
Chemische 
Feitelijkheden

Van smartphone tot tablet, elk mobiel apparaat heeft 
een kleine hoeveelheid van het vrij onbekende 
metaal tantaal. Ongeveer de helft van de wereldpro-

ductie ervan zit in zulke elektronische apparatuur. Tantaal 
is een relatief schaars overgangsmetaal met atoomnummer 
73. Het geleidt sterk, is zeer hard en goed bestand tegen cor-
rosie. Het smeltpunt ligt rond de 3.000 °C.
De grootste tantaalmijnen zijn te vinden in Australië en 
Brazilië. Gespecialiseerde fabrikanten raffineren en bewer-
ken het erts tot poeder, staven en veel andere vormen. 
Omdat het metaal zo inert is, moet je het uit erts zuiveren 
met de nodige chemische ingrepen. Dat beïnvloedt de prijs 
van het metaal. 
De belangrijkste toepassing van tantaal bestaat uit conden-
satoren, elektrische componenten die lading opslaan en 
afgeven. Ze zorgen ervoor dat allerlei gevoelige onderdelen 

van computers en telefoons probleemloos blijven werken. 
Hoewel tantaal in allerlei dagelijkse apparatuur te vinden 
is, vindt recycling van het metaal nog niet op grote schaal 
plaats. Om tantaal succesvol terug te winnen, moet je de 
onderdelen waarin het zit namelijk vooraf scheiden. Dat is 
arbeidsintensief en voor kleine apparatuur zoals mobiele 
telefoons is het op dit moment niet lonend. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wie heeft tantaal ontdekt en wat waren de 

eerste toepassingen? Wat maakt het opeens zo populair?
• De Basis: Waaraan ontleent tantaal zijn unieke chemische 

eigenschappen? En hoe krijg je zuiver tantaal in handen?
• De Diepte: Welke stappen zijn er nodig om tantaal uit 

elektronica terug te winnen? En hoeveel levert dat op? |

Een onmisbare schakel
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vrijwel iedereen heeft tantaal in huis. Het metaal heeft de laatste 
vijftig jaar ongemerkt de wereld veroverd. De virtuele wereld kan 

niet meer zonder.

Tegenwoordig kun je gewoon met 
een paar muisklikken tantaal bestel-
len bij een van de vele onlineshops 

die elementen van het periodiek systeem 
leveren aan verzamelaars. De envelop 
die vervolgens een week later op de mat 
valt, bevat een matglanzend grijs staafje 
van één bij tweeëneenhalve centimeter. 
Het heeft het formaat van de top van een 
pink, maar is met 51 gram toch een stuk 
gewichtiger dan je zou verwachten, bijna 
vijftig procent zwaarder dan eenzelfde 
staafje lood.

Tantaal, 99,95 procent zuiver, per post 
bezorgd: het zou de Zweed Anders Gustav 
Ekeberg (1767-1813) waarschijnlijk met 
verbazing hebben vervuld. Ekeberg was 
scheikundige en hoogleraar aan de uni-
versiteit van Uppsala toen hij in 1802 
chemische analyses uitvoerde op twee 
weerbarstige brokken mineraal: yttrotan-
taliet en tantaliet. Die wetenschappelijke 
onderneming was verre van eenvoudig, 
omdat de gebruikelijke zuiveringsaanpak 
waarmee mineralen met chemicaliën en 
verhitting werden ontleed nauwelijks ble-
ken te werken. 

Het lukte uiteindelijk om een beetje 
metaaloxide te isoleren en Ekeberg noem-
de het tantalum, afgeleid van Tantalus, 
een figuur uit de Griekse mythologie. 
Tantalus was veroordeeld om in de 
onderwereld een eeuwigdurende marte-
ling te ondergaan; hij stond tot aan zijn 
lippen in een waterpoel, maar als hij 
wilde drinken daalde het peil tot net bui-
ten zijn bereik. Hieraan dankt het begrip 
tantaluskwelling zijn naam: je wilt iets 
onmogelijks bereiken, een beetje zoals 
Ekeberg die zuiver tantaaloxide in han-
den wilde krijgen. 

Verwarring

In de jaren erna bleef verwarring bestaan 
over de identiteit van tantaal. In 1809 

stelde de Engelse chemicus William Hyde 
Wollaston (1766-1828) dat het iets eerder 
ontdekte element columbium identiek 
was aan Ekebergs tantalum. Die verwar-
ring is wel te begrijpen, omdat beide ele-
menten in eigenschappen sterk op elkaar 
lijken en vaak gezamenlijk voorkomen. 
De controverse werd pas dertig jaar later 
definitief beslecht. De Duitse analytisch 

chemicus Heinrich Rose (1795-1864) 
toonde aan dat Ekeberg gelijk had. Rose 
doopte columbium tot niobium. Niobe is 
de mythische dochter van Tantalus. 

Commerciële productie en toepassing 
van zuiver tantaal lag nog ver buiten 
bereik. Tegen het eind van de negen-
tiende eeuw veranderde dat. De Zwitser 
J.C.G. Marignac ontwikkelde een proces 
waarmee hij tantaalerts kon verwerken 
en vervolgens niobium en tantalum kon 
scheiden. Hij ontdekte dat de complexe 
fluorides van niobium en tantalum mak-
kelijk van elkaar te scheiden zijn, omdat 
ze sterk verschillen in oplosbaarheid. 
Het proces van Marignac leverde zuiver, 
poedervormig kaliumtantalumfluoride 
op dat het startpunt vormde voor pro-
ductie van tantaalpoeder, en daarmee 
tantaalplaat, -draad en allerlei andere 
verwerkingsvormen. 

Miljoenen gloeilaMpen

Rond diezelfde tijd begon de ontwik-
keling van de gloeilamp. Er werd 

volop geëxperimenteerd met verschillen-
de materialen voor de gloeidraad. Tantaal 
heeft een smeltpunt van net onder de 
3.000 °C, en dat is een prettige eigen-
schap voor een stroomdraad, die pas bij 
hoge temperatuur gaat gloeien. Tussen 
1903 en 1911 zijn wereldwijd naar schat-
ting honderd miljoen gloeilampen met 
tantaaldraad verkocht, totdat lampen met 
wolfraamdraad de markt in korte tijd 
helemaal overnamen. 

Daardoor viel de commerciële markt 
voor tantaalproductie in duigen. De toe-
passing beperkte zich jarenlang tot chi-
rurgische instrumenten, penpunten en 
grammofoonnaalden. Die gebruiken alle-
maal de hardheid en de roestvastheid van 

Metaal
in opkomst

Tantaal is een onmisbare schakel in onze 
informatiemaatschappij.
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tantaal. Het was chemici inmiddels dui-
delijk geworden dat tantaal onaangeroerd 
blijft door vrijwel alle agressieve chemi-
caliën en zeer hoge temperaturen kan 
weerstaan. Het lichaam neemt het metaal 
geheel niet op, waardoor het prima mate-
riaal is voor protheses en chirurgische 
pennen en schroeven. 

Tussen 1920 en 1940 pionierde het 
Amerikaanse bedrijf Fansteel Products 
volop met de ontwikkeling van nieuwe 
tantaaltoepassingen, zoals onderdelen van 
buizenradio’s en radarapparatuur in de 
Tweede Wereldoorlog. Het bedrijf bracht 
vanaf 1930 als eerste speciaal gereedschap 
van zeer hard en slijtvast tantaalcarbide 
op de markt, kort daarna volgde Fansteels 
eerste tantaalcondensatoren. 

elektronica

Tegenwoordig zit de helft van het 
wereldwijd geproduceerde tantaal ver-

werkt in condensatoren. Condensatoren 
zijn elektronische componenten die 
elektrische lading opslaan en vrijgeven. 
Tantaal blijkt daarvoor een ideaal mate-
riaal omdat er zeer kleine en krachtige 
condensatoren mee te maken zijn, die 
passen in steeds kleinere, draagbare appa-
ratuur. Ook de hoge betrouwbaarheid en 
stabiliteit bij hogere temperaturen maken 
tantaalcondensatoren gewild. 

Je vindt tantaal dus in computers, tablets 
en telefoons, maar ook in pacemakers, 
medische apparatuur, gehoorapparaten, 
airbags en in andere elektronica van auto’s, 
vliegtuigen en wapensystemen. Daarnaast 
heeft het metaal zijn weg gevonden in 
metaallegeringen in raketmotoren, tur-
bines en vuurvaste onderdelen in ovens. 
De chemische industrie gebruikt het voor 
de bekleding van reactorvaten. Want zelfs 
bij hoge temperaturen krijgen agressieve 
zuren er geen grip op. Hetzelfde geldt 
voor gloeiend hete, vloeibare metalen in 
kroezen van tantaal. 

wereldVoorraad

De brede toepassing in elektronica 
betekent dat iedereen tegenwoor-

dig zonder het te weten tantaal in huis 
heeft. Een gemiddelde smartphone bevat 
zo’n veertig milligram, een laptop soms 
wel een gram. Met de wereldwijd groei-
ende populariteit van dit soort apparatuur 
groeit ook de vraag naar tantaal gemid-
deld een paar procent per jaar. 

Tantaal komt vaker voor dan andere 
bijzondere metalen in elektronica, zoals 
ruthenium, palladium en gallium. Goud 
en zilver zijn veel schaarser in de aard-
korst dan tantaal. De wereldvoorraad win-
baar tantaal lijkt in principe voldoende 
om de komende honderden jaren in de 
vraag te kunnen voorzien. De jaarlijkse 
wereldproductie fluctueert rond de 1.500 
ton. De wereldvoorraad wordt geschat op 
150.000 tot 300.000 ton. 

De grootste voorraden bevinden zich 
in Brazilië en Australië, gevolgd door 
Centraal-Afrika en Rusland. Maar 
ondanks grote voorraden kunnen er toch 
opeens tekorten ontstaan door conflicten 
of doordat tantaalmijnen sluiten. Zo zijn 
kort nadat de economische crisis in 2008 
uitbrak drie zeer grote tantaalmijnen 
gesloten, omdat de vraag naar tantaalerts 

inzakte en de winning dus onrendabel 
werd. Australië verdween zo vrijwel uit de 
tantaalstatistieken. 

Omdat tantaal zo breed toepassing vindt 
en er vaak geen goede alternatieven zijn, 
zien Europa en de VS tantaal als een stra-
tegische grondstof. Dat betekent dat een 
groot tekort of plotse prijsstijgingen de eco-
nomie zouden kunnen schaden. De prijs 
van tantaalerts met 30 procent tantaaloxide 
schommelde tussen 1960 en 2012 rond de 
120 euro per kg, met uitschieters naar 750 
euro per kg in periodes. De mijnproductie 
kon de vraag niet bijbenen. De prijs van 
1 kg zuiver tantaal schommelt de laatste 
jaren rond de 320 euro. Ter vergelijking: 
de goudprijs beweegt tussen de 24.000 en 
44.000 euro per kg.

recycling

Hergebruik van tantaal is belangrijk. 
De winning van tantaalerts trekt 

diepe sporen in het landschap, het vreet 
grondstoffen en energie en levert een 
stroom afval op. Soms is die reststroom 
radioactief door de aanwezigheid van ura-
nium en thorium. Naar schatting wordt 
momenteel zo’n twintig procent van het 
tantaal gerecycled, vooral uit industrieel 
afval (snippers en afsnijdsels). |

tantaal heeft de afgelopen jaren veel meer 
bekendheid gekregen door maatschappe-

lijke discussie over winning van tantaalerts in 
Centraal-afrika. Vooral in oost-Congo vindt klein-
schalige, lokale mijnbouw plaats om tantaalmi-
neralen columbiet en tantaliet (ook bekend onder 
de gezamenlijke noemer coltan) te winnen. Die 
winning geeft milieuschade, sociale misstanden 
(kinderarbeid) en stimuleert geldstromen om 
gewapende conflicten te financieren. Daarom 
proberen verschillende tantaalverwerkers en 
elektronicafabrikanten een waterdicht systeem 
op te zetten voor certificering van ‘conflictvrij’ 
tantaal. Discussie over coltan heeft het publiek 
bewuster gemaakt van de gevolgen van de winning 
van grondstoffen voor moderne elektronica.  |

om bepantsering van tanks en pantservoer-
tuigen te doorboren, zit in de kop van veel 

antitankraketten en granaten een explosively for-

med penetrator (eFP): een explosieve lading met 
daarop een forse schijf metaal, meestal koper. 
in de buurt van het doel detoneert de lading, 
waardoor de metaalschijf met enorme snelheid 
wordt gelanceerd en de vorm krijgt van een kogel, 
die het pantser doorboort. Vanwege zijn hoge 
soortelijk gewicht (dichtheid) wordt tantaal vooral 
verwerkt in eFP’s van kleine, draagbare raketsyste-
men. De toW2b aero-antitankraket (foto) bevat 
zelfs twee van zulke tantaalprojectielen, die zeer 
kort na elkaar tot ontploffing komen. Ze schakelen 
tank en bemanning in een klap uit. |

dodelijk tantaal

De toW2b aero-antitankraket.

tantaallamp

Coltan en Congo
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Tantaal is een gewild ingrediënt in supersterke metaalmengsels. 
Daarbij spelen het hoge smeltpunt en het oxidelaagje op het 

metaaloppervlak een hoofdrol.

delijk een weg doorheen vreten. Onder 
de 150 °C krijgt zelfs koningswater – een 
mengsel van geconcentreerd zoutzuur 
en geconcentreerd salpeterzuur – geen 
grip op tantaal. De oorzaak is een dun 
doorzichtig laagje tantaalpentoxide dat 
ontstaat wanneer je het metaal blootstelt 
aan lucht (oxidatie). Dit ondoordringbare 
laagje beschermt het onderliggende tan-
taal en andere materialen. 

Glas van cameralenzen bevat ook tan-
taalpentoxide om de brekingsindex te 
verhogen. Het oxide is verder grondstof 
voor enkele industriële tantaalverbindin-
gen, waarvan de tussenproducten tantaal-
chloride (TaCl5), tantaalcarbide (TaC) en 
lithiumtantalaat (LiTaO3) de belangrijkste 
zijn. Dit laatste heeft bijzondere optische 
en elektrische eigenschappen, waarmee 
je bijvoorbeeld kleine bewegingssensoren 
kunt maken.

Een fors deel van het tantaal zit als anode 
in condensatoren. Het tantaaloxide vormt 
daarbij een ideaal (zeer dun en betrouw-
baar) isolerend laagje. Fijnkorrelig zeer 
zuiver tantaal pers je tot een klein blokje, 
waarbij uit een kant een klein stukje tan-
taaldraad steekt, dat je aansluit op de min-

Tantaal behoort tot de hoogsmelten-
de metalen en heeft na wolfraam 
en rhenium het drie na hoogste 

smeltpunt van alle elementen. De elek-
tronenstructuur die zorgt voor dit hoge 
smeltpunt brengt ook andere eigenschap-
pen met zich mee, zoals een uitstekende 
geleiding van elektriciteit en warmte en 
maakt tantaal zeer buigzaam, ondanks 
een grote hardheid. Het is goed te vervor-
men tot plaat en draad. 

Tantaal is daarom een veelgebruikt 
ingrediënt in superlegeringen samen met 
nikkel, wolfraam en rhenium. Die lege-
ringen (mengsels van metalen) behouden 
hun sterkte bij hoge temperaturen en 
extreme mechanische belasting. Tantaal 
verschaft de superlegering zijn enorme 
sterkte doordat het metaal in het nikkel 
neerslaat (precipitaat). 

De microscopische tantaal houdende 
clusters geven de superlegering een 
speciale microstructuur en daardoor 
een enorme hardheid. Bij veel normale 
legeringen verandert de microstructuur 
bij hoge temperaturen doordat metaal-
clusters geleidelijk gaan samenklonte-

ren. Samenklonteren treedt op doordat 
de atomen door het metaal diffunderen. 
Tantaal heeft daar nauwelijks last van. 
Zelfs bij zeer hoge temperaturen dif-
funderen tantaalatomen nauwelijks en 
blijven de tantaalklontjes en de micro-
structuur van de legering intact. Daarom 
zit tantaal verwerkt in superlegeringen 
voor turbinebladen van straalvliegtuigen 
en gasturbines.

oxidelaagje

Tantaal is volop onderzocht voor toe-
passingen in de ruimtevaart. Zo zijn 

er experimenten gedaan met raketonder-
delen van vuurvast tantaalcarbide (smelt-
punt 3.800 °C). Dit zit al in snijgereed-
schap en coatings. Verder heeft NASA 
technologie ontwikkeld om goedkope, hit-
tebestendige keramische tegels te maken 
op basis van tantaaldisilicide. Dat kun je 
gebruiken om oppervlakken te bekleden 
die extreme hitte te verduren krijgen, 
zoals ovens en verwarmingselementen.

Puur tantaal is bij kamertemperatuur 
een van de meest inerte metalen, alleen 
een combinatie van waterstoffluoride en 
rokend zwavelzuur kan zich er gelei-

inert,
bikkelhard en veelzijdig

eigensChappen van tantaal

symbool ta
atoomnummer 73
atoommassa 180,9479
Periodiek systeem groep 5, periode 6, blok d.
Vorm bij 20 °C vast
kleur zilvergrijs
Dichtheid bij 20 °C 16,6 g/cm3

smeltpunt 3.017 °C (3.290 k)
kookpunt 5.455 °C, (5.728 k)
toxiciteit niet toxisch

Tantaallegeringen blijven ook bij zeer hoge 
temperaturen intact.

Electron melting, elektronenbundel verhit 
tantaal tot 3.000 °C.

Foto: wwarby / Foter / CC bY
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sen, filter je uit de vloeistof. Vervolgens 
haal je het tantaalfluoride uit de zure 
oplossing door te extraheren met een 
organisch oplosmiddel, zoals cyclohexa-
non of methylisobutylketon. Tantaal kun 
je ook extraheren met een ionenwisselaar, 
zoals tri-octyl/dodecyl-amine in kerosine.

In beide gevallen belandt het tantaalflu-
oride in het organische oplosmiddel, waar 
je het vervolgens met een extractie met 
water weer uithaalt. Door de zuurgraad te 
laten variëren, kun je daarbij het eventu-
eel nog aanwezige niobiumfluoride selec-
tief verwijderen. 

Door kaliumfluoride toe te voegen, slaat 
het tantaal neer als kaliumtantaalfluoride 
(K2TaF7). De tweede optie is de zure oplos-
sing neutraliseren met ammonia. Daarbij 
ontstaat tantaalhydroxide, dat door verhit-
ting onder toevoer van zuurstof verandert 
in tantaalpentoxide (Ta2O5). 

De meest toegepaste methode om 
hierna zuiver tantaal te verkrijgen, is 
door het kaliumtantaalfluoride te ver-
hitten met natrium. Daarvoor meng je 
het kaliumtantaalfluoride met vloeibaar 
natrium en een inert vloeibaar zout. Bij 
verhitting tot zo’n 800 °C ontstaat tantaal-
poeder en natrium- en kaliumfluoride. 
Tantaalpoeder is ook uit tantaaloxide te 
maken door reductie met aluminium of 
koolstof. 

Door het tantaalpoeder te persen en 
sinteren onder vacuüm bij hoge tempe-
ratuur ontstaat een staafvorm. Tantaal 
is met de juiste behandeling heel goed 
verder te vervormen tot platen en folies, 
of te trekken tot lange, dunne draden. Om 
tantaal met een nog hogere zuiverheid 
en homogeniteit te krijgen, verhit je het 
nogmaals. Tantaalpoeder smelt je dan in 
vacuüm door te verhitten met een elek-
tronenbundel (electron beam melting) of 
met elektriciteit in een vlamboogoven. Dit 
smelten herhaal je soms een aantal malen 
zodat verontreinigingen verdwijnen. |

pool van de condensator. Dit blokje met 
tantaaldraadje sinter je onder vacuüm bij 
1.500 a 2.000 °C. Er ontstaat zo een zeer 
poreus metaalsponsje, dat de anode een 
enorm oppervlak geeft, wat de elektrische 
opslagcapaciteit ten goede komt. 

Vervolgens doop je het tantaalblokje in 
een verwarmd bad van verdund fosfor-
zuur. Door een elektrische spanning aan 
te brengen, sluiten eventuele gebreken in 
de oxidehuid van het tantaal hermetisch. 
Daardoor kan er bij gebruik geen lading 
weglekken. Op dit isolatielaagje breng je 
vervolgens de kathodeplaat aan: een laag 
mangaanoxide. Die kathodelaag verbind 
je op zijn beurt via een laagje grafiet en 
zilver met de pluspool van de condensa-
tor. Tot slot verpak je het geheel nog stevig 
in epoxyhars.

Tantaaloxide is zeer stabiel bij hoge tem-
peraturen en langdurig gebruik, waardoor 
vaak de keuze valt op dit type condensato-
ren, in plaats van grotere condensatoren 
met keramiek of aluminium. Het interne 
oppervlak bepaalt de capaciteit van een 
condensator. Daarom vindt veel onder-

zoek plaats naar nog fijnere tantaalpoe-
ders, zodat er meer opslagcapaciteit in 
een nog kleiner volume is te stoppen. 

winning 

Er zijn ruim honderd mineralen 
bekend die tantaal bevatten. Toch zijn 

er maar een paar die in aanmerking 
komen voor commerciële winning. Het 
mineraal columbiet, ook wel tantaliet, 
(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6, is veruit de belang-
rijkste bron van tantaal. Daarnaast is wod-
giniet, (Ta,Nb,Sn,Mg,Fe)O2, van belang.

Winning van het grootste deel van het 
tantaalerts gebeurt in open mijnen, bij-
voorbeeld in de Volta Grande-mijn in 
Brazilië. Daar werken ze het erts ter 
plaatse op, waarbij ze het eerst in kleinere 
stukken breken. Vervolgens vermalen en 
verpompen ze het, dat laatste met water. 
De ontstane slurry ondergaat via bezink-
bakken, zeven en eventueel een magne-
tische scheiding verdere opwerking. Het 
opgewerkte product (concentraat) bevat 
uiteindelijk rond de dertig procent tan-
taaloxide. 

In mijnen waar tin en tantaal geza-
menlijk voorkomen, volgt vaak nog een 
verhittingsstap om het tin uit te smelten. 
Op sommige plaatsen, zoals in Maleisië 
en Thailand, vormen tantaalrijke afval-
slakken uit tinsmelterijen de grondstof 
om tantaalconcentraat te maken. Daarbij 
breng je tantaal in oplossing en scheid 
je het van niobium en andere metalen: 
ijzer, mangaan, en vaak ook tin, titanium 
(titaan), zirkonium (zirkoon), uranium en 
thorium. 

VloeistoFextractie

Het zuiveringsproces begint door een 
mengsel te maken van tantaalcon-

centraat, waterstoffluoride en zwavelzuur 
dat je verhit. Alle gruis die niet wil oplos-

een condensator heeft twee ‘platen’: een nega-
tief geladen anode en een positief geladen 

kathode, van elkaar gescheiden door een dun iso-
lerend laagje (diëlectricum). Zodra je een span-
ning aanbrengt, krijgen beide platen een tegen-
gestelde lading. Die blijft behouden zolang beide 
platen van elkaar geïsoleerd blijven. Wanneer je 
de platen weer met elkaar verbindt, gaat er een 
stroompje lopen, totdat het ladingsverschil weer 
is verdwenen. De eenvoudigste toepassing van 
een condensator is stroom verzorgen voor het 
flitslicht van een camera. een batterij kan zo’n 
forse stroompuls niet aan, maar een condensator 

wel. in computers en mobiele telefoons vangen 
condensatoren bijvoorbeeld ongewenste pieken 
en dalen op in de stroomvoorziening van gevoe-
lige componenten, zoals de processor (CPu). |

tantaalerts of concentraat (tantaaloxide) 
oplossen met waterstoffluoride
ta2o5 + 14 hF → 2 h2[taF7] + 5 h2o

na zuivering, omzetten in tantaaloxide via 
neutraliseren en verhitten
h2[taF7] + 5 h2o + 7 nh3 → ta(oh)5 + 7 nh4F
2 ta(oh)5 → ta2o5 + 5 h2o

na zuivering, route naar kaliumtantaalfluoride 
en metallisch tantaal
h2[taF7] + 2 kF → k2[taF7] + 2 hF
k2[taF7] + 5 na → ta + 5 naF + 2 kF

CheMisChe stappen

Wat is een Condensator?

Voorbeeld van tantaalcondensatoren op een 
moederbord.
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Tantaal is prijzig en ligt niet voor het oprapen, dus recyclen kan 
aantrekkelijk zijn. Toch is dat nog geen gemeengoed. Bij opwerking 

van elektronica-afval valt tantaal meestal buiten de boot.

In een gemiddelde mobiele telefoon 
zitten tientallen tantaalcondensato-
ren. Door hun kleine formaat ligt het 

totaalgewicht aan tantaal per telefoon 
ergens rond de veertig milligram. Maar 
door de jaarlijkse productie van honder-
den miljoenen nieuwe telefoons, tablets 
en andere elektronica loopt het totale ver-
bruik van tantaal toch stevig op.

Oude, afgedankte elektronica levert zo 
een flinke afvalstroom tantaal. Daarbij is 
een punt dat tantaal niet het enige bijzon-
dere metaal is in een oude telefoon. Er zit 
van alles in, van koper, via hafnium tot 
goud. Wat en hoeveel van elk metaal er 
precies in zit, bleek in 2012 toen een aan-
tal Canadese onderzoekers publiceerde 
over de elementaire samenstelling van 29 
mobiele telefoons. 

Op de behuizing na zaagden de onder-
zoekers printplaat en beeldscherm van de 
telefoons in stukjes en vermaalden die. 
Het telefoonpoeder verhitten ze daarna 
een uur in een mengsel van zoutzuur 
en salpeterzuur. Omdat tantaal zelfs 
daarop nauwelijks reageert, maakten ze 
ook nog een aparte oplossing van tele-

foonpoeder in warm waterstoffluoride. 
Na filtratie analyseerden ze de atomai-
re spectra van de opgeloste telefoons 
met Inductively Coupled Plasma Atomic 
Emission Spectroscopy (ICP-AES)

Het beeld dat uit het onderzoek naar 
voren komt, laat zien dat een mobiele 
telefoon van gemiddeld 130 gram bijna 
elf gram ijzer bevat, tien gram koper, een 
gram tin en een halve gram wolfraam. 
Edele metalen zijn veel schaarser: 0,1 
gram zilver en 0,05 gram goud. De hoe-
veelheid tantaal varieerde afhankelijk van 
het model van nul tot 0,08 gram, met 
een gemiddelde van 0,022 gram per tele-
foon. Die getallen komen overeen met de 
0,04 gram tantaal per telefoon uit ander 
onderzoek. 

ontManteling

Zo bekeken lijkt een printplaat uit 
een computer, tablet of telefoon een 

mooie bron van schaarse en kostbare 
metalen. Op zich is dat waar, maar die 
stoffen stuk voor stuk terugwinnen, is 
verre van eenvoudig. Elk metaal, of groep 
van metalen vergt zijn eigen aanpak. 

Tantaal is in dat opzicht zelfs een extreem 
voorbeeld, door zijn chemische eigen-
schappen en hermetische verpakking in 
condensatoren. 

Verscheidene bedrijven kopen tantaal-
condensatoren in van bedrijven die oude 
computers en huishoudelijke apparatuur 
ontmantelen. Een deel van de ontman-
teling van onderdelen als printplaten 
gebeurt in Nederland, maar veel van de 
elektronica gaat overzee, richting Azië. 
Wat er daarna gebeurt, is bepalend voor 
de vraag of eventueel aanwezig tantaal 
is terug te winnen. Pyro-metallurgie is 
op dit moment de in de praktijk verst 
ontwikkelde methode om metalen uit 
elektronica en printplaten terug te win-
nen. Die aanpak draait om vermalen, sin-
teren, smelten en vervolgens stapsgewijs 
terugwinnen van tin, lood, koper, nikkel 
en edele metalen als goud, zilver en palla-
dium. Het Belgische bedrijf Umicore doet 
dit op industriële schaal. 

Hydrometallurgie – metalen uitlogen 
en concentreren uit elektronica-afval – is 
minder ver ontwikkeld. Ook in zo’n pro-
ces werkt tantaal overigens door zijn 
moeilijke oplosbaarheid niet echt mee. 
De gebruikte mengsels van salpeterzuur, 
zwavelzuur en zoutzuur laten tantaal 

in 2013 studeerde Dave hakkens cum laude 
af aan de Design academy eindhoven met 

een ontwerp voor een modulaire telefoon: 
Phonebloks. Die smartphone bestaat uit uitwis-
selbare modules. Zodra een onderdeel kapotgaat 
of een upgrade verdient, kun je een nieuwe 
module toevoegen. het streven is om daarmee 
het afvalprobleem dat oude mobiele telefoons 
creëren te reduceren, doordat je alleen onderde-
len hoeft te vervangen en niet de hele telefoon. 
er is nog een flink aantal productietechnische en 
elektronische obstakels te overwinnen voordat 
zo’n modulaire telefoon beschikbaar komt.  |

Terug naar de bron

Versnipperde mobiele telefoons.

phoneBloks

Foto: www.phonebloks.com
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onberoerd. Je zou een aparte stap moeten 
inbouwen met waterstoffluoride om het 
tantaal in oplossing te krijgen. Dat is door 
de corrosieve eigenschappen van water-
stoffluoride een kostbare uitbreiding. 

recyclingbedrijVen

Er zit maar een ding op: eerst de tan-
taalcondensatoren scheiden van de 

printplaten en die vervolgens een speci-
fiek recyclingproces laten ondergaan. Dat 
gebeurt nu al op enige schaal; de exacte 
omvang is niet duidelijk doordat de cijfers 
ontbreken. 

Er zijn gespecialiseerde recyclingbedrij-
ven die tantaalcondensatoren kunnen 
opwerken tot tantaalpentoxide of tantaal-
poeder. Dit gebeurt nog niet op grote 
schaal. Bedrijven die tantaalcondensato-
ren produceren, hebben een flinke stroom 
afgekeurde condensatoren en halffabrica-
ten. Recycling van dat materiaal doen ze 
niet zelf; ze verkopen het afval aan bedrij-
ven die ruw tantaalerts of concentraat ver-
werken tot tantaal dat bijvoorbeeld weer 
bruikbaar is in condensatoren. 

Aparte opwerking van condensatoren 
is wel mogelijk. Maar het lastige ervan is 
dat het tantaal hermetisch verpakt zit in 
een nauwsluitende jas van epoxyhars met 
een silica vulmiddel. Die laag moet ver-
dwijnen door een verhitting van een half 
uur bij 800 °C. Wat er overblijft, is een 
hoopje siliciumpoeder met daarin losse 
onderdelen: metalen contactpunten en de 
anode van tantaal. 

Nadat de andere onderdelen zijn ver-
wijderd, vermaal je de tantaalanodes 
en meng je ze met salpeterzuur om de 

laatste verontreinigingen te verwijderen, 
waaronder resten van de kathode (man-
gaanoxide) en de zilveren contactlaag. Het 
tantaaloxidepoeder dat overblijft, reduceer 
je met magnesiumdamp in een oven van 
1.000 °C in zes uur tot tantaalpoeder. 

Nadat dit is gespoeld met zoutzuur om 
het gevormde magnesiumoxide te verwij-
deren, blijft er metaalpoeder over met 99 
procent tantaal, plus bijna een procent 
silicium en sporen koper, zilver, ijzer en 
mangaan. Dat is geen slechte opbrengst, 
maar het laat ook zien hoe arbeids- en 
energie-intensief het is om tantaal terug 
te winnen. En die investering bepaalt 
wat het gerecyclede poeder kost en dus 
de vraag of recycling rendabel te maken 
valt. 

piepklein

Tantaalcondensatoren moet je kort-
om, ongeacht het verwerkingsproces, 

voorafgaand aan recycling van de print-
plaat verwijderen. Bij mobiele telefoons 
gebeurt dat momenteel niet, omdat de 
recyclingmethode zich richt op andere 
metalen. De installatie van Umicore ver-
snippert en verwerkt bijvoorbeeld print-
plaatjes van telefoons. 

Dat condensatoren uit telefoons niet 
worden verwijderd, komt mede door het 
formaat van de condensatoren. Ze zijn 
piepklein. Er zit veertig mg tantaal in ver-
deeld over twintig kleine condensatoren. 
Per telefoon vertegenwoordigt dit nauwe-
lijks waarde. Het is de vraag of dat snel 
zal veranderen. In computers, laptops 
en andere apparatuur zitten grotere tan-
taalcondensatoren met een groter totaal-

gewicht, zodat ontmanteling mogelijk 
eerder lonend kan zijn. Sommige oude 
laptops bevatten 1,7 gram tantaal. 

De hoofdmoot van de tantaalrecycling 
komt voor rekening van de industrie 
zelf. Zo’n 10 tot 25 procent van het 
jaarlijks gebruikte tantaal komt van 
zogenoemd ‘nieuw’ industrieel schroot: 
schroot, metaalresten, afsnijdsels, afge-
keurde poeders, versleten gereedschap 
en onderdelen van industriële appara-
tuur. Die reststroom is toegankelijker en 
eenvoudiger te hanteren en te verwerken 
dan in epoxy-verpakte, piepkleine brokjes 
tantaal. 

Een rapport van de United Nations 
Environment Programme (UNEP) uit 
2011 schat de recycling van tantaal uit 
gebruikte consumentenelektronica op 
minder dan een procent. Daar is dus nog 
een flinke slag te maken. Een extra uit-
daging zit in de evolutie van elektronica. 
Veel apparaten hebben de neiging klei-
ner en compacter te worden, met steeds 
kleinere condensatoren. Tantaal scheiden 
voorafgaand aan recycling is daardoor des 
te moeilijker. |

er zitten nogal wat grondstoffen in een mobie-
le telefoon en computer waarvan de win-

ning en productie een aanslag betekenen op 
mens en milieu. De winning van tantaalerts in 
Centraal-afrika en tin in azië zijn de bekendste 
voorbeelden. Diverse milieu- en mensenrech-
tenorganisaties proberen daarom de ontwikke-
ling van ‘eerlijke elektronica’ te stimuleren door 
consumenten te wijzen op hun verantwoordelijk-
heid. Zo zijn er ranglijsten met duurzaamheid 
van telefoonmerken. het merk Fairphone scoort 
daarin het best, ook al zijn niet alle onderdelen 
groen en ‘eerlijk’. Wie duurzamer wil bellen, kan 
ook beslissen om zijn huidige telefoon niet in 
te wisselen voor een nieuw model en bij schade 
naar een reparatiebedrijf te gaan.  |

eerlijke elektroniCa

Scheiden van grind en coltan in een 
kleinschalige mijn in Mozambique.

Scherm Electronica
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Indiumtinoxide is een mengsel van 
indiumoxide en tinoxide, gebruikt in 
een transparante, electriciteit gelei-
dende film in het scherm. Hierdoor 
functioneert het schem als touch 
screen.

Aluminiunsilicaat glas, een mengsel 
van aluminiumoxide (Al2O3) en 
silicaat (SiO2), wordt het meest 
gebruikt in glas voor smartphones. 
Het glas bevat ook kaliumionen voor 
meer sterkte.

Aluminiunsilicaat glas, een mengsel 
van aluminiumoxide (Al2O3) en 
silicaat (SiO2), wordt het meest 
gebruikt in glas voor smartphones. 
Het glas bevat ook kaliumionen voor 
meer sterkte.

Aluminiunsilicaat glas, een mengsel 
van aluminiumoxide (Al2O3) en 
silicaat (SiO2), wordt het meest 
gebruikt in glas voor smartphones. 
Het glas bevat ook kaliumionen voor 
meer sterkte.

Een verscheidenheid aan zeldzame 
aardmetalen wordt in kleine hoeveel-
heden  gebruikt voor kleurenweer-
gave. Sommige verbindingen worden 
ook gebruikt om het binnendringen 
van UV licht te reduceren.

Een verscheidenheid aan zeldzame 
aardmetalen wordt in kleine hoeveel-
heden  gebruikt voor kleurenweer-
gave. Sommige verbindingen worden 
ook gebruikt om het binnendringen 
van UV licht te reduceren.

Een verscheidenheid aan zeldzame 
aardmetalen wordt in kleine hoeveel-
heden  gebruikt voor kleurenweer-
gave. Sommige verbindingen worden 
ook gebruikt om het binnendringen 
van UV licht te reduceren.

De meeste telefoons gebruiken lithiumion 
batterijen met lithiumkobaltoxide (positieve 
electrode en grafiet (negatieve electrode). Som-
mige batterijen gebruiken andere metalen, bv 
magaan, in plaats van kobalt. De behuizing van 
de batterij is gemaakt van aluminium.

De meeste telefoons gebruiken lithiumion 
batterijen met lithiumkobaltoxide (positieve 
electrode en grafiet (negatieve electrode). Som-
mige batterijen gebruiken andere metalen, bv 
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batterijen met lithiumkobaltoxide (positieve 
electrode en grafiet (negatieve electrode). Som-
mige batterijen gebruiken andere metalen, bv 
magaan, in plaats van kobalt. De behuizing van 
de batterij is gemaakt van aluminium.

Legeringen met magnesiumverbindingen 
worden gebruikt om behuizingen te maken, 
terwijl de meeste van plastic zijn. Plastics bevat-
ten soms ook broomhoudende vlamvertragers, 
terwijl nikkel gebruikt kan worden om electro-
magnetische interferentie te verminderen.

Legeringen met magnesiumverbindingen 
worden gebruikt om behuizingen te maken, 
terwijl de meeste van plastic zijn. Plastics bevat-
ten soms ook broomhoudende vlamvertragers, 
terwijl nikkel gebruikt kan worden om electro-
magnetische interferentie te verminderen.

Legeringen met magnesiumverbindingen 
worden gebruikt om behuizingen te maken, 
terwijl de meeste van plastic zijn. Plastics bevat-
ten soms ook broomhoudende vlamvertragers, 
terwijl nikkel gebruikt kan worden om electro-
magnetische interferentie te verminderen.

Koper wordt gebruikt voor de bedra-
ding in de telefoon, terwijl goud en 
zilver de belangrijkste onderdelen 
vormen voor microelectronische 
onderdelen. Tantaal is het belangrijkste 
onderdeel van microcondensators.

Nikkel wordt gebruikt in de microfoon 
en andere electrische verbindingen. 
Legeringen met praseodymium, gadoli-
nium en neodymium worden gebruikt 
in de magneten van de speaker en 
microfoon; neodymium, terbium en 
dysprosium voor de trilfunctie.

Zuiver silicium wordt gebruikt om de 
chip te maken. Het wordt geoxideerd 
om niet-geleidende gebieden te 
maken. Andere elementen worden dan 
toegevoegd om de chip geleidend voor 
electriciteit te maken.

Tin en lood worden gebruikt voor het 
solderen van electronica. Nieuwe 
loodvrije soldeer gebruikt een mengsel 
van tin, koper en zilver.

eleMentaire saMenstelling sMartphone

bron: www.chemcompound.com
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voor op sChool
 1. Wat maakt tantaal geschikt voor veel toepassingen in elektro-

nica, in de (chemische) industrie en in gereedschappen?
 2. Wat maakt de winning van tantaal problematisch?

 3. Waarin verschillen legeringen met tantaal van andere lege-
ringen?

 4. In de formule van tantaliet, (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 staan meta-
len tussen haakjes. Wat zegt dat over de verhoudingen in het 
erts?

 5. Leg met de elektronenconfiguratie uit dat tantaal en nio-
bium verwante eigenschappen hebben.

 6. Door welke eigenschap is extractie van tantaalfluoride met 
bijna apolaire oplosmiddelen als cyclohexanon mogelijk?

 7. Identificatie van elementen in mobiele telefoons kan gemak-
kelijk met Atoom Absorptie spectrometrie en Atoom Emissie 
spectroscopie. Wat is de basis van die techniek?

 8. Wat maakt recycling van tantaal uit apparaten moeilijk?
 9. Welke scheidingsmethodes gebruik je bij de zuivering van 

tantaal?
 10. Pyrometallurgie is op dit moment de in de praktijk verst ont-

wikkelde methode om metalen uit elektronica en printplaten 
terug te winnen. Wat is pyrometallurgie?
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