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1. De volgende vragen betreffen het metaal hafnium en zijn verbindingen: (20p)

a) Het Hfwordt gewonen volgens hetzelfde proces als de winning van het titaan, d.w.z. het Kroll
proces. BeschrijfKort hoe dit metaal uit zijn erts hafnia (Hf02) wordt gewonnen. Schrijf ook de
relevante chemische reacties op. (2p)

b) Het hafnium, samen met Ti en Zr, behoort tot groep IVB in het periodieke systeem (zie Extra
info). Van Ti naar Hfneemt de atoomstraal flink toe, d.w.z. van 1.47 A naar 1.60 A. Maar de
atoomstraal van Hf (1.59 A) is iets kleiner dan die van Zr. Hoeverklaar je dit? (lp)

c) Het hafnia heeft de fluoride structuur. Ais Hr+-ionen door Ca2+worden vervangen, ontstaan er
dan zuurstofvacatures welke mobile zijn bij hoge temperatuur. Tot welke toepassingen kan deze
eigenschaap leiden? Geef een concreet voorbeeld en beschrijfhoe zulk in zijn werk gaat. (2p)

d) Een Ca-gedoteerd hafnia heeft de kubishe structuur (CaF2-type) met de eel as a=5,167 A. Uit de
meting van de dichtheid vindt men de volgende waarde: p=9,392 g/cm3. Bereken de ehemische
formule van deze gedoteerde verbinding. Neem bij de berekening N=6,022x 1023.De
atoomgewiehten van Hf, Ca en 0 zijn resp. 178,49,40,08 en 16,00. (2p)

e) Het hafnia reageert met BaO (keukenzout structuur) tot het perovskiet BaHf03. Teken deze
structuur. Welke eoordinatiegetallen hebben het hafnium en het barium? Wat is het roostertype?
(2p)

f) Het BaHf03 kristalliseert in een kubische structuur. Uit de rontgen poederdiffraetie vindt men de
volgende lijnen:

~121,29 130,28 137,31 143.35 148.78 153,79162,98 167,291 eer:"te4

Bereken de eel as a van BaHf03 (A.=1.5418A). Geef de Miller indices voor e diffraetie lijnen
(3p).

g) In BaHf03 raken de kationen en anionen elkaar aan. Ook raken de 02-_ anionen net aan. Bereken
de ionenstraal voor Hr+, Ba2+en 02- respectievelijk (maak gebruik van de ce as in vraag 1f.
Indien deze niet besehikbaar is, druk de resultaten uit in a). Bereken vervolgens de
tolerantiefactor (t) voor BaHf03. Klopt de t-waarde met de waargenomen kubisehe structuur?
(3p)

h) Ais een deel van Ba door Sr wordt vervangen, bijv. B'1<1.7SSrO.2SHf03,verandert de structuur van
kubisch naar tetragonaal. Verder substitutie resulteert een orthorhombisch symmetrie. Kan men
de veranderingen van de structuur uit het poederdiffractogram zien? Zo ja, waar zie je het
verschil? Geef een concreet voorbeeld. (Stel dat het rooster steeds primitiefblijft) (2p)



i) Ce3+-gedodeerd BaHf03 toont een blauw luminescentie. BaHf03:Ce3+ is dus een potentieel
scientillator materiaal voor het PET -scanner. De ionenstraal van Ce3+is 1.34 A. Om welke

kation, Ba2+of Hf+, vervangt het Ce3+?Licht je antwoord toe. (maak gebruik van de
ionenstralen in 1g) (1p)

j) Ais men het BaHf03 synthetiseert, wordt BaC03 ofBa(N03)2 gebruikt als bron van BaO door
thermische ontleding. Welke verbinding, BaC03 ofBa(N03)2, ontleedt makkelijk door
verhitting? Argumenteer je antwoord. (2p)

2. De volgende vragen betreffen het 3d elementen en hun verbindingen. (lOp)

a) In vergelijken met de oxiden van aardalkalimetalen (bijv. MgO of CaO), vertonen de oxiden van
3d-metalen vaak hoge concentratie van defecten (bijv. TiO, FeO, NiO ... ). Leeguit hoe dit zo is.
(lp)

b) Een voorkomend defect type van 3-d metaaloxiden is de anionen vacatuur. In sommige stoff en,
is de vacatuurconcentratie vrij hoog (bijv. Ti02_x(x=O.1) en V02-x (x=O.2) ... ). Kunnen deze
stoffen ook gebruikt worden als vaststofelektrolyt voor zuurstofion? Lichtje antwoord toe. (2p)

c) Veel3-d overgangsmetaaloxiden met deformule MO hebben de keukenzoutstructuur maar ze
vertonen verschillende fysische eigenschapen. VO is een metallische geleider en NiO vertoont
praktisch geen elektrische geleiding. Hoe verklaar je dit. (lP)

d) Spinellen die ijzer ionen bevatten worden als ferrieten genoemd. Ferriet(fn zijn meestal
omgekeerde spinellen. Wat is het verschil van de ionenverdeling tussen het normale (bijv.
MgAh04) en het omgekeerde (bijv. Fe304) spinel? Hoe verklaar je dat? (2p)

e) Ferrieten vertonen vaak het zogenaamde ferrimagnetisme. Wat is het ferrimagnetisme? Hoe
ontstaat het in de spinelstructuur? (2p)

f) Bereken de magnetische spins van het ferriet NiFe204 in de volgende gevallen: i) normale spinel
en ii) omgekeerde spinel. Vit de magnetische meting vindt men 2,1 spins per eenheidformule. Is
het NiFe204 een normaal of een omgekeerd spinel? (2p)

3. Rangschik de volgende verbindingen telkens in afnemende fysische eigenschappen. Argumenteer
uw antwoord. (6p)

a) Thermische stabiliteit van SrC03, Ah(C03)3 and Na2C03. (2p)

b) Oplosbaarheid van LiCI, LiBr en LiI. (2p)

c) Vluchtigheid van Ti02 en TiCl4 en Tik (2p)



4. Als men het KF (NaCl structuur) met het MgFz (TiOz-structuur) laat reageren, ontstaat er het
perovskiet (KMgF3). (4p)

a) Beredeneer, met behulp van de Born-Haber cyclus en de structuurinformatie, waarom de reactie
enthalpie (MIro) van de reactie: KF + MgF2 ~ KMgF3 negatiefmoet zijn. (2p)

b) Bereken, met behulp van de onderstaande gegevens, de reactie enthalpie (MIro) van de
bovenstaande reactie. (2p)

Roosterenergie: UL =-1389.A z+ ·z- (1- 0.345)(kJ/mol)
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Fig. 1 De ligging van het Hf in het periodieke systeem.
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Fig.2 De 3-d metalen in het periodieke systeem
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Antwoorden van Proftentamen CTO_dell2 (2009) 
 
 

a) De winning van Hf berust op: eerst HfO2 naar HfCl4 om te zetten, en daarna de reductie van 
HfCl4 met het magnesium onder Ar. De relevante chemische reacties zijn: 
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b) Het wordt verklaard door de zogenaamde “lanthanide contractie”. Van La naar Lu, is de 
atoomstraal steeds kleiner door de toenemende kernlading. Hf ligt naast de lanthaniden en zijn 
straal is daardoor kleiner dan het bovenliggende Zr. 

c) Dit leidt tot de toepassingen van de zuurstofsensor en brandstofcel. 
De werking van een dergelijke zuurstofsensor wordt geïllustreerd in het 
plaatje hiernaast. De zuurstof dissocieert en ioniseert op de Pt-
elektroden. Het zuurstofanion migreert via de vaste elektrolyt. Met 
behulp van een potentieelmeter kan men de concentratie van zuurstof in 
het gemeten gas bepalen. 

Een O2/H2-brandstofcel werkt op hetzelfde principe met verschillende 
elektrode, b.v. Ni-elektrode, voor waterstof. Zuurstofion migreert via 
vaste elektrolyt en combineert met waterstofion. 

d) De Ca-gedoteerd halfnia heeft de formule:  xx2xx1 OCaHf ◊−− , waar in het teken ◊  de 
zuurstofvacatuur betekent. Uit de gegevens: 

3
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Vindt men dus:  x=0.1. De chemische formule is dus Hf0.9Ca0.1O1.9◊0.1 of Hf0.9Ca0.1O1.9. 
 

e) Coördinatiegetallen zijn 6 en 12 voor Hf4+ en Ba2+. Roostertype is P. 

f) De cel as a=4.174 Å 

De Miller indices zijn: 
2θ 21,29 30,28 37,31 43.35 48.78 53,79 62,98 67,29
 100 110 111 200 210 211 220 221 
 

g) Uit de structuur hebben we: 
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 Dit klopt met de kubische structuur. 

h) Ja! In vergelijken met de kubische structuur zijn er meer diffractie lijnen. Bijvoorbeeld, in 
kubische structuur vallen de diffractie lijnen (100), (010) en (001) samen in één. Deze lijn splitst 
in twee in tetragonale structuur omdat a=b≠c, d.w.z. de (100)/(010) en (001) diffractie lijnen 
liggen in verschillende plekken in diffractogram. In orthorhombische cel, splitst deze lijn zelfs in 
3 aangezien d(100)≠d(010)≠d(001). 

i) Ce3+ heeft een ionstraal iets kleiner dan Ba2+, Maar hij is twee keer zo groot als die van Hf4+. In 
Ce3+-gedodeerd BaHfO3, vervangt Ce3+-ion het Ba2+ in plaats van Hf4+. 

j) Ba(NO3)2 ontleedt makkelijk dan BaCO3. Als men de entropie bijdrage verwaarloost, is de 
ontledingtemperatuur (T) evenredig met de ontledingsentralpie: ΔH=UMO-ΔHcomplexion-UAMX, 
waarin UMO en UAMX de roosterenergieën van oxide en carbonaat/nitraat zijn, en ΔHcomplexion de 
vormingsenthalpie van complexion. Aangezien de vormingsenthalpieën van complexion niet 
sterk uiteen lopen (CO3

2- en NO3
- hebben dezelfde configuratie) wordt de ontledingsenthalpie 

bepaald door UAMX. Het is duidelijk te zien dat de absolute waard van UBaCO3 veel groter is dan 
UBa(NO3)2, gezien van ladingverschil van het anion. De ontledingsenthalpie van BaCO3 is dus 
hoger dan die van Ba(NO3)2.  

2.  

a) Aardalkalimetalen kennen alleen één oxidatietoestand: 2+. De defecten in die oxiden zijn 
voornamelijk de Schottky defect, d.w.z. de vacaturen van kation en anion paar. Aan de andere 
kant vertonen de 3d-overgaanmetelen vaak de variabele oxidatietoestanden. In die verbindingen, 
kan de stoichimetrie makkelijk veranderen, bijv. Fe1-xO,  terwijl de neutraliteit van de stof wordt 
behouden door de aanpassing van oxidatietoestand van kation. 

b) Nee. Zulke verbinding is eigenlijk een halfgeleider aangezien de metaalionen gemengde valentie 
toestanden hebben. Elektron heeft een zeer kleine massa in vergeleken met ionen. De 
elektronengeleiding is vele malen groter dan de ionengeleiding en deze domineert de geleiding. 

c) Het VO heeft een keukenzout structuur en V2+-ion bevat drie 3-d elektronen. Door overlap van 
3-d banen, ontstaat er de smalle d-band, die niet volledig wordt gevuld. Daardoor vertoont VO 
metallische geleiding. NiO heeft ook ongepaarde 3-d elektronen. Maar door de toenemende 
kernlading neemt de overlapgraad van 3d-banen af. Vanaf het MnO is er geen effectieve 
opverlap. Bovendien bevinden twee ongepaarde elektronen in Ni2+ zich in dx

2
-y

2 en dz
2-baan. Die 

banen richten aan de zuurstofatomen. Er is geen mogelijkheid van directe overlap is. 

 
d) In een normaal spinel nemen de tweewaardige en driewaardige kationen resp. tetraedriesche en 

octaedriesche holten in de dichtste gestapelde rooster van zuurstof. Men noteert als A2+[B2
3+]O4. 
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In een omgekeerd spinel bezit het tweewaardige kationen de octaedriesche holte en een van de 
driewaardige kationen bevindt zich in de tetraëder. De formule is B3+[A2+B3+]O4. Deze indeling 
heeft iets te maken met de zogenaamde ligand-veld stabilisatie-energie. Driewaardig ijzer (Fe3+) 
heeft 5 d-elektronen. In high-spin toestand verkrijgt het ion dezelfde stabilisatie-energie in beide 
holten. Voor het tweewaardige ijzer met 6 d-elektronen is de stabilisatie-energie voordeliger in 
octaëder (0.4Δ) dan die in tetraëder (0.267Δ). Zo liggen Fe2+-ionen bij voorkeur in octaëder. 

d
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dyz

dxz

dxz

dxy

dxy

dx -y2 2

dx -y2 2

dy2

dy2

Δ =0.60

Δ =0.40

Δ =0.1780

Δ =0.2670

 
 

e) In de ferrimagnetische stoffen rangschikken de elektronenspin op een antiparallelle manier. 
Maar het aantal magnetische spins in ene richting is niet precis gelijk aan het aantal spins in 
andere. Ten gevolg daarvan is er een netto magnetische moment. 
In spinellen zijn de oriëntaties van elektronenspins in de tetraedriesche posities antiparallel aan 
die in octaedriesche posities. Als het aantal ongepaarde elektronen in de tetraëders niet gelijk is 
dan die in de octaëders, zal er een netto magnetische moment optreden. 
 

f) Uit de elektronische configuratie van Ni2+ (d8) en Fe3+ (d5), zijn het aantal ongepaarde 
elektronen resp. 2 en 5. Als het NiFe2O4 een normale spinelstructuur heeft, is het aantal spins 8 
per eenheidformule. In het geval van een omgekeerde spinel, is het aantal spins 2. Zo is het 
NiFe2O4 een omgekeerd spinel. Een beetje hoge waarde van experimentele meeting (2,1) toont 
aan dat het NiFe2O4 niet 100% omgekeerd is. 

 
3.  

a) Thermische stabiliteit is Na2CO3>SrCO3>Y2(CO3)3. 
De ontleding-enthalpie van carbonaten is: 

)carbonaat(L)CO(f)oxide(L
0 UHUH 2

3
−Δ−=Δ −  

Het is makkelijk te zien dat de roosterenergieën van metaaloxiden, UL(oxide), erg verschil zijn 
vanwege het ladingsverschil, n.l. UAl2O3>USrO>UNa2O. Zulke verschil bepaalt de ontleding-
enthalpie met de volgende volgorde: ΔHNa2CO3 > ΔHSrCO3 > ΔHAl2(CO3)3. Dit verklaart de 
bovengenoemde rangschikking van stabiliteit. 
 

b) De oplossing-enthalpie is het verschil tussen de hydratie-energie en de roosterenergie. Als een 
verbinding asymmetrische ionen bevat, bijv. kleine kation en grote anion of grote kation en 
kleine anion, wordt de oplossing-enthalpie gedomineerd door de hydratie-energie van het kleine 
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ion, dus meer negatief! Aangezien de groot van anionen volgt: , is de volgorder 
van oplosbaarheid:  LiI>LiBr>LiCl 

−−− >>
ClBrI

rrr

c) TiO2 heeft een ionenrooster (Coulombwisselwerking) en TiCl4 en TiI4 hebben beiden een 
moleculerooster (omhulde verbindingen, van de Waals wisselwerking). Maar de Londonenergie 
in TiI4 is groter dan die in TiCl4 omdat I een grotere polariseerbaarheid bezit. De volgorder van 
vluchtigheid is: TiCl4>TiI4 >TiO2. 

4. 
a)  

K+  +  F-         Mg2+  +  2F-  
 
             -UKF                   -UMgF2                                       UKMgF3
 

KF       +         MgF2                                         KMgF3
ΔHf

 
Uit de bovenstaande kring proces is de vormingsenthapie van de reactie: 
ΔHf= UKMgF3-UKF-UMgF2 

Door vorming van het perovskiet, neemt het coördinatiegetal van K sterk toe, 6→12. Ook neemt 
het coördinatiegetal van F toe, 4 in MgF2 en 6 in KMgF3. Men verwacht dus: 

0HdusUUU fMgFKFKMgF 23
<Δ+>  

 

b) UKF=-730.7 kJ/mol UMgF2=-2714 kJ/mol UKMgO3=-3951.5 kJ/mol 

ΔHf= UKMgF3-UKF-UMgF2 =-506.8 kJ/mol 
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