeelden zijn PbO2 dat onoplosbaar PbCl2 levert en SeO2 dat in elementair 

seleen wordt omgezet. Bij de synthese van [Co(NO3)6](NO3)3 kan ook geconcentreerd HNO3 

als oxidans worden gebruikt: 

 

[Co(NH3)6]Cl3 + 3 HNO3 → [Co(NH3)6](NO3)3 + 3 HCl 

 

 

 De [Co(NH3)6]X3 complexen zijn de eindleden van een hele reeks complexen waarbij 

de zes ammoniakmoleculen stapsgewijze worden vervangen door andere neutrale moleculen 

of door anionen. Nochtans worden deze verbindingen niet verkregen uitgaande van 
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[Co(NH3)6]X3, maar uitgaande van [Co(NH3)5(CO3)]X. Deze complexen kunnen worden 

bereid door de kobalt(II)zouten CoX2 te behandelen met ammoniumcarbonaat en ammoniak, 

gevolgd door oxidatie. Het is echter belangrijk dat bij deze synthese GEEN houtskool te 

gebruiken, omdat anders [Co(NH3)6]2CO3 wordt gevormd, eerder dan [Co(NH3)5(CO3)]X: 

 

4 Co(NO3)2 + 4 (NH4)2CO3 + 16 NH3 + O2 → 4 [Co(NH3)5(CO3)](NO3) + 4 NH4NO3 + 2 H2O 

 

4 CoCl2 + 4 (NH4)2CO3 + 16 NH3 + O2 → 4 [Co(NH3)5(CO3)]Cl + 4 NH4Cl + 2 H2O 

 

Door de carbonatopentamminekobalt(III) zouten te behandelen met een zuur, ontstaat er 

onder vorming van CO2 eerst het aquapentamminekobalt(III) complex, dat vervolgens door 

verhitting tot het overeenkomstige acidopentamminekobalt(III) zout kan worden 

geconverteerd: 

 

[Co(NH3)5(CO3)] + 2 HNO3 → [Co(NH3)5(H2O)](NO3)2 + CO2 + H2O 

 

[Co(NH3)5(H2O)](NO3)2 ⎯→⎯Δ  [Co(NH3)5(NO3)](NO3)2 + H2O 

 

Deze methode is volledig algemeen en kan worden gebruikt voor de synthese van complexen 

waarbij één van de NH3 groepen uit het hexaamminekobalt(III) complex door een zuurrest 

wordt vervangen: nitraat, fluoride, chloride, bromide, jodide, sulfaat, thiocyanaat, .... De 

acidopentamminekobalt(III) zouten hebben een karakteristieke kleur afhankelijk van het 

gecoördineerde atoom. Zo zijn bijvoorbeeld complexen met een kobalt-zuurstofbinding roze 

tot rood, het fluorocomplex is roze, het chlorocomplex rood, het bromocomplex purper, het 

jodocomplex olijfgroen en het nitritocomplex oranje.  

 

 Kaliumhexacyanokobaltaat(III), K3[Co(CN)6], vormt men door een waterige 

oplossing van een kobalt(II)zout te oxideren met luchtzuurstof in de aanwezigheid van een 

overmaat KCN. Een intermediair deeltje is [Co2(CN)10]6-: 

 

[Co2(CN)10]6- + 2 CN- + 2 H+ + ½ O2 → 2 [Co(CN)6]3- + H2O 

 

 Van de anorganische complexen die kunnen geresolveerd worden in hun optische 

isomeren, is het cis-dichlorobis(ethyleendiamine)kobalt(III) chloride één van de meest 

bestudeerde en gemakkelijkst te bereiden complexen. Eerst wordt het trans-isomeer gemaakt: 
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4 CoCl2 + 8 en + 8 HCl + O2 → 4 trans-[Co(en)2Cl2]Cl⋅HCl + 2 H2O 

 

 trans-[Co(en)2Cl2]Cl⋅HCl ⎯→⎯Δ  trans-[Co(en)2Cl2]Cl + HCl 

 

Conversie tot de cis-vorm kan worden uitgevoerd door het trans-[Co(en)2Cl2]2 in water op te 

lossen en de oplossing op een stoombad droog te dampen. De niet-omgezette transvorm kan 

met een kleine hoeveelheid water worden weggewassen. 

 

 trans-[Co(en)2Cl2]Cl ⎯⎯⎯⎯ →⎯Δ waterin  cis-[Co(en)2Cl2]Cl 

 

 

4.4.2 Chroom(III) complexen 

  Ook chroom kan evenals kobalt stabiele complexen met de oxidatietoestand 

+III vormen. Chroom verschilt van kobalt dat het in de oxidatietoestanden +II, +III en +VI 

voorkomt (+II en +III voor kobalt) en door het feit dat chroom(III)zouten veel stabieler zijn 

dan kobalt(III)zouten. In veel gevallen is het echter meer aangewezen om te starten met 

chroomverbindingen in de oxidatietoestanden +II of +VI. Dat is vooral het geval als de 

synthese in waterige oplossing moet uitgevoerd worden, wegens het probleem van neerslag 

vorming van Cr(OH)3 (zie elders). Een voorbeeld is het gebruik van kaliumdichromaat bij de 

synthese van chroom(III)complexen, vinden we bij de bereiding van K3[Cr(C2O4)3]⋅3H2O. 

K2Cr2O7 wordt toegevoegd aan een oplossing die kaliumoxalaat en oxaalzuur bevat en de 

hieruit volgende reductie van chroom(VI) tot chroom(III) in de aanwezigheid van het oxalaat-

ion resulteert in de vorming van het complex ion Cr(C2O4)3
3- dat uit de oplossing kan 

gekristalliseerd worden als K3[Cr(C2O4)3]⋅3H2O.  

 

K2Cr2O7 + 7 H2C2O4 + 2 K2C2O4 → 2 K3[Cr(C2O4)3] + 6 CO2 + 7 H2O 

 

De corresponderende reactie met chroom(III)zouten is van geen preparatief belang, aangezien 

deze oplossingen het complex ion [Cr(H2O)6]3+ of gelijkaardige ionen bevatten, die niet 

gemakkelijk een volledige substitutie ondergaan. Ligandverplaatsingsreacties van CrIII 

verlopen 10× sneller dan deze van overeenkomstige CoIII complexen. Toch zijn chroom(III) 

complexen nog voldoende kinetisch inert om complexen met een welgedefinieerde 

ligandschikking te verkrijgen. Anionische complexen komen bij CrIII veel meer voor dan bij 

CoIII, bijvoorbeeld [CrX6]3+, waarbij X = F-, Cl-, NSC- of CN-. Een voorbeeld van een 
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complex met een lagere negatieve lading is het Reineckes zout, trans-NH4[Cr(NH3)2(NCS)4], 

dat gebruikt wordt om grote anorganische of organische kationen uit oplossing neer te slaan. 

 

 Chroom(III) complexen kunnen ook worden gemaakt vertrekkende vanuit het 

chroom(II) ion, dat verkregen kan worden door een zure oplossing van een chroom(III) zout 

te reduceren met zinkamalgaam (Jones-reductor); Zn/Hg). CrCl2 vormt een blauwe oplossing. 

 

 CrCl3 + Zn → 2 CrCl2 + ZnCl2 

  

 2 CrCl2 + 10 NH3 + 2 NH4Cl → 2 [Cr(NH3)6]Cl3 + H2 

 

In tegenstelling tot de bereiding van [Co(NH3)6]Cl3 wordt er hier geen zuurstof door de 

oplossing geblazen. Als dit wel wordt gedaan, dan ontstaat het dinucleaire complex 

[Cr2(NH3)10(OH)]Cl5, dat door behandeling met een HCl-oplossing in [Cr(NH3)5Cl]Cl2 kan 

worden omgezet. [Cr(NH3)6]Cl3 kan in het corresponderende nitraat worden omgezet door 

reactie met geconcentreerd waterstofnitraat: 

 

 [Cr(NH3)6]Cl3 + 3 HNO3 → [Cr(NH3)6](NO3)3 + 3 HCl 

 

 

4.4.3 Mangaan(III) complexen 

Mangaan(III) is niet een gewone oxidatietoestand voor mangaan in waterige 

oplossingen, maar deze oxidatietoestand kan gestabiliseerd worden door coördinatie met 

cyanide-ionen of door vorming met weinig oplosbare verbindingen. Dit wordt geïllustreerd 

door de synthese van K3[Mn(CN)6]. De initiële stap is de oxidatie van MnII tot MnIII met 

waterstofnitraat in de aanwezigheid van orthofosforzuur. Dit levert het weinig oplosbare 

mangaan(III)orthofosfaat monohydraat: 

 

 MnCl2 + HNO3 + 3 H3PO4 + H2O → 3 MnPO4⋅H2O + NO + HCl 

 

Vervolgens wordt deze verbinding behandeld met kaliumcyanide om het gewenste complex te 

verkrijgen: 

 

 MnPO4⋅H2O + 6 KCN → K3[Mn(CN)6]  + K3PO4 + H2O 
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4.4.4 Reductiereacties 

Veel minder voorkomend dan oxidatie van het metaalion is reductie van het centrale 

metaalion. Een reden is dat de gevormde verbindingen vaak zo gevoelig voor oxidatie zijn dat 

ze in een droge, inerte atmosfeer moeten worden gehanteerd. Nochtans kunnen op deze 

manier nochtans een reeks interessante verbindingen worden verkregen. 

Voorbeeld: 

 

K2[Ni(CN)4] + 2K ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ ammoniakvloeibare  K4[Ni(CN)4] 

 

De oxidatietoestand van nikkel in deze verbinding is nul. De verbinding wordt gemakkelijk 

geoxideerd in lucht en reduceert water tot waterstofgas. 

 

In een aantal gevallen was het zelfs mogelijk om het centrale metaalion in een complex tot 

een negatieve oxidatietoestand te reduceren: 

 

Fe(CO)5 + 4 KOH → K2[Fe(CO)4] + K2CO3 + 2 H2O 

 

In de organometaalverbinding K2[Fe(CO)4] is de oxidatietoestand van ijzer –II. De verbinding 

is stabiel in een alkalische wateroplossing, maar is gevoelig voor oxidatie door luchtzuurstof. 

 

 

 

4.5 Startreagentia 

4.5.1 Metaalchloriden 

  

De meest gebruikte startreagentia voor de synthese van Wernercomplexen zijn 

chloridezouten van de overeenkomstige transitiemetalen. Vaak volstaat het om gehydrateerde 

chloriden te gebruiken zoals kobalt(II)chloride hexahydraat, CoCl2⋅6H2O. Als watervrije 

chloriden vereist zijn, kan het water uit de gehydrateerde zouten worden verwijderd door de 

gehydrateerde zouten te verhitten met thionylchloride, dimethyoxypropaan of 

triëthylorthoformaat. Water reageert als volgt met deze dehydraterende stoffen: 

H2O + SOCl2 → SO2 + 2 HCl 
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 H2O + (CH3O)2C(CH3)2 → 2 CH3OH + (CH3)2CO 

 H2O + (C2H5O)3CH → 2 C2H5OH + HC(O)OC2H5 

 Een andere methode om watervrije chloriden te verkrijgen is door reactie tussen een 

metaaloxide en hexachloorpropeen, Cl2C=C(Cl)CCl3 op refluxtemperatuur, waarbij de 

terminale CCl3 groep in COCl wordt omgezet.  

 

 Alhoewel watervrije chloriden heel belangrijke startreagentia zijn, vertonen ze het 

nadeel dat ze weinig oplosbaar zijn in organische solventen en dat ze traag reageren. Een 

alternatief voor chloriden bestaat in de vorming van een stabiel complex, waarin de liganden 

gemakkelijk kunnen verplaatst worden. Bijvoorbeeld, wanneer triëthylorthoformaat als 

dehydraterend reagens wordt gebruikt met ethanol als solvent, worden er complexen gevormd 

zoals [Mg(C2H5OH)6]2+, [Co(C2H5OH)6]2+ en [Ni(C2H5OH)6]2+, waarbij de ethanolliganden 

gemakkelijk door een substitutiereactie kunnen verplaatst worden. 

 

 

4.5.2 Metaaltriflaten 

 

 Startreagentia die sinds een aantal jaren erg populair zijn, zijn de metaaltriflaten. 

Deze bevatten het triflaat of trifluoromethaansulfonaat anion, CF3SO3
-. Het zuur 

waterstoftriflaat (triflic acid), CF3SO3H, is erg corrosief en men dient voorzichtig te zijn bij 

gebruik ervan. Maar het is toch veel minder gevaarlijk dan het perchloorzuur, HClO4. 

Perchloraatzouten van transitiemetalen hebben immers de neiging om te exploderen bij 

verhitting. De watervrije triflaten kunnen verkregen worden door een watervrij chloride te 

refluxeren met waterstoftriflaat of door reactie tussen een oxide en het zuur. Bij drogen 

ontstaat het watervrije triflaat. Het triflaat ion is interessant omdat het evenals het perchloraat 

een weinig coördinerend anion is, zodat het in substitutiereacties gemakkelijk door een ander 

ligand kan vervangen worden. Ook in de organometaalchemie ziet men dat chloriden meer en 

meer door watervrije triflaten worden vervangen. 

 

 

4.5.3 Zeldzame aarden (lanthaniden) 

 Ook in het geval van de zeldzame aarden of lanthaniden (zie hoofdstuk 5), zijn de 

triflaten interessante startreagentia De watervrije lanthanidetriflaten, Ln(CF3SO3)3, kunnen 

verkregen worden door een overmaat van het overeenkomstige oxide toe te voegen aan een 

overmaat van een oplossing van waterstoftriflaat. (triflic acid) bij 80 °C. Wanneer de reactie 
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compleet is (bij een pH van ca. 6), wordt de oplossing afgefiltreerd en op een rotavap 

drooggedampt. De overblijvende vaste stof wordt gedurende 12 uren onder vacuüm bij 100 

°C gedroogd. De lanthanidetriflaten kunnen ook worden bereid uitgaande van de 

corresponderende carbonaten in ethanol of in acetonitril. Nadat de overmaat carbonaat wordt 

afgefiltreerd, slaat het triflaat neer als men de oplossing door verdamping wordt 

geconcentreerd. Het neerslag wordt gewassen met een kleine hoeveelheid solvent. 

 

 Andere startreagentia voor de synthese van lanthanidecomplexen uit waterige 

solventen zijn de gehydrateerde chloriden, nitraten en in mindere mate de acetaten. Deze 

gehydrateerde zouten kunnen gemaakt worden door reactie van een overmaat van het 

lanthanideoxide met geconcentreerd zuur (HCl, HBr, HNO3, HOAc). Na verwarming bij 80 

°C tot de pH rond 5 of 6 is, wordt het overblijvende oxide afgefiltreerd en de oplossing met 

een rotavap ingedampt. De gehydrateerde zouten zijn ook commercieel verkrijgbaar. De 

lanthanide oxiden (99,9%) kunnen als analytische standaarden worden gebruikt, op 

voorwaarde dat ze gedurende twee uren op 1100 °C worden verhit om eventueel aanwezig 

carbonaat (ontstaan door absorptie van CO2) terug in het oxide om te zetten. Samenstelling 

van de oxiden: Ln2O3, behalve voor praseodymium (Pr6O11) en terbium (Tb4O7). Cerium komt 

onder de vorm van CeO2 voor. Omwille van een verschil in kristalstructuur reageren de 

oxiden van de zware lanthaniden (Dy-Lu), veel trager met zuren dan de zouten van de lichtere 

lanthaniden. Ook de gemengde oxiden met een vierwaardig lanthanide ion, reageren veel 

trager. Nuttige startreagentia zijn ook de carbonaten Ln2(CO3)3. Deze kunnen bereid worden 

door aan een aangezuurde oplossing van bijvoorbeeld lanthanidenitraten natriumcarbonaat of 

amminiumcarbonaat toe te voegen. Om carbonaten met een hoge kristalliniteit te verkrijgen, 

kan men het carbonaat ion in situ laten ontstaan door hydrolyse van zouten zoals natrium 

trichlooracetaat of van ureum. De carbonaten zijn onoplosbaar in water en zijn precursoren 

voor andere lanthanideverbindingen waaronder oxiden (alhoewel voor de productie van 

oxiden van hoge kwaliteit de voorkeur wordt gegeven aan calcinering van 

lanthanideoxalaten). 

 

Voor reacties in watervrije solventen gebruikt men vaak bis(trimethylsilyl)amide 

Ln{N(SiMe3)2}3 of het isopropoxide Ln(OiPr)3, zeker wanneer met zwak zure liganden dient 

gewerkt te worden. Ln{N(SiMe3)2}3 kan eenvoudig worden verkregen door reactie tussen een 

suspensie van LnCl3 in THF met K[N(SiMe3)2] in tolueen. Het product wordt door sublimatie 

gezuiverd. Het reactieproduct dat ontstaat tussen een zuur ligand en Ln{N(SiMe3)2}3 is het 

vluchtige HN(SiMe3)2 dat door verdamping uit het reactiemengsel kan uitgedreven worden: 

 

 Ln{N(SiMe3)2}3 + 3 Hacac → Ln(acac)3 + HN(SiMe3)2 
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De isopropoxiden kunnen bereid worden door reactie tussen het lanthanidemetaal en 

isopropanol. Bij de reactie tussen het lanthanide-isopropoxide en een zuur ligand ontstaat 

isopropanol: 

 

 Ln(OiPr)3 + 3 Hacac → Ln(acac)3 + iPrOH 

 

Op deze manier wordt vermeden dat het β-diketon eerst met een base zoals NaOH of NH3 

moet gedeprotoneerd worden (gevaar voor vorming van Ln(OH)3). 

 

 

 

4.5.4 Platina 

Een veel gebruikt startreagens voor de synthese van platina(II) complexen is het 

kaliumhexachloroplatinaat(II), K2[PtCl4]. Dit kan als volgt verkregen worden uit 

platinametaal. Platinaspons (= poreus platinametaal) wordt opgelost in koningswater 

(HCl/HNO3 in 3:1 verhouding) en verdamping van de oplossing levert 

waterstofhexachloroplatinaat(II), H2PtCl6. H2PtCl6 ontbindt bij temperaturen boven 500 °C tot 

PtCl2. Dit kan met kaliumchloride reageren ter vorming van kaliumhexachloroplatinaat(II): 

 

 PtCl2 + 2 KCl → K2[PtCl4] 

 

Voor vervanging van een chlorogroep in [PtCl4]2- door water, gebruikt men een waterige 

oplossing van AgNO3, waarbij AgCl neerslaat: 

 

[PtCl4]2- + AgNO3 + H2O → [PtCl3(H2O)]- + AgCl↓ 

 

Het tetraammineplatina(II) dichloride, [Pt(NH3)4]Cl2 wordt verkregen door PtCl2 in een 

waterige ammoniakoplossing op te lossen: 

 

 PtCl2 + 4 NH3 → [Pt(NH3)4]Cl2 

 

of door K2PtCl4 te behandelen met een geconcentreerde waterige ammoniakoplossing: 

 

 K2[PtCl4] + 4 NH3 → [Pt(NH3)4]Cl2 + 2 KCl 
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4.6 Reacties van metaalacetylacetonaten 

 

 De metaalverbindingen van acetylaceton (2,4-pentaandion), Hacac, vormen een mooi 

voorbeeld om aan te tonen dat een ligand van een complex ook na vorming van het complex 

door een chemische reactie kan gemodificeerd worden. Vaak is het zelfs zo dat organische 

moleculen gecoördineerd met een metaalion een ander chemisch gedrag (reactiviteit, 

selectiviteit) vertoont dan wanneer dit molecule niet is gecoördineerd. Dit is vooral te wijten 

aan het polariserend vermogen van het metaalion. 

 

De chelaatring gevormd tussen een acetylacetonaatligand en het centrale metaalion 

kan als pseudo-aromatisch worden beschouwd. Er wordt een zesring gevormd waarbij de 

binnenhoeken dicht bij 120° liggen en waarvoor resonantiehybriden kunnen worden 

geschreven: 

O
M

O

CH3 CH3

OO
M

CH3CH3

 
of algemeen: 

M
OO

CH3CH3

 
 

 De chelaatringen van de acetylacetonaten en aanverwante verbindingen ondergaan 

vele reacties die typisch zijn voor aromatische moleculen. De α-waterstof van het β-diketon 

kan gesubstitueerd worden door een variëteit aan elektrofiele reagentia, zonder dat de 

chelaatringen worden gebroken. Voorbeelden zijn halogenering, nitrering, thiocyaninering en 

Friedel-Crafts acylering.  
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X = I, Br, Cl, SCN, NO2, CR
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M = CrIII, CoIII, RhIII, BeII, CuII, AlIII, LnIII
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 Aangezien metaalacetylacetonaten onstabiel zijn in zuur midden, moeten selectieve 

procedures worden gebruikt om de transformatie uit te voeren zonder dat de chelaatring wordt 

gedegradeerd. Daarom zijn de kinetisch inerte tris-acetylacetonato complexen van CoIII, CrIII 

en RhIII het meest onderzocht, alhoewel men ook heeft gevonden dat chelaatcomplexen van 

CuII, BeII, AlIII en LnIII ook sommige van deze reacties ondergaan. De reactiviteit is vaak van 

het metaalion afhankelijk. Zo zijn de RhIII complexen heel bestendig tegen behandeling met 

zuren en basen of bij thermische behandeling. Anderzijds zijn CoIII en CrIII complexen veel 

reactiever t.o.v. elektrofiele reagentia dan RhIII complexen, in die mate dat verscheidene 

reacties die wel voor CoIII en CrIII opgaan, niet lukken met RhIII. Bijna alle reductiemiddelen 

maken CoIII complexen kapot, omdat er labiele CoII complexen worden gevormd. 

Reductiemiddelen zoals NaBH4 of LiAlH4 reduceren RhIII in complexen snel tot 

rhodiummetaal. Daarentegen zijn CrIII complexen heel goed tegen reducerende stoffen 

bestand. De d6 complexen van RhIII en CrIII zijn diamagnetisch en laten zich gemakkelijk met 
1H en 13C NMR onderzoeken, terwijl dit niet het geval is voor de sterk paramagnetische d3 

complexen van CrIII. 

 

 Chlorering, bromering en jodering kan het beste worden uitgevoerd met de 

overeenkomstige N-halosuccinimiden in hete chloroform. Een overmaat van het N-

halosuccinimide levert hoge rendementen aan de trigehalogeneerde chelaten die zich als zeer 

stabiele 1:1 solvaten met chloroform laten afzonderen. De methylgroepen van het 

acetylacetonaat reageren niet, zelfs niet onder drastische omstandigheden. De bromeringen 

kunnen sneller worden uitgevoerd dan de chloreringen en de joderingen. Zowel de CrIII als de 

CoIII complexen reageren veel sneller dan de RhIII complexen. Wanneer het N-

halosuccinimide in ondermaat wordt gebruikt, ontstaat er een mengsel van mono-, di- en 

trigesubstitueerde complexen die men chromatografisch kan scheiden. De onsymmetrisch 

gesubstitueerde complexen kan men gebruiken voor de synthese van een hele reeks van 

gemengde complexen. 
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 Vreemd genoeg zijn halogeengroepen van de gehalogeneerde complexen chemisch 

inert. Een aantal pogingen om deze chelaten te gebruiken bij nucleofiele substitutiereacties 
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bleven zonder succes. Dit staat in groot contrast met de reactieve gehalogeneerde 1,3-

diketonen. De gehalogeneerde complexen reageren ook niet met lithium of magnesium. De 

thiocyanogroep kan ingevoerd worden door reactie met thiocyanogeen (SCN)2: 

 

(SCN)2

O
Cr/3

O
CH3

CH3

NCS
O

Cr/3
O

CH3

CH3

H

 
 

 Nitrering van de metaalacetylacetonaten kan niet met het klassieke nitreerzuur 

worden uitgevoerd (HNO3/H2SO4), omwille van de snelle ontbinding van de zuurgevoelige 

complexen. Goede rendementen worden behaald met een overmaat aan Cu(NO3)2⋅3H2O in 

azijnzuuranhydride. Bij een ondermaat aan Cu(NO3)2⋅3H2O wordt er een mengsel van mono-, 

di- en trinitroverbindingen gevormd, maar dit mengsel kan men chromatografisch scheiden. 
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 De nitrogroepen van het CrIII complex kunnen door katalytische reductie in 

aminogroepen worden omgezet. Deze reacties gaan niet als CoIII of RhIII als centraal 

metaalion worden gebruikt, omwille van reductie van het metaalcentrum. De aminogroep is 

onstabiel in oplossing, zeker in aanwezigheid van luchtzuurstof. De aminogroep kan 

gediazoteerd worden en reactie met waterstoftetrafluroboraat levert een stabiele droge vaste 

stof, het diazoniumtetrafluoroboraat. Pyrolyse van een mengsel van dit 

diazoniumtetrafluoroboraat en natriumfluoride geeft het gefluoreerd chelaat. Meestal gaat 

deze volledige reactiesequentie enkel op voor 1 nitrogroep van de 3, niet voor alle 3. 
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 De Friedel-Crafts acylering van acetylacetonaat kan onder zorgvuldig gecontroleerde 

omstandigheden worden uitgevoerd. Als gevolg van de intramoleculaire deactivering door de 

acylgroepen, wordt meervoudige substitutie steeds langzamer, zodat er mengsels ontstaan. 

Tris(acetylacetonato)chroom(III) geeft mono-, di- en trigeacetyleerd chelaat als men een 

mengsel van boortrifluoride-etheraat en azijnzuuranhydride als acetyleringsmiddel gebruikt. 

Bij tris(acetylacetonato)kobalt(III) worden vooral mono- en digesubstitueerde verbindingen 

gevormd, terwijl tris(acetylacetonato)rhodium(III) niet reageert. Tris(acetylacetonato)-

rhodium(III) reageert wel met acetylchloride in de aanwezigheid van AlCl3 als katalysator. 
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5 Zeldzame aarden 

 

5.1 Wat zijn zeldzame aarden en lanthaniden ? 

 

Volgens de IUPAC
1
 verstaat men onder ‘lanthaniden’ de groep van elementen  met 

een atoomnummer van 57 tot en met 71, d.w.z. de elementen La, Ce, ....., Yb, Lu. Aangezien 

de uitgang ‘-ide’ eigenlijk betrekking heeft op een negatief ion, moet de term ‘lanthanoïden’ 

verkozen worden boven ‘lanthaniden’.   Maar omwille van het wereldwijd gebruik van de 

term ‘lanthaniden’, is deze laatste nog steeds toegelaten.   Onder ‘zeldzame aarden’ verstaat 

men de lanthaniden samen met de elementen yttrium en scandium. Vele auteurs beschouwen  

scandium niet als één van de zeldzame aarden, omdat de chemische eigenschappen erg 

verschillen van die van de andere zeldzame aarden en omdat scandium ook niet samen met de 

andere zeldzame aarden in de natuur aangetroffen wordt. In deze cursustekst zal de term 

‘zeldzame aarden’ daarom enkel gebruikt worden voor de lanthaniden en yttrium.   Het 

symbool ‘Ln’ wordt veel in chemische formules gebruikt en staat voor om het even welk 

element uit de lanthanidenreeks, soms eveneens voor yttrium.   De symbolen ZA (zeldzame 

aarden), RE (rare earths), SE (seltene Erden) en TR (terres rares) moeten vermeden worden, 

omdat ze slechts in één taal kunnen gebruikt worden.  Het radioactieve element promethium 

zal  grotendeels buiten beschouwing blijven. 

 

                                                      
1 uit "Nomenclature of Inorganic Chemistry, Recommandations 1990, International Union of Pure and 
Applied Chemistry", ed. G.J. Leigh, p.43, Blackwell 1990. 
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Figuur 5.1: Periodiek systeem der elementen 

 

 

5.2 Ontdekking en naamgeving 

In 1788 ontdekte de Zweedse luitenant Carl Axel Arrhenius (1757-1824) een 

onbekend zwart mineraal in de pegmatietontginning van Ytterby, nabij Stockholm.   In 1794 

publiceerde de Finse scheikundige Johan Gadolin (1760-1852) een analyse van dit mineraal.  

Hij vond dat het voor ongeveer 38% bestond uit een tot dan toe onbeschreven ‘aarde’ ( = een 

oxide in de moderne terminologie).  A.K. Ekeberg suggereerde in 1797 de naam gadoliniet 

voor het mineraal en de naam yttria voor de nieuwe aarde.  

Korte tijd daarna (in 1803) isoleerden  Martin Heinrich Klaproth (1743-1817),  Jons 

Jakob Berzelius (1779-1848) en Berzelius’ medewerker Wilhelm Hisinger (1766-1852) 

onafhankelijk van elkaar een andere, ietwat verschillende ‘aarde’ uit een mineraal, dat in 1781 

gevonden was in een mijn te Bastnäs in Zweden.  Deze ‘aarde’ werd ceria genoemd en het 

mineraal ceriet, naar de pas ontdekte planetoïde Ceres. Men geloofde toen dat yttria en ceria 

elementen waren, maar voortgezet onderzoek bracht aan het licht dat het in feite mengsels van 

oxiden betrof.  De complete scheiding en identificatie van de verschillende elementen zou 

meer dan een eeuw in beslag nemen.  Het hoofdbestanddeel van yttria is Y2O3 en dat van 

ceria CeO2. 
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De uiteindelijke samenstelling van ceria werd  tussen 1839 en 1841 bepaald door 

Carl Gustav Mosander (1797-1858), een leerling van Berzelius.  Mosander ontbond 

thermisch het nitraat van ceria en loste het product in een verdunde HNO3-oplossing op.  Uit 

de resulterende oplossing isoleerde hij eerst een nieuwe aarde, ‘lanthana’ (La2O3) en 

vervolgens nog een andere nieuwe aarde, ‘didymia’ (Pr6O11 + Nd2O3).  Deze twee hadden 

dezelfde chemische, maar licht verschillende fysische eigenschappen. In 1843 scheidde 

Mosander het oorspronkelijke oxide in drie oxidefracties: een witte, een gele en een roze 

fractie.   De witte fractie bestond uit Y2O3, terwijl de twee andere nog complexe mengsels 

waren.  

De verdere scheiding en identificatie van de bestanddelen van yttria en ceria was 

mogelijk dankzij de ontwikkeling van nieuwe analytische instrumenten en methoden.  De 

belangrijkste nieuwe methoden waren zonder twijfel de emissie- en absorptiespectroscopie 

(ontdekt door Bunsen).  Samarium, europium en gadolinium werden later uit het mineraal 

samarskiet
2
 afgezonderd.  In Tabel 5.1  wordt een overzicht gegeven van het jaar van 

ontdekking en de ontdekker van elk van de zeldzame aarden.   Het laatste lanthanide dat 

ontdekt werd, is het onstabiele promethium (Z = 61). Alhoewel het bestaan ervan reeds in 

1926 vermoed werd uit lijnen in het X-stralenfluorescentiespectrum van onzuivere 

lanthaniden, werd pas in 1945 de isotoop 61
147Pm als een splijtingsproduct van uranium 

aangetoond.  De halfwaardetijd bedraagt 2,62 jaren.   

Wat de naamgeving betreft, danken niet minder dan vier elementen hun naam aan het 

Zweedse plaatsje Ytterby:  yttrium, ytterbium, erbium en terbium.  Cerium is genoemd naar de 

planetoïde Ceres.  Lanthaan betekent ‘verborgen zijn’, omdat het als een onzuiverheid uit 

ceria werd afgezonderd.  Didymium, dat later in praseodymium en neodymium werd 

opgesplitst, betekent ‘tweeling’, omdat het eveneens als lanthaan een onzuiverheid in ceria zit 

(= de tweelingbroer van lanthaan). Praseodymium betekent ‘groene tweeling’ omwille van de 

groene kleur van zijn zouten en het feit dat het uit didymium werd afgezonderd. Neodymium 

is de ‘nieuwe tweeling’, omdat het na praseodymium in didymium werd ontdekt. Samarium is 

genoemd naar het mineraal samarskiet, europium naar Europa en gadolinium naar J. Gadolin.  

Dysprosium betekent ‘moeilijke toegang’,  omdat zijn scheiding van holmium grote 

problemen opleverde.  Holmium is genoemd naar Holmia, de Latijnse naam voor Stockholm 

(woonplaats van P.T. Cleve, de ontdekker van holmium) en lutetium naar Lutetia, de Latijnse 

naam voor Parijs (de woonplaats van G. Urbain, de ontdekker van lutetium).  Thulium is 

afgeleid van Thule, de oude naam voor Scandinavië.  Scandium  is genoemd naar Scandinavië 

en promethium naar de Griekse mythologische figuur Prometheus, die het vuur van de goden 

                                                      
2 Samarskiet-(Y) heeft als chemische formule: (Y, Ce, U, Fe3+)3(Nb,Ta,Ti)5O16 .  De andere zeldzame 
aarden komen hierin slechts in kleine hoeveelheden voor.  
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stal.   De naam zeldzame aarden duidt erop, dat men vroeger dacht dat het om zeldzame 

metaaloxiden ging.   De elementen die uit cerium afgezonderd werden, noemt men ook de 

cerium-aarden of de ceriumgroep (La, Ce, Pr en Nd).  Alle andere zeldzame aarden rekent 

men tot de yttrium-aarden of de yttriumgroep.  Wanneer men over de lichte lanthaniden 

spreekt, bedoelt men de ceriumgroep, de yttriumgroep door de zware lanthaniden gevormd 

wordt. 

 

Tabel 5.1:  Overzicht van de ontdekking van de zeldzame aarden 

element symbool jaar van 
 ontdekking 

ontdekker 

scandium Sc 1879 L.F. Nilson 

yttrium Y 1794 J. Gadolin 

lanthaan La 1839 C.G. Mosander 

cerium Ce 1803 J.J. Berzelius, W. Hisinger en M.H. 

Klaproth 

praseodymium Pr 1885 C. Auer von Welsbach 

neodymium Nd 1885 C. Auer von Welsbach 

promethium Pm 1945 J.A. Marinsky en L.E. Glendenin 

samarium Sm 1879 P.E. Lecoq de Boisbaudran 

europium Eu 1901 E.A. Demarcay 

gadolinium Gd 1880 J.-C. G. de Marignac 

terbium Tb 1843 C.G. Mosander 

dysprosium Dy 1886 P.E. Lecoq de Boisbaudran 

holmium Ho 1878 P.T. Cleve 

erbium Er 1843 C.G. Mosander 

thulium Tm 1879 P.T. Cleve 

ytterbium Yb 1878 J.-C. G. de Marignac en L.F. Nilson 

lutetium Lu 1907 G. Urbain en C. Auer von Welsbach 
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5.3 Voorkomen en ontginning 

De zeldzame aarden zijn,  ondanks hun naam, geen zeldzame elementen.   Tabel 5.2 

leert ons dat cerium, het meest voorkomende van alle zeldzame aarden, ongeveer even 

abundant is als tin. Thulium, het zeldzaamste element van de zeldzame aarden komt in nog 

grotere hoeveelheden voor dan cadmium of zilver. De zeldzame hebben daarentegen weinig 

de neiging om zich te concentreren in rijke ertsafzettingen, zoals dit wel het geval is met bijv. 

sulfidische lood-, koper- en zinkertsen.  Dit is te wijten aan het lithofiele karakter van de 

zeldzame aarden, waardoor ze  eerder in de silicaatgesteenten  zullen verspreid blijven. Ze 

zijn te vinden in gesteenten zoals basalt, graniet, gneis en leisteen, waarin te voorkomen in 

een gehalte tussen 10 en 300 ppm. 

 

Er zijn meer dan 200 mineralen  die zeldzame aarden als bestanddeel bevatten, 

bekend.   Nochtans is het aantal mineralen dat geschikt is als erts
3
, eerder beperkt.   De twee 

belangrijkste traditionele ertsen zijn monaziet en bastnäsiet.  Minder belangrijke ertsen zijn 

xenotiem en lopariet.  In de ertsen is er enkel een grove differentiatie tussen de lichte 

lanthaniden (cerium-aarden) en de zwaardere (de yttrium-aarden).  In elk erts zijn praktisch 

alle zeldzame aarden aanwezig, omwille van hun sterk gelijkende eigenschappen.  De partiële 

verdeling van de zeldzame aarden in deze ertsen is in Tabel 5.3 weergegeven.  Alle ertsen, 

behalve xenotiem, zijn rijker aan cerium-aarden dan aan yttrium-aarden. Daarnaast bestaat er 

een hele reeks armere ertsen, die slechts in enkele uitzonderingsgevallen ontgonnen worden.  

Voorbeelden hiervan zijn apatiet en uraniumertsen, die kleine hoeveelheden zeldzame aarden 

kunnen bevatten.   Een nieuwe bron van zeldzame aarden zijn de ‘ionische ertsen’ uit  China.   

Het gaat hier om kleien, waarin tot 0,2% oxiden van zeldzame aarden in de vorm van 

geabsorbeerde ionen aanwezig kan zijn.   De zeldzame aarden worden gerecupereerd door 

behandeling van de kleien met zouthoudende oplossingen  (NaCl, NH4Cl, Na2SO4 of 

(NH4)2SO4).   De natrium- of ammonium-ionen nemen dan de plaats van de ionen van de 

zeldzame aarden in.   De zeldzame aarden worden als oxalaten neergeslagen  en door 

calcinatie
4
 in oxiden omgezet. China heeft de grootste reserves aan zeldzame aarden ter 

wereld (meer dan 75% van de bewezen wereldreserves) en is sinds enkele jaren ook de 

grootste producent van zeldzame aarden. Andere belangrijke producenten zijn de Verenigde 

Staten, India, Zuid-Afrika en Australië. Al de overige landen produceren slechts 3% van de 

wereldproductie. 

                                                      
3 Een erts is het mineraal dat economisch voor zijn metaalgehalte kan ontgonnen worden.  

4  Calcinatie is het oxideren door gloeien met blootstelling aan de lucht. 
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Tabel 5.2. Abundantie van zeldzame aarden en andere elementen in de aardkorst. 

Zeldzame aarden abundantie (ppm)  Andere 

elementen 

abundantie (ppm) 

lanthaan 18  koolstof 320 

cerium 46  chroom 200 

praseodymium 5,5  mangaan 1000 

neodymium 24  ijzer 50000 

promethium 0,0  kobalt 23 

samarium 24  nikkel 80 

europium 0,5  koper 70 

gadolinium 6,4  zink 130 

terbium 0,9  cadmium 0,3 

dysprosium 5,0  kwik 1 

holmium 1,2  zilver 0,1 

erbium 4,0  goud 0,005 

thulium 0,4  platina 0,005 

ytterbium 2,7  tin 40 

lutetium 0,8  lood 16 

scandium 10    

yttrium 28    

 

  Monaziet, (Ln,Th)PO4 is  het belangrijkste erts van de zeldzame aarden.  Het wordt 

gevormd in pegmatieten.  Omwille van zijn hoge weerstand tegen verwering, zal het als 

korrels geconcentreerd worden in alluviale en marine afzettingen (monazitische zanden).   

Bruikbare sedimentaire afzettingen zijn de zeezanden in Brazilië (Rio de Janeiro, Espirito 

Santo en Bahia), India (Madras), Sri Lanka, Australië en Florida. Andere vindplaatsen zijn 

gelegen in Thailand, Maleisië, China en Zuid-Afrika. Monaziet is hier te vinden als 

doorschijnende gele tot roodbruine korrels. Begeleidende mineralen zijn ilmeniet, rutiel en 

zirkoon.  Monazietconcentraat bevat ca. 60% oxiden van zeldzame aarden.  Bovendien bevat 

monaziet ca. 10% thorium, een radioactief element. Het concentraat wordt in een autoclaaf op 

180°C met een sterk geconcentreerde  NaOH-oplossing  behandeld.   De verkregen gesmolten 

massa wordt dan in water gebracht, waarbij trinatriumfosfaat, Na3PO4,  in oplossing gaat.  De 

zeldzame aarden en thorium zullen als hydroxiden neerslaan.  De reacties zijn: 

 LnPO4 +  3 NaOH → Ln(OH)3 + Na3PO4 

 Th3(PO4)4+ 12 NaOH → 3 Th(OH)4 + 4 Na3PO4 



 94

Na filtrering en wassen worden de hydroxiden van de zeldzame aarden met HCl  bij 70°C en 

pH 3-4 terug in oplossing gebracht.  Th(OH)4 zal onoplosbaar blijven en het ruwe 

thoriumhydroxide kan afgefiltreerd worden. De  chloride-oplossing die de zeldzame aarden 

bevat, wordt in een stoombad drooggedampt. De gemengde chloriden worden niet alleen 

verder gebruikt om gescheiden te worden in de individuele zeldzame aarden, maar ook voor 

de bereiding van legeringen zoals mengmetaal (zie verder). 

 

 Bastnäsiet, LnFCO3,  is een wasgeel tot roodachtig bruin mineraal. Het wordt gevonden in 

carbonatietgesteenten
5
.   Ontginningsplaatsen van bastnäsiet zijn o.a. zijn de Mountain Pass 

Mine in Californië (USA) en Bayan Obo in Binnen-Mongolië (China).  De Mountain Pass 

Mine is een openluchtmijn en de enige mijn ter wereld die enkel uitgebaat wordt voor de 

ontginning van zeldzame aarden.   Alle andere mijnen leveren zeldzame aarden enkel als een 

bijproduct van bijvoorbeeld de ontginning van zirkoon, titaan, tin of ijzer. 

Bastnäsietconcentraat bevat ca. 60% oxiden van zeldzame aarden.   Voor de behandeling van 

het bastnäsietconcentraat zijn verschillende procédés in gebruik.   In Californië wordt het 

concentraat eerst gedurende 3 uren verhit op 650°C om cerium volledig te oxideren.  

Vervolgens wordt het behandeld met HCl om de driewaardige zeldzame aarden in oplossing 

te brengen.  Het residu bevat na calcinatie ongeveer 70% CeO2 en kan direct als 

glaspolijstmiddel gebruikt worden (zie verder).  In China wordt het bastnäsietconcentraat in 

een  oven bij 300°C met H2SO4 behandeld.  De verkregen sulfaten van de zeldzame aarden 

worden vervolgens in water opgelost.  

 

  Xenotiem, YPO4,  bevat vooral de yttrium-aarden. Het is een geelbruin tot grijswit 

mineraal.  Men wint het in Maleisië en Brazilië als bijproduct van de tinontginning 

(cassiterietafzettingen).  Het is enkel beschikbaar in beperkte hoeveelheden en  bevat 

ongeveer 55% oxiden van zeldzame aarden. Xenotiem wordt op dezelfde manier ontsloten als 

monaziet. 

 

  Lopariet, (Ln,Na,Ca)2(Ti,Nb)2O6, is een zwart metaalglanzend mineraal.  Lopariet wordt 

enkel ontgonnen op het schiereiland Kola in Rusland.   Het concentraat bevat slechts 32% 

oxiden van zeldzame aarden.   Het loparietconcentraat wordt met H2SO4 ontsloten en de 

ontstane sulfaten worden in water opgelost. 

                                                      
5 Carbonatieten zijn magmatische carbonaatgesteenten. Carbonatieten hebben de bijzondere 
eigenschap dat  ze smelten bij zeer lage temperaturen, nl. vanaf 500°C.   Een carbonatietlava zal in 
tegenstelling tot andere lavasoorten geen zichtbare gloed uitstralen.   
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Tabel 5.3:  Typische partiële verdeling van de zeldzame aarden in de belangrijkste ertsen, 

( uitgedrukt in gew. %) 

 

  monaziet bastnäsiet xenotiem lopariet 

cerium-

aarden 

     

lanthaan La2O3 23,9 32 0,5 28,0 

cerium CeO2 46,0 49 5,0 57,4 

praseodymium Pr6O11 5,1 4,4 0,7 3,7 

neodymium Nd2O3 17,4          13,5      2,2        8,8       

totaal  92,4 98,9 8,4 97,9 

      

yttrium-

aarden 

     

samarium Sm2O3 2,5 0,5 1,9 0,92 

europium Eu2O3 0,05 0,1 0,2 0,13 

gadolinium Gd2O3 1,50 0,3 4,0 0,22 

terbium Tb4O7 0,04 0,01 1,0 0,07 

dysprosium Dy2O3 0,69 0,03 8,7 0,09 

holmium  Ho2O3 0,05 0,01 2,1 0,03 

erbium Er2O3 0,20 0,01 5,4 0,07 

thulium Tm2O3 0,01 0,02 0,9 0,07 

ytterbium Yb2O3 0,12 0,01 6,2 0,30 

lutetium Lu2O3 0,04 0,01 0,4 0,05 

yttrium Y2O3 2,4 0,1 60,8 0,15 

totaal  7,6 1,1 91,6 2,1 
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5.3 Scheiding van de verschillende elementen 

 

Hoewel voor vele toepassingen een mengsel van de verschillende zeldzame aarden 

kan gebruikt worden, vereisen vooral de spectroscopische toepassingen zeer zuivere 

elementen.  Het scheiden van de zeldzame aarden is, omwille van de sterk gelijkende 

chemische eigenschappen, zeer moeilijk.  Dit is ook de reden waarom het zo lang geduurd 

heeft, voordat alle individuele elementen uit de lanthanidenreeks afzonderlijk bekend waren. 

Het remde ook de ontwikkeling van technische toepassingen af. Er zijn verschillende 

scheidingsmethoden mogelijk: gefractioneerde kristallisatie, gefractioneerde 

neerslagvorming, ionenwisseling, scheiding door verandering van oxidatietoestand en 

solventextractie.  De technologisch belangrijkste methode is de solventextractie. 

 

 

5.3.1  Gefractioneerde kristallisatie 

Gefractioneerde kristallisatie is een scheidingsmethode die gebaseerd is op 

verschillen in oplosbaarheid van de te scheiden verbindingen.   Men gaat uit van een 

oplossing L0 die gedeeltelijk tot kristallisatie wordt gebracht, waarbij kristallen K1 (van de 

slechtst oplosbare verbinding) en een moederloog L1 (aangerijkt met beter oplosbare 

verbindingen) gevormd worden.  De kristallen K1 worden terug opgelost en gedeeltelijk 

uitgekristalliseerd. Hierbij worden kristallen K2  en een oplossing L2 gevormd.   Door verder 

uitkristalliseren van L1 zullen kristallen K’2 en een oplossing L’2 gevormd worden.   In 

oplossing L2 worden dan de kristallen K’2 opgelost, enz.   Op deze manier komt men na een 

voldoende aantal herhalingen tot een scheiding in moeilijk oplosbare, matig oplosbare en 

goed oplosbare fracties. Deze fracties kunnen dan gebruikt worden als uitgangsproducten 

voor nieuwe gefractioneerde kristallisaties.  Een sterk vereenvoudigd schema wordt in Figuur 

5.2 gegeven. 

De gefractioneerde kristallisatie wordt uitgevoerd met zogenaamde ‘dubbelzouten’. 

De meest geschikte verbindingen voor een scheiding via gefractioneerde kristallisatie zijn: 

1) de ammoniumdubbelnitraten, Ln(NH4)2(NO3)5⋅4H2O voor de verwijdering van lanthaan en 

de scheiding van praseodymium en neodymium. 

2)  de mangaandubbelnitraten Ln2Mn3(NO3)12⋅24H2O voor de scheiding van de elementen van 

de cerium-aarden, maar niet van de yttrium-aarden. 

3) de bromaten Ln(BrO3)3⋅9H2O en de ethylsulfaten Ln(C2H5SO4)3⋅9H2O voor de scheiding 

van de elementen uit de yttriumgroep. 
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De gefractioneerde kristallisatie heeft tegenwoordig nog enkel een historische 

betekenis voor de scheiding van de elementen van de zeldzame aarden.  Het grootste nadeel is 

de enorme tijdsduur door het zeer groot aantal vereiste kristallisaties.  Het uitkristalliseren is 

bovendien geen continu proces, zodat dit problemen geeft voor industriële schaalvergroting. 

Voor de scheiding van de meest zeldzame lanthaniden waren tot meer dan 10000 (!) operaties 

vereist.  Via deze methode kunnen verbindingen met een zuiverheid tot 99,9 % bereikt 

worden. 

L0

K1 L1

K2 L2K'2 L'2

K LK LK L

LK

LK LK

LKK L

slecht oplosbare
fractie

goed oplosbare
fractie

middelmatig oplosbare
fractie

 
Figuur 5.2: Schema voor gefractioneerde kristallisatie (K = kristallen; L = oplossing) 

 

 

5.3.2  Gefractioneerde neerslagvorming 

De basiciteit en de oplosbaarheidproducten van de hydroxiden van de lanthaniden 

nemen  met toenemend atoomnummer af, omdat door de overeenkomstige daling  van de 

ionstraal de hydroxylgroepen steviger  aan het Ln3+-kation zullen gebonden worden.   Door 

toevoeging van steeds sterker wordende basen  (bijv. Mg(OH)2, NH3, NaOH) zullen eerst de 

slechtst oplosbare hydroxiden neerslaan (de hydroxiden van de yttrium-aarden) en vervolgens 

de best oplosbare hydroxiden (van de cerium-aarden).   Daarna worden de beide fracties 

opnieuw opgelost en neergeslagen, volgens een schema dat analoog is aan dat van de 

gefractioneerde kristallisatie is.  De laatste fractie van de eerste neerslagvorming wordt met de 

eerste fractie van de tweede neerslagvorming samengebracht, opgelost en opnieuw tot 

neerslag gebracht.   De oplosbaarheidproducten van de hydroxiden zijn in Tabel 5.4 

weergegeven. 
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Tabel 5.4:  Oplosbaarheidproducten van de hydroxiden van de zeldzame aarden (-log K)   6 

 

 

 

5.3.3  Scheiding door verandering van oxidatietoestand 

Eu3+ en Yb3+ zijn door reductiemiddelen als zinkstof of een Jones-reductor 

(zinkamalgaam) gemakkelijk tot tweewaardige ionen te reduceren, terwijl Ce3+ door 

oxidatiemiddelen als peroxydisulfaat tot het vierwaardige ion geoxideerd kan worden: 

2 Eu3+ + Zn → 2 Eu2+ 
+  Zn2+ 

2 Yb3+  + Zn → 2 Yb2+ + Zn2+ 

 

2 Ce3+ + S2O8
2+ → 2 Ce4+ + 2 SO4

2- 

 

De oxidaties en reducties kunnen ook elektrochemisch uitgevoerd worden. Door de 

verschillen in oxidatietoestand zullen deze ionen andere chemische eigenschappen hebben 

dan de driewaardige ionen, waardoor een scheiding  van de andere lanthaniden mogelijk is.  

Zo zal Eu2+ in een waterige H2SO4 oplossing als EuSO4 neerslaan en Ce4+ kan in een HNO3 

oplossing tot neerslag gebracht worden  onder de vorm van (NH4)2[Ce(NO3)6].  

 

 

5.3.4  Ionenwisseling en complexvorming 

Kunstharsen met zure groepen (vooral sulfonzuurgroepen) kunnen protonen tegen 

kationen uitwisselen.  De neiging van de driewaardige lanthanide-ionen Ln3+ om met een zure 

                                                      
6 uit: W. Feitknecht and P. Schiller, Pure Appl. Chem. 6, 126 (1964). 

Verbinding -log K Verbinding -log K 

Y(OH)3 22,8 Gd(OH)3 22,7 

La(OH)3 18,9 Tb(OH)3 22,9 

Ce(OH)3 20,1 Dy(OH)3 23,1 

Pr(OH)3 21,1 Ho(OH)3 23,2 

Nd(OH)3 21,5 Er(OH)3 23,3 

Pm(OH)3 21,8 Tm(OH)3 23,5 

Sm(OH)3 22,1 Yb(OH)3 23,6 

Eu(OH)3 22,5 Lu(OH)3 23,7 
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kationenuitwisselaar RSO3H (R = anion van de organische ionenwisselaar)  te reageren neemt 

toe met stijgende ionstraal, dus van lutetium naar lanthaan.   De reactievergelijking is: 

 

Ln3+ (in oplossing) + 3 RSO3H (vast) ⎯→⎯← ⎯⎯  (RSO3)3Ln (vast) + 3 H+ (in oplossing) 

 

Dit verschil in neiging tot ionenwisseling is niet voldoende om een goede scheiding uit te 

voeren, zodat  dit met een tweede effect, nl. de neiging tot complexvorming, gecombineerd 

wordt.  De lanthaniden zullen des te gemakkelijker anionische complexen vormen, naarmate 

hun ionstraal kleiner wordt.  Er is dus een stijging in complexatievermogen van lanthaan naar 

lutetium, dit in tegenstelling met de neiging tot ionenwisseling.  De  lanthaniden die als 

kationen op de ionenwisselaar gebonden zijn, worden dan met de complexvormer HA 

overgoten, zodat er oplosbare complexen van de lanthaniden worden gevormd: 

 

LnR3 (vast) + 4 HA (oplossing) ⎯→⎯← ⎯⎯  HLnA4 (oplossing) + 3 HR (vast) 

 

Praktisch wordt de scheiding uitgevoerd door eerst een waterige oplossing met een mengsel 

van driewaardige lanthanide-ionen te gieten op een kolom die met een kationenwisselaar 

(bijv. een sulfonzure polystyreenionenwisselaar
7
, Figuur 5.3) beladen is, waardoor de lichtere 

lanthaniden bovenaan en de zwaardere lanthaniden onderaan aangerijkt worden (dus 

bovenaan lanthaan en onderaan lutetium).  Daarna wordt de zuil met een oplossing van een 

complexvormer (bijv. een bufferoplossing van citroenzuur en ammoniumcitraat met een pH-

waarde van ongeveer 5) overgoten, waardoor onderaan de zwaardere lanthaniden 

gemakkelijker  tot oplosbare complexe verbindingen kunnen omgezet worden dan de lichtere 

lanthaniden, die zich bovenaan de kolom bevinden.   Als de kolom lang genoeg is, zullen de 

lanthaniden volledig gescheiden onder de vorm van complexen in het eluaat van de zuil 

komen en wel in de volgorde van afnemende atoommassa (lutetium eerst en lanthaan laatst).   

Bij een andere scheiding door ionenwisseling wordt de zuil eerst met Cu2+ ionen 

beladen en daarna wordt een oplossing van de lanthanide-ionen in 0,1 M HCl, op de zuil 

gegoten.  Vervolgens elueert men met een EDTA oplossing met een pH-waarde van 8,5.  

 

Deze methode is gedurende een lange tijd de belangrijkste scheidingsmethode voor de 

zeldzame aarden geweest.   Tegenwoordig wordt ze nog enkel op kleine schaal toegepast, 

omwille van de discontinuïteit van het procédé, en dan nog vooral voor elementen zoals 

lutetium, waar slechts een zeer kleine vraag naar is (enkele tientallen kilogrammen per jaar).    
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Figuur 5.3. Structuur van een sterk zure kationenwisselaar op basis van polystyreen,  

in de geprotoneerde vorm 

 

 

5.3.5  Solvent-extractie 

Het ‘vloeistof-vloeistof tegenstroom twee-fasen extractieprocédé’ of kortweg solvent-

extractie genoemd,  is gebaseerd op een verschil in verdeling van oplosbare metaalcomplexen 

over niet-mengbare waterige en organische fasen. Een verbinding A die over twee fasen 

verdeeld is, zal een verdelingscoëfficiënt DA hebben: 

 

DA= (Concentratie in de organische fase) / (Concentratie in de waterige fase) 

 

DA  wordt bij evenwicht gemeten en is een maat voor de affiniteit van de opgeloste stoffen 

voor de twee oplosmiddelen. Als DA verschillend van 1 is, betekent dit dat de opgeloste stof 

verschillende activiteitscoëfficiënten in de twee fasen heeft.  Deze verschillen worden meestal 

veroorzaakt door verschillen in interactie tussen de opgeloste stof en de twee solventen. Voor 

twee verbindingen A en B, welke beide over de waterige en de organische fase verdeeld zijn, 

kan een scheidingsfactor  gedefinieerd worden: 

 

βB
A A

B

D
D

=  

 

                                                                                                                                                        
7 meestal wordt een sulfonzure polystyreenionenuitwisselaar in de vorm van het ammoniumzout 
gebruikt, zodat niet protonen maar ammoniumionen in oplossing gaan. 
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Twee verbindingen zijn des te moeilijker te scheiden, naarmate hun scheidingsfactor dichter 

bij 1 gelegen is.  De verlangde stof zal meestal in de organische fase geconcentreerd worden. 

Daarom noemt men de organische fase ook wel het solvent.  De scheidingsgraad kan 

gemaximaliseerd worden door optimalisatie van de uitvoeringsvoorwaarden.   De hoeveelheid 

A die kan gerecupereerd worden uit een waterige oplossing die A en B bevat, zal afhangen van 

de scheidingsfactor en de verhouding van het volume van de organische tot de waterige fase.  

Als meer organische fase gebruikt wordt, zal de scheiding van A en B beter zijn, maar de 

concentratie van A in de organische fase zal natuurlijk veel lager zijn.  Om een relatief 

volledige scheiding uit te voeren van twee lanthaniden die naast elkaar gelegen zijn in het 

periodiek systeem, d.w.z. dat producten een zuiverheid van 99,99%  of meer hebben voor één 

element zonder contaminatie door het andere, moeten vele solvent-extractiecellen met elkaar 

in serie geplaatst worden.  De waterige voeding stroomt in de ene richting en de organische 

voeding stroomt in de andere.   In praktijk zullen 50 of meer cellen in serie een circuit 

vormen.  De moeilijkste scheiding is deze van neodymium en praseodymium.   Yttrium is qua 

gedrag in solvent-extractie tussen dysprosium en holmium gelegen.  Via de solvent-extractie 

kan één element uit een mengsel afgezonderd worden, ofwel  kan een mengsel in twee fracties 

gesplitst worden. Elke fractie zal dan nog verschillende elementen bevatten.     

 

De waterige fase is meestal een HNO3 oplossing.  Het solvent is een mengsel van 

verschillende organische verbindingen: het verdunningsmiddel, het extractiereagens en 

modificerende stoffen. 

 

Het verdunningsmiddel of draagsolvent  is vereist voor het verlagen van de viscositeit 

van de organische fase en om de contactlaag tussen de twee fasen te verbeteren.  Als het 

extractiereagens een vaste stof is, dient het verdunningsmiddel ook als oplosmiddel. 

Bijkomende vereisten die aan het verdunningsmiddel worden gesteld, zijn: (1) het 

extractiereagens, zowel in gecomplexeerde als in niet-gecomplexeerde vorm, in oplossing   

houden,  (2) onoplosbaar zijn in de waterige fase, (3) een hoge ontvlammingstemperatuur en 

een kleine verdampingssnelheid hebben, (4) een hoge chemische stabiliteit vertonen.   De 

verdunningsmiddelen bestaan meestal uit de kerosinefractie of uit de hoogaromatische fracties 

van olieraffinaderijen. 

 

Een modificerende stof wordt aan het solvent toegevoegd om de vorming van een 

derde fase te vermijden. Een bijkomende rol is het versnellen van het instellen van het 

evenwicht, alsmede een verschuiving van het evenwicht (verhoging van de 

verdelingscoëfficiënt).  Als modificiërende stoffen worden meestal hogere alcoholen (C8-C12) 

gebruikt. 
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Het extractiereagens is de actieve stof in het extractieproces.  Het is een verbinding 

met complexerende eigenschappen en ze is verantwoordelijk voor het transport van de ionen 

van de zeldzame aarden van de waterige naar de organische fase.   Men heeft verschillende 

extractiereagentia ter beschikking. De eigenschappen zijn erg verschillend en het gebruik 

ervan is afhankelijk van de aard van de zouten van de zeldzame aarden in de waterige fase. 

 

Men onderscheidt volgende klassen van extractiereagentia: 

(1) zure extractiereagentia of kationische ionenwisselaars 

Dit zijn organische verbindingen met een zuurfunctie.   Ze zullen een proton uitwisselen voor 

een metaalion en vormen dus metaalzouten in de organische fase: 

 

3 RH + Ln3+ ⎯→⎯← ⎯⎯  R3Ln + 3 H+ 

 

Voorbeelden van zure extractiereagentia zijn di(2-ethylhexyl)fosforzuur (HDEHP)  en 

nafteenzuur.  

C4H9 CH CH2

C2H5

C4H9 CH CH2

O

O
P

C2H5

OH

O

 
 

Figuur 5.4:  di(2-ethylhexyl)fosforzuur (HDEHP) 

 

 

R

CH2CH2COOH

R'

R''
R'''  

 

Figuur 5.5:  Algemene formule van een nafteenzuur 

 

(2) basische extractiereagentia of anionische ionenwisselaars 

Dit zijn organische verbindingen bestaande uit lange ketens met een primaire, secundaire of 

tertiaire aminefunctie aan het ketenuiteinde, ofwel zijn het kwaternaire ammoniumzouten. Zij 

kunnen als vloeibare ionenwisselaars beschouwd worden.  De primaire amines worden 

gebruikt voor de extractie van sulfaten van de zeldzame aarden, de tertiaire amines voor de 

extractie van nitraten en thiocyanaten. 



 103

 

(3) neutrale extractiereagentia of solvaterende reagentia  

Dit zijn verbindingen welke door de zwak basische eigenschappen van hun zuurstofatomen de 

ionen van de zeldzame aarden zullen solvateren.   Het meest bekende solvaterend reagens is 

tri(n-butyl)fosfaat (TBP). Een parameter die de keuze van het extraherend reagens mee 

bepaalt, is de selectiviteit.  HDEHP en analoge verbindingen zijn de meest selectieve van alle 

extractiereagentia: de verdelingscoëfficiënten zijn een factor 105 à 106 groter voor lutetium 

dan voor lanthaan.  TBP en nafteenzuur zijn enkel selectief voor de elementen uit de 

ceriumgroep.  Na gescheiden te zijn, zullen de zeldzame aarden uit de organische fase worden 

neergeslagen in de vorm  van een organisch zout, dat door calcinatie in het oxide kan worden 

omgezet. 

 

C4H9O

C4H9O
C4H9O P O

 
 

Figuur 5.6:  tri(n-butyl)fosfaat  (TBP)  
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5.4 Spectroscopische en optische toepassingen 

 

5.4.1  Elektronenstructuur en spectroscopische eigenschappen 

  

De lanthaniden worden ook 4f-elementen genoemd, omdat deze elementen 

gekenmerkt worden door een geleidelijke opvulling van de 4f-schil.  Sc, Y en La hebben 

echter geen 4f-elektronen.  In de zesde rij van het Periodiek Systeem liggen de 

bindingsenergieën van de 4f en 5d-subschillen dicht bij elkaar. Omwille van de kleine 

energieverschillen tussen de 4fn5d16s2 en de 4fn+15d06s2 configuraties is het niet altijd 

duidelijk welke configuratie nu eigenlijk de grondtoestand vormt, zodat  in de literatuur de 

elektronenconfiguraties van auteur tot auteur kunnen verschillen.  De configuratie van 

gadolinium zal echter steeds 4f75d16s2 zijn, omdat de  halfbezette 4f-orbitalen voor een 

bijkomende stabiliteit zorgen.   De meest stabiele oxidatietoestand voor de ionen van de 

zeldzame aarden in verbindingen en oplossingen is +3.    De driewaardige toestand dankt zijn 

bestaan aan een toevallige, gunstige samenloop van een lage ionisatie- en een hoge solvatatie-

energie (of roosterenergie voor vaste stoffen),  eerder dan aan de vorming van een 

welbepaalde elektronenconfiguratie.   De andere oxidatietoestanden danken hun bestaan aan 

het streven naar lege, halfbezette of volle orbitalen: 4f0 (Ce4+), 4f7 (Eu2+) en 4f14  (Yb2+).  Sm2+ 

(4f6) en Tm2+ (4f13) zijn hierop uitzonderingen.  Andere lanthaniden kunnen enkel afwijkende 

oxidatietoestanden in de vaste fase vormen.  In de vaste toestand komt bijv. Tb4+ veel voor, 

om wille van de stabiele 4f7 configuratie. De elektronenconfiguraties voor de zeldzame aarden 

in atomaire en in driewaardige toestand zijn in Tabel 5.5 samengevat.  

 

De atoomstraal vertoont een toename in de volgorde Sc, Y en La.  Hetzelfde geldt 

voor de ionstraal in de reeks Sc3+, Y3+ en La3+.  Dit komt omdat de valentie-elektronen steeds 

verder van de kern gelegen schillen zullen bezetten.   De toename in atoom- of ionstraal  bij 

de bezetting van een hoger gelegen schil is veel groter dan de afname van de straal door 

toenemende kernlading.  Omdat in de derde reeks van de transitiemetalen de lanthaniden 

geplaatst moeten worden tussen lanthaan en hafnium  en in de lanthanidenreeks de straal van 

de atomen en ionen geleidelijk afneemt, zal de atoomstraal van hafnium ongeveer even groot 

zijn als die van zirkonium (het element boven hafnium in het periodiek systeem).  

Normalerwijze zou men verwachten dat de straal van Hf veel groter is dan die van Zr, omdat 

Hf een 5d-element is en Zr een 4d-element.  Bovendien is de ionstraal van holmium praktisch 

gelijk aan die van yttrium. De toename van de effectieve kernlading is wel verantwoordelijk 

voor  een geleidelijke afname van de atoomstraal en ionstraal  doorheen de lanthanidenreeks. 
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Uitzonderingen zijn de atoomstralen voor europium en ytterbium.  De geleidelijke afname 

van de ionstralen van de driewaardige lanthanide-ionen over de lanthanidenreeks, noemt men 

de lanthanidecontractie.  Deze contractie wordt veroorzaakt door de beperkte mogelijkheid 

van f-elektronen om de elektronen in de bovenliggende schillen efficiënt van de kernlading af 

te schermen. Alhoewel de toename in kernlading bij overgang van een element in het 

periodiek systeem naar het volgende element volledig wordt gecompenseerd door toename 

van één elektron in de 4f-schil (zodat de totale elektrische lading van het atoom of ion niet 

verandert), zorgt de zwakke afscherming van de kern door het bijkomende f-elektron ervoor 

dat de effectieve kernlading waargenomen door alle andere valentie-elektronen lichtjes 

toeneemt, met als gevolg dat de ion- of atoomstraal kleiner wordt. De ionstraal van de 

driewaardige ionen Ln3+ vertoont een afname van 22% tussen La3+ en Lu3+. In Tabel 5.6 en in 

Figuren 5.7-5.8 zijn de atoom- en ionenstralen van de zeldzame aarden samengevat.  De straal 

van het vierwaardige ion is kleiner dan die van het driewaardige ion van hetzelfde element, de 

straal van het tweewaardige ion is groter. 

 

De chemische eigenschappen van de lanthaniden verschillen weinig van het ene 

lanthanide naar het andere in een gegeven verbinding op oplossing. Terwijl de opvulling van 

de 4f-subschil een beperkte rol speelt voor de chemische eigenschappen, is het van 

primordiaal belang voor fysische eigenschappen zoals optische en magnetische 

eigenschappen van de zeldzame aarden. Energetisch gezien ligt de 4f-subschil onder de reeds 

volledig opgevulde 5s2- en 5p6 subschillen, en wordt hierdoor afgeschermd van interacties 

met naburige atomen. Dit leidt tot zeer specifieke eigenschappen zoals een sterk ionisch 

karakter van de metaal-ligand binding en voor de smalle bandbreedte van de 4f-4f 

elektronische transities. De zeven 4f-orbitalen vertonen een ungerade pariteit. In Figuren 5.9 

en 5.10 zijn de algemene en de kubische set van f-orbitalen weergegeven. De kubische set is 

geschikt voor moleculen waarbij de x-, y- en z-assen door symmetrie-operaties met elkaar in 

verband kunnen worden gebracht, d.w.z. voor moleculen behorende tot de Oh en Td 

puntgroepen. Wanneer we te maken hebben met niet-kubische symmetrieën, is het beter te 

werken met de algemene set van f-orbitalen.  

De spectrale overgangen van 4f-elementen, die in het U.V.-zichtbaar-I.R.- gebied 

waargenomen worden, zijn te wijten aan intraconfigurationele transities binnen de 4f-schil ( 4f 

- 4f transities).  Door de goede afscherming van de 4f-schil van de omgeving zal het 

lanthanide ion zich in sterke mate gedragen als een vrij ion, waardoor het spectrum sterk op 

een atomair lijnenspectrum zal lijken. Als resultaat van een sterke spin-orbitaalkoppeling in 

de zeldzame aarden, wordt ieder elektronische toestand gekenmerkt door een totaal angulair 

moment J, en niet door de L en S kwantumgetallen. De effecten van het kristalveld 

geïnduceerd door de liganden rond het centraal lanthanide-ion zijn veel kleiner dan de 



 106

effecten van de elektronrepulsies tussen de elektronen van de 4f-schil. In tegenstelling tot de 

transitiemetalen, waar slechts enkele brede banden worden waargenomen en de positie van 

deze banden bovendien nog sterk afhankelijk is van de omgeving van het ion, zal het 

spectrum van lanthaniden in monokristallen vele scherpe pieken vertonen.  De energetische 

positie van de zwaartepunten van de spinorbitaalkoppelingsbanden is relatief onafhankelijk 

van de ligandomringing.   De kristalveldopsplitsing zal wel verschillend zijn voor de 

verschillende kristallen.  In oplossingen zullen de kristalveldtransities door lijnverbreding niet 

geresolveerd zijn, waardoor enkel transities tussen spinorbitaalkoppelingsniveaus 2S+1LJ 

kunnen waargenomen worden.  Deze banden zijn echter nog zeer smal vergeleken met die 

van transitiemetalen.   Elektrische dipooltransities van het 4f-4f type  zijn verboden in vrije 

ionen volgens de Laporte-selectieregel.   Onder invloed van de kristalveldstoring kunnen deze 

transities in niet-centrosymmetrische systemen wel gedeeltelijk toegelaten zijn (geïnduceerde 

elektrische dipooltransities).  Omdat de kristalveldstoring een zwakke storing is, zal de 

intensiteit van de transities echter laag zijn.   De molaire absorptiviteit ε voor 4f-4f transities is 

zelden groter dan 10 mol-1.L.cm-1. Naast de geïnduceerde elektrisch dipooltransities, komen 

er in de spectra van lanthanide-ionen ook nog een aantal magnetisch dipooltransities voor, 

bijvoorbeeld de 5D1 ← 7F0 transitie in het absorptiespectrum van driewaardig europium.   In 

Figuur 5.11 wordt een schematische voorstelling van de energetische ligging van de vrij-

ionniveaus gegeven. Het is direct duidelijk dat de dichtheid van energieniveaus in de 4f-

toestand zeer groot is. Zo is de totale ontaarding van de 4f7 configuratie van Gd3+ 3432 (zie 

ook Tabel 5.7). Slechts een deel van deze energieniveaus zijn ook werkelijk waarneembaar 

(0-50000 cm-1) en bovendien wordt door de selectieregels ook het aantal overgangen dat in 

een spectrum wordt gedetecteerd beperkt. Ce3+ en Tb3+ hebben intense absorptiebanden in het 

UV-gebied. Deze zijn te wijten aan toegelaten 4fn → 4fn -15d1 transities. In Figuur 5.12 wordt 

een deel van het energiediagramma van Eu3+ in detail weergegeven en in Figuur 5.13 dat van 

Tb3+. Figuur 5.14 toont een typisch absorptiespectrum van Nd3+ en Figuur 5.15 een typisch 

luminescentiespectrum van Eu3+. 

De ionen Sc3+, Y3+, La3+ en Lu3+ hebben geen absorptiebanden in het U.V.-zichtbaar-

I.R. spectrale gebied, zoals te verwachten is voor ionen met een gesloten-schilconfiguratie of  

zonder ongepaarde elektronen.  De ionen Ce3+, Eu3+, Gd3+ en Tb3+ absorberen grotendeels in 

het U.V., zodat ze kleurloos zijn.  Yb3+ is kleurloos, omdat het enkel in het nabije infrarood 

absorbeert.   Alle andere lanthanide-ionen vertonen absorptiebanden in het zichtbare gebied 

en zullen dus gekleurd zijn, alhoewel soms zeer zwak.  De meest opvallend gekleurde ionen 

zijn Pr3+ (groen), Nd3+ (blauwachtig paars of lila),  Ho3+ (geel tot roze) en Er3+ (roze).  De 

tweewaardige ionen vertonen brede intense absorptiebanden, die te wijten zijn aan toegelaten 

4fn-15d1  ← 4fn transities. Sm2+ is roodachtig gekleurd en Eu2+ strogeel.  
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Tabel 5.5:  Elektronenconfiguraties voor de atomen en driewaardige ionen  

van de zeldzame aarden 

 

 

symbool atoomnummer 

(Z) 

configuratie 

Ln0 

configuratie 

Ln3+ 

Sc 21 [Ar]3d14s2 [Ar] 

Y 39 [Kr]4d15s2 [Kr] 

La 57 [Xe]5d16s2 [Xe] 

Ce 58 [Xe]4f25d06s2 [Xe]4f1 

Pr 59 [Xe]4f35d06s2 [Xe]4f2 

Nd 60 [Xe]4f45d06s2 [Xe]4f3 

Pm 61 [Xe]4f55d06s2 [Xe]4f4 

Sm 62 [Xe]4f65d06s2 [Xe]4f5 

Eu 63 [Xe]4f75d06s2 [Xe]4f6 

Gd 64 [Xe]4f75d16s2 [Xe]4f7 

Tb 65 [Xe]4f95d06s2 [Xe]4f8 

Dy 66 [Xe]4f105d06s2 [Xe]4f9 

Ho 67 [Xe]4f115d06s2 [Xe]4f10 

Er 68 [Xe]4f125d06s2 [Xe]4f11 

Tm 69 [Xe]4f135d06s2 [Xe]4f12 

Yb 70 [Xe]4f145d06s2 [Xe]4f13 

Lu 71 [Xe]4f145d16s2 [Xe]4f14 
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Tabel 5.6: Atoomstraal en ionstraal voor de zeldzame aarden ( in pm)  

symbool atoomnummer 

(Z) 

atoomstraal 

(pm) 

ionstraal Ln3+ 

(pm) 

Sc 21 164 68 

Y 39 180 88 

La 57 188 106 

Ce 58 182 103 

Pr 59 182 101 

Nd 60 182 100 

Pm 61 181 98 

Sm 62 180 96 

Eu 63 204 95 

Gd 64 180 94 

Tb 65 178 92 

Dy 66 177 91 

Ho 67 177 89 

Er 68 176 88 

Tm 69 175 87 

Yb 70 194 86 

Lu 71 173 85 
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Figuur 5.7:  Variatie van de atoomstraal over de lanthanidenreeks 
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Figuur 5.8: Variatie van de ionstraal over de lanthanidenreeks 
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Figuur 5.9: Algemene set van f-orbitalen 
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Figuur 5.10: Kubische set van f-orbitalen. 
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Figuur 5.11:   Vrij-ionniveaus van de driewaardige lanthanide-ionen 
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Tabel 5.7: Ontaardingen en grondtoestanden van de 4fN configuraties 

 

Ln3+ Configuratie Ontaarding Grondtoestand 

Ce3+ [Xe]4f 1  14 2F5/2 

Pr3+ [Xe]4f 2  91 3H4 

Nd3+ [Xe]4f 3  364 4I9/2 

Pm3+ [Xe]4f 4  1001 5I4 

Sm3+ [Xe]4f 5  2002 6H5/2 

Eu3+ [Xe]4f 6  3003 7F0 

Gd3+ [Xe]4f 7  3432 8S7/2 

Tb3+ [Xe]4f 8  3003 7F6 

Dy3+ [Xe]4f 9  2002 6H15/2 

Ho3+ [Xe]4f 1 0  1001 5I8 

Er3+ [Xe]4f 1 1  364 4I15/2 

Tm3+ [Xe]4f 1 2  91 3H6 

Yb3+ [Xe]4f 1 3  14 2F7/2 

 

 

 

 
Figuur 5.12: Laagste energieniveaus van Eu3+ 
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Figuur 5.13: Laagste energieniveaus van Tb3+ 
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Figuur 5.14: Typisch absorptiespectrum van Nd3+ in oplossing.  

De kristalveldfijnstructuur is niet geresolveerd. 
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Figuur 5.15: Typisch luminescentiespectrum van Eu3+ in kristallijne toestand. Alle transities 

starten van de 5D0 aangeslagen toestand. De kristalveldfijnstructuur is geresolveerd. 

 

 

 

5.4.2  Gekleurde glazen 

 

Glazen lijken gekleurd als ze gedeelten uit het zichtbaar spectrum (400-700 nm) 

absorberen.  De kleur zal bepaald worden door het doorgelaten deel van het zichtbare 

spectrum.  Men neemt immers de complementaire kleur van de geabsorbeerde kleur waar.  

Meestal wordt glas gekleurd door middel van oxiden van titaan, vanadium en chroom.   

Lanthanide-ionen bieden  voordelen bij het kleuren van glas omwille van  hun scherpe 

absorptiepieken en hun grote weerstand tegen oxidatie of reductie. Dit laatste is vooral 

belangrijk, gezien de extreme omstandigheden (hoge temperaturen en gesmolten zouten of 

oxiden)  bij de glasproductie.  De absorptiespectra van de driewaardige lanthanide-ionen zijn 

weinig afhankelijk van de compositie van het glas, omwille van de goede afscherming van de 

4f-schil (zie 5.4.1). 

 

Neodymiumoxide (Nd2O3) is het meeste gebruikte oxide van de zeldzame aarden voor 

het kleuren van glas.  De kleur van neodymiumionen kan variëren van lila tot paarsblauw, 

afhankelijk van de concentratie aan Nd3+, de dikte van het glas en de natuur van het 

invallende licht.  Deze eigenschap wordt  gebruikt voor het verkrijgen van speciale optische 

effecten in glas.   De natuur van het licht kan de kleur beïnvloeden, omdat niet alle 

lichtbronnen eenzelfde spectrale kleurverdeling hebben.  Zonlicht bevat praktisch een even 
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groot aandeel aan elk van de primaire kleuren, terwijl het licht van een gloeilamp weinig 

blauw, maar wel veel rood bevat.   Neodymium wordt ook toegevoegd aan glas, dat gebruikt 

wordt voor het vervaardigen van beschermbrillen voor glasblazers.  Glasblazers moeten hun 

ogen beschermen tegen de gele gloed  uitgezonden door de natriumionen in het gesmolten 

glas.  Neodymium zal  effectief de natrium D-lijnen ( 589,0 en 589,6 nm)  absorberen dankzij 

een sterke absorptiepiek tussen 588 en 590 nm.  Brillen met neodymiumglas verhogen ook het 

zicht bij mist.  Het laat ook toe een beter onderscheid te maken tussen verschillende tinten van 

groen. Om deze reden vonden deze brillen vroeger een militaire toepassing in het Duitse 

leger: men kon een onderscheid maken tussen het groen van de vegetatie en dat van  de 

camouflage.  Een meer recente toepassing van neodymium is het verhogen van het contrast in 

het glasscherm voor kleuren-TV's.  Het getinte glas verhoogt het contrast om twee redenen.   

Ten eerste  zal het licht uit de huiskamer dat op het fosforscherm gereflecteerd wordt, sterker 

afgezwakt worden dan het fosforlicht, omdat het gereflecteerde licht twee maal door de 

getinte glaslaag passeert, terwijl het fosforlicht dit slechts éénmaal doet. Typisch zal na een 

dubbel doorlopen van de glaslaag 30% van het gereflecteerde licht geabsorbeerd worden 

(70% transmissie), tegen 15% van het fosforlicht.  Ten tweede heeft het door neodymium 

selectief getinte glas een sterke transmissie voor de karakteristieke  emissielijnen van de 

fosforen, maar een sterkere absorptie in de andere spectrale gebieden. Hierdoor is de 

helderheid van het uitgezonden licht groter dan bij het gebruik van neutraal getint glas (tot 

30% helderder).       

 

Praseodymiumoxide (Pr6O11) geeft  het glas een groene kleur die sterk gelijkt op de 

kleur van chroomhoudende glazen.   Omdat chroomhoudend glas veel goedkoper is dan 

praseodymiumhoudend glas, zal  het laatste enkel gebruikt worden in speciale glasfilters.    

Erbiumoxide (Er2O3) geeft aan het glas een zacht roze tint, die op geen enkele andere manier 

kan verkregen worden.  De roze kleur wordt veroorzaakt door een absorptiepiek rond 520 nm.   

Omwille van de hoge kostprijs vindt het enkel een toepassing in het kleuren van o.a. 

kristalglas.  Erbium is heel stabiel vergeleken met cadmiumsulfide, koper, seleen of goud,  

waarbij een roze of rode kleur enkel kan verkregen worden  via een gecontroleerde oxidatie of 

reductie.  

 

Ceriumoxide (CeO2) is in lage concentraties praktisch kleurloos met een gele zweem, 

omwille van een zwakke absorptieband in het blauw en violet. Ceriumoxide zal wel in sterke 

mate het U.V. absorberen.  In  hoge concentraties geeft het een zwak gele kleur, maar na 

toevoeging van TiO2 wordt een attractief geel gekleurd cerium-titaan-complex gevormd.  Dit 

wordt vaak gebruikt voor het kleuren van tafelglaswerk.  Een nadeel is dat 

ceriumconcentraties tot 3% vereist zijn om een bevredigende kleur te bekomen.  Om de kleur 
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intensiteit te verhogen, wordt de CeO2-concentratie constant gehouden, terwijl die van TiO2 

verhoogd wordt.   Toevoeging van mangaan aan het cerium-titaan-complex,  zal een geel-roos 

glas leveren, dat bovendien een sterke U.V.-absorptie vertoont.  Omwille van de sterke U.V.-

absorptie wordt ceriumoxide  aan glazen voor zonnebrillen toegevoegd. 

 

In oudere literatuur komt men geregeld de term ‘didymiumglas’ tegen.   Didymium is 

de benaming voor de groep van elementen der zeldzame aarden, die overblijft in 

monazietzand, nadat het meeste cerium is verwijderd.  Het zijn La, Nd, Pr, Sm (en de rest van 

het Ce), met La en Nd als belangrijkste componenten (zie ook 5.2).   De belangrijkste 

absorptielijnen van dit mengsel  in het zichtbare gebied zijn afkomstig van praseodymium en 

neodymium.   Omdat deze elementen vroeger zo moeilijk te scheiden waren, werden ze als 

mengsel toegepast.  Didymiumglas is daarom synoniem voor glas dat door praseodymium en 

neodymium gekleurd is.   Het werd vroeger gebruikt  voor de vervaardiging van 

zonnebrilglazen, mede ook  dankzij de sterke U.V. absorptie door de aanwezige resten 

cerium. 

 

 

 

 

5.4.3 Ontkleuring van glas 

 

IJzer(II)oxide is steeds als onzuiverheid aanwezig in glas.  Dit wordt veroorzaakt 

door zijn aanwezigheid in grondstoffen zoals kwartszand en kalksteen.  Sporen kunnen ook 

geïnduceerd worden door inwerking van de smelt op de smeltoven.  Fe2+-ionen die tot enkele 

honderden ppm kunnen aanwezig zijn,  absorberen aan de uiteinden van het zichtbaar 

spectrum,  waardoor ze het glas een ongewenste geelgroene kleur geven.  Ontkleuring kan via 

een chemische of fysische methode gebeuren.  In beide gevallen worden oxiden van zeldzame 

aarden als reagentia gebruikt.  

 

Bij de chemische ontkleuring van glas worden oxiderende stoffen toegevoegd om 

Fe2+ tot Fe3+ 
te oxideren.  Omdat Fe3+ meer in het blauw absorbeert dan Fe2+, zal de kleur van 

geelgroen naar geel verschoven worden.   De meest populaire oxidantia waren vroeger MnO2 

(bruinsteen) en  As2O5.  Meer recent is daarbij ook CeO2 gekomen.  Door  de oxidatie van 

Fe2+ tot Fe3+ en de daaropvolgende vorming van een cerium-ijzer-complex, zal de glaskleur 

nog verzwakt worden.   Vaak wordt  samen met cerium ook nog kobalt en seleen toegevoegd.  

Deze  laatste twee  zijn fysische ontkleurders. 
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Fysische ontkleuring is het creëren van de complementaire kleur van Fe2+ of Fe3+.  Dit 

maakt de transmissie over het gehele spectrum redelijk constant en resulteert in een neutrale 

kleur.  Een fysische ontkleurder zal de transmissie van het glas echter reduceren, t.o.v. glas 

dat niet ontkleurd dient te worden.  Voor heldere glassoorten is daarom de zuiverheid van de 

beginproducten van belang.  De belangrijkste fysische ontkleurders zijn mangaan-, kobalt- , 

seleen- en neodymiumoxiden.  Neodymiumoxide is een zeer goede ontkleurder voor 

kaliumsilicaat- en loodglazen. De sterke absorptieband bij 589 nm compenseert de kleur van 

een mengsel van ijzer(II)- en ijzer(III)oxide.  Daarenboven vertoont neodymiumoxide een 

grote chemische stabiliteit.     

 

 

5.4.4 Bescherming van glazen tegen hoog-energetische straling 

 

Omwille van zijn sterke U.V.-absorptie en oxiderend vermogen is cerium(IV)oxide 

(CeO2) uitermate geschikt om glas te beschermen tegen ontkleuring of kleurverandering door 

langdurige blootstelling aan zonlicht of  tegen verbruinen veroorzaakt door blootstelling aan 

hoog-energetische straling (X-stralen, kathode-stralen en gamma-stralen).  In beide gevallen 

zullen in het glas fotochemische reacties optreden, die aanwezige transitiemetaalionen (e.g. 

ijzer en mangaan) van valentie en dus van kleur, zullen doen veranderen.   De 

valentieverandering is te wijten aan het ioniserend vermogen van de straling.  De vrije ionen 

kunnen door onzuiverheden in het glas opgenomen worden (bijv. ijzer(III)oxide).   De bruine 

kleur ontstaat doordat in het glas kleurcentra geïnduceerd worden.    Cerium(IV)oxide zal als 

sterk oxiderende stof de neiging hebben om de vrije elektronen op te nemen, voordat ze een 

nadelige invloed op de kleur van het glas hebben.  De gevormde Ce3+-ionen zijn praktisch 

kleurloos en goed bestand tegen ionisatie door hoog-energetische straling.   De bescherming 

tegen verbruinen is vooral nodig in loodglas voor  stralingswerende vensters (in 

radiochemische laboratoria).  Deze kunnen tot een meter dik zijn, waardoor een hoge 

transmissie vereist is. Verbruining treedt ook op in X-stralen lampen en kathodestraalbuizen 

(o.a. TV- en computerschermen).   
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5.4.5  Optisch glas 

 

Optische glazen worden gebruikt in lenzen en in andere optische elementen, zoals 

prisma's. Hun eigenschappen verschillen sterk van deze van gewone glazen, zeker wat de 

brekingsindex en dispersie
8
 betreft.  Ze moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen zoals een 

sterke transparantie (lichttransmissie) en vrij zijn van gasblazen of vaste insluitsels.   Optische 

glazen moeten homogeen en vrij van vloeilijnen zijn.  Ze worden getemperd
9
 om inwendige 

spanningen tot een minimum te herleiden.    

 

Optische glazen worden  op basis van hun chemische samenstelling in verschillende 

types ingedeeld.  Oorspronkelijke waren er twee types: kroonglas (crownglas), dat uit 

calciumnatriumsilicaten bestaat en flintglas, dat uit kaliumloodsilicaten samengesteld is. 

Oxiden van zeldzame aarden worden toegevoegd om bepaalde eigenschappen te bekomen.  

La2O3 wordt gebruikt voor glazen met een hoge brekingsindex  en een lage dispersie10.  Deze 

eigenschappen zijn gewenst voor cameralenzen.  Verder worden ook oxiden van gadolium, 

ytterbium en yttrium toegevoegd.   Lanthaanglazen hebben een laag SiO2-gehalte, en bevatten 

naast  La2O3, vooral B2O3, ZrO2 en BaO. 

Omwille van de vereiste hoge graad van lichttransmissie worden er aan de 

grondstoffen voor optische glazen hoge eisen gesteld.  Onzuiverheden van chroom, kobalt, en 

nikkel moeten tot onder 1 ppm beperkt worden.   Wit kwartszand, dat in normaal glas 

gebruikt wordt, mag tot 300 ppm ijzeroxiden bevatten, maar voor optische glazen mag dit niet 

meer dan 50 ppm zijn.   Vereisten, die aan oxiden van zeldzame aarden gesteld worden, zijn 

dat ze vrij van Pr3+ en Nd3+ moeten zijn, omdat deze ionen een vrij sterke lichtabsorptie 

vertonen (zie 5.4.2).  Sporen van cerium moeten geëlimineerd worden, omwille van de U.V.-

absorptie.  

  

In tegenstelling tot het gebruik van de oxiden van zeldzame aarden als component 

voor het kleuren of ontkleuren van glas, waar hun aandeel in de samenstelling van het glas 

beperkt is tot minder dan 5%,  vormen deze oxiden in optische glazen een hoofdcomponent 

(tot 40%). 

 

                                                      
8 De dispersie is de verandering van de brekingsindex met de golflengte en is een maat voor de 
kleurschifting. 
9 temperen = langzaam afkoelen 

10 Dispersie is de golflengte-afhankelijkheid van de brekingsindex. 
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5.4.6  Fosforen11 

 

5.4.6.1  Kleurentelevisie 

 

Eén van de oudste toepassingen van fosforen van zeldzame aarden zijn de fosforen in 

het scherm van een kleuren-TV.  Een kleuren-TV werkt als volgt : 

 De elektrische signalen die de informatie voor de kleuren bevatten, worden naar drie 

‘elektronen’-kanonnen in één kathodestraalbuis geleid (Figuur 5.16).  Elke elektronenstraal 

die door het kanon wordt geproduceerd, vertegenwoordigt één van de primaire kleuren (rood, 

groen en blauw).  De drie stralen worden alle op verschillende plaatsen geproduceerd, maar ze 

zijn alle drie op het scherm gericht.  Op elke lijn van het scherm bevinden zich zeer veel 

puntjes van een blauwe, rode en groene fosfor.   Op korte afstand achter het lichtgevende 

scherm bevindt zich een met fijne gaatjes geperforeerd  scherm, dat schaduwmasker wordt 

genoemd.  Het schaduwmasker beperkt de elektronenstralen zodanig, dat de ‘blauwe’ straal 

alleen de blauwe punten kan treffen, de ‘rode’ straal alleen de rode punten en de ‘groene’ 

straal alleen de groene punten.  Het lichtgevende scherm geeft licht af van elke primaire kleur, 

waardoor afhankelijk van de intensiteitsverhouding bijna elke kleurencombinatie kan worden 

weergegeven als de kijker zich op enige afstand van het scherm bevindt.   

 

 
Figuur 5.16: Schematische voorstelling van een kathodestraalbuis 

 

De rode kleur wordt veroorzaakt door Eu3+-emissie (Figuur 5.17).  YVO4:Eu3+ was 

het eerste alternatief voor de traditionele rode fosfor (Zn,Cd)S:Ag.  Daarna volgde Y2O3:Eu3+ 

en tegenwoordig wordt Y2O2S:Eu3+ in het merendeel van de kleuren-TV's als rode component 

gebruikt.  Ondanks de hoge kostprijs en de lage efficiëntie, hebben de Eu3+-fosforen de 

                                                      
11 Onder "fosfor" verstaat men elke vaste stof die bij bestraling door hoog-energetische straling (U.V.-, 
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traditionele zinksulfidefosforen kunnen verdringen. Dit is te danken aan de scherpte van de 

rode emissiepiek en de daaruit volgende helderheid en kleurverzadiging. Van de andere kant 

hebben blauwe en groene fosforen met zeldzame aarden weinig kans om een toepassing te 

vinden als fosfor voor kleuren-TV's.   Hier worden nog steeds de goedkopere en efficiëntere 

zinksulfide fosforen gebruikt: (Zn,Cd)S:Cu,Al voor de groene kleur en  ZnS:Ag,Al voor  de 

blauwe kleur.   

 

 
Figuur 5.17: Spectrale-energieverdeling van rode fosfors in kathodestraalbuizen 

 

De fosforen met zeldzame aarden vinden ook toepassing in professionele 

kathodestraalbuizen, waar bepaalde specificiteiten een voordeel bieden t.o.v. fosforen zonder 

zeldzame aarden.  Gd2O2S:Tb3+ wordt gebruikt voor schermen met een hoge helderheid in de 

cockpit van vliegtuigen.  Deze fosfor vertoont een sterke lineariteit bij hoge 

elektronenstraalintensiteiten.  Ook computerschermen stellen specifieke vereisten aan 

fosforen.  

                                                                                                                                                        
X-stralen of zelfs elektronenbeschieting) zichtbaar licht zal uitzenden. 
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5.4.6.2 Fluorescentielampen 

In een fluorescentiebuislamp wordt het ultraviolet licht dat door geëxciteerde 

kwikatomen wordt uitgezonden (254 nm), door fosforen op de glaswand  in  zichtbaar licht 

(400-700 nm) omgezet (Figuur 5.18).  De traditionele halofosfaatfosfor Ca5(PO4)3Cl:(Sb,Mn) 

geeft een continu emissiespectrum, dat een bleek witte kleurindruk geeft (Figuur 5.19).  

Fosforen met zeldzame aarden kunnen de kleur van daglicht goed benaderen door een additie 

in welbepaalde verhoudingen van de primaire emissies bij 450, 550 en 610 nm. Niet  alleen 

geven deze ‘drie-kleuren’-lampen de kleur van objecten beter weer dan de traditionele 

koudlichtlampen, er vindt bovendien ook een efficiëntere omzetting plaats van elektrische 

energie naar licht.  De blauwe emissie (450 nm) is afkomstig van tweewaardig europium in 

BaMgAl10O17:Eu2+ (Figuur 5.20). In dit materiaal worden de fotonen geabsorbeerd door de 

Eu2+ ionen. De absorptie is een 4f → 5d transitie. De emissie vindt eveneens plaats op het 

Eu2+ ion en is ook een 4f → 5d transitie  De groene emissie (545 nm)  is afkomstig van 

driewaardig terbium, gecoactiveerd met cerium in de fosfor Mg(Ce3+,Tb3+)Al11O19. Cerium is 

in de groene fosfor niet het emitterende element, maar zorgt voor een efficiënte absorptie van  

de 254 nm emissie van kwik.  Ce3+ heeft immers brede absorptiebanden in het U.V.. De 

optische absorptie van Tb3+ is niet sterk genoeg om een intense luminescentie toe te laten.  De 

geabsorbeerde energie wordt dan getransfereerd naar het terbium-ion dat voor de groene 

emissie zorgt.   Alternatieve groene fosforen zijn (La,Ce,Tb)PO4 en (Ce,Gd,Tb)MgB5O10 

(Figuur 5.21).  Bij deze laatste fosfor wordt de energie van Ce3+ naar Tb3+ overgedragen via 

het Gd3+ ion. De rode emissie (611 nm) wordt veroorzaakt door driewaardig europium in 

Y2O3:Eu3+ (Figuur 5.22).   Hier houdt de excitatie een ladingsoverdracht transitie (charge 

transfer transitie in van O2- ionen naar Eu3+. De emissie vindt plaats binnen de 4f-schil van 

Eu3+. Meer bepaald is de meest intense transitie (bij 611 nm) de 5D0 → 7F2 transitie. Een 

simpele aanpassing van de mengverhouding van de blauwe, groene en rode fosfor verandert 

de lichtkleur: een lamp met meer rode fosfor geeft een warmere kleur en een lamp met extra 

blauwe fosfor geeft koel wit licht. In slagerijen hangen boven het vlees zelfs speciale fosforen 

om het vlees extra mooi rood te laten lijken.  

 
Figuur 5.18: Doorsnede door een TL-lamp; 1. glasbuis, 1. luminescerend poeder, 

3. kathode, 4. afdekkap. 
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Figuur 5.19: Emissiespectra van de klassieke calciumhalofosfaatfosforen. 

A: Sb3+ emissie; B: Mn2+ emissie; C: witte emissie door een fosformengsel 

 

 

 
Figuur 5.20: Emissiespectra van blauwe Eu2+-fosforen. Volle lijn: BaMgAl10O17:Eu2+; 

Gebroken lijn: Sr5(PO4)3Cl:Eu2+; Gebroken lijn met punten: Sr2Al6O11:Eu2+ 
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Figuur 5.21: Emissiespectra van groene Tb3+ houdende fosforen. (a) CeMgAl11O19:Tb3+;  

(b) (Ce,Gd)MgB5O10:Tb3+; (c) (La,Ce)PO4:Tb3+ 

 

 
Figuur 5.22: Emissiespectrum van de rode fosfor Y2O3:Eu3+. 

Alle de transities starten van het 5D0 niveau. 
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5.4.6.3  X-stralen fosforen voor medische radiologie 

 

Wanneer een voorwerp of lichaamsdeel met X-stralen bestraald wordt, zal er een 

radiografisch beeld gevormd worden.   Aangezien fotografische emulsies weinig gevoelig zijn 

voor X-stralen, moeten de X-stralen eerst door fosforen in een versterkingsscherm naar 

zichtbaar licht (blauw of groen) omgezet worden (Figuur 5.23).  De fotografische film wordt 

tussen twee versterkingsschermen geplaatst.   Gedurende vele decennia werden CaWO4 -

fosforen gebruikt in versterkingsschermen.  Na talrijke verbeteringen van de efficiëntie en de 

deeltjesgrootte van deze fosfor, werd tenslotte een plateau bereikt voor de snelheid om goede 

radiografische opnamen te maken.  Daarom werden er nieuwe fosforen ontwikkeld die 

zeldzame aarden bevatten.  Deze absorberen X-stralen in sterkere mate en ze zijn veel 

efficiënter  bij excitatie door X-stralen.  Terwijl de oude CaWO4-fosforen slechts een 

rendement van 6% halen voor de omzetting van X-stralen naar zichtbaar licht, is dit voor de 

nieuwe fosforen tussen 10 en 20% gelegen.  Bovendien is het door het gebruik van zeldzame 

aarden mogelijk om emissie te laten plaatsvinden bij de golflengten waarvoor de fotografische 

emulsies een maximale gevoeligheid vertonen.   Enkel van de nieuwe fosforen zijn 

Gd2O2S:Tb3+ , LaOBr:Tm3+ , YTaO4:Tm3+
 en BaFCl:Eu2+.    Tb3+-fosforen geven emissie in 

het groen, terwijl Tm3+- en Eu2+-fosforen emissie geven in het blauwe gebied van het 

spectrum.   Het voordeel van deze fosforen is dat ze een betere kwaliteit van de opnamen 

toelaten en dat de belichtingsduur korter is (zodat de patiënt aan een kleinere dosis X-stralen 

dient blootgesteld te worden).   

 

 
Figuur 5.23: Principe van de werking van een X-stralenfosfor 
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5.4.6.4 Europium beveiligt de EURO 

 

 Bij de introductie van de nieuwe EURO-biljetten is er veel aandacht besteed aan de 

beveiliging tegen vervalsing: reliëfdruk, watermerken, hologrammen en bovendien blijken de 

biljetten op te lichten onder bestaling met kortgolvig UV-licht van een kwikdamplamp (254 

nm). De blauwe, groene en rode kleuren duiden erop dat er in de EURO-biljetten fosforen 

verwerkt zijn. Alhoewel de samenstelling van deze fosforen door de Europese Centrale Bank 

angstvallig worden geheim gehouden om het valsmunters niet gemakkelijk te maken, heeft 

onderzoek aan de Universiteit van Utrecht (groep van Prof. Andries Meijerink) aangetoond 

dat naar alle waarschijnlijkheid de drie fosforen bestaan uit europiumverbindingen. De rode 

fosfor is waarschijnlijk een europium β-diketonaat, de groene fosfor SrGa2S4 gedoteerd met 

Eu2+, en de blauwe fosfor (BaO)x⋅6Al2O3:Eu2+ (met x = 0.83 en x = 1.29). De rode fosfor 

bevat dus driewaardig europium en de groene, zowel als de blauwe fosfor bevatten 

tweewaardig europium. Daarom geeft de rode fosfor een lijnemissie en de groene en blauwe 

fosforen een band emissie (de positie van de f-d emissiebanden van Eu2+ zijn sterk afhankelijk 

van de ligandomringing). Het is ironisch dat de EURO door europium wordt beschermd! 

 

 

 

5.4.6.5 VUV-fosforen 

 Er is momenteel een sterke interesse in de ontwikkeling van kwikvrije TL-lampen. 

TL-buizen met kwik produceren weliswaar op een heel efficiënte wijze licht uit elektrische 

energie, maar ze hebben twee belangrijke nadelen. Ten eerste is kwik schadelijk voor het 

milieu. Ten tweede is kwik vloeibaar bij kamertemperatuur. Dat laatste zorgt voor een lange 

opstarttijd van een TL-buis, omdat het vloeibare kwik eerst moet overgaan naar de 

dampvorm. Voor binnenhuisverlichting is dat geen bezwaar, maar het maakt de TL-buizen 

ongeschikt voor bijvoorbeeld fax- en kopieerapparaten, evenals voor remlichten in auto’s. Er 

zijn echter ook TL-buizen mogelijk die bij aanschakelen onmiddellijk licht uitstralen. Dit kan 

als de TL-buis gevuld wordt met het edelgas xenon. Xenon is evenals kwik in staat om 

elektrische energie in ultraviolet licht om te zetten. Maar er is nu geen opstarttijd (xenon is 

immers gasvormig). De uitgezonden straling heeft echter een nog kortere golflengte dan de 

ultraviolette straling van kwik (ongeveer 170 nm). Deze harde ultraviolette straling die 

bekend staat als vacuümultraviolette straling (VUV), kan de in klassieke TL-lampen 

gebruikte fosforen aantasten. Het omzetten van VUV-straling in zichtbaar licht vereist nieuwe 

fosforen die stabieler zijn.  
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 Eén van de uitdagingen in het onderzoek naar VUV-fosforen is het vinden van een 

fosfor met een kwantumrendement van meer dan 100%. Dit kan misschien vreemd lijken. Het 

kwantumrendement is echter gedefinieerd als het aantal uitgezonden zichtbare fotonen 

gedeeld door het aantal geabsorbeerde ultraviolette fotonen. De fotonen van het vacuümviolet 

bevatten echter voldoende energie voor twee fotonen zichtbaar licht. Zo ontstaat een zeer 

efficiënte lamp, omdat bij een gegeven stroomsterkte tweemaal zoveel licht ontstaat. Een 

fosfor die twee zichtbare fotonen uitzendt per geabsorbeerd foton noemt men een 

kwantumknipper (quantum cutter). De ionen van lanthaniden zijn per uitstek geschikt om dit 

effect te bereiken. Hun vele energieniveaus lopen door tot in het VUV-gebied. Het moet 

mogelijk zijn dat zo een ion in twee stappen uit een hoge aangeslagen toestand naar de 

grondtoestand terugkeert, en daarbij twee fotonen zichtbaar licht uitzendt.  

 

 Na uitgebreid onderzoek van alle lanthaniden gaf men in de loop van de jaren tachtig 

de hoop op een efficiënte kwantumknipper op. Weliswaar ontdekte men lanthaniden die 

absorptie van een ultraviolet foton twee fotonen uitzonden, maar er was geen fosfor die in 

beide stappen een zichtbaar foton produceert. Door verliezen in de vorm van ultraviolet en 

infrarood licht kwam het kwantumrendement voor zichtbaar licht nooit hoger dan 100%. 

Onderzoek aan de Universiteit van Utrecht (laboratorium van Prof. Andries Meijerink) 

leverde in 1996 een kwantumknipper met een rendement van bijna 200% voor rood licht: 

LiGdF4:Eu3+ Het gaat hier over een lithiumgadoliniumfluoride waarbij ongeveer een half 

procent van het Gd3+ door Eu3+ vervangen is. Een Gd3+ ion kan een VUV-foton absorberen. 

De energie van de fosfor wordt vervolgens in een tweestapsproces overgedragen naar aan de 

Eu3+ ionen. Voor elk geabsorbeerd VUV-foton kunnen in theorie twee Eu3+-ionen een rood 

foton uitzenden. Het kwantumrendement is bijna 200%. Momenteel wordt er intens gezocht 

naar kwantumknippers voor groen en blauw licht. 
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5.4.7  Lasers 

 

Het letterwoord LASER staat voor "light amplification by stimulated emission of 

radiation" (Figuur 5.24).   Deze gestimuleerde emissie verschilt van de spontane emissie, die 

bij fluorescentie en fosforescentie waargenomen wordt.   Bij  gestimuleerde emissie zal een 

aangeslagen toestand gestimuleerd worden om een foton uit te zenden door de aanwezigheid 

van straling van dezelfde frequentie.  En hoe meer fotonen er aanwezig zijn, hoe groter de 

emissiekans zal worden.  Typisch voor de laser-actie is de intensiteitsgroei  of ‘gain’: hoe 

meer fotonen er van een bepaalde frequentie aanwezig zijn, hoe meer fotonen van dezelfde 

frequentie zullen gevormd worden.   Aangezien de Einsteincoëfficiënt voor gestimuleerde 

emissie gelijk is aan de Einsteincoëfficiënt voor gestimuleerde absorptie  is de kans dat een 

ion een transitie tussen twee niveaus ondergaat even groot  in emissie als in absorptie.  Als er 

zich meer  ionen in het onderste niveau bevinden, zal er een netto-absorptie van de invallende 

straling optreden.   Als er zich echter meer ionen in het bovenste niveau bevinden, zal 

belichten van het staal resulteren in een netto-emissie van elektromagnetische straling en de 

intensiteit van het invallende licht zal verhoogd worden.  Deze verhoging van intensiteit is de 

gestimuleerde emissie van straling, die voor een laser zo kenmerkend is.  

 

 
Figuur 5.24: Werkingsprincipe van een laser 

 

Om een gestimuleerde emissie tussen twee energieniveaus te verkrijgen, is dus een 

populatie-inversie vereist.  Deze wordt meestal verkregen door excitatie naar een derde 

niveau, welke snel en efficiënt zijn energie kan transfereren naar een metastabiel  niveau, van 

waaruit de gestimuleerde emissie zal optreden.   Als de grondtoestand het eindniveau van de 

lasertransitie is, zal meer dan de helft van de ionen moeten geëxciteerd worden om een  

populatie-inversie te bereiken (drie-niveau-laser, Figuur 5.25).  Als het eindniveau 2 echter 
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boven de grondtoestand is gelegen, zal enkel een populatie van de aangeslagen toestand 3 

vereist zijn die voldoende is om de Boltzmann thermische evenwichtspopulatie te overtreffen 

(vier-niveau-laser, Figuur 5.26).   Als het energieverschil tussen niveau 2 en de grondtoestand 

groot is, zal de Boltzmann-populatie van niveau 2 klein zijn.  De levensduur van toestand 2 

moet klein zijn.   De populatie-inversie wordt verkregen en onderhouden door een uitwendig 

excitatie-mechanisme zoals een flitslamp of een andere laser. Men spreekt in dit geval van 

optisch pompen.  

 
Figuur 5.25: Principe van een drie-niveau-laser 

 

 
Figuur 5.26: Principe van een vier-niveau-laser 

 

De eigenlijke laser-actie ontstaat alleen indien het pompen van het lasermateriaal in 

een resonantieholte wordt uitgevoerd.  Deze resonantieholte is het gebied tussen twee 

spiegels, die het licht heen en weer reflecteren.  Het doel is enkel fotonen over te houden met 

een bepaalde frequentie, voortplantingsrichting en polarisatiegraad.  De enige golflengten die 

kunnen blijven bestaan, zijn deze waarvoor een even aantal halve golflengtes gelijk is aan de 

lengte van de resonantieholte.  Alle andere golven zullen door destructieve interferentie 

geëlimineerd worden.  Daarenboven zal het lasermedium enkel de golflengten versterken, die 

gelegen zijn in het gebied van de mogelijke lasertransities.  Laserlicht is hierdoor strikt 

monochromatisch.  Alleen fotonen die volgens de as van de resonantieholte lopen, zullen vele 
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reflecties ondergaan en versterkt worden.  De andere zullen in de omgeving verstrooid 

worden.   Hierdoor zal een erg gerichte niet-divergente lichtstraal ontstaan.  De laserstraal 

kan de resonantieholte verlaten, omdat één van de spiegels halfdoorlatend is.   Laserlicht is 

ook coherent, wat betekent dat alle golven in fase zijn.  Gewoon laserlicht is niet-

gepolarizeerd.  Lineair gepolariseerd licht kan echter verkregen worden door het plaatsen van 

een Brewstervenster in de resonantieholte.  Dit Brewstervenster bestaat uit een transparant 

glazen  plaatje, dat zo is opgesteld, dat  de laserstraal er onder de Brewsterhoek
12

 op valt.  Na 

vele reflecties zal het laserlicht lineair gepolariseerd zijn, aangezien het Brewstervenster 

preferentieel licht  met een welbepaalde polarisatierichting doorlaat.  

 

Een laser kan licht produceren zolang de populatie-inversie behouden blijft.  Soms is 

het wenselijk om de laser niet continu, maar met pulsen te laten werken.  Als het 

lasermateriaal de gevormde hitte (door niet-radiatieve processen) niet  gemakkelijk kan 

kwijtraken, bestaat er gevaar voor oververhitting.  Tussen de pulsen in kan het lasermateriaal 

dan afkoelen en kan er bovendien ook een beter depopulatie van het onderste laserniveau  

plaatsvinden.  Door de korte duur van de  puls (van 10 ns tot 1 ps) kan een gepulste laser een 

zeer groot vermogen hebben.  

 

Gestimuleerde emissie van ionen van zeldzame aarden is zowel in kristallijne 

matrices, als in glazen, vloeistoffen  en metaaldamp waargenomen.  Praktische toepassingen 

zijn er tot hiertoe enkel voor de vaste-stoflasers.  Voor elk driewaardig lanthanide-ion en voor 

sommige tweewaardige lanthanide-ionen zijn er lasertransities bekend, gaande van 500 nm 

(zichtbaar) tot 3000 nm (I.R.).   Voor elk interval van 100 nm doorheen dit spectrale gebied is 

er wel een lasertransitie beschikbaar.  Aangezien de energieniveaus van een welbepaald ion 

slechts weinig verschillen van matrix tot matrix,  zal gestimuleerde emissie voor dat ion in 

verschillende matrices kunnen waargenomen worden op licht verschillende golflengten.  De 

matrix wordt dan gekozen in functie van de beoogde toepassing.   Er zijn zowel gepulste als 

continue lasers beschikbaar.  Het meest gebruikte ion voor lasertoepassingen is zonder twijfel 

Nd3+ (Figuur 5.27). 

 

                                                      
12  Als het licht onder de Brewsterhoek θB op een transparant medium invalt, zal het gereflecteerde 
licht volledig gepolariseerd zijn en wel zodanig dat enkel de component loodrecht op het invalsvlak 
overblijft.   Het doorgelaten licht zal hierdoor een groter aandeel bevatten aan golven, waarvan de 
polarisatierichting  in het invalsvlak gelegen is.  Na vele reflecties zal het laserlicht tot op een hoge 
graad lineair gepolariseerd zijn.  De Brewsterhoek is afhankelijk van de brekingsindex n van het 
materiaal:  θB = Bgtg(n). 
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Figuur 5.27: Laser-actie in een Nd3+-ion 

 

Monokristallijne lasermaterialen bevatten ionen van zeldzame aarden als 

substitutionele onzuiverheden in concentraties in de grootte-orde van 1%.   Vereisten die aan 

laserkristallen gesteld worden, zijn een hoge optische kwaliteit, transparantie voor de 

excitatie- en lasergolflengten; een voldoende hardheid zodat polijsten mogelijk is en een 

homogene verdeling van de gedoteerde ionen over het kristalrooster.  Een bijkomende 

vereiste voor een continue laser is een goede thermische geleidbaarheid van het materiaal.   

Typische laserkristallen zijn LaF3, LiYF4 (LYF), BaY2F8, CaWO4, Y2O3, YAlO3 en Y3Al5O12 

(YAG).   

 

Vergeleken met kristallen zijn glazen goedkoop. Ze kunnen bovendien in bepaalde 

vormen worden gegoten en zijn in grote volumes te bereiden.  Ze hebben echter een lage 

thermische geleidbaarheid, die gemakkelijk kan leiden tot thermisch geïnduceerde 

dubbelbreking of optische distorsies. Hierdoor zullen glaslasers meestal als pulslasers 

gebruikt worden.  De verbrede optische lijnbreedte in glazen is gunstig voor een goede 

pompefficiëntie.   Glaslasers worden meestal toegepast voor het bereiken van hoge 

vermogens.  Glasvezellasers stellen minder problemen voor de koeling dan de conventionele 

glaslaser, waardoor ze beter geschikt zijn om op een continue wijze te functioneren. 

 

De best bekende kristallaser is de Nd3+:YAG laser.   Deze bestaat uit Nd3+-ionen die 

in een lage concentratie in yttrium-aluminium-granaat (Y3Al5O12), of kortweg YAG,  

gedoteerd zijn.   De Nd3+:YAG laser heeft een aantal lasertransities in het infrarood.   De 

meest intense transitie is de 4F3/2 → 4I11/2 transitie bij 1064 nm. Omdat het 4I11/2 niveau 

ongeveer 2000 cm-1 boven de grondtoestand gelegen is, zal de fractionele thermische 

populatie van dit niveau bij kamertemperatuur zeer laag zijn.  Daarenboven zal de populatie 

van dit niveau zeer snel door stralingsloze processen relaxeren. De Nd3+:YAG laser kan met 
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een kryptonlamp gepompt worden, aangezien deze lamp een brede emissieband vertoont, die 

samenvalt met de nabije infrarood absorptiebanden van Nd3+ in YAG.  

 

 Het vermogen van de 1064 nm transitie van de Nd3+:YAG laser is hoog genoeg om 

frequentieverdubbeling toe te passen.  Frequentieverdubbeling is een techniek waarbij een 

laserstraal wordt omgezet in straling met een  frequentie die het dubbel is van de frequentie 

van de oorspronkelijke laserstraal.  Een frequentieverdubbelde Nd3+:YAG laser heeft een 

golflengte van 532 nm, wat met groen licht overeenkomt.   De frequentieverdubbeling wordt 

bereikt met niet-lineaire optische kristallen, zoals KH2PO4 (KDP).   In gewone verbindingen, 

die een optisch lineair gedrag vertonen, zal een elektrisch veld een elektrisch dipoolmoment 
r
μ  induceren, waarvan de grootte  recht evenredig is met de grootte van het aangelegde 

elektrische veld  
r
E  : 

 
μ α= E     

 

α is de polariseerbaarheid.  Voor niet-lineaire optische verbindingen zal deze evenredigheid 

niet gelden en moet men ook kwadratische termen en hogere orde-termen in rekening 

brengen: 

 

μ α β= + +E E 2 .... 

 

β is de hyperpolariseerbaarheid. De niet-lineaire termen kunnen als een reeksontwikkeling 

geschreven worden.  Het invallende elektrische veld kan geschreven worden als E t0 cosω , 

zodat 

 

( )tE

tEE

ωβ

ωββ

2cos1
2
1

cos

2
0

22
0

2

+=

=
 

 

De niet-lineaire term geeft bijdrage tot een geïnduceerde elektrische dipool welke oscilleert 

met een frequentie 2ω en die kan fungeren als een bron voor straling van die frequentie.   Men 

spreekt van de generatie van de tweede harmonische of van frequentieverdubbeling.  Door 

gebruik te maken van de hogere harmonische kan men ook lichtstralen vormen, waarvan de 

frequentie een geheel veelvoud van de frequentie van het invallende licht is. 

 

Andere kristallasers met Nd3+ zijn Nd3+:YAlO3 (1080 nm), Nd3+:LiYF4 (1053 nm) en 

Nd3+: CaWO4 (1058 nm).    Lasers uit oxideglazen vertonen lasertransities tussen 1060 en 
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1080 nm, afhankelijk van de glassamenstelling.  In het Lawrence Livermore Laboratory 

(Californië) worden enorme Nd-glaslasers gebruikt voor experimenten op het gebied van 

kernfusie.   De 4F3/2 → 4I13/2 transitie bij 1300 nm in Nd3+ gedoteerde fluorideglazen vindt 

toepassing voor het genereren van optische pulsen voor signaaloverdracht in optische vezels 

uit oxideglas. 

 

 

5.4.8  Signaalversterking door gestimuleerde emissie 

 

Het in 5.4.7 besproken verschijnsel van gestimuleerde emissie kan ook gebruikt 

worden voor versterking van een lichtsignaal.  Hierbij worden  de spiegels van de laser 

weggelaten, zodat er geen resonantieholte aanwezig is.   Als de pompintensiteit hoog genoeg 

is, kan het binnenkomend optisch signaal (lichtpulsen) gebruikt worden om gestimuleerde 

emissie te induceren.  Zulke versterkers kunnen in de telecommunicatie gebruikt worden voor 

de signaaloverdracht door glasvezels, aangezien ze veel goedkoper zijn dan een volledige 

signaalregenerator.    

 

 

5.4.9  Upconversion 

 

Bij de meeste luminescerende stoffen zal de frequentie van het geëmitteerde foton 

steeds kleiner dan of gelijk zijn aan de frequentie van de geabsorbeerde golflengten (wet van 

Stokes).   Op deze manier kan bijvoorbeeld U.V.-licht in zichtbaar licht omgezet worden.  

Ook het tegenovergestelde proces is mogelijk.   Hierbij zal een ion eerst  geëxciteerd worden 

naar een aangeslagen toestand met een lange levensduur.  Vervolgens kan het ion  tot een nog 

hoger gelegen aangeslagen toestand gepromoveerd worden.  Fluorescentie vanuit deze 

aangeslagen toestand zal een hogere frequentie hebben dan die van de  geabsorbeerde fotonen 

(Figuur 5.28).  Vandaar dat het proces upconversion wordt genoemd.  Een overzicht van 

verschillende processen die tot upconversion kunnen leiden zijn schematisch in Figuur 5.29 

weergegeven.   

 



 134

 
Figuur 5.28: Principe van upconversion. Het infrarode excitatielicht (10000 cm-1) wordt in 

groene emissie (20000 cm-1) omgezet. 

 

 

 
Figuur 5.29: Verschillende upconversion-processen 

 

Bij absorptie door de aangeslagen toestand (ESA) zal deze aangeslagen toestand 

optreden als begintoestand voor een nieuw  absorptieproces.   Een vereiste is dat de 

geëxciteerde toestand een voldoende lange levensduur heeft, omdat anders het ion reeds naar 

de grondtoestand zal terugvallen, voordat de absorptie van een tweede foton kan optreden.   

De efficiëntie van ESA is onafhankelijk van de concentratie, omdat er slechts één ion bij dit 

proces betrokken is.  Bij energie-transfer zal een donor ion A al zijn excitatie-energie naar een 

naburig acceptor ion B  overdragen (Figuur 5.30).  Voor upconversion is het noodzakelijk dat 

B zich ook reeds in een aangeslagen toestand bevindt. Deze eerste excitatie is echter ook door 

energie-transfer mogelijk.   De efficiëntie van ETU is afhankelijk van de concentratie van de 

absorberende ionen, alsook van de pompintensiteit  waarmee de ionen A naar hun aangeslagen 

toestand worden geëxciteerd.  A en B hoeven niet tot dezelfde soort van ionen te behoren.  

Voorbeeld is een systeem met A = Yb3+ en B = Er3+ (Figuur 5.31). Voor upconversion is ETU 

in de praktijk veel belangrijker dan ESA.            
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Figuur 5.30: Upconversion door energietransfer 

 
Figuur 5.31: Upconversion in het Yb3+,Er3+ koppel. 

 

De ionen van de zeldzame aarden kunnen voor upconversion gebruikt worden, als ze 

in een geschikte matrix zijn ingebed.   De meest gebruikte ionen zijn Ho3+, Er3+, Tm3+ en 

Yb3+.    De matrix moet een lage fonon-energie hebben, omdat er anders een grote kans 

bestaat dat de aangeslagen toestand de excitatie-energie via niet-radiatieve processen afgeeft.   

De energie van de aangeslagen toestand kan immers ook gebruikt worden om via emissie van 

fononen (= vibratiekwanta)  het rooster van de matrix in een hogere vibratietoestand te 

brengen.  Dit proces moet  zoveel mogelijk vermeden worden,  aangezien dit een nefaste 



 136

invloed op de levensduur van de aangeslagen toestand heeft.   De site van het lanthanide-ion 

mag bovendien geen inversiecentrum  vertonen, opdat een relaxatie van de Laporte-

selectieregel zou  mogelijk zijn.  Voorbeelden van kristallijne matrices waarin upconversion 

is waargenomen na dotering met lanthanide-ionen zijn α-NaYF4, YF3, BaYF5, NaLaF4, en 

LaF3. 

 

Upconversion is erg gelijkend  op de frequentieverdubbeling, welke bij de Nd-YAG 

laser werd besproken.  In feite is frequentieverdubbeling ook een upconversion verschijnsel.  

Upconversion is algemener, omdat de frequentie van het  geëmitteerde licht niet een geheel 

veelvoud van de frequentie van het exciterende licht hoeft te zijn. Het is echter wel zo dat 

voor het waarnemen van een upconversion-effect gebruik moet gemaakt worden van 

laserlicht als excitatielicht, omdat anders de vereiste lichtintensiteiten te laag zijn. Een 

belangrijke toepassing van upconvertors is de mogelijkheid om infrarode signalen en beelden 

zichtbaar te maken.  Dit kan gebruikt worden voor het detecteren van bijv. I.R. laserstralen.  

Een andere toepassing  zijn  korte-golflengte lasers die gebruik maken van hoog-vermogen 

I.R. halfgeleider-lasers als pomp.  De conventionele lasers werken op golflengten die langer 

zijn dan die van de pomp.  Voor lasers in het zichtbaar kan dit problemen scheppen, 

aangezien pompen met een hoog vermogen in het U.V. defecten in het laserkristal kan 

veroorzaken.        

 

 

5.4.10  Luminescerende labels in fluoro-immuno-assay (FIA) 

 

Lanthanide-ionen ingesloten in supramoleculen vinden toepassing in de fluoro-

immuno-assay (FIA).  FIA is een chemische analysetechniek om op basis van fluorescentie-

intensiteiten de concentraties te bepalen van biologisch materiaal zoals antigenen en 

enzymes.   De fluorescentie wordt verkregen door een luminescerend molecule aan het 

biologisch materiaal te binden.  Het luminescerend molecule noemt men luminescerend label.   

Oorspronkelijk werden hiervoor organische moleculen gebruikt.  Deze  hebben het nadeel dat 

ze in hetzelfde spectrale gebied luminesceren als het biologisch materiaal.  Het is moeilijk om 

de achtergrondluminescentie van het biologisch materiaal te onderscheiden van dit van de 

luminescerende labels.   De levensduur van de achtergrondemissie is van dezelfde grootteorde 

als deze van de emissie door het label, zodat resolutie in de tijd niet mogelijk is.   Bovendien 

zijn de emissiebanden erg breed.   
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Tegenwoordig worden vooral lanthanide-ionen als luminescerende labels toegepast.   

Een belangrijk voordeel is, dat bij kamertemperatuur de levensduur van de aangeslagen 

toestanden van de lanthanide-ionen  veel groter is dan die van het biologisch materiaal.   Voor 

lanthanide-ionen bedraagt de levensduur enkele milliseconden, terwijl dit voor biologisch 

materiaal in de grootte-orde van nanoseconden of microseconden gelegen is.   Dit verschil in 

levensduur heeft geleid tot het ontwikkelen van tijdsgeresolveerde FIA.    Wanneer men na de 

excitatiepuls voldoende lang wacht tot de meeste luminescentie van het biologische materiaal 

is uitgedoofd, kan men een luminescentie meten die bijna uitsluitend van de lanthanide-ionen 

afkomstig is.   Omwille van de scherpe emissiepieken van de lanthanide-ionen is een hoge 

resolutie mogelijk.    

  

Het zijn vooral Eu3+-ionen, die als luminescerende labels gebruikt worden, omwille 

van de goede emissie-eigenschappen van Eu3+.    Eerst wordt een europiumchelaat op het 

biologisch materiaal gebonden, vervolgens wordt Eu3+ van deze chelerende liganden 

vrijgemaakt en gekoppeld met een organisch chromofoor ( bijv. aromatische β-dikonaten).   

De rol van het chromofoor is om zoveel mogelijk stralingsenergie op te vangen en die via 

energietransfer door te geven aan het Eu3+-ion.   Soms moeten producten toegevoegd worden 

om de oplosbaarheid van het chromofoor in water te verhogen.   Door toevoeging van een 

niet-ionisch detergent kan een  micel rond het  met Eu3+ gecomplexeerde biologisch materiaal 

gevormd worden.  Deze micel zal Eu3+ van het solvent afschermen, zodat het stralingsloos 

verval kan beperkt worden.  FIA is een heel gevoelige analysemethode.  Concentraties van 10-

18 molair kunnen nog gedetecteerd worden !    Wanneer in plaats van de luminescerende 

labels radio-actieve tracers gebruikt worden, is de detectielimiet  ‘slechts’ 10-15 molair. 

 

 

5.4.11  Lanthanide-ionen als spectroscopische sonden  

Lanthanide-ionen worden ook gebruikt als spectroscopische sonden voor biologisch 

materiaal na substitutie van Ca2+ door Eu3+ of Tb3+.    De substitutie is mogelijk, omdat de 

ionstraal van  Eu3+ en vooral van Tb3+  de ionstraal van Ca2+ goed benadert.   Bovendien zijn 

de drie ionen sfeersymmetrisch en hebben ze de neiging om stevige coördinatieve bindingen 

te vormen met harde atomen zoals zuurstof en stikstof.    Door de goede overeenkomst tussen 

Ca2+, Eu3+ en Tb3+ zal een substitutie van Ca2+ door Eu3+ of Tb3+ geen veranderingen in het 

biologisch materiaal veroorzaken.   De luminescentie van Eu3+ en Tb3+ wordt gebruikt voor de 

studie van de site-symmetrie rond het ion, de bepaling van het aantal niet-equivalente 

metaalion-sites, het aantal gebonden watermoleculen en de afstand tussen de verschillende 

metaalion-sites in het biologisch materiaal.   
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De site symmetrie rond het metaalion wordt vooral met de 5D0 → 7FJ ( J = 0-6) 

transities van Eu3+ onderzocht.  Het 5D0 niveau biedt het voordeel niet ontaard te zijn.  Door 

het aantal kristalveldovergangen per transitie te tellen en te vergelijken met het theoretisch 

voorspelde aantal voor een bepaalde symmetrie, kan de site-symmetrie bepaald worden of het 

aantal mogelijkheden toch ten minste gereduceerd tot een beperkt aantal.   Omdat zowel 5D0 
als 7F0 niet ontaard zijn, kan er slechts 1 piek voor de 5D0 → 7F0  transitie waargenomen 

worden.   Als er echter meer signalen waargenomen worden, duidt dit op de aanwezigheid 

van meerdere niet-equivalente sites.   Aangezien deze transitie zeer zwak is, moet de excitatie 

gebeuren met behulp van een laser.   

Door het meten van de vervaltijden bij kamertemperatuur in water (H2O) en in zwaar 

water (D2O)  kan met behulp van de Horrocks-Sudnick formule
13 het aantal watermoleculen 

dat gecoördineerd is met Eu3+ of Tb3+, berekend worden: 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

ODOH

qn
22

11
ττ

 

 

τ staat voor de levensduur (dim: T) , n is het aantal watermoleculen (dimensieloos) en q is een 

constante (dimensie: T).  Voor Eu3+ is q = 1,05 s en voor Tb3+ is q = 4,2 s.   Er wordt 

verondersteld dat de hydratatiegetallen van Ca2+, Eu3+ en Tb3+ gelijk zijn. 

 

Substitutie van Ca2+ door Eu3+ of  Tb3+ is ook nuttig voor het bepalen van de afstand 

tussen verschillende metaalion-sites.  De methode is gebaseerd op de energietransfer tussen  

een donor-ion D en een acceptor-ion A.   Een overlap tussen het emissiespectrum van D en het 

absorptiespectrum van  A is vereist voor een stralingsloze energietransfer.    De efficiëntie van 

deze energietransfer is omgekeerd evenredig met de zesde macht van de afstand tussen D en 

A.   De afstand tussen D en A kan berekend worden door het meten van deze efficiëntie.     

 

                                                      
13 W.D. Horrocks and D.R. Sydnick, J. Am. Chem. Soc. 101, 334 (1979). 
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5.4.12  Pigmenten 

Aangezien de wetgeving het gebruik van zware metalen aan banden legt, is er een 

nood aan alternatieven voor cadmium- en loodhoudende pigmenten
14

.  

Cadmiumsulfoseleniden en loodmolybdaten  vormen echter prachtige gele, oranje en rode 

pigmenten, waarvoor momenteel slechts zeer weinig alternatieven bestaan.  Organische 

pigmenten mogen dan wel een goede kleur geven, ze hebben echter een beperktere thermische 

en U.V.-stabiliteit. Zeldzame aarden kunnen ook een zeer efficiënte absorptie vertonen via 

ladingsoverdrachtbanden of  f-d transities. Deze transities zijn veel intenser dan de verboden 

f-f transities.   Zr1-xPrxSiO4, waarbij 3 tot 5 at.% vierwaardig praseodymium (Pr4+) in de 

zirkoonstructuur gestabiliseerd wordt, is één van de beste gele pigmenten voor de keramische 

industrie.  De sesquisulfiden Ln2S3 hebben goede optische eigenschappen om als pigment 

gebruikt te worden: een sterk lichtverstrooiend en absorberend vermogen, samen met een 

hoge thermische en U.V.-stabiliteit (Tabel 5.8).   Bepaalde van deze pigmenten worden door 

Rhodia Electronics and Catalysis (het vroegere Rhône-Poulenc) onder de benaming Neolor 

op de markt gebracht. 

 

Tabel 5.8:  Kleur van enkele γ-sequisulfiden van de zeldzame aarden 

 

 

                                                      
14 Een pigment is een gekleurde stof die niet oplost in het solvent waarin het gedispergeerd wordt.  Dit 
in tegenstelling tot een kleurstof, die wel oplost. 

La2S3 geel 

Ce2S3 rood 

Pr2S3 groen 

Nd2S3 licht groen 

Gd2S3 paars 

Tb2S3 licht geel 

Dy2S3 oranje 
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5.4.13  Gloeikousjes 

 

De vlam van een bunsenbrander is  bij sterke luchttoevoer zeer heet, maar praktisch 

kleurloos.  Bij vermindering van de luchttoevoer zal de vlam weliswaar lichtgevender 

worden, maar  daarbij ook sterk roetvormend.  Met de uitvinding van het gloeikousje door de 

Oostenrijker Carl Auer von Welsbach in 1886 werd het probleem van het gebruik van een 

gasvlam voor kunstmatige verlichting opgelost.   Een gloeikousje is een weefsel dat gedrenkt 

wordt in een mengsel van thorium- en ceriumnitraat.  Hangt men het gloeikousje in een 

bunsenvlam, dan verbrandt het organisch materiaal en blijft een skelet van metaaloxiden ( 99 

gew.% ThO2 en 1 gew.% CeO2) over.   Deze metaaloxiden hebben de neiging om bij sterke 

verhitting een helder licht uit te stralen (thermoluminescentie).  Cerium zorgt voor een 

verschuiving van het emissiespectrum van het violette gebied naar langere golflengten, zodat 

de emissie aangenamer voor het oog is. Daarenboven heeft cerium een katalytische invloed 

door te zorgen voor een complete verbranding.   Verlichting met gaslampen was tot een stuk 

in de 20ste eeuw goedkoper dan elektrische verlichting en werd daarom veel toegepast.  Ook 

nu nog worden gaslampen met gloeikousjes gebruikt voor campingverlichting.   
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5.5. Chemische toepassingen 

 

5.5.1  Chemische eigenschappen van zeldzame aarden 

 

De chemische eigenschappen van de zeldzame aarden zullen besproken worden in termen van 

de verschillende oxidatietrappen, die reeds in 5.4.1  vermeld werden. 

 

5.5.1.1   Oxidatietrap 0  (de metalen) 

 

Alle zeldzame aarden zijn metalen, zoals kan verwacht worden op basis van hun 

elektronenconfiguraties, hun grote atoomstralen en hun positie in het periodiek systeem.   De 

fysische eigenschappen van deze metalen worden kort vermeld in hoofdstuk 5.6 bij de 

metallurgische toepassingen.  

 

De metalen reageren met zuurstof ter vorming van het oxide.  De reactie verloopt 

traag bij kamertemperatuur, maar tussen 150 en 180 °C zal het metaal spontaan ontbranden. 

Als het molaire volume van het oxide groter is dan dat van het metaal, zal de oxidelaag het 

metaal tegen verdere oxidatie beschermen en wordt het metaal passief.  Deze passivering  is 

het meest effectief voor yttrium en de zware zeldzame aarden.   De reactie van de metalen met 

zuurstof is in vochtige lucht veel sneller dan in droge lucht. Stikstof zal boven 750° C  met 

zeldzame aarden reageren ter vorming van stabiele nitriden LnN.  Kokende zwavel zal 

sulfiden Ln2S3 vormen. Ook Te, B, C, P, Si, As, Sb en Bi zullen binaire verbindingen met 

zeldzame aarden vormen: LnB6, LaC2, .....  De halogenen reageren gemakkelijk met de 

zeldzame aarden. De metalen zullen in een halogeenatmosfeer branden boven  200°C.      

 

De reductiepotentialen voor de redoxkoppels Ln3+/Ln  in zuur en basisch midden 

(Tabel 5.9)  suggereren dat het reducerend vermogen van de zeldzame aarden vergelijkbaar is 

met dat van Mg (E0 = -2,36 V voor Mg2+/Mg).  Hetzelfde geldt ook in basisch midden.  Koud 

water reageert traag met de zeldzame aarden, maar de reactie met kokend water is hevig.  

Hierbij wordt waterstof vrijgezet en  ontstaan er onoplosbare waterhoudende oxiden of 

hydroxiden.  De lichtere zeldzame aarden worden eerder aangetast dan de zwaardere (de 

reactiviteit neemt toe met toenemende atoomstraal).  Europium reageert veel sneller met 

water dan de andere metalen. De reactie van europium met water is even hevig als die van 

calcium met water.  Eerst wordt het gele  Eu(OH)2⋅H2O gevormd en dan het gehydrateerd 
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Eu2O3.  De zeldzame aarden lossen gemakkelijk op in verdunde minerale zuren.  Ze lossen 

echter slecht op in geconc. H2SO4 of geconc. HNO3. Europium wordt sterk aangetast in 

alkalische oplossingen, de andere zeldzame aarden slechts matig.  Europium en ytterbium 

lossen op in vloeibare ammoniak onder vorming van een blauwe oplossing.  De andere 

metalen van de zeldzame aarden  vormen nitriden.   Met gasvormige ammoniak vormen alle  

metalen nitriden.  

 

 

5.5.1.2  Oxidatietrap +II 

 

Tweewaardig positieve ionen van zeldzame aarden welke in een waterige oplossing 

voorkomen, zijn Sm2+, Eu2+ en Yb2+.  De andere zeldzame aarden vormen alleen tweewaardig 

positieve ionen in vaste toestand.  De standaard reductiepotentialen tonen dat deze drie 

kationen in waterige oplossingen sterk reducerende stoffen zijn: 

 

Sm3+ + e- ⎯→⎯← ⎯⎯   Sm2+  E0 = -1,55 V 

Eu3+ + e- ⎯→⎯← ⎯⎯   Eu2+  E0 = -0,43 V 

Yb3+ + e- ⎯→⎯← ⎯⎯   Yb2+  E0 = -1,15 V 

 

Sm2+ is het sterkst reducerend, gevolgd door Yb2+ en dan Eu2+.  Het reducerend vermogen van 

Eu2+ is gelegen tussen dat van ijzer en cadmium.  Yb2+ is vergelijkbaar met mangaan en Sm2+ 

met aluminium.   In een zure oplossing zullen Sm2+ en Yb2+ gemakkelijk waterstofgas 

vormen. 

 

2 Ln2+  + 2 H3O+  → 2 Ln3+ + 2 H2O + H2(g)  

 

Eu2+ zal slechts heel traag geoxideerd worden, wat wijst op een grotere stabiliteit.  In de 

aanwezigheid van zuurstof, zullen alle ionen snel geoxideerd worden: 

 

4 Ln2+ + 4 H3O+ + O2  →  4 Ln3+ + 6 H2O 

 

Sm2+, Eu2+ en Yb2+  vertonen wat betreft oplosbaarheid en kristalstructuur van hun 

verbindingen sterke gelijkenis met de aardalkalimetalen (en dan vooral met Sr2+ en Ba2+).  Dit 

is te wijten aan de  vergelijkbare grootte van de ionenstralen.  
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Methoden om tweewaardige verbindingen te maken zijn: 

1.  Reductie van watervrije  gesmolten verbindingen met het corresponderende metaal.   

Hiervoor kunnen de halogeniden LnX3 of de oxiden gebruikt worden. 

2.  Elektrolytische reductie in oplossing.  Eu3+ en Yb3+ kunnen aan een kwikkathode tot de 

tweewaardige ionen gereduceerd worden.  

3.   Chemische reductie in oplossing.  Eu3+ kan door een Jones’ reductor (geamalgameerde 

zink) gereduceerd worden. 

4.   Thermische ontbinding van watervrije halogeniden.   De reactie zal het gemakkelijkst 

verlopen met jodiden.  De snelheid zal stijgen als volgt: Sm3+ <  Yb3+ < Eu3+. 

 

 2 LnX3(s) → 2 LnX2(s) + X2(g) 

 

De tweewaardig ionen hebben veel minder de neiging om de hydrolyse te ondergaan 

dan de driewaardige lanthanide-ionen. Zo slaat europium(II)hydroxide niet neer bij pH 7-8,5, 

terwijl de hydroxiden van de driewaardige lanthaniden dit wel doen. 

 

 Niet alle schijnbaar tweewaardige lanthanideverbindingen bevatten ook 

daadwerkelijk Ln2+ ionen. Zo moeten LaI2 en CeI2 als Ln3+(I-)2(e-) geformuleerd worden, met 

een elektron gedelokaliseerd in de geleidingsband. Omwille van het gedelokaliseerde elektron 

zijn de dijodiden metallieke fasen. 
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Tabel 5.9:  Standaard redoxpotentialen E0 ( in Volt) 

 

 

 

 

5.5.1.3  Oxidatietrap +III 

 

De eigenschappen van de driewaardige kationen bepalen in grote mate het chemisch 

gedrag van de zeldzame aarden.   De zeldzame aarden zijn typische harde Lewiszuren en 

binden preferentieel met harde Lewisbasen, zoals moleculen die een zuurstofatoom bevatten. 

Nochtans binden de zeldzame aarden ook met zachte Lewisbasen zoals zwavel- en 

stikstofhoudende liganden, wanneer er geen harde Lewisbasen als liganden beschikbaar zijn. 

De ionstraal van Y3+ is intermediair tussen Ho3+ en Er3+, en het chemisch gedrag van yttrium 

lijkt daarom heel sterk op dat van holmium en erbium. De driewaardige kationen kunnen 

kristallijne verbindingen vormen met bijna alle gekende anionen.  Wanneer deze anionen 

thermisch kunnen ontbonden worden (bijv. OH-, CO3
2-, SO4

2-, C2O4
2-, NO3

- ) zullen na 

verhitting oxiden gevormd worden.   Oxiden, fluoriden, chloriden, bromiden en fosfaten zijn 

Element Ln3+
aq + 3 e- ⎯→⎯← ⎯⎯  Ln 

 

Ln(OH)3 + 3e- ⎯ →⎯← ⎯⎯  Ln + 3OH- 

Y -2,37 -2,81 

La -2,52 -2,90 

Ce -2,48 -2,87 

Pr -2,46 -2,85 

Nd -2,43 -2,84 

Pm -2,42 -2,84 

Sm -2,41 -2,83 

Eu -2,41 -2,83 

Gd -2,40 -2,82 

Tb -2,39 -2,79 

Dy -2,35 -2,78 

Ho -2,32 -2,77 

Er -2,30 -2,75 

Tm -2,28 -2,74 

Yb -2,27 -2,73 

Lu -2,26 -2,72 
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thermisch stabiel en smelten zonder te ontbinden.  De hoge smeltpunten en de zeer goede 

elektrische geleidbaarheid van de gesmolten zouten wijzen op een sterk ionisch karakter van 

de verbindingen.  Alhoewel de chemische eigenschappen van de driewaardige lanthanide-

ionen sterk op elkaar gelijken, treden er toch een aantal verschillen op omwille van de 

lanthanidecontractie. Er is een afname merkbaar van het ionisch karakter van lanthaan naar 

lutetium, omwille van de afname van de atoomstraal.  Een metaal zal des te meer 

elektropositief zijn, naarmate de valentie-elektronen verder van de kern gelegen zijn.   

 

Chloriden, bromiden, jodiden, nitraten, acetaten, perchloraten, bromaten en 

dubbelnitraten zijn goed oplosbaar in water.  De meeste andere zouten zoals fluoriden, 

hydroxiden, oxiden, carbonaten, chromaten, fosfaten en oxalaten zijn zeer weinig oplosbaar in 

water.  De oxalaten, die gebruikt worden om lanthaniden uit oplossing neer te slaan, kunnen 

direct tot het oxide worden gecalcineerd. De sulfaten vertonen een beperkte tot goede 

oplosbaarheid, afhankelijk van het kation. De sulfaten van de yttrium-aarden zijn meer 

oplosbaar dan die van de cerium-aarden.  Er is geen regelmaat in de oplosbaarheden van 

isomorfe verbindingen over de lanthanidenreeks merkbaar.   De onoplosbaarheid van de 

oxalaten in zuur midden kan gebruikt worden om de driewaardige lanthaniden te scheiden van 

alle andere kationen, behalve de drie- en vierwaardige actiniden.   

 

In tegenstelling tot andere driewaardige kationen, ondergaan de ionen van de 

zeldzame aarden slechts in beperkte mate de hydrolyse.   Een lichte stijging in de 

hydrolysegraad is merkbaar bij stijging van het atoomnummer.   Dus waterige oplossingen  

die zwak basische anionen bevatten, vertonen daarom slechts een licht zure pH.  Sterk 

basische anionen ( CN-, S2-, OCN-, N3
-) zullen zelf in zulke sterke mate gehydrolyseerd 

worden, dat de ontstane hydroxide-ionen de zeldzame aarden zullen doen neerslaan.   

 

Wat de vorming van complexen betreft, lijken de lanthaniden meer  op de 

aardalkalimetalen dan op de d-groep transitiemetalen (Tabel 5.10).  Dit is te begrijpen omdat 

de transitiemetalen hun eigenschappen danken aan de interactie tussen de d-elektronen in de 

valentieschil en de liganden. Zoals reeds vroeger besproken zijn de f-elektronen te goed van 

de omgeving afgeschermd om een gelijkaardig gedrag te vertonen. In tegenstelling tot de d-

orbitalen in transitiemetaalcomplexen dragen de f-orbitalen bij de zeldzame aarden niet op 

een significante manier bij tot de chemische binding. De binding tussen het ligand en het 

lanthanide-ion is in sterke mate een elektrostatische interactie. Er is omwille van de 

elektrostatische interactie weinig directionele voorkeur in de bindingsrichting. De liganden 

worden op een dusdanige manier rond het centrale metaalion geschikt dat de repulsie tussen 

de liganden wordt geminimaliseerd. Daarom is er meer variatie wat betreft 
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coördinatiepolyeders bij de lanthaniden dan bij de transitiemetalen.  Omdat de ionstraal van 

de Ln3+ ionen groter is dan deze van de driewaardige transitiemetalen, hebben de lanthaniden 

grotere coördinatiegetallen dan de transitiemetalen. Coördinatiegetallen groter dan 6 kunnen 

bij transitiemetalen (en zeker bij de 3d-metalen) slechts heel moeilijk worden verkregen 

omwille van de sterke elektrostatische repulsie tussen de liganden in de coördinatiesfeer. 

 

 
 

Figuur 5.32: Overzicht van de belangrijkste coördinatiepolyeders bij driewaardige 

lanthanide-ionen, met de overeenkomstige puntgroepsymmetrie: vierkant antiprisma (D4d), 

dodecaëder (D2d), tweevoudig gekapt trigonaal prisma (C2v), monogekapt vierkant antiprisma 

(C4v) en drievoudig gekapt trigonaal prisma (D3h). 
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De coördinatiegetallen bij de lanthaniden variëren normaal tussen 6 en 9, maar zijn 

soms hoger met kleine bidentaatliganden, zoals nitraatgroepen. Het maximale 

coördinatiegetal voor monodentaatliganden (F-, Cl-, H2O, ...) is 9 voor lanthaniden. 

Bidentaatliganden vormen complexen met coördinatie getallen 6, 7 of 8, zoals LnL3, 

LnL3⋅H2O of LnL4
- (waarbij L een bidentaatligand is). Monodentaatliganden die lanthaniden 

omringen vormen een coördinatiepolyeder die gebaseerd is op een trigonaal prisma of een 

octaëder. Beide polyeders hebben coördinatiegetal 6. Het coördinatiegetal kan toenemen tot 7, 

8 of 9 door toevoeging van bijkomende liganden, ofwel op de rechthoekige vlakken van het 

prisma, ofwel via de driehoekige vlakken van de octaëder. Op die manier ontstaat 

bijvoorbeeld een monogekapte octaëder (CN = 7), of het drievoudig gekapt trigonaal prisma 

(CN = 9). Typische coördinatiepolyeders voor lanthanidecomplexen met coördinatiegetal 8 is 

de dodecaëder en het vierkant antiprisma. In Figuur 5.32 worden de meest voorkomende 

coördinatiepolyeders bij lanthaniden weergegeven. Een meer diepgaande bespreking is de 

vinden in paragraaf 3.2. 

 

  Tabel 5.10: Vergelijking van 4f en 3d metaalionen 

 Lanthanide ionen Transitiemetaalionen 

Metaalorbitalen 4f 3d 

Ionstraal 1,06-0,85 Å 0,75-0,60 Å 

Typische coördinatiegetallen 8,9 4,6 

Typische 

coördinatiepolyeders 

* vierkant antiprisma 

* dodecaëder 

* drievoudig gekapt trigonaal 

prisma 

* tetraëder 

* octaëder 

Chemische binding geen metaal-ligand 

orbitaalinteractie 

sterke metaal-ligand 

orbitaalinteractie 

Bindingsrichting Weinig voorkeur in 

 bindingsrichting (minimale 

repulsie tussen liganden) 

Sterke directionele binding 

Bindingssterkte Bindingssterkte neemt toe 

met elektronegativiteit 

Cl- < H2O < OH- < F- 

Bindingssterkte bepaald door 

orbitaalinteractie, gewoonlijk 

toenemend F- < OH- < H2O < 

NH3 < CN- 

Complexen in oplossing ionisch,  

snelle liganduitwisseling 

vooral covalent, gewoonlijk 

trage liganduitwisseling 
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De chemische binding is des te sterker naarmate het bindend atoom elektronegatiever 

is. Voor monodentaatliganden neemt de bindingssterkte toe in de volgorde Cl- < H2O < OH- < 

F-.  Complexvorming met bidentaat liganden is in water meestal enkel succesvol met liganden 

die chelaatringen via zuurstofatomen vormen, zoals de carboxylaatanionen (RCOO-) of de β-

diketonaten. Ligandbinding via zuurstof- of stikstofatomen kan meestal niet concurreren met 

watermoleculen voor een bindingsplaats in de eerste coördinatiesfeer, en deze verbinding met 

lanthaniden moeten in watervrije solventen worden gesynthetiseerd (bijv. in acetonitril, 

CH3CN).  

 

 Kristalstructuren van analoge verbindingen van al de Ln3+ ionen laten het effect van 

een afnemende ionstraal over de lanthanidenreeks goed tot uiting komen. In de eerste plaats 

dalen de roosterparameters van de eenheidscel over de lanthanidenreeks. Als de grootte van 

het lanthanide-ion afneemt, neemt de repulsie tussen de liganden in de coördinatiesfeer toe en 

kan groot genoeg worden om de structuur energetisch onstabiel te maken. Bij dit punt zal het 

coördinatiegetal van het lanthanide-ion dalen en de kristalstructuur zal veranderen. Als 

voorbeeld wordende roosterparameters voor de lanthanidechloriden LnCl3 in Tabel 5.11 

weergegeven. In de hexagonale structuur (UCl3 type) heeft het lanthanide-ion coördinatiegetal 

9, en dit is de stabiele structuur voor LnCl3 met Ln = La - Gd. De roosterparameters voor 

EuCl3 en GdCl3 zijn omzeggens identiek, ondanks de kleinere ionstraal van het Gd3+ ion. De 

repulsie-energie tussen de liganden is groter in GdCl3 dan in EuCl3, en wordt groot genoeg 

om bij Tb3+ een kristalstructuur met coördinatiegetal 8 de meest stabiele structuur te maken.  

De TbCl3 structuur heeft nog steeds een sterke ligandrepulsie (let op de moleculaire volumes). 

De kristalstructuur verandert opnieuw bij DyCl3 in een structuur met zesvoudig gecoördineerd 

lanthanide-ion. Deze kristalstructuur is de stabiele vorm voor de LnCl3 verbindingen met Ln = 

Dy – Lu. De roosterparameters van de monokliene zesvoudig gecoördineerde trichloriden van 

Dy –Lu tonen aan dat de structuur onstabieler wordt over de lanthanidenreeks. Als er twee of 

drie bijkomende lanthanide-ionen zouden geweest zijn, zou er zeker een nieuwe 

structuurverandering met daling van coördinatienummer zijn opgetreden. 

 

Grotere halogeniden zoals bromiden en jodiden vertonen een sterkere ligandrepulsie 

en bevoordeligen daarom lagere coördinatiegetallen voor het lanthanide-ion. Het 

tegenovergesteld is waar voor de fluoriden. Zo heeft La3+ een coördinatiegetal 9 in LaF3, LaCl 

en LaBr3, maar 8 in LaI3. Het coördinatiegetal van Ln3+ verandert van 9 naar 8 bij TbCl3, 

SmBr3 en LaI3. 
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Tabel 5.11: Roosterparameters van LnCl3 

 a (Å) b (Å) c (Å) Mvol (Å3) 

 Hexagonaal Z = 2 CN = 9  

LaCl3 7,483  4,375 106,1 

CeCl3 7,450  4,315 103,7 

PrCl3 7,422  4,275 101,9 

NdCl3 7,396  4,239 100,4 

PmCl3 7,397  4,211  

SmCl3 7,378  4,171 98,3 

EuCl3 7,369  4,133 97,2 

GdCl3 7,363  4,105 96,7 

 Orthorhombisch Z = 4 CN = 8  

TbCl3 3,86 11,71 8,48 96,4 

 Monoklien Z = 4 CN = 6  

DyCl3 6,91 11,94 6,40 123,5 

HoCl3 6,85 11,85 6,39 121,3 

ErCl3 6,80 11,79 6,39 119,8 

TmCl3 6,75 11,73 6,39 118,5 

YbCl3 6,73 11,65 6,38 117,0 

LuCl3 6,72 11,60 6,39 116,8 

  β = 111°   

 

 

 

5.5.1.4  Oxidatietrap +IV 

 

Alhoewel vierwaardige kationen kunnen aangetroffen worden bij Ce, Pr, Nd, Tb en 

Dy, kan enkel Ce4+ in waterige oplossing blijven bestaan.   Pr4+, Nd4+, Tb4+ en Dy4+ zijn zulke 

sterke oxidantia dat ze water, onder zuurstofontwikkeling, zullen ontbinden.  Toepassingen 

van Ce4+  in de analytische chemie worden in  5.5.4 besproken.  De vierwaardige lanthaniden 

komen vooral voor in oxiden van de vorm LnO2 en in fluoriden LnF4, daarnaast ook in de 

mengoxiden Pr6O11 en Tb4O7. Het voorkomen van twee valentietoestanden in de vaste 

toestand bij Pr6O11 en Tb4O7 maakt ladingsoverdrachtsabsorptiebanden mogelijk en daarom 

zijn deze twee vaste stoffen intens gekleurd (Pr6O11 is zwart en Tb4O7 is chocoladebruin). De 

eigenschappen van de vierwaardige lanthanide-ionen zijn erg verschillend van deze van de 

driewaardige. Zo is Ce4+ erg zuur en cerium(IV)hydroxide slaat reeds bij pH 1 neer. 
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5.5.2  Katalysatoren 

 

5.5.2.1  Eigenschappen van katalysatoren 

 

Een katalysator is een stof die de reactiesnelheid verhoogt
15

, zonder zelf bij de reactie 

opgebruikt te worden.   Op het eind van de reactie wordt de katalysator geregenereerd, 

alhoewel een fysische verandering (bijv. verdelingstoestand) kan optreden.   Een katalysator 

kan de reactiesnelheid verhogen door verlaging van  de activatie-energie.   Het energieprofiel 

van een gekatalyseerde reactie vertoont geen hoge pieken of diepe dalen.  Een katalysator is 

echter niet in staat om de ligging van het evenwicht in een reversibele reactie te verplaatsen.  

De activatie-energie van de voorwaartse reactie wordt op dezelfde wijze verlaagd als de 

activatie-energie van de terugwaartse reactie. De totale enthalpieverandering  is identiek voor 

de gekatalyseerde en de niet-gekatalyseerde reactie ( H is immers een toestandsfunctie).   

 

Een homogene katalysator bevindt zich in dezelfde fase als de reagentia.  Meestal is 

de katalysator dan een opgeloste stof in een vloeibaar reactiemengsel.  Homogene katalyse 

heeft het voordeel van een hoge selectiviteit voor de vorming van het gewenste product.  

Bekende voorbeelden van homogene katalysatoren zijn de enzymes in biologische processen. 

 

  Een heterogene katalysator bevindt zich in een andere fase dan de reagentia en is 

meestal een vaste stof.  De gasvormige of vloeibare reagentia worden in een buisvormige 

reactor gebracht en over een katalysatorbed geleid.  De producten worden dan aan het andere 

uiteinde van de reactor verzameld.  Het voordeel van een heterogene katalysator in een 

katalysatorbed is dat na de reactie geen afzonderlijke scheiding van katalysator en 

reactieproducten vereist is.  Zelfs als de heterogene katalysator bestaat uit vaste deeltjes die 

door roeren in contact met het reactiemengsel worden gebracht, is een scheiding van 

katalysator en reactieproducten vrij eenvoudig mechanisch te verwezenlijken.  Het is 

belangrijk om ervoor te zorgen dat de katalysator een zo groot mogelijk specifiek oppervlak 

heeft.  Daarom zullen heterogene katalysatoren meestal uit poreuze materialen vervaardigd 

zijn.  Als het hele volume van zo een materiaal met een groot oppervlak uit de katalysator 

bestaat, spreekt men van een uniforme katalysator.  Dit is het geval voor zeolietkatalysatoren, 

                                                      
15 Wanneer de term ‘katalysator’ zonder meer wordt gebruikt, is dit in de betekenis van een stof die de 
reactiesnelheid verhoogt.  Sommige stoffen hebben echter de neiging om een reactie te vertragen.  Men 
spreekt dan van een ‘negatieve katalysator’. 
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zoals ZSM-5 (Mobil Oil).   De zeolieten worden vervaardigd als zeer fijn kristalletjes, die 

lange regelmatige kanalen en holten bevatten.  De afmetingen van deze kanalen en holten 

worden door de chemische samenstelling en kristalstructuur van het zeoliet bepaald. De 

structuur kan met een netwerk of kooi vergeleken worden. Een zeoliet zal moleculen 

absorberen die klein genoeg zijn om  in de kanaaltjes en holten binnen te dringen, maar 

grotere moleculen zullen uitgesloten worden.  Deze selectiviteit en aanwezigheid van 

katalytische sites binnenin de holten, zorgt ervoor dat zeolietkatalysatoren een zeer hoge 

selectiviteit vertonen.  In een multifasekatalysator is het materiaal met een grote oppervlakte 

enkel een drager waarop de actieve katalysator wordt afgezet.   Voorbeelden van dragers voor 

katalysatoren zijn γ-alumina en silica-gel.   Op het oppervlak van een  heterogene katalysator 

kunnen Lewiszure
16 sites en Lewisbasische

17
 sites naast elkaar voorkomen.  Dit is enkel 

mogelijk op een rigide oppervlak, omdat er anders onmiddellijk zuur-base-complexen zouden 

gevormd worden.  Daarnaast zijn er ook katalysatoren met overwegend zure of overwegend 

basische sites. 

 

Zeldzame aarden vinden op industriële basis  vooral toepassingen in heterogene 

katalysatoren.  Hierbij wordt een mengsel van de verschillende elementen gebruikt, zodat een 

dure scheiding, die voor spectroscopische toepassingen vereist is,  hier niet nodig is.   De 

zeldzame aarden worden tot nu toe niet gebruikt omwille van hun intrinsieke katalytische 

eigenschappen, maar eerder als additieven om de stabiliteit, activiteit en selectiviteit van de 

katalysator in kwestie te verhogen.  Uitzondering hierop is het gebruik van zeldzame aarden 

als katalysatoren in de organische synthese, bijv. bij polymerisatiereacties.  De economisch 

meest belangrijke katalysatortoepassingen  van zeldzame aarden  zijn het 

vloeistofkraakproces en de driewegkatalysator voor auto's.   

 

 

5.5.2.2  Stabilisatie van zeolietkatalysatoren in het kraakproces 

Ruwe aardolie wordt door middel van gefractioneerde destillatie gescheiden in een 

aantal fracties met een welbepaald kooktraject.  De benzineproducten uit het destillaat (de 

zgn. ‘straigth run-benzine’) zijn echter onvoldoende om aan de vraag te voldoen.   Een groot 

deel van de vereiste benzine wordt daarom  bereid door kraken (‘cracking’) van 

hoogmoleculaire koolwaterstoffen.   Vroeger  gebeurde dit door thermisch kraken, waarbij 

gewerkt werd met een hoge temperatuur (800-1000° C) en een hoge druk.  Tegenwoordig  is 

                                                      
16 Lewiszuur = protondonor 
17  Lewisbase = protonacceptor 
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deze methode volledig vervangen door katalytisch kraken
18

.  Het destillaat wordt in de 

gasfase gedurende enkele seconden in contact gebracht met een (zure) katalysator  bij een 

temperatuur van 450-550° C en bij een lichte overdruk.  De katalysator bevindt zich niet op 

een katalysatorbed, maar bestaat uit losse partikeltjes.   Tijdens deze reactie worden grote 

hoeveelheden zware koolwaterstoffen en cokes op de katalysator afgezet, waardoor deze snel 

gedesactiveerd wordt.  De katalysator wordt geregenereerd door het verwijderen van de 

koolwaterstoffen met  stoom (het zgn. ‘strippen’) en door het afbranden van de cokes en de 

overblijvende koolwaterstoffen op 650-700°C.  Merk op dat tijdens deze regeneratie de 

katalysator wordt blootgesteld aan een temperatuur die ca. 200°C hoger is dan deze gedurende 

het eigenlijke kraakproces.  In een katalytische kraakinstallatie zijn de katalysatordeeltjes dan 

ook onderworpen aan zeer extreme omstandigheden.  

 

De katalysator voor het kraakproces bestaat uit een amorf silica-alumina bindmiddel 

(80 -85 gew.%) en een Y-zeoliet
19

 (15-20 gew.%), die voor ongeveer 20 gew.% oxiden van 

zeldzame aarden bevat.    Bijgevolg is het gemiddelde gehalte aan oxiden van zeldzame 

aarden in de kraakkatalysator ca. 3 à 4 gew.%.   De zeldzame aarden worden  in een Na-Y-

zeoliet gebracht door ionenuitwisseling, waarbij de natriumionen vervangen worden.   Deze 

uitwisseling wordt verkregen door de zeoliet te plaatsen in een oplossing van chloriden van 

zeldzame aarden (vnl. Ce, La, Nd en Pr).    

 

De introductie van de zeldzame aarden in de zeoliet heeft een tweevoudig effect: 

a)  versterking van de zure eigenschappen van de zeoliet, waardoor ook de geschiktheid van 

de katalysator om hoogmoleculaire koolwaterstoffen af te breken, toeneemt.  Het 

kraakvermogen is immers sterk afhankelijk van de zure eigenschappen van de katalysator.  In 

een zeolietkatalysator is het aantal zure sites vele grootteordes groter dan in de oude amorfe 

silica-alumina katalysatoren.  De zure sites in een zeolietkatalysator zijn vooral te wijten aan 

Brønsted-zure sites.  De zuurheid wordt nog verhoogd door de sterke lokale elektrostatische 

velden, veroorzaakt door de driewaardige ionen van de zeldzame aarden.  

b) verhoging van de thermische en hydrothermale stabiliteit van de katalysator.  Dit is 

belangrijk gezien de extreme omstandigheden (hoge temperaturen en stoom) gedurende het 

regeneratieproces.  

                                                      
18 De stoomkraking (‘steam cracking’) die ook veel wordt toegepast, dient niet voor de bereiding van 
benzine, maar voor de productie van etheen, propeen, butadieen,... , die belangrijke uitgangsstoffen 
voor de kunststofindustrie zijn.  Bij dit proces worden de koolwaterstoffen met stoom verdund, 
gedurende een fractie van een seconde verhit tot 700-900°C en dan snel afgekoeld. 
19  Y-zeoliet staat NIET voor yttrium-zeoliet !!  De zeolieten van de zgn. faujasietfamilie worden 
onderverdeeld in X-type en Y-type zeolieten naargelang de  SiO2/Al2O3 verhouding in de chemische 
formule.  Voor een Y-zeoliet geldt:   SiO2/Al2O3 > 3.  
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5.5.2.3  Naverbranding van uitlaatgassen in verbrandingsmotoren  (driewegkatalysator) 

De uitlaatgassen afkomstig  van de verbranding van benzine in  een 

verbrandingsmotor, bevatten verschillende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en 

het milieu: koolstofmonoxide (CO), onverbrande koolwaterstoffen en stikstofoxiden (NOx).   

Vele nieuwe wagens in Europa en de VS worden  voorzien van driewegkatalysatoren om de 

emissie van deze schadelijke stoffen te beperken.   Een driewegkatalysator zal de CO en 

onverbrande koolwaterstoffen oxideren tot CO2 en waterdamp.  Tegelijkertijd worden de NOx 

gereduceerd tot stikstof en water.  Omdat er in de katalysator zowel reductie als oxidatie 

optreedt,  is de motor zo ontworpen dat er cycli (van 1 Hz) van opeenvolgende zuurstofarme 

en zuurstofrijkere reactie-omstandigheden zullen plaatsvinden.  Dit wordt bekomen door een 

wijziging in de verhouding lucht/benzine in het brandstofmengsel.   De optredende reacties 

zijn: 

 

koolwaterstoffen + [O] → CO2 + H2O  ( zuurstofrijk milieu)  

   CO + H2O     (zuurstofarm milieu) 

CO + [O] → CO2   (zuurstofrijk milieu) 

CO + H2O ⎯→⎯← ⎯⎯   CO2 + H2  ( watergas-shiftreactie) 

koolwaterstoffen + H2O ⎯→⎯← ⎯⎯   CO + H2 

2 CO + 2 NO ⎯→⎯← ⎯⎯   2 CO2 +  N2 

NO + 5 [H] ⎯→⎯← ⎯⎯   NH3 + H2O 

6 NO + 4 NH3 ⎯→⎯← ⎯⎯   5 N2 + 6 H2O  

 

Het is duidelijk dat in een zuurstofrijk milieu de oxidatie zal bevoordeeld worden, 

terwijl in een zuurstofarm milieu vooral de reductie van NOx zal plaatsvinden.   Een andere 

rol van de katalysator bestaat er ook in om de samenstelling van het uitlaatgasmengsel binnen 

enge grenzen te houden, zodat de conversie optimaal kan verlopen.   

 

Het gebruik van katalysatoren in auto's stelt volgende problemen voor de 

constructeurs: 

a) de reactietemperatuur: de katalysator moet functioneren zowel bij  omgevingstemperaturen 

(koude motor bij start) als bij 900° C. 

b) de levensduur: de katalysator moet ten minste 160000 km actief blijven.  

 

De drager bestaat meestal uit γ-alumina, waarvan de specifieke oppervlakte tot 200   

m2g-1 kan bedragen en die voorkomt onder de vorm van korrels of als een coating op een 
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honingraatvormige drager uit keramiek.  De actieve stoffen in de katalysator zijn  platina en 

palladium voor een oxiderende katalyse, terwijl rhodium aanwezig is voor de reducerende 

katalyse.  Deze edele metalen zijn fijn verdeeld over de katalysator (100 tot 3000 ppm).  Lood 

zal de katalysator inactief maken (katalysatorgif), zodat gebruik van loodhoudende benzine 

absoluut moet vermeden worden.   Daarnaast bevat de driewegkatalysator tot 20 gew. % CeO2  

Omwille van zijn redoxeigenschappen  zal CeO2 optreden als zuurstofreservoir (‘sponseffect’) 

om de samenstelling van de  uitlaatgassen die de katalysator binnentreden, te veranderen.  Het 

zal zuurstof  afgeven in  reducerende omstandigheden en opnemen  in oxiderende 

omstandigheden.    Deze graduele afgave van zuurstof is mogelijk, omdat ceriumoxide kan 

voorkomen in verschillende fasen CeOx ( x = 1,5 - 2).  Als 1,85 < x < 2 zal de Ce4+ ⎯ →⎯← ⎯⎯   

Ce3+ transitie zeer snel kunnen plaatsvinden via een elektronenoverdracht, zonder dat het 

rooster significante veranderingen ondergaat. Men noemt CeOx ook wel een niet-

stoechiometrisch oxide.   Door afgave van zuurstof tijdens de zuurstofarme periode van de 

cyclus, kan een verhoogde omzetting van CO en koolwaterstoffen verkregen worden.  

Bovendien is CeO2 een promotor van de watergas-shift reactie.   CeO2 laat toe om alumina 

zijn groot specifiek oppervlak bij de werkingstemperaturen van de katalysator (800 °C) te 

behouden. CeO2 vermijdt sintering van het alumina, waardoor deze zou gedesactiveerd 

worden. Ceria zorgt ook voor een betere dispersie van de deeltjes van de edelmetalen. 

 

 

5.5.2.4 Homogene katalysatoren 

 Alhoewel de toepassing van lanthaniden in industriële katalytische processen vroeger 

grotendeels beperkt bleven tot heterogene systemen, begint men stilaan de voordelen en 

mogelijkheden van homogene katalytische systemen op basis van lanthaniden naar waarde te 

schatten. Men heeft lang gedacht dat organolanthanidecomplexen weinig mogelijkheid boden 

om te interageren met kleine substraatmoleculen zoals H2, CO, alkenen of alkynen. Daarom 

werd de studie van de mogelijkheden van lanthanideverbindingen als homogene katalysatoren 

verwaarloosd. Met de ontwikkeling van de organolanthanidechemie werden de 

toepasbaarheid van deze verbindingen als homogene katalysatoren in reacties zoals 

polymerisatie, hydrogenering en activering van C-H en C-O bindingen duidelijk. De 

polymerisatie van geconjugeerde diënen door lanthanidekatalysatoren is de belangrijkste 

reactie. 
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5.5.2.4.1 Stereospecifieke polymerisatie van diënen 

 Ziegler-Nattakatalysatoren op basis van lanthaniden laten toe om diënen (isopreen, 

1,3-butadieen) met een hoge cis-specificiteit te polymeriseren. De lanthanidekatalysatoren 

kunnen in twee types worden onderverdeeld: binaire en ternaire systemen. De binaire 

systemen bestaan uit adducten van lanthanidehalogeniden met een elektronendonor zoals 

alcoholen, N-houdende verbindingen, neutrale fosfonaatester in combinatie met 

aluminiumalkylverbindingen. Als lanthanideverbinding worden ook carboxylaten zoals 

octanoaten of stearaten gebruikt. Typische systemen zijn LnCl3⋅3ROH – AlEt3, LnCl3⋅3TBP – 

Al(i-Bu)3 of Ln(C7H15COO)3 – AlEt3. De ternaire systemen bevatten naast dezelfde 

componenten als de binaire systemen, ook nog een gehalogeneerde 

organoaluminiumverbinding zoals Al2Et3Cl3. De katalytische activiteit is van het lanthanide 

afhankelijk. Nd is het meest actief, terwijl Sm, Eu en Yb omzeggens niet-actief zijn. De lage 

activiteit van Sm, Eu en Yb kan in verband gebracht worden met de sterke neiging van deze 

elementen om tweewaardige ionen te vormen.  Polybutadieen bereid met een 

lanthanidekatalysator heeft een cis-1,4-gehalte van 94-99% en is uniek omwille van de 

lineariteit van de ketenstructuur, hoog moleculair gewicht, brede moleculair 

gewichtsverdeling, goed verwerkingsgedrag en goede mechanische eigenschappen. 

Polybutadieen op deze manier bereid vindt toepassing voor de productie van golfballen.  

 

5.5.2.4.2 Polymerisatie van etheen 

 De katalysator NdCl3⋅EtOH – AlEt3 is in staat om ethyleen bij kamertemperatuur en 

bij een etheendruk van 20 mm Hg te polymeriseren. Het gevormde polyetheen (polyethyleen) 

heeft een hoog moleculair gewicht, hoog smeltpunt en relatieve dichtheid. De hoeveelheid 

vertakkingen, de kristalliniteit en de grootte van de kristallieten van polyethyleen gevormd 

door de lanthanidekatalysator is vergelijkbaar met die van polyethyleen met hoge dichtheid 

(HDPE), terwijl het moleculair gewicht en het smeltpunt zelfs hoger zijn. 

 

 

5.5.2.4.3 Hydrogenering 

 Homogene katalysatoren op basis van organolanthanideverbindingen  voor de 

hydrogenering van alkenen en alkynen zijn een vrij recente ontwikkeling. De activiteit is 

afhankelijk van het lanthanide en van het ligand dat het lanthanide omgeeft. In het geval van 

de hydrogenering van 1-hexeen, neemt de activiteit toe met afnemende atoomstraal: La < Nd 

< Sm < Lu. [(C5Me5)2LuH]2 is de meest actieve katalysator voor hydrogenering van alkenen 

die bekend is. 
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5.5.3  Toepassingen in organische synthese 

 

Het gebruik van reagentia met zeldzame aarden in de organische synthese kent de 

laatste jaren een explosieve groei.  Deze reagentia vertonen vaak een zeer hoge selectiviteit 

welke niet met andere methoden kan bereikt worden.  Slechts enkele voorbeelden zullen hier 

vermeld worden.   

Cerium(IV)verbindingen zijn de beste oxidantia onder de reagentia met zeldzame 

aarden.  [Ce(NH4)2(NO3)6], of kortweg CAN, kan gebruikt worden in een brede waaier van 

oxidatieve transformaties.  Een voorbeeld is de selectieve oxidatie van secundaire alcoholen 

in de aanwezigheid van primaire alcoholen.   Lanthanide metalen worden gebruikt voor de 

selectieve reductie van alkenen, alkynen en aromaten.  Samarium(II)dijodide, SmI2, in de 

aanwezigheid van katalytische kobaltcomplexen is een selectieve reductor van alkynen. SmI2 

wordt ook het Kagan-reagens genoemd.  Een mengsel van CeCl3⋅6H2O en NaBH4 laat een 

reductie toe van ketonen in de aanwezigheid van aldehyden.   

Lewiszuurkatalysatoren op basis van lanthaniden hebben vele voordelen ten opzichte 

van klassieke Lewiszuren zoals AlCl3, ZnCl2, FeCl3 of BH3: (1) De lanthaniden prefereren om 

te coördineren met harde basen zoals zuurstof en stikstof, wat tot selectiviteit leidt; (2) 

Lanthanidecomplexen zijn labiel, waardoor substraat en productmoleculen snel kunnen 

uitwisselen op het metaalcentrum. Dit leidt tot snelle zuurgekatalyseerde reacties; (3) De 

lanthanide-ionen zijn tolerant voor lucht, water en ook belangrijk, voor een hele reeks 

functionele groepen in hert organisch molecule. Zo kunnen lanthanidetrichloriden, LnCl3, of 

lanthanidetriflaten, Ln(CF3SO3)3, gebruikt worden in Friedel-Crafts reacties zoals 

alkyleringen en acyleringen. 

 

 

5.5.4  Additieven 

5.5.4.1  Ceriumcarboxylaten als verfadditieven 

Verven gebaseerd op oxidatief drogende alkydharsen
20

 hebben metaalkatalysatoren 

nodig voor de cross-linking en oxidatie van onverzadigde zijketens, die tot een 

polyestermacromolecule gecondenseerd worden.   Deze katalysatoren zijn organische 

                                                      
20  Verven gebaseerd op oxidatief drogende alkydharsen reageren tijdens het drogingsproces met de 
zuurstof uit de lucht. Hierbij ontstaat door polymeristatie een netwerk, waarin de andere 
verfbestanddelen, zoals pigmenten, verdeeld zijn.  Tegelijkertijd verdampt het oplosmiddel.  De 
alkydharsen worden gemaakt uit dibasische zuren of zuuranhydriden (bijv. ftaalzuuranhydride), 
alcoholen met drie of vier hydroxylgroepen (bijv. glycerol) en natuurlijke onverzadigde oliën, zoals 
lijnolie en sojaolie.  
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metaalzouten van zirkonium, kobalt, lood,..   Ceriumoctanoaat  en ceriumnaftenaat zijn 

uitgetest in  alkydharsverven en ze blijken geschikt te zijn voor het inwendige drogen van de 

verf.   Dit in tegenstelling  tot bijv. kobalt, dat uitsluitend aan de oppervlakte doet drogen.   

De voordelen van cerium zijn dat de droogsnelheid veel groter is dan die voor lood en zirkoon 

en dat een kleinere hoeveelheid metaalderivaten vereist zijn.  Bovendien zijn 

ceriumcarboxylaten niet toxisch. 

 

5.5.4.2  Ceriumstearaat als PVC additief 

Aan PVC worden stabilisatoren zoals organo-tinverbindingen toegevoegd.   

Momenteel wordt ceriumstearaat als stabilisator uitgetest.   Een voordeel is de bijkomende 

inwendige smering in het polymeer, waardoor het gemakkelijker kan vormgespoten worden. 

 

 

5.5.4.3  Ceriumzouten als stookolie-additieven 

Aan zware stookolie en dieselolie wordt een groot aantal additieven toegevoegd om 

het dispergerend vermogen te vergroten, om het corroderend vermogen van de 

verbrandingsgassen te verlagen en om de verbranding te verbeteren.  

Verbrandingsverbeteraars zijn nuttig omdat ze de rookvorming tegengaan en de uitstoot van 

stofdeeltjes beperken.  Bovendien verhogen ze het verbrandingsrendement.  De corrosie (en 

ook de milieuschade) kan beperkt worden door neutralisatie van SOx en NOx in de 

verbrandingsgassen.   Rhodia Electronics and Catalysis (het vroegere Rhône-Poulenc) brengt 

onder de benaming Eolys een colloïdaal mengsel van CeO2⋅2H2O in een organisch solvent op 

de markt. 

 

 

 

5.5.5  Cerimetrie 

 

Ce4+-oplossingen zijn sterk oxiderend en worden in de analytische chemie gebruikt 

als reagens voor redoxtitraties (cerimetrie).  De betreffende halfreactie is: 

 

Ce4+ + e- ⎯→⎯← ⎯⎯   Ce3+     Ef = 1,44 V 
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De formele redoxpotentiaal Ef is geldig voor Ce4+ in een 1 M H2SO4 oplossing.   Deze 

oplossing is onbeperkt houdbaar, zodat ze niet moet geherstandaardiseerd worden.   Ce4+ 

oxideert chloride ionen niet,  zodat een Ce4+ oplossing kan gebruikt worden om stalen te 

titreren, waarbij de te onderzoeken stof  in HCl  opgelost is.  Een bijkomend voordeel van 

Ce4+ is, dat er  zouten verkrijgbaar zijn, waarmee eenvoudigweg door afwegen 

standaardoplossingen kunnen gemaakt worden (Tabel 5.12).    

 

Tabel 5.12 : cerium(IV)verbindingen voor de bereiding van standaardoplossingen 

Naam      Formule Molecuulgewicht (g/mol) 

cerium(IV)ammoniumnitraat       Ce(NH4)2(NO3)6 548,2 

cerium(IV)ammoniumsulfaat       Ce(NH4)4(SO4)4⋅2H2O 632,6 

cerium(IV)hydroxide       Ce(OH)4 208,1 

cerium(IV)waterstofsulfaat       Ce(HSO4)4 
 

528,4 

 

Nadelen van Ce4+-oplossingen zijn de vrij hoge kostprijs en het feit dat de geeloranje 

kleur niet intens genoeg is om als indicator bij de titratie te dienen.  De meest gebruikte 

indicator is het  1,10-fenantroline-ijzer(II) complex. 

 

Cerimetrie kan gebruikt worden voor de dosage van een hele reeks kationen, zoals 

Sn2+, Fe2+, Ti3+, VO2+, Mo3+,  W3+ en U4+.   Meestal is een voorafgaande reductie van de 

kationen met een Jones-reductor (zinkamalgaam) vereist.  Ook een dosage van H2O2 en 

H2C2O4 is mogelijk.   Metalen die weinig oplosbare oxalaten vormen (Mg, Ca, Zn, Co, Pb, 

Ag), kunnen gedoseerd worden door de oxalaten in een zuur op te lossen en het vrijgekomen 

oxaalzuur te titreren.   

 

 

 

5.5.6  Metaalhydriden als opslagmedium van waterstofgas 

 

Traditioneel wordt waterstof opgeslagen, getransporteerd en verwerkt in de vorm van 

gecomprimeerd gas of als cryogene vloeistof (vloeibare waterstof).  Metaalhydriden zijn een 

alternatief opslagmedium voor waterstof.  De voordelen van opslag van waterstof onder vaste 

vorm zijn de volumewinst (meer waterstof kan opgeslagen worden op éénzelfde volume) en 

de verhoogde veiligheid (men werkt bij normale druk en temperatuur).   
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Veel metalen, legeringen en intermetallische verbindingen (M) kunnen met  

waterstofgas H2 bij normale druk en temperatuur een metaalhydride MHx vormen.  Een 

vereenvoudigde reactievergelijking is: 

 

2 M + x H2 ⎯→⎯← ⎯⎯   2 MHx 

 

De absorptie
21

 (→) gebeurt als volgt: bij stijgende H2 druk zal een kleine hoeveelheid 

waterstofgas in de metaalfase opgelost worden.  Bij een welbepaalde druk (de zgn. 

‘plateaudruk’) begint de hydridevorming en  H2 zal geabsorbeerd worden bij een praktisch 

constant blijvende druk (Figuur 5.33).  Elke poging om de druk te verhogen, zal enkel 

resulteren in de vorming van meer metaalhydride.  Er ontstaat een twee-fasemengsel 

bestaande uit het metaal en het metaalhydride.  Wanneer alle metaal in metaalhydride 

omgezet is,  zal een verhoging van de H2 druk enkel leiden tot het oplossen van een kleine 

hoeveelheid H2 in de hydridefase.  Extractie van H2 uit de gasfase zal leiden tot een 

ontbinding van het hydride in een poging om de plateaudruk te behouden (principe van Le 

Châtelier).  De absorptie (→) is exotherm en de desorptie (←) is endotherm.  Hierdoor zal 

waterstofgas kunnen uitgedreven worden door verhitting van  het hydride.   De druk van de 

waterstofstroom die ontstaat, is afhankelijk van  de temperatuur waarop het hydride 

ontbonden wordt.   De (temperatuur-druk)-waarden  zijn specifiek voor elk hydride.   

Aangezien de metalen enkel met waterstofgas en niet met andere gassen reageren, kan de 

hydridevorming ook gebruikt worden voor de zuivering van waterstofgas. 

 
Figuur 5.33: Ideale adsorptie en desorptie voor een metaal-waterstofsysteem 

 

 

Hydriden van zeldzame aarden die kunnen gebruikt worden voor de opslag van 

waterstof zijn LaNi5H6, LaNi4,7Al0,3H6, MNi4,5Al0,5H6  en MNi4,15Fe0,85H6.  M staat voor 
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‘mengmetaal’, dat een mengsel van metalen van zeldzame aarden is ( 48-50% Ce, 32-34% La, 

13-14 % Nd, 4-5 % Pr en 1,5% andere zeldzame aarden, zie ook hoofdstuk 5.6): 

 

LaNi5 + 3 H2 ⎯→⎯← ⎯⎯   LaNi5H6 

 

 De zuivere lanthanidemetalen vormen ook hydriden wanneer ze met waterstofgas bij 

300-350 °C worden verhit: Ln + H2 → LnH2. Als hoewel we LnH2 schrijven, kunnen de 

hydriden beter als Ln3+(H-)2(e-) worden geformuleerd, met een elektron gedelokaliseerd in de 

metallische geleidingsband. Bijkomende waterstof kan in interstitiële plaatsen (tussen de 

atomen in het atoomrooster) worden opgenomen, wat frequent tot niet-stoechiometrische 

verbindingen leidt, bijv. LnHx met x = 1,83-2,23 en 2,78-3,00. Bij hoge waterstofdruk worden 

LnH3 verbindingen gevormd. Deze hebben een veel beperktere elektrische geleiding dan de 

LnH2 verbinding, en zijn zoutachtig van natuur: Ln3+(H-)3. Voor Eu en Yb zijn enkel LnH2 

verbindingen bekend, geen LnH3. 

 

 

5.5.7  Metaalhydriden in herlaadbare batterijen 

 

Legeringen als LaNi5 kunnen niet alleen in contact met een gasfase (zie 5.5.6), maar 

ook in alkalische oplossingen, grote hoeveelheden waterstof onder hydridevorming 

absorberen en terug vrijgeven.    Wanneer een anode uit metaalhydride gecombineerd wordt 

met een nikkelkathode, ontstaat er een herlaadbare batterij of galvanische cel.   De globale 

reactie die in de cel plaatsvindt is: 

 

LaNi5 + 6 Ni(OH)2 ⎯→⎯← ⎯⎯   LaNi5H6 + 6 NiOOH 

 

De pijl → komt overeen met de reactie bij het opladen van de batterij, de pijl ← met het 

ontladen.  De celpotentiaal is 1,2 à 1,3 V.  Dit is bijna evenveel als voor de Ni/Cd-cel, die 

conventioneel als herlaadbare batterij wordt gebruikt.   De Ni/metaalhydride-cel heeft echter 

een energiedichtheid, die tweemaal zo hoog is als die van de Ni/Cd-cel, d.w.z.  dat de 

Ni/metaalhydride-cel voor het leveren van eenzelfde vermogen slechts de helft van het 

gewicht van een Ni/Cd-cel nodig heeft.  De cel kan tegen hoge snelheden en bij lage 

temperaturen geladen en ontladen worden.   Bovendien bevat de cel geen giftige materialen. 

                                                                                                                                                        
21 Men moet hier wel degelijk de term ‘absorptie’ en niet ‘adsorptie’ gebruiken, omdat onder 
‘adsorptie’ enkel een hechten van gasmoleculen aan het oppervlak van een vaste stof wordt verstaan.  
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5.5.8  Zuurstofsensors 

 

Om een optimale werking van de driewegkatalysator in auto's (zie 5.5.2.3) te 

verzekeren, moet het zuurstofgehalte van de uitlaatgassen, die de katalysator binnendringen, 

nauwkeurig geregeld worden.  Dit kan door aanpassing van de lucht/brandstof-verhouding .   

Het zuurstofgehalte wordt gemeten met een zuurstofsensor. Meting van de partiële 

zuurstofdruk is ook belangrijk voor andere toepassingsgebieden, zoals in industriële ovens, 

waar door optimalisatie van de verbrandingsefficiëntie  op het brandstofverbruik kan bespaard 

worden.  Verder meet men ook het zuurstofgehalte in gesmolten glas of gesmolten staal. 

 

De zuurstofsensors die in de automobielindustrie worden toegepast (de zgn. ‘Lambda-

sonden’), bestaan uit een galvanische cel met geheel of gedeeltelijk gestabiliseerd zirconia. 

(ZrO2 + Y2O3).    Het verschil in valentie tussen het zirkoniumkation Zr4+ en het yttriumkation 

Y3+ wordt gecompenseerd door  vacante plaatsen in het kristalrooster op de zuurstofposities.   

Aangezien de vacante plaatsen zich kunnen verplaatsen door zuurstofiontransport, zal de 

elektrische geleidbaarheid  gevoelig stijgen t.o.v. niet-gestabiliseerd zirconia.  Wanneer de 

zirconia-elektroliet aan  twee zijden wordt blootgesteld aan een verschillende partiële 

zuurstofdruk, zal er  een galvanische cel gevormd  worden.  De celpotentiaal wordt gegeven 

door de Nernst-vergelijking: 
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waarbij R de gasconstante (8,3143 joule K-1 mol-1)  is, T de absolute temperatuur (K), F de 

Faraday-constante (96485 Coulomb).  p O' 2
 en p O' '

2
 zijn de partiële zuurstofdrukken. 

  

Een zuurstofsensor is gebouwd als een holle buis die aan één zijde gesloten is 

(Figuren 5.34-5.35).  De buis is in de uitlaatpijp gemonteerd,  zodat de buitenzijde aan de 

uitlaatgassen wordt blootgesteld en de binnenzijde aan de buitenlucht.   De partiële 

zuurstofdruk in de lucht dient als referentie.  De celpotentiaal wordt gemeten door elektroden 

die zich aan de buitenzijde en de binnenzijde van de zirconiabuis bevinden.  
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Figuur 5.34: Doorsnede door een ‘Lambda-sonde’ 

 
Figuur 5.35:   De ‘Lambda-sonde’  in de uitlaat van een auto 
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5.6 Metallurgische toepassingen 

 

5.6.1   Bereiding van de metalen van de zeldzame aarden 

 

De bereiding van de metalen van de zeldzame aarden is technisch moeilijk.  Niet 

alleen hebben deze metalen een vrij hoog smeltpunt (tussen 800 en 1700 °C), maar het zijn 

ook sterk reducerende stoffen en ze zijn zeer reactief in gesmolten toestand.   Naargelang het 

smelt- en kookpunt van de elementen, zijn er verschillende procédés in gebruik, die ofwel 

gebaseerd zijn op elektrolyse van gesmolten zouten, ofwel op metallo-thermische reductie
22

. 

 

 

5.6.1.1  Elektrolyse van gesmolten zouten 

 

Deze methode is toepasbaar op de cerium-aarden (La-Nd) en vooral dan op hun 

mengsel, het zgn. ‘mengmetaal’, omdat de metalen van deze elementen een relatief laag 

smeltpunt hebben in vergelijking met de elementen verder uit de lanthanidenreeks.   Men 

voert de elektrolyse uit in een bad van gesmolten chloriden op hoge temperatuur  ( 800 à  

1000 °C).   De gesmolten chloriden zijn een mengsel van watervrije chloriden van zeldzame 

aarden en van alkali- of aardalkalichloriden.  De rol van deze laatste chloriden is het verhogen 

van de elektrische geleidbaarheid en de verlaging van de smelttemperatuur van het mengsel.   

De anode bestaat uit grafiet, de kathode uit  gietijzer.   

 

kathode-halfreactie:   Ln3+ + 3e- → Ln 

anode-halfreactie:  2 Cl- → Cl2 + 2e- 

 

Neodymium wordt soms ook bereid uitgaande van het oxide  door elektrolyse in een bad van 

gesmolten fluoriden.  

 

 

 

 

                                                      
22  Metallo-thermische reductie is de benaming van een metallurgisch procédé waarbij metalen worden 
bereid door reductie met sterk reducerende metalen, zoals calcium of  de lanthaniden zelf. 
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5.6.1.2  Metallo-thermische reductie 

 

Dit procédé is toepasbaar voor de zeldzame aarden van Nd tot Lu en voor Y.  Op 

industriële basis wordt het vooral toegepast bij de productie van neodymium en metalen uit de 

yttriumgroep, met in het bijzonder yttrium en terbium.   Neodymium wordt bereid door de 

reductie van NdF3 met calcium bij hoge temperatuur : 

 

2 NdF3 + 3 Ca → 2 Nd + 3 CaF2 

 

In plaats van fluoriden LnF3 worden soms ook de chloriden LnCl3 als uitgangsmateriaal voor 

de productie van het overeenkomstige lanthanide metaal, maar dan vooral voor de productie 

van La, Ce, Pr, Nd en Gd. De reductie van de chloriden met calcium wordt uitgevoerd bij 

temperaturen tot 1100 °C, terwijl voor de reductie van fluoriden temperaturen tot 1600 °C 

vereist zijn. 

 

Aangezien Sm, Eu en Yb een veel hogere dampspanning hebben dan de metalen van 

de cerium-aarden, kan men ze bereiden door reductie met lanthaan of mengmetaal. In dit 

geval zijn de oxiden het startmateriaal.  

 

 M2O3 + 2 La → 2 M + La2O3 

 

 De gevormde metalen kunnen dan door een vacuümdestillatie afgescheiden worden.  In het 

algemeen kan een vacuümdestillatie gebruikt worden voor de zuivering van de metalen van 

de yttriumgroep.  Dy, Ho en Er kunnen door sublimatie gezuiverd worden.  

 

Legeringen voor magneten, zoals SmCo5 (zie hoofdstuk 5.7),  kunnen rechtstreeks op de 

volgende twee manieren bereid worden: 

 

Sm2O3 + Co3O4 + 7 Co + 7 Ca →  2  SmCo5 +  7 CaO  (co-reductie) 

 

of 

 

Sm2O3 + 10 Co + 3 CaH2 → 2 SmCo5 + 3 CaO + 3 H2  (reductie-diffusie) 
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5.6.2  Fysische eigenschappen van metalen van zeldzame aarden 

 

De metalen van de zeldzame aarden hebben in frisse toestand een sterke metaalglans 

en zilverkleur, maar al snel zal het oppervlak bedekt worden door een grauwe oxidelaag. De 

belangrijkste fysische eigenschappen van de metalen van de zeldzame aarden zijn samengevat 

in Tabel 5.12.  Het elektrische geleidingsvermogen is slechts 0,5 % tot 5% van dat van zilver 

(de beste metallische geleider).  De chemische eigenschappen van de metalen werden in 

5.5.1.1  besproken. 

 

Tabel 5.12: Fysische eigenschappen van metalen van zeldzame aarden 

 

Z Ln atoomgewicht 

(g/mol) 

dichtheid 

(g/cm3) 

smeltpunt 

(°C) 

kookpunt 

(°C) 

39 Y 88.908 4.469 1522 3338 

57 La 138.905 6.146 918 3464 

58 Ce 140.12 6.770 798 3433 

59 Pr 140.907 6.773 931 3520 

60 Nd 144.24 7.008 1021 3074 

61 Pm [145]    

62 Sm 150.4 7.520 1074 1794 

63 Eu 151.96 5.244 822 1527 

64 Gd 157.25 7.901 1313 3272 

65 Tb 158.925 8.230 1356 3230 

66 Dy 162.50 5.551 1412 2567 

67 Ho 164.930 8.795 1474 2700 

68 Er 167.26 9.066 1529 2868 

69 Tm 168.934 9.321 1545 1950 

70 Yb 173.04 6.966 819 1196 

71 Lu 174.967 9.841 1663 3402 
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5.6.3 Legeringen 

 

5.6.3.1  Mengmetaal 

Wanneer een lanthanide-erts wordt verwerkt tot een metaal, zonder scheiding van de 

individuele lanthaniden, dan zal er mengmetaal gevormd worden.  Vaak gebruikt men ook de 

term  ‘mischmetaal’ (‘Mischmetall’: D).   Het mengmetaal zal de lanthaniden bevatten in de 

verhouding zoals ze in het erts voorkomen.  Aangezien  het gehalte aan lanthaniden in 

monaziet en bastnäsiet erg gelijkend is, zullen mengmetalen bereid uit deze ertsen ook een erg  

gelijkende samenstelling hebben.   Soms worden echter door een voorafgaande scheiding de 

zware lanthaniden afgezonderd, omdat deze een hoge commerciële waarde hebben.   Daarom 

bevat het mengmetaal vooral de eerste vier elementen uit de lanthanidenreeks, de zgn. ‘lichte 

lanthaniden’.  Een typische samenstelling van mengmetaal is 25 gew.% La, 50 gew.% Ce, 6 

gew.% Pr, 15 gew.% Nd, 1 gew.% zware lanthaniden en 3 gew.% ijzer.  Mengmetaal wordt 

vooral gebruikt in de staalindustrie. 

 

 

 

5.6.3.2  Pyrofore legeringen 

Wellicht de bekendste legeringen van zeldzame aarden zijn de pyrofore legeringen, 

die gebruikt worden als vuursteentjes in aanstekers of mijnlampen.  Pyrofore legeringen 

bestaan meestal uit een legering van cerium of mengmetaal met ijzer.   De mengverhouding  

varieert sterk van fabrikant tot fabrikant.   Een typische legering bestaat  uit 30% mengmetaal 

en 70% ijzer. Bij een aansteker wordt een stalen wieltje tegen een vuursteen uit een pyrofore 

legering gewreven, waardoor vonken ontstaan, die benzine- of alcoholdampen doen 

ontvlammen.   De vonken worden gevormd doordat de pyrofore legering  zeer broos is, 

waardoor na contact met het stalen wieltje, kleine fragmenten van het oppervlak afgesleten 

worden.    Aangezien pyrofore legeringen zelfs vanaf 150°C vuur kunnen vatten, is de 

wrijvingswarmte en de fijne verdelingstoestand voldoende om te zorgen voor een spontane 

verbranding in de vorm van vonken.  
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5.6.3.3  Legeringen met magnesium en aluminium 

In magnesiumlegeringen zal toevoeging van 0,17 gew.% mengmetaal de micro-

porositeit doen afnemen (belangrijk voor legeringen die moeten gewalst worden).   

Magnesiumlegeringen met zink en 2,5 gew. % mengmetaal zijn heel trekvast.   Over het 

algemeen zullen magnesiumlegeringen met zeldzame aarden hun mechanische eigenschappen 

tot op een hogere temperatuur blijven behouden dan legeringen zonder de zeldzame aarden.  

Een legering met 6 gew. %  Zn, 3 gew. % mengmetaal en 0,4 gew. % Zr is gemakkelijk te 

gieten en is vrij van microporiën.  

 

Aluminiumlegeringen met 1 gew.% mengmetaal zijn gemakkelijker tot draad te 

trekken, zonder een nefaste invloed te hebben op het elektrische geleidingsvermogen.  Deze 

legeringen vinden toepassingen in kabels voor hoogspanningsleidingen.  Zeldzame aarden 

zullen de hardheid, warmtebestendigheid en vastheid van aluminiumlegeringen verhogen.  

Mengmetaal  zorgt voor een fijnere korrel in aluminiumsiliciumlegeringen, die gebruikt 

worden voor het gieten van motorblokken. 

 

 

5.6.3.4   Overige legeringen 

Buiten de reeds vermelde legeringen worden zeldzame aarden nog toegevoegd aan 

legeringen van o.a. Cu, Ni, Co, Mo, V, Ti, Cr, W en Ta.  De reden voor toevoeging is meestal 

het verhogen van de pletbaarheid en vastheid (trek-, buig- en warmtevastheid).  Mengmetaal 

verhoogt de oxidatiebestendigheid van koper, zonder de elektrische geleidbaarheid te 

verslechteren. De intermetallische verbindingen SmCo5 , Sm2Co17 en Nd2Fe14B vinden 

toepassing in de vervaardiging van permanente magneten ( zie  hoofdstuk 5.7).  

Nikkellegeringen worden gebruikt voor de vorming van hydriden als opslagmedium voor 

waterstofgas ( zie 5.5.6). 

 

 

5.6.4  Gebruik in de ijzer- en staalindustrie 

 

Omwille van hun  affiniteit  voor zuurstof en zwavel, worden de zeldzame aarden 

gebruikt voor het verwijderen van deze schadelijke elementen uit staal.    De staalkwaliteit is 

veel beter als het gehalte aan zuurstof en zwavel minimaal is, omdat vooral mangaansulfiden 

(vele staalsoorten bevatten mangaan)  zacht en plastisch genoeg zijn om bij de hoge 



 168

verwerkingstemperaturen vervormd te worden.  Deze insluitsels zullen tijdens het walsen van 

het hete staal tot plaatjes geplet worden, die parallel met de walsrichting gelegen zijn.   

Hierdoor ontstaat er een gelaagdheid in het staal, die voor een mechanische zwakheid 

veroorzaakt.  Door toevoeging van mengmetaal aan het gesmolten staal, zullen de lanthaniden 

reageren met zuurstof en zwavel  onder vorming van harde oxysulfiden en oxiden met een 

hoog smeltpunt.   Deze insluitsels zullen tijdens het walsen niet vervormd worden en zullen 

geen zwakke plaatsen in het staal veroorzaken.   Gietijzer bevat koolstof als belangrijkste 

legeringselement.  Er bestaan verschillende soorten van gietijzer, naargelang  het 

koolstofgehalte en de vorm van de koolstofinsluitsels.  Gietijzer heeft een zeer heterogene 

microstructuur.  De lanthaniden en voornamelijk cerium kunnen gebruikt worden voor een 

controle van de morfologie van de koolstofinsluitsels, bijv.  sferische of wormvormige 

insluitsels.    
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5.7 Magnetische toepassingen 

 

5.7.1  Magnetische eigenschappen van zeldzame aarden 

 

Verbindingen zijn diamagnetisch, als ze de neiging hebben om zich uit een 

magneetveld te verwijderen, en paramagnetisch
23

 als ze de neiging hebben om zich naar een 

magneetveld toe te bewegen.  De twee vormen van magnetisme kunnen onderscheiden 

worden, door een staal gedeeltelijk op te hangen tussen de polen van een elektromagneet (om 

een magnetisch-veldgradiënt te creëren) en dan te controleren of het staal meer of minder 

weegt in aanwezigheid van een magneetveld.  

 

De ionen Y3+, La3+ en Lu3+ zijn diamagnetisch, omdat ze een gesloten-

schilconfiguratie hebben en dus niet beschikken over ongepaarde elektronen.  Alle andere 

driewaardige lanthanide-ionen hebben ongepaarde elektronen en zijn paramagnetisch.   Niet 

Gd3+, met 7 ongepaarde elektronen, heeft het grootste magnetische moment r
μ ,  maar wel 

Dy3+ (f9) en Ho3+ (f1 0).   Dit vormt een sterke tegenstelling met de magnetische momenten 

van de ionen uit de 3d-reeks, waarbij 3d5-complexen het grootste magnetische moment 

vertonen.  In vrije atomen en ionen zullen zowel het orbitaal- als spin angulair moment 

aanleiding geven tot een magnetisch moment.  Wanneer het atoom of ion deel uitmaakt van 

een complex, kan het orbitaal angulair moment, door een interactie van de elektronen met hun 

omgeving,  geëlimineerd worden ("quenching").  De elektronspin zal echter overblijven en 

aanleiding geven tot  paramagnetisme ( ‘spin-only’  paramagnetisme).    Quenching zal 

belangrijk zijn voor d-complexen, maar niet voor verbindingen van lanthaniden omwille van 

de sterke afscherming van de 4f-orbitalen door de bezette 5s- en 5p-orbitalen.    Voor  de 

lanthaniden moet men dus bijdragen van zowel de baanbeweging als van de spin  tot het 

magnetisch moment in rekening brengen.  

 

De magnetische susceptibiliteit kan met behulp van de Van Vleck-formule berekend worden: 
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23 Alhoewel diamagnetisme een eigenschap van alle materie is, zal bij paramagnetische stoffen het 
diamagnetisch aandeel kunnen verwaarloosd worden t.o.v. het paramagnetisch aandeel in het totale 
magnetisch moment. 
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( L g Se+ ) is een tensor-operator, die de perturbatie door het uitwendig magneetveld weergeeft.  

ge is de elektron g-factor ( g = 2,00233), L de orbitaal-angulair-moment operator en S de spin-

angulair-moment operator.  T is de absolute temperatuur, N het getal van Avogadro en k de 

Boltzmannconstante.  Ei
( )0  is de energie van kristalveldniveau i in  afwezigheid van een 

magneetveld ( analoog voor E j
( )0 ).  ψ i

( )0  en ψ j
( )0  zijn kristalveldgolffuncties.   De sommatie i 

loopt over de kristalveldniveaus van de grondtoestand.    De magnetische susceptibiliteit  χ 

(dim: L3 ) geeft weer  in welke mate het magnetische inductie binnen een stof groter of kleiner 

is dan de oorspronkelijke uitwendige magnetische inductie.  Voor diamagnetische stoffen zal 

χ < 1, voor paramagnetische stoffen geldt dat χ > 1 (dankzij de magnetisatie).   De eerste term 

in de Van Vleck-formule is temperatuurafhankelijk (eerste orde storing), terwijl de tweede 

onafhankelijk van de temperatuur is (tweede orde storing).   Voor de meeste paramagnetische 

lanthanide-ionen levert de eerste term de belangrijkste bijdrage en kan de tweede term 

verwaarloosd worden.   De grootte van het effectief magnetisch moment r
μeff   (dim: M1/2L5/2T-

1) wordt gedefinieerd als: 

 

μ
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k T
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waarbij: 
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Na uitwerking heeft men: 
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g is de Landé-factor: 
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Voor Eu3+ moet de tweede term van de Van Vleck-formule wel in rekening gebracht worden, 

omdat de eerste term nul is, omwille van de niet-ontaarde grondtoestand 7F0.   De tweede term 

is ook belangrijk voor Sm3+, omwille van de vele dicht bij elkaar gelegen energieniveaus 
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boven de grondtoestand.    Voor Eu3+ en Sm3+ zal de berekening van μeff bijgevolg veel 

ingewikkelder zijn.   De magnetische momenten voor de verschillende lanthanide-ionen zijn 

in Tabel 5.13 samengevat en in figuur 5.35 schematisch weergegeven.  

 

De magnetische susceptibiliteit kan in principe voor elke oriëntatie van het 

magneetveld t.o.v. de kristallografische hoofdas gemeten worden.  Meestal worden enkel de 

parallelle susceptibiliteit ( χ// ) en de loodrechte susceptibiliteit ( χ⊥ ) beschouwd.   Voor een 

poedervormig staal zal men een gemiddelde susceptibiliteit vinden: 

 

χ
χ χ

gemidd =
+ ⊥/ /

2 22
3
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Tabel 5.13:  Grootte van de effectieve magnetische momenten r
μeff  voor driewaardige ionen 

van de zeldzame aarden. 

 

 

Ion aantal ongepaarde 

 elektronen 

μeff ( in Bohrmagneton) 

La3+ 0 0 

Ce3+ 1 2,56 

Pr3+ 2 3,62 

Nd3+ 3 3,68 

Pm3+ 4 2,83 

Sm3+ 5 1,55-1,65 

Eu3+ 6 3,40-3,51 

Gd3+ 7 7,94 

Tb3+ 6 9,7 

Dy3+ 5 10,6 

Ho3+ 4 10,6 

Er3+ 3 9,6 

Tm3+ 2 7,6 

Yb3+ 1 4,3 

Lu3+ 0 0 

Y3+ 0 0 
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Figuur 5.35: Evolutie van de grootte van de effectieve magnetische momenten r

μeff   

 over de lanthanidenreeks. 

 

 

 

7.7.2  NMR-shift reagentia 

 

Het principe van NMR (nucleaire magnetische resonantie) is het waarnemen van transities 

tussen kernspintoestanden
24

 in een magneetveld door absorptie van elektromagnetische 

straling in het radiofrequentiegebied.   De exacte absorptiefrequentie van een kern in een 

organisch molecule is afhankelijk van de lokale elektronische omgeving, omdat de elektronen 

een klein magneetveld genereren, dat tegengesteld gericht is t.o.v. het uitwendige 

magneetveld (omwille van de wet van Lenz).   De elektronen zullen de kern als het ware van 

het uitwendige magnetische veld trachten af te schermen (shielding-effect) en deze 

afscherming zal des te groter zijn naarmate de elektronendichtheid rond de kern toeneemt.   

Een kern met een goede afscherming zal bij een hoger magneetveld absorberen  dan een kern 

                                                      
24 Er kunnen enkel NMR spectra van kernen met een magnetisch moment worden opgenomen.  Een 
kern zal een magnetisch moment hebben als er een oneven aantal protonen aanwezig zijn ( bijv. 1H, 
13C, 14N, 19F en 31P).  Het magnetisch moment is willekeurig georiënteerd in afwezigheid van een 
uitwendig magneetveld.  In een magneetveld echter zal het zich parallel of antiparallel t.o.v. het veld 



 174

met een geringe afscherming.   Dit verschil in absorptie van een kern  t.o.v. een kern in een 

referentieverbinding noemt men chemische shift en deze wordt uitgedrukt in ppm.  In 1H-

NMR strekken de chemische shifts zich uit over een gebied van ongeveer 10 ppm, voor 13C-

NMR is dit ca. 200 ppm.   1H spectra zijn vaak eenvoudig te interpreteren, omdat de 

verschillende resonantiepieken zelfs bij kleiner magneetvelden (60-100 MHz) niet 

overlappen, maar in complexe moleculen in dit wel het geval.   Hierdoor kan er  veel 

informatie verloren gaan.  De spectra zullen zeer complex zijn als de chemische shift van 

dezelfde grootte is als de koppelingscontante
25

 (tweede-orde spectra).  Een tweede-orde 

spectrum zal vereenvoudigd worden door het aanleggen van een sterker magneetveld (250-

500 MHz).   Een andere mogelijkheid is het gebruik van shift-reagentia, die in staat zijn om 

in het organische molecule een sterke NMR shift te induceren.  Shift-reagentia bestaan uit 

paramagnetische lanthanidecomplexen.   Door complexatie met Lewisbasen zoals aminen, 

alcoholen, ketonen, esters, ethers,... kunnen deze complexen hun coördinatiegetal verhogen, 

zodat er nieuwe complexen in de oplossing gevormd worden.    Het shift-reagens zorgt ervoor 

dat de kernen van het substraatmolecule onder de invloed van een sterk plaatselijk 

magneetveld komt.   Men spreekt van een pseudo-contact interactie, omdat het effect gewoon 

doorheen de ruimte en niet via chemische verbindingen een invloed uitoefent. Een voordeel 

van lanthanide shift-reagentia is, dat ze voor een relatief kleine lijnverbreding van de pieken 

in het NMR-spectrum zorgen.  Men wil natuurlijk een zo groot mogelijke shift, maar de ionen 

die de grootste shift veroorzaken, zullen ook  de grootste lijnverbreding geven.  Daarom moet 

men bij de selectie van het lanthanide ion een compromis zoeken tussen een grote shift en een 

kleine lijnverbreding.   Vooral europium- en praseodymiumcomplexen vinden toepassing als 

shift-reagens. 

 

Een veel gebruikt shift-reagens is Eu(dpm)3 (Figuur 5.36). Eu(dpm)3 zal voor een 

shift naar lager veld zorgen,  terwijl Pr(dpm)3 een verschuiving naar hoger veld veroorzaakt.  

Een nadeel van deze complexen is dat ze slecht oplossen in verschillende solventen. De 

oplosbaarheid wordt verbeterd na fluoreren van de liganden rond het lanthanide ion.  Dit 

resulteert ook in een grotere Lewiszuurheid, waardoor een sterkere associatie met het 

substraatmolecule zal plaatsvinden. Hierdoor is er een uitbreiding van de interactie naar 

minder basische groepen van het substraatmolecule. Een voorbeeld van een gefluoreerd shift-

reagens is Eu(fod)3 (Figuur 5.37).  

                                                                                                                                                        
richten.  De twee oriëntaties hebben een verschillende energie, zodat er transities tussen beide 
energieniveaus kunnen waargenomen worden. 
25 Door interactie tussen de spinsystemen van naburige niet-equivalente kernen zal een resonantielijn 
in verschillende equidistante componenten gesplitst worden. De scheiding tussen deze lijnen is de 
‘koppelingsconstante’. 
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Figuur5.37: Eu(fod)3 
 

5.7.3  Contrast-reagentia voor NMR-beeldvorming 

 

NMR-beeldvorming (‘NMR imaging’) is een belangrijke medische diagnosetechniek 

en is gebaseerd op 1H-NMR.  Aangezien de resonantiefrequentie evenredig is met het 

aangelegde magneetveld, zal een  lineaire magnetische veldgradiënt leiden tot een reeks 

resonantiefrequenties, die de ruimtelijke verdeling van de nucleaire spins weergeven.  De 

voornaamste bijdragen tot het NMR-signaal worden geleverd door de protonen in 

watermoleculen en in mindere mate door lipiden (vetten).    Aangezien het grootste gedeelte 

van het menselijk lichaam uit water bestaat, zal NMR-beeldvorming vooral de waterverdeling 

in het lichaam  weergeven. MRI geeft beelden van weefsels en organen die topologische 

representaties zijn van NMR-parameters.  Het beeld is geen fysisch beeld, maar stelt de 

spindichtheid voor, of de spin-rooster-relaxatietijd (T1) of spin-spin-relaxatietijd (T2).  De 

spin-rooster-relaxatie is het proces, waarbij de spinpopulatie na absorptie van het radiosignaal 

zal terugkeren naar de Boltzmann-evenwichtspopulatie.  Dit gebeurt door uitwisseling van de 

spinenergie met de thermische beweging (vibraties) van de moleculen waarvan de spins deel 

uitmaken.    Bij spin-spin-relaxatie zal een spin in de hoogste energietoestand zijn energie  

overdragen aan een spin in de laagste energietoestand.  Er vindt dus geen netto-verandering 

van spin plaats.   Elk weefsel zal zijn specifieke spindichtheid en relaxatietijden hebben, zodat 
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het van andere weefsels kan onderscheiden worden.   Vooral tumoren zullen sterk afwijkende 

waarden geven, waardoor deze techniek bij uitstek geschikt is om kanker in een vroeg 

stadium op te sporen.   

 

Contrastreagentia worden toegepast om een onderscheid te maken tussen weefsels 

met een overeenkomstige spindichtheid of om de werking van een orgaanfunctie te 

controleren (bijv.  urineafscheiding in de nieren). De meest gebruikte contrastreagentia zijn 

gadoliniumchelaatcomplexen.  Gd3+ heeft een S grondtoestand, waardoor het ion geen 

magnetische anisotropie vertoont. Het combineert een groot magnetisch moment (S= 7/2) met 

een lange elektronische spinrelaxatietijd, twee eigenschappen die van belang zijn voor het 

verkrijgen van interactie met spins in de omgeving (van omliggende atomen). Aangezien vrij 

Gd3+ toxisch is, moet het met liganden worden gecomplexeerd om de meeste beschikbare 

coördinatieplaatsen te blokkeren. De vereiste complexen moeten kinetisch en 

thermodynamisch heel stabiel zijn, maar moeten tenminste één watermolecule in hun eerste 

coördinatiesfeer, in snelle uitwisseling met het water in de bulk, om een snelle relaxatie van 

alle solventprotonen toe te laten. De complexen moeten niet alleen zeer stabiel zijn omwille 

van de toxische effecten van Gd3+, maar ook om het Gd3+ na gebruik efficiënt uit het lichaam 

te kunnen verwijderen. Meestal wordt een dosage van 0,1 tot 0,2 mmol contrastreagens per kg 

lichaamsgewicht toegepast. De anionische complexen Gd(DTPA2- (MAGNEVIST) en 

Gd(DOTA)- (DOTREM) waren de eerste  gadoliniumcomplexen die voor klinisch gebruik op 

de markt werden gebracht (Figuur 5.38). Later werden twee neutrale complexen, Gd(DPTA-

BA) (OMNISCAN) en GdHPFO3A) (PROHANCE)  op de markt geïntroduceerd om te 

voorzien in systemen met een gereduceerde osmolariteit voor toepassingen die een hoge 

concentratie aan contrastreagens vereisen.  Het is interessant te vermelden dat van alle 

gekende gadoliniumcomplexen, Gd-DOTA de grootste stabiliteitscontante heeft (logK = 

24,7).  
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Figuur 5.38:  Schematisch overzicht van de vier liganden waarvan de Gd3+ complexen 

momenteel toepassing vinden als contrast reagens voor MRI; met vermelding van de 

stabiliteitsconstanten  

 

 

Momenteel bestaat er veel interesse in de ontwikkeling van nieuwe contrastreagentia 

die weefsel- of orgaanspecifiek zijn. Bijvoorbeeld contrast reagentia die geschikt zijn voor het 

opsporen van afgestorven weefsel (o.a. necroseweefels na een hartinfarct) of die lever-

specifiek zijn. Men baseert zich hierbij vooral op liganden die afgeleid zijn van DTPA of 

DOTA, maar die een vergelijkbare thermodynamische stabiliteit hebben. 
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5.7.4  Permanente magneten 

 

Zoals reeds in 5.7.1 vermeld, zijn de meeste lanthaniden paramagnetisch. Het 

Curiepunt (Curietemperatuur) voor gadolinium is 293 K.  Beneden deze temperatuur zal 

gadolinium ferromagnetisch worden.   Dit Curiepunt is echter te laag voor praktisch gebruik 

in magneten.  Daarom heeft men gezocht naar verbindingen van lanthaniden met andere 

elementen die een hoger Curiepunt (700 à 1000 K) hebben en goede magnetische 

eigenschappen vertonen.  De intermetallische verbindingen van het type LnCo5 en Ln2Co17 

worden gebruikt voor het vervaardigen van permanente magneten met een hoge veldsterkte 

en levensduur.  Als Ln wordt vooral mengmetaal of samarium gekozen.  Binaire 

ijzerlegeringen worden niet toegepast, omdat deze een te laag Curiepunt hebben. Wel bestaan 

er magneten uit ternaire ijzerlegeringen, zoals Sm2(Co,Fe)17.  Een nieuwe generatie magneten 

is gebaseerd Nd2Fe14B. IJzer en neodymium zijn goedkoper dan kobalt en samarium. Een 

nadeel van de Nd-Fe-B magneten is het lage Curiepunt (585 K), waardoor de magnetische 

eigenschappen bij kamertemperatuur een sterke temperatuursafhankelijkheid vertonen.  Al 

deze legeringen zijn niet magnetisch uit zichzelf, maar moeten gemagnetiseerd worden.  De 

magneten worden vervaardigd door eerst de legering tot op de grootte van magneetdomeinen 

te verkleinen.  Daarna wordt het poeder in een magneetveld georiënteerd, geperst en 

gesinterd.   Bij een ander procédé wordt het poeder in een magneetveld georiënteerd en 

vervolgens in een polymeermatrix ingebed. 

 

Permanente magneten uit legeringen van zeldzame aarden hebben zeer vele 

toepassingen: elektromotoren, luidsprekers, microfoons, GSM-toestellen, elektrische 

schakelaars, magnetische sloten,  magnetische ophanging in ultracentrifuges en 

turbomoleculaire pompen,  meettoestellen (balansen, galvanometers, Watt-uur meters), 

massaspectrometers,  ..... 
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5.8 Overige toepassingen 

 

5.8.1  Diamantsimulanten 

 

In de edelsteenhandel tracht men dure, natuurlijke edelstenen te vervangen door 

synthesen en simulanten.   Een synthetische edelsteen heeft identieke chemische en fysische 

eigenschappen als de natuurlijke edelsteen, zodat  synthesen vaak moeilijk van hun 

natuurlijke tegenhangers te onderscheiden zijn.  Simulanten lijken enkel uiterlijk op de 

natuurlijke edelsteen, terwijl ze een andere chemische samenstellingen hebben en ook kunnen 

verschillen in fysische eigenschappen zoals dichtheid.  Simulanten kunnen zowel andere 

natuurlijke edelstenen als kunstproducten zijn.  Een kunstproduct is een door de mens 

gemaakte edelsteen ,die geen  tegenhanger in de natuur heeft. 

 

Gezien de hoge kostprijs van natuurlijke diamant, is het begrijpelijk dat  er heel wat 

simulanten op de markt zijn.   Synthetische diamant van edelsteenkwaliteit is tot hiertoe nog 

niet gecommercialiseerd, alhoewel daarin in de volgende jaren waarschijnlijk wel verandering 

zal komen.   Drie diamantsimulanten bevatten zeldzame aarden en het zijn allemaal 

kunstproducten: YAG, GGG en cubic zirconia.  In Tabel 5.14 worden de eigenschappen van 

deze simulanten vergeleken met die van natuurlijke diamant. 

 

YAG is een acroniem voor yttrium-aluminium-granaat, Y3Al5O12.   Eénkristallen van 

YAG kunnen door het Czochralski-procédé gemaakt worden.  Hierbij wordt een kristal door 

een opwaartse draaiende beweging uit de smelt getrokken.  Zuivere kristallen van YAG zijn 

kleurloos en worden onder de handelsbenaming ‘Diamonair’ op de markt gebracht.  Het is 

meestal vrij van insluitsels of bevat zeer kleine gasbelletjes, die bij een 10× vergroting niet 

waar te nemen zijn.  Dit materiaal lijkt mede dankzij de vrij hoge dispersie vrij sterk op 

diamant.   Door toevoeging van spoorelementen kunnen kristallen in verschillende kleuren 

gemaakt worden (Tabel 5.15).   

 

GGG is een acroniem voor gadolinium-gallium-granaat, Gd3Ga5O12.  Door zijn 

hogere dispersie lijkt GGG beter op diamant dan YAG.  GGG heeft het nadeel zacht te zijn 

(slechts 6,5 op de schaal van Mohs), zodat het niet erg geschikt is om in een ring te dragen.  

Daarnaast verkrijgen de kristallen met onzuiverheden vaak een bruinachtige tint na 

blootstelling aan U.V.-licht.  Opvallend is de zeer hoge dichtheid van GGG (7,05 g/cm3).  
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Tabel 5.14: Vergelijking tussen de eigenschappen van diamant en simulanten,  

die zeldzame aarden bevatten. 

 

 chemische 

formule 

n D.B. H D 

g/cm3 

dispersie 

(CF) 

therm. 

geleidb. 

diamant C 2,42 geen 10 3,51 0,025 zeer 

hoog 

YAG Y3Al5O12 
 

1,83 geen 8 4,67 0,015 heel laag 

GGG Gd3Ga5O12 
 

2,03 geen 6,5 7,05 0,022 heel laag 

cubic 

zirconia 

ZrO2 + Y2O3 
 

2,19 geen 8-8,5 5,95 0,035 heel laag 

 

hierbij is: 

* n : brekingsindex 

* D.B. : dubbelbreking.  De dubbelbreking is het verschil tussen de hoogste en laagste 

brekingsindex bij dubbelbrekende stoffen.  Aangezien diamant en de weergegeven simulanten 

enkelbrekend zijn, zal de dubbelbreking gelijk aan nul zijn.   

* H : hardheid op de schaal van Mohs. Deze hardheidschaal bevat tien mineralen en een 

mineraal met een hogere Mohs-hardheid zal een mineraal met een lagere hardheid krassen. 

De Mohs-schaal is talk (1), gips (2), calciet (3), fluoriet (4), apatiet (5), veldspaat (6), kwarts 

(7), topaas (8), korund (9) en diamant (10). Diamant is dus de hardste stof. Opdat een 

edelsteen geschikt zou  zijn om in een ring gedragen te worden, moet zijn hardheid minstens 7 

bedragen (om krassen door het overal aanwezige kwartsstof te vermijden). 

* dispersie : het verschil in brekingsindex voor de Fraunhofer C-lijn (656,3 nm) en  F-lijn 

(486,1 nm).  Diamant dankt zijn kleurschittering (het zgn. "vuur") aan zijn hoog 

dispersievermogen. 

* therm. geleidb. : thermische geleidbaarheid.  Aangezien diamant de hoogste thermische 

geleidbaarheid van alle stoffen heeft en zijn simulanten een heel lage thermische 

geleidbaarheid hebben, is het meten van de thermische geleidbaarheid met een diamanttester 

een waardevol hulpmiddel om een onderscheid tussen natuurlijke diamant en 

diamantsimulanten. te bepalen 
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Tabel 5.15:  Kleurende spoorelementen in YAG 

 

 

 

Cubic zirconia (CZ) is een handelsbenaming voor gestabiliseerd kubisch zirconia.  

Zirconia of zirkoniumdioxide (ZrO2)  komt in drie verschillende modificaties voor, die stabiel 

zijn in verschillende temperatuursgebieden : een kubische modificatie bij zeer hoge 

temperaturen ( > 2730°C), een tetragonale modificatie tussen 1100 en 2730°C en tenslotte een 

monokliene modificatie die stabiel is onder 1100°C.   Door toevoeging van ongeveer 15 

gew.% Y2O3  wordt gestabiliseerd zirconia verkregen dat zelfs bij kamertemperatuur de 

kubische kristalstructuur behoudt.  Er wordt in feite een vaste oplossing gevormd tussen ZrO2 

en Y2O3, die de fluorietstructuur heeft.  De kubische modificatie heeft veel betere 

mechanische eigenschappen dan de tetragonale en monokliene modificaties.  Ook door 

toevoeging van CaO i.p.v. Y2O3 kan gestabiliseerd kubisch zirconia verkregen worden. Cubic 

zirconia is de meest realistische diamantsimulant en wordt massaal  verhandeld.  Nadat het in 

1976 voor het eerst op de markt werd gebracht, heeft het snel alle andere diamantsimulanten 

(ook YAG en GGG) verdrongen.  Cubic zirconia lijkt zo sterk op diamant, dat een leek en 

zelfs een onervaren juwelier zich gemakkelijk kan vergissen.  Onderscheid tussen diamant en 

cubic zirconia kan eenvoudig gemaakt worden door meting van de thermische geleidbaarheid 

(die veel hoger is voor diamant).    Cubic zirconia wordt geproduceerd volgens het  skull-

smeltproces (of ‘koude kroes’-methode).   Het apparaat bestaat uit naast elkaar geplaatste 

dubbelwandige metalen buisjes met inwendige waterkoeling, binnen de koperen spoel van een 

radiofrequentiegenerator
26

.  Door nauwkeurige temperatuurcontrole kan ervoor gezorgd 

                                                      
26 Een radio-frequentie-generator genereert een veranderend magnetisch veld binnen de spoel.   Dit 
veranderend magnetisch veld  induceert circulaire elektrische stromen binnenin een geleider, 
waardoor deze wordt verhit. 

kleurend element kleur 

Pr bleekgroen 

Nd lila 

Ho goudgeel 

Er roze 

Cr groen 

Mn rood 

Co blauw 

Ti geel 
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worden dat de basisgrondstoffen ZrO2 en Y2O3  in de zone direct naast de buisjes vast blijven 

(dikte van de laag  ca. 1 mm) terwijl de rest opgesmolten wordt.  De kristallisatie gebeurt door 

langzame afkoeling van de smelt.  Deze methode moet toegepast worden omwille van de zeer 

hoge smelttemperatuur van ZrO2  (2750°C), waardoor de conventionele platinakroezen niet 

kunnen gebruikt worden.  Omdat ZrO2 bij kamertemperatuur niet geleidend is, wordt een 

beetje zirkoniummetaal toegevoegd.  Zuiver cubic zirconia is kleurloos, maar evenals bij 

YAG worden vaak kleurende spoorelementen toegevoegd.  

 

 

7.8.2  Hoogresistieve keramiek 

 

Keramische materialen uit ZrO2 met 5-6 mol% Y2O3  vertonen goede mechanische 

eigenschappen. Aangezien er minder Y2O3 aanwezig is dan in de diamantsimulant cubic 

zirconia, spreekt men ook van partieel gestabiliseerd zirconia. Hierin komen zowel de 

kubische als de monokliene fase voor.  Omwille van hun zeer hoge hardheid en slijtvastheid 

kunnen ze gebruikt worden voor de vervaardiging van messen en scharen die steeds scherp 

blijven.  Een andere mogelijke toepassing is de vervaardiging van dieselmotorblokken uit 

keramiek. De Nernst-gloeier is een veel gebruikte stralingsbron voor infraroodspectroscopie. 

Het bestaat uit een staafje partieel gestabiliseerd zirconia of yttriumoxide dat door middel van 

elektrische stroom tot 1000 à 1800 °C verhit wordt.  Hierbij wordt er straling geproduceerd 

van 0,4 μm in het zichtbare gebied tot 20 μm in het verre I.R.  Aangezien het materiaal een 

halfgeleider is en de weerstand zal dalen met hogere temperatuur, moet het staafje eerst verhit 

worden om het elektrisch geleidingsvermogen te vergroten. Van de andere kant moet er ook 

een ballastweerstand in de circuit worden ingebouwd, om te vermijden dat de bron niet 

oververhit geraakt.  Een voordeel is de lage kostprijs, maar daar staat tegenover dat de Nernst-

gloeier erg fragiel is.  Lanthaanchromiet, LaCrO3, wordt gebruikt als een elektrisch 

verhittingselement.  Het materiaal heeft een zeer hoog smeltpunt (> 2400 °C) en is zeer 

bestand tegen corrosie.  
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5.8.4  Polijstmiddelen 

 

CeO2 wordt reeds lang toegepast als polijstmiddel voor glas en voor edelstenen uit de 

kwartsgroep (bergkristal, rookkwarts, amethist, ...) en de berylgroep (aquamarijn, smaragd, 

..).   Het polijsten van edelstenen is een laatste bewerking na zagen en slijpen.  Door het 

polijsten verkrijgt een edelsteen zijn glans, omdat een hoge graad van gladheid van het 

oppervlak wordt verkregen, zodat gereflecteerd of doorgelaten licht niet door oneffenheden 

op het oppervlak verstrooid worden.     De bewerking zelf wordt uitgevoerd door het 

ceriumoxide met water tot een pasta te vermengen en op een ronddraaiende polijstschijf uit 

plexiglas, leer of vilt uit te smeren, waarna de steen tegen de polijstschijf wordt gedrukt.  Wat 

glas betreft, wordt  CeO2 vooral toegepast voor het polijsten van lenzen, brilglazen, TV-

schermen en spiegels.       

 

Het polijsten is in feite geen mechanische, maar een chemische bewerking.  Dit komt 

tot uiting in het feit  dat CeO2 enkel kan gebruikt worden voor een beperkt aantal  

silicaatverbindingen en dat de keuze van de polijstvloeistof zeer belangrijk is. De 

polijstvloeistof moet actieve hydroxylgroepen bevatten, zoals  alcoholen en vooral  water.   

Wanneer glas in contact komt met water, zal het glasoppervlak een structurele verandering 

ondergaan, waarbij er een gehydrateerde laag gevormd wordt.  Het is deze zachtere 

gehydrateerde laag welke bij het polijsten zal verwijderd worden.  Na het polijsten zal het 

oppervlak zo glad als een waterspiegel zijn, d.w.z. dat er bij sterke vergroting zelfs geen 

oneffenheid zal kunnen waargenomen worden.  Natuurlijk kunnen er eventueel later wel fijne 

krassen op het oppervlak ontstaan.    Het juiste reactiemechanisme waarbij intermediaire 

complexen van het type [...Ce-O-Si...] gevormd worden, is nog niet bekend.        

 

 

 

5.8.5  Nucleaire toepassingen 

 

De gecontroleerde kernsplijting van nucleaire brandstoffen  in een kernreactor kan 

dienen als bron van energie, als bron van neutronen en gammastralen voor wetenschappelijk 

onderzoek en als bron voor de vervaardiging van kunstmatige isotopen.  Als kernbrandstof 

gebruikt men meestal natuurlijk uranium dat aangerijkt is met de isotoop 92
235U .   De 

kernsplijting van 92
235U  wordt geïnduceerd door langzame neutronen en mogelijke reacties zijn: 
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13U n Y I n+ → + +  

 

92
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0
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0
12U n Kr Ba n+ → + +  

 

92
235

0
1

37
92

55
140

0
14U n Rb Cs n+ → + +  

 

Omdat er bij elke kernsplijting meer neutronen gevormd worden dan er verdwijnen, is 

er sprake van een kettingreactie.  De gevormde neutronen hebben een zeer hoge kinetische 

energie en men spreekt daarom wel eens van snelle neutronen.  Om de kernreactie in de hand 

te houden, moet een deel van de neutronen uit het systeem verwijderd worden.   Praktisch 

gebeurt dit door middel van controlestaven, die bestaan uit metalen die in sterke mate 

thermische neutronen absorberen.  Door in- of uitschuiven van de staven tussen de 

brandstofelementen kan de snelheid van de kernreactie geregeld worden.  Deze staven kunnen 

gemaakt zijn uit cadmium of boor, maar veruit het meest geschikte metaal is gadolinium.  

Gadolinium heeft van alle gekende stoffen het grootste absorberende vermogen voor 

thermische neutronen. Dit absorberend vermogen wordt uitgedrukt door het begrip ‘effectieve 

doorsnede’.  De effectieve doorsnede kan veel groter zijn dan de werkelijke doorsnede van 

het ion en is afhankelijk van de energie van de gebruikte neutronen. Hoe kleiner de energie 

van de neutronen is, hoe groter de effectieve doorsnede zal zijn.  De eenheid voor effectieve 

doorsnede is de barn ( 1 barn = 10-28 m2, dim: L2).   Gadolinium in zijn natuurlijk 

isotopenmengsel heeft een effectieve doorsnede van ca. 46000 barn, de isotoop 157Gd ( 16% 

abundantie) heeft zelfs een effectieve doorsnede van 255000 barn.   Ter vergelijking : boor 

heeft slechts een effectieve doorsnede van 760 barn.   Ook Sm, Eu en Dy zijn geschikt, maar 

dan wel in veel mindere mate. De lanthanidenreeks vertoont geen periodisch verloop wat de 

effectieve doorsnede betreft, omdat dit een eigenschap van de kern en niet van de elektronen 

is.   Europiumhexaboride, EuB6 kan gebruikt worden als neutronenabsorbeerder in snelle 

kweekreactoren.    

 

De snelle neutronen die bij de kernreactie ontstaan zijn zelf niet zo geschikt om de 

kernreactie te onderhouden.  Daarom worden de neutronen vertraagd door een moderator die 

de brandstofcellen omgeeft.  Snelle neutronen die door een moderator zijn vertraagd, noemt 

men thermische neutronen.  Het zijn dus deze thermische of vertraagde neutronen, die door de 

controlestaven worden geabsorbeerd. Moderatoren zullen neutronen slechts in een zeer 

beperkte mate absorberen.  Bekende moderatoren zijn water, zwaar water en grafiet.   Ook 

cerium- en yttriumhydriden zijn geschikte moderatoren, omwille van hun thermische 

stabiliteit. 
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Onstabiele isotopen (144Ce, 154Eu en vooral 170Tm) worden  gebruikt voor  draagbare 

bronnen van γ-straling.  Zulke bronnen vinden in de techniek bijv. toepassing voor de 

controle van lasnaden.   De energie die bij het nucleair verval van 147Pm vrijkomt, wordt 

toegepast in warmtebronnen. De β-straling wordt in nucleaire batterijen  eerst door een CdS-

fosfor in zichtbaar licht omgezet en daarna door een foto-elektrische cel in elektrische stroom.   
147Pm-batterijen zorgen voor de stroomvoorziening in  satellieten.   Promethium wordt ook 

gebruikt in luminescerende verf voor wijzerplaten en wijzers in horloges.     
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