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Oplossingen met vloeibaar zout
Met sommige stoffen gebeurt iets bijzonders als je ze mengt: 
zonder verhitting ontstaat een vloeibaar zout. Met kennis van 
de juiste combinatie van anionen en kationen kunnen chemi-
ci tienduizenden vloeibare zouten maken. Dat gebeurt volop 
als je ziet dat jaarlijks meer dan vijfduizend nieuwe publica-
ties en tientallen octrooien rond ionische vloeistoffen ver-
schijnen. Het aantal onderzoeksrichtingen is zeer divers: zou-
ten waarin plastic, hout of goud oplossen, middelen voor 

chemische reacties en scheidingen, de ladingdrager in batte-
rijen, of een opslagmedium voor gassen. Voordelen van ioni-
sche vloeistoffen zijn dat ze niet verdampen en dat je ze goed 
kunt recyclen. Tien jaar geleden verwachtten velen dat de 
chemische industrie geleidelijk zou overstappen op deze 
‘groene’ vloeistoffen. Toch is dat nog maar op bescheiden 
schaal gebeurd, vooral omdat ze nogal kostbaar zijn. Maar 
daar begint de laatste jaren verandering in te komen. 
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In ionische vloeistoffen kun je echt vrijwel alles oplossen, ook plasticverpakkingen 
en houtafval. Uit zo’n oplossing kun je vervolgens zuivere grondstoffen terug
winnen voor nieuwe kunststoffen of voor biobrandstof, waarna je de ionische 
vloeistof kunt recyclen. Vloeibaar zout heeft kortom interessante eigenschappen. 

Oplossingen met vloeibaar zout

Bij JBEI bestudeert Brad Holmes ionische vloeistoffen. De focus ligt op een nieuwe voorbehandelingsmethode die lignocellulosehoudende biomassa kan oplossen en de resulterende vloeistof 

kan helpen hydrolyseren in suikers voor de productie van biobrandstoffen.

Ionische vloeistoffen Arno van ’t Hoog
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V
loeibaar zout klinkt gek, een 
beetje zoals kneedbaar hout. Er 
klopt iets niet. Zout is in de da-
gelijkse beleving immers vast 

en korrelig. En toch, als je keukenzout ver-
hit tot meer dan 800 °C krijg je iets wat 
vloeit als water, en dat is meer dan een 
leuke demonstratieproef in het scheikun-

delokaal. Zo gebruik je hete, vloeibare 
zoutbaden bij staalproductie en om tand-
wielen, cilinders en gereedschap af te 
werken. 
Een mengsel van natriumnitraat en kali-
umnitraat (vloeibaar tussen 260 à 600 °C) 
is goed om nieuw staal gelijkmatig af te 
harden. Een bad met vloeibaar kalium- en 
natriumhydroxide is handig om in korte 
tijd kunststof-, verf- en olieresten weg te 
schroeien van metalen onderdelen. Andere 
baden zijn juist geschikt voor chemische 
nabewerking, doordat stikstof en koolstof 
uit het zout reageren met staal. Na vier uur 
onderdompeling ontstaat een dunne, maar 
keiharde en roestwerende toplaag. 

Ordening of chaos
Het hoge smeltpunt van eenvoudige zou-
ten als natriumchloride en natriumnitraat 
heeft alles te maken met het formaat van 
de ionen en hun onderlinge aantrekkings-
kracht. Natrium en chloride zijn ongeveer 
even groot. Kation en anion kunnen daar-
door een compact, geordend kristalrooster 
vormen. Er is heel veel warmte nodig om 
die stapeling te veranderen in vloeibare 
chaos. 
Maar als kation en ion sterk van formaat 
en structuur verschillen, is die compacte 
stapeling onmogelijk. Dat is bijvoorbeeld 
het geval als het kation relatief groot is, en 
het anion juist klein. Zo’n grootteverschil 
vertaalt zich direct in een daling van het 
smeltpunt, soms zelfs zo ver dat een zout 

al vloeibaar is bij kamertemperatuur. 
Chemici kwamen dergelijke zouten meer 
dan een eeuw geleden op het spoor. De 
eerste publicatie dateert uit 1888 en be-
schrijft ethanolammoniumnitraat, dat 
smelt bij 52 °C. In 1914 publiceerde de 
Duitse chemicus Paul Walden over een 
structureel verwant zout, ethylammonium-
nitraat, dat smelt bij 12 °C. Al bleef de be-
tekenis van zijn ontdekking nog decennia 
onopgemerkt, ze leverde Walden wel de ti-
tel op van ‘vader’ van de eerste laagtempe-
ratuur ionische vloeistof. Die term heeft 
hij overigens zelf nooit gebruikt; de verza-
melnaam ‘ionische vloeistoffen’ is van een 
later datum.
Waldens ionische vloeistof bestaat uit een 
groot organisch kation (ethanolammoni-
um), en een klein anorganisch anion (ni-
traat). Op dat thema van groot-kation-
klein-anion is eindeloos te variëren, en 
chemici zijn er tussen 1940 en 1970 regel-
matig door toeval op gekomen. Zo waren 
Amerikaanse chemici op zoek naar vloei-
stoffen die geschikt zijn om met elektrici-
teit dunne laagjes aluminium op ander me-
taal aan te brengen. Ze ontdekten in 1948 
dat de combinatie van ethylpyridiniumbro-
mide en aluminiumtrichloride een ionische 
vloeistof oplevert die ook vloeibaar is bij 
kamertemperatuur. Eind jaren tachtig 
groeide het besef dat ionische vloeistoffen 
heel geschikt kunnen zijn als oplosmiddel 
voor allerhande chemische syntheses, bij-
voorbeeld de polymerisatie van etheen. 

Oplossingen met vloeibaar zout

Vergelijking tussen ordening van een typisch anorganisch zout (links), bijvoorbeeld natriumchloride, en een typische ionische 

vloeistof (rechts). 
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Bijzondere eigenschappen
De uiteenlopende toepassingen verklaren 
waarom chemici geleidelijk meer belang-
stelling hebben gekregen voor ionische 
vloeistoffen. Ze hebben zo veel handige en 
bijzondere eigenschappen. Ten eerste zijn 
ionische vloeistoffen geleidend en daarmee 
geschikt als elektrolyt in batterijen of me-
dium voor elektrochemische processen, zo-

als metalen aanbrengen. Verder kunnen ze 
dienstdoen als oplosmiddel voor allerlei 
chemische reacties en extracties. 
Het vermogen van ionische vloeistoffen 
om vrijwel alles op te lossen, is opmerke-
lijk. Amerikaanse onderzoekers publiceer-
den bijvoorbeeld in 2002 resultaten van 
onderzoek naar gebruik van ionische vloei-
stoffen om cellulose te verwerken. Cellu-
lose is een veelvoorkomend biopolymeer in 
houtpulp, gras en stro, maar de verwerking 
ervan is niet eenvoudig, omdat cellulose 
tergend slecht oplost. Met een ionische 
vloeistof en verhitting tot 70 à 100 °C 
blijkt dat vrij eenvoudig te lukken, ook 
zonder voorbehandeling met hitte of 
stoom. De chloride-ionen in de vloeistof 
kunnen tamelijk snel de talrijke waterstof-
bruggen verbreken en zo de celluloseke-
tens van elkaar lospeuteren. 
Het zuivere, opgeloste cellulose slaat neer 
na toevoeging van een beetje water of alco-
hol, en is vervolgens voor allerlei doelen te 
gebruiken, zoals vezelproductie of omzet-
ting in ethanol en andere stoffen. Er zijn 
inmiddels ook methodes ontwikkeld om 
met ionische vloeistoffen houtvezels te 

scheiden in de drie belangrijkste polyme-
ren: cellulose, hemicellulose en lignine. En 
het is op labschaal mogelijk om enzymen 
aan ionische oplossingen toe te voegen die 
celluloseketens in korte tijd afbreken tot 
suikers. 

Groene grondstoffen
Biopolymeren oplossen en verwerken gaf 
het onderzoek aan ionische vloeistoffen 
een stimulans, niet in de laatste plaats om-
dat de chemische industrie steeds nadruk-
kelijker zoekt naar groene grondstoffen. 
De aandacht voor groene chemie zorgde er 
de afgelopen twintig jaar ook op andere 
manieren voor dat ionische vloeistoffen tot 
een hype uitgroeiden. Ze werden geleide-
lijk gezien als een milieuvriendelijke op-
volger van veel traditionele organische op-
losmiddelen, zoals aceton, methanol, 
ethylacetaat en hexaan. Die worden op 
grote schaal gebruikt voor chemische reac-
ties, plus scheiding en zuivering na afloop. 
Maar veel van die stoffen hebben nadelen: 
ze zijn vluchtig, brandbaar en giftig.
Ionische vloeistoffen verdampen niet, ook 
niet bij hogere temperaturen. Dat beperkt 

 XPET-recycling
PET (polyetheentereftalaat) is een veel-

gebruikt verpakkingsmateriaal, dat je 
tamelijk goed kunt recyclen. Daarom 

werkt het statiegeldsysteem van PET-
frisdrankflessen al jaren. Ingeleverde 

flessen vermaal je tot snippers en 
scheid je vervolgens van de gekleurde 
dop en het kunststofetiket. De gewas-
sen, schone snippers smelt je en ver-
werk je tot korrels waarmee je weer 

nieuwe PET-flessen blaast. 
Maar PET zit in veel meer voedselver-
pakkingen, zoals knijpflessen voor ma-

yonaise en vleesverpakkingen. Dat soort 
PET-plastic recyclen lukt niet, omdat er 
allerlei kleurstoffen en andere toevoe-

gingen inzitten. Er zijn geen nieuwe, 
schone voedselverpakkingen van te ma-

ken, en dit soort afval belandt op dit 
moment in Nederland in de verbran-
dingsoven. De Eindhovense start-up 

Ioniqa ontwikkelde een recyclingmetho-
de met ionische vloeistoffen, die zulk 

laagwaardig plasticafval wel kan verwer-
ken. Het bedrijf ontwierp een ionisch 

vloeistofproces waarin PET onder ver-
hitting depolymeriseert, waarna een 

schone fractie met monomeren over-
blijft. Daarmee kun je weer PET maken 
dat niet onderdoet voor nieuwe grond-

stof uit aardolie. 
Ioniqa heeft sinds het voorjaar van 2019 
op de Brightlands Chemelot Campus in 

Geleen een € 10 miljoen kostende 
proeffabriek die 10.000 ton PET-

grondstof per jaar kan produceren.  
Ook doet het bedrijf onderzoek naar  

recycling van andere soorten 
verpakkingskunststof. 

Energieopslagoplossingen gebaseerd op, van links naar rechts, koper, kobalt, mangaan, ijzer, nikkel en vanadium. 

R
A

N
D

Y
 M

O
N

T
O

Y
A



Chemische Feitelijkheden 352  |  2019  |  5

het risico op het ontstaan van giftige, ex-
plosieve dampen, en dus blootstelling voor 
mens en milieu. Je kunt verder een onein-
dig aantal ionische vloeistoffen ontwerpen 
door creatief anionen en kationen te kie-
zen. Het is dus mogelijk om een oplosmid-
del te maken dat past bij een proces. Voeg 
daarbij inertie en mogelijkheden voor her-
gebruik, en het plaatje is compleet. 

Ontwikkeltijd
Als er alleen maar voordelen lijken te zijn, 
en er jaarlijks duizenden nieuwe papers 
verschijnen over nieuwe varianten, waarom 
zijn de chemische en de farmaceutische in-
dustrie nog niet massaal overgestapt op 
processen met ionische vloeistoffen? 
Eén verklaring is ontwikkeltijd. Het kost 
jaren van onderzoek voordat een nieuw 
proces van klein formaat in een zuurkast, 
via een proeffabriek in een bedrijfsklare in-
stallatie uitmondt. Als zoiets zonder hape-
ringen binnen vijf jaar toch lukt, geldt dat 
in de chemische industrie als een uitzon-
derlijk record. Het Maleisische Petronas 
wist zoiets samen met Ierse onderzoekers 
tussen 2007 en 2011 voor elkaar te krijgen 

met een ionische vloeistof die kwikdamp 
uit aardgas filtert. Kwik zit in kleine spo-
ren in aardgas; het is giftig en condenseert 
geleidelijk in pijpen en warmtewisselaars, 
waardoor het installaties verruïneert.  
Bestaande gaswasinstallaties gebruiken 
meestal een kolom met zwavel op koolstof-
deeltjes, maar dat proces is voor verbete-
ring vatbaar. Er is verder behoefte aan een 
compact systeem met weinig onderhoud, 
dat je ook op gaswinlocaties op zee kunt 
gebruiken. De oplossing van Petronas zit 
in een ionische vloeistof die het kwik vast-
legt door een reactie met tetrachloorcu-
praat [CuCl4]2-. De ionische vloeistof zit 
op een silicadrager. In 2011 is de eerste 
gaswasinstallatie met 30 m3 van die korrels 
opgestart. Na drie jaar continubedrijf was 
er nog geen hervulling nodig. Inmiddels is 
de technologie als commercieel product 
(Hycapure Hg) op de markt. 

Kostenplaatje
Bedrijfseconomie levert de tweede verkla-
ring waarom ionische vloeistoffen ondanks 
allerlei voordelen, nog niet massaal toepas-
sing vinden. Ionische vloeistoffen hebben 

een behoorlijk hoge kiloprijs. Prijzen van  
€ 30 per kg zijn geen uitzondering. Ze kos-
ten vijf tot vijftig keer meer dan traditionele 
oplosmiddelen. Dat is geen probleem voor 
laboratoriumproeven, maar wel als je pro-
cessen ontwerpt waarbij je veel ionische 
vloeistof nodig hebt. Een nieuw proces 

 XGasopslag
Ionische vloeistoffen hebben onver-

wacht bijzondere eigenschappen. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit een ionische com-
pressor die het bedrijf Linde ontwikkel-

de om waterstof onder hoge druk vanuit 
opslagtanks naar waterstofauto’s te 

pompen (zie illustratie). Het systeem 
gebruikt een reeks van zuigers en cilin-
ders die het gas stapsgewijs tot een ho-

gere druk samenpersen. Boven op de 
metalen cilinders zit een laag ionische 
vloeistof, waarin waterstof niet oplost. 

De vloeistof zorgt voor afsluiting en 
smering tussen bewegende delen, 

waardoor er veel minder afdichtringen 
en andere bewegende onderdelen nodig 
zijn. Die ‘ionische zuiger’ heeft daardoor 

minder last van slijtage en is ook 
energiezuiniger. 

Koolstofdioxide lost juist wel goed op in 
ionische vloeistof, en daarom kijken on-
derzoekers naar die eigenschap als po-
tentieel medium om koolstofdioxide uit 
bijvoorbeeld verbrandingsgassen af te 
vangen en tijdelijk op te slaan. Dat ioni-

sche vloeistoffen niet verdampen en 
goed te recyclen zijn, werkt in het voor-
deel. Toch moet er nog veel verbeteren 

aan de chemische en eigenschappen en 
de opslagcapaciteit van ionische vloei-

stoffen, wil zo’n systeem interessant ge-
noeg zijn om aan de schoorsteen van 

een grote kolencentrale te hangen. 
Op kleinere schaal is ionische gasopslag 

verder gevorderd. Het bedrijf Air 
Products creëerde een vloeistofsysteem 

om gevaarlijke reactieve gassen, zoals 
boortrifluoride en fosfine, op te slaan en 
te transporteren. De cilinders met ioni-
sche vloeistof staan niet onder de druk, 

en je kunt het gas kan uit de vloeistof 
vrijmaken door een vacuüm aan te 

brengen. 

De ionische compressor van Linde. 

Energieopslagoplossingen gebaseerd op, van links naar rechts, koper, kobalt, mangaan, ijzer, nikkel en vanadium. 
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moet dan grote voordelen bieden om de 
vervanging van een bestaande installatie te 
rechtvaardigen. Dat was bijvoorbeeld het 
geval bij BASF, dat ionische vloeistoffen ge-
bruikt om dietoxyfenylfosfine te produce-
ren, een grondstof voor een ingrediënt dat 
zorgt voor uitharding van kunsthars en inkt. 
Bij de chemische bereiding van diethoxy-
fenylfosfine vormt zich zoutzuur, dat je  
direct moet afvoeren, omdat er anders on-
gewenste reacties plaatsvinden. In het ver-
leden werd het zuur met tri-ethylamine af-
gevangen, waarbij het gevormde zout een 
dikke smurrie vormt. Die prut verwijderen 
kostte tijd, energie en oplosmiddel. Che-
mici vroegen zich af of ze geen zuurvan-
gende stof konden vinden, die in een vloei-
baar zout verandert.
Dat bleek inderdaad het geval bij gebruik 
van een imidazoolverbinding. De ionische 
vloeistof die daarbij ontstaat, heeft een 
smeltpunt van 75 °C en scheidt zich netjes 
af in een laag onder het reactiemengsel.  
Je kunt het aftappen, neutraliseren en her-
gebruiken. Omdat de ionische vloeistof 
verrassenderwijs ook nog als een katalysa-
tor werkt, is het proces enorm snel en  
compact geworden. Ooit maakte BASF 
dietoxy fenylfosfine in een reactievat van  
20 m3, sinds 2002 levert een piepkleine  
jet-reactor een constante stroom van die 
grondstof. 
Met dit nieuwe proces bespaar je kortom 
op alle fronten. Het is zo’n verbetering dat 
een bedrijf wel gek zou zijn om aan het 
oude proces vast te houden. Maar zo 
zwart-wit ligt het zelden. Er zijn tientallen 
andere chemische processen waarbij je een 
zuur afvangt, maar een investering in een 
ionisch systeem is toch niet lonend ten op-
zichte van een bestaande installatie. 

Chemische eigenaardigheden
Een derde verklaring voor de relatief trage 
opmars van ionische vloeistoffen heeft te 
maken met de chemische eigenaardighe-
den van de gebruikte kationen en anionen. 
Zo zijn in de jaren tachtig vooral ionische 
vloeistoffen ontwikkeld met tetrachlooralu-
minaat [AlCl4]- als anion. Zulke anionen 
reageren direct met water, ook met sporen 
vocht in de lucht. Je moet ze daarom in 
een inerte atmosfeer maken en gebruiken. 
Dat zat praktische toepassingen in de weg.
De opvolgers van die generatie ionische 
vloeistoffen bevatten anionen die beter be-
stand zijn tegen water, zoals tetrafluorbo-
raat [BF4]- en hexafluorfosfaat [PF6]-. Ook 

die anionen bleken niet helemaal zonder 
problemen, omdat vocht na langere tijd 
toch ongewenste chemische veranderingen 
stimuleert door de vorming van het giftige 
en corrosieve waterstoffluoride. Dat is een 
van de redenen waarom vanaf eind jaren 
negentig een volgende generatie anionen 
op het toneel verscheen, zoals trifluorme-
thaansulfonaat [CF3SO3]-.
Een hoge kostprijs betekent dat ionische 
vloeistoffen in eerste instantie meer kans 
maken in relatief kleinschaliger processen, 
waar het eindproduct bovendien een hoge 

prijs oplevert, bijvoorbeeld in de farma-
ceutische industrie. Daar bieden ionische 
vloeistoffen interessante mogelijkheden om 
kosten te besparen, door de vervanging 
van traditionele oplosmiddelen. 
Chemicus Maaike Kroon berekende in 
2006 dat bij een jaarlijkse productie van 
1.600 ton van het parkinsonmedicijn 
Levodopa een besparing van € 11 miljoen 
te halen valt. Een proces met ionische 
vloeistof levert namelijk een lagere ener-
gierekening, lager verbruik van katalysato-
ren en een forse reductie van de afval-

B
A

S
F



Chemische Feitelijkheden 352  |  2019  |  7

fase. Maar als je na afloop van de reactie 
de druk verlaagt, ontstaan juist twee fases: 
de ionische vloeistof met katalysator en 
een bovenlaag superkritisch koolstofdioxi-
de met daarin het eindproduct. 
Na aftappen van de koolstofdioxidelaag kun 
je de druk verder verlagen. Het koolstofdi-
oxide verdampt, waardoor het product uit-
kristalliseert. Zowel de ionische vloeistof en 
de koolstofdioxide zijn klaar voor herge-
bruik. Die tactiek van schakelen met kool-
stofdioxide in ionische vloeistoffen kun je op 
meer chemische processen afstemmen.
De hoge kostprijs en het feit dat ze worden 
gemaakt van fossiele grondstoffen, is voor 
een aantal chemici aanleiding geweest om 
te zoeken naar ionische vloeistoffen uit bio-
massa (biobased ionic liquids) zonder al te in-
gewikkelde organische synthese, en zonder 
gebruik van fluor en broom. Dat zo’n stra-
tegie kan werken lieten Amerikaanse chemi-
ci in 2014 zien, met een proces waarin ze 
cellulose uit houtachtig afval oplossen en 
uiteindelijk omzetten in biobrandstof. Ze 
gebruikten daarbij hout als bron van de io-
nische vloeistof. In houtsnippers en stro zit 
namelijk naast cellulose ook lignine en he-
micellulose. Met die verbindingen syntheti-
seerden de onderzoekers een mix van terti-
aire amines en diwaterstoffosfaat, waarin 
cellulose net zo goed oplost als in de klas-
sieke ionische vloeistoffen. 

Deep eutectic solvents
Dezelfde onderzoeksgroep die cellulose 
oploste en omzette in biobrandstof publi-
ceerde in 2017 over PET-plastic oplossen 
in een goedkope bio ionic liquid (cholini-
umfosfaat), wat interessant is als alterna-
tief voor recycling met organische oplos-
middelen. Choliniumfosfaat is een 
voorbeeld uit een klasse vloeistoffen die 
de laatste jaren veel belangstelling trekt: 
deep eutectic solvents. Dat zijn mengsels van 
vaak natuurlijke verbindingen zoals choli-
ne, ureum, suikers of aminozuren. Het 
smeltpunt ligt ook bij die mengsels veel 
lager dan van de individuele ingrediënten, 
en ze hebben als voordeel dat ze goed-
koop zijn en vaak minder grote milieurisi-
co’s hebben doordat ze makkelijker af-
breekbaar zijn.
Nu zijn zulke mengsels van natuurlijke 
stoffen niet vanzelfsprekend geschikt voor 
elk chemisch proces, maar deze ontwikke-
ling illustreert wel dat er van alles mogelijk 
is bij het ontwikkelen van groenere oplos-
middelen, die zowel laag geprijsd, her-

nieuwbaar als milieuvriendelijk zijn. Het 
valt dus te verwachten dat ze op termijn 
een plek gaan veroveren in allerlei proces-
sen, al zal het net als bij de eerste genera-
ties ionische vloeistoffen waarschijnlijk 
minder snel gaan dan velen hopen.  

 XEcotoxicologie
In vergelijking met vluchtige, brandbare, 
organische oplosmiddelen hebben ioni-
sche vloeistoffen onmiskenbare voorde-
len voor mens en milieu. Toch zijn ze niet 
per definitie onschadelijk mochten ze in 
de natuur terechtkomen. Het is de vraag 

hoe die stoffen zich daar gedragen en 
wat voor effecten ze hebben op allerlei 

organismes. De afgelopen jaren hebben 
toxicologen die vragen in kaart gebracht 
in labproeven met onder meer bacteriën, 
gisten, algen, slakken, vissen en planten. 
Het belangrijkste resultaat is dat vooral 
de eigenschappen van het grote kation 

de giftigheid bepalen. Met name de 
lengte van de alkylketens is belangrijk. 

Langere alkylketens laten het kation 
makkelijker mengen tussen de lipiden 

van het celmembraan. Hoge concentra-
ties kationen leiden tot cel-lekkage en 

celdood, in planten kan het de fotosyn-
these stilleggen. Bij sommige fluoride-

houdende anionen komt door hydrolyse 
fluoride vrij, en dat inactiveert enzymen 
(ATP-ases) die natrium- en kaliumcon-
centraties in de cel op peil houden. Zulk 
onderzoek laat zien dat sommige ioni-
sche vloeistoffen schadelijker zijn dan 

klassieke oplosmiddelen. Aan de andere 
kant blijken ‘natuurlijkere’ ionische 

vloeistoffen veel gunstiger toxicologi-
sche eigenschappen te hebben, zoals 
cholinium kationen. Dat laatste is niet 
verbazingwekkend, omdat choline van 

nature ruim aanwezig is in plant en dier. 
Toxicologisch onderzoek kan zo helpen 

ecotoxicologische eigenschappen te 
voorspellen van ionische vloeistoffen, 

voordat ze op grote schaal worden 
toegepast.  

stroom in de vorm van een uitsparing van 
4.800 ton methanol.

Schakelen met CO2
Kroon heeft tijdens haar promotie een 
nieuw systeem ontwikkeld dat een ioni-
sche vloeistof, een imidazoolverbinding 
met tetrafluorboraat, combineert met 
koolstofdioxide als extra oplosmiddel. Het 
opmerkelijke van die mix is dat afhankelijk 
van de druk het menggedrag verandert. 
Onder hoge druk stimuleert koolstofdioxi-
de de menging: er ontstaat één homogene 

Langere alkylketens laten het kation makkelijker 

mengen tussen de lipiden van het celmembraan.
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Niet alle vloeibare zout is een ionische vloeistof: een van de criteria is dat het bij omgevingstemperatuur of slechts een lichte verhoging vloeibaar 

wordt. Dat geldt dus niet voor de vloeibare nitraatzouten (NaNO3 en KNO3) in de zonnetoren van de Gemasolar-energiecentrale in Zuid-Spanje, die 

een smeltpunt iets boven de 300 °C hebben. Die elektriciteitscentrale werkt volgens het principe van concentrated solar power (CSP): 2.650 heliosta-

tische spiegels weerkaatsen de zon naar één punt boven in een toren in het midden, wat de zouten in een grote container doet smelten. Met de hitte 

van het vloeibare zout maak je stoom, dat een turbine aandrijft die met 20 MW elektriciteit opwekt. Bijzonder aan deze CSP-centrale is dat hij de hoge 

warmtecapaciteit van vloeibaar zout tevens benut om overtollige hitte op te slaan (maximaal 300 MWh) om ’s nachts stroom mee op te wekken. 
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Ionische vloeistoffen

Voor op school 
1  Wat zijn anionen en kationen?
2   Geef een aantal mogelijke toepassingen van ionische 

vloeistoffen.
3   Leg op microniveau uit waarom ionische vloeistoffen moeilijk 

verdampen.
4   Geef in je eigen woorden een beschrijving van een ionrooster en 

verklaar waarom natriumchloride een hoog smeltpunt heeft. 
5  Teken de structuurformule van het ethylammonium-ion.
6   Leg op microniveau uit waarom ionische vloeistoffen in zuive-

re vorm geleidend zijn en gewone zouten niet.
7   Waarom is het vrij eenvoudig om cellulose in een ionische 

vloeistof op te lossen? Welke bindingen tussen de cellulose-
moleculen moeten hierbij verbroken worden?

8   Op basis van welke uitgangspunten van de groene chemie (zie 
BINAS tabel 97F) worden ionische vloeistoffen gezien als een 
milieuvriendelijke opvolger van veel traditionele organische 
oplosmiddelen? 

9   Leg aan de hand van de structuurformule van imidazool op  
microniveau uit waarom imidazool goed in water oplost. 

10   Wat zijn deep eutectic solvents? Maak gebruik van 
internetbronnen.

11  Wat wordt bedoeld met het depolymeriseren van PET?

Meer weten?
•  Ghandi, K (2013). A Review of Ionic Liquids, Their Limits and 

Applications. Green and Sustainable Chemistry 04: 44-55.

•  Plechkova NV & Seddon KR (2008) Applications of ionic liquids 
in the chemical industry. Chem Soc Rev 37(1): 123-50. 

•  Gutowski, KE (2018) Industrial uses and applications of ionic li-
quids. Physical Sciences Reviews, Volume 3, Issue 5: 20170191.

•  Pernak, J et al (2016). Ionic liquids ‘in a nutshell’ (history, pro-
perties and development). Chemik 70, 9: 476-480.

Colofon
Over Chemische Feitelijkheden

Chemische Feitelijkheden is een actuele encyclopedie over moleculen, mensen, materialen en milieu.  
Het is een losbladige uitgave van de KNCV en verschijnt driemaal per jaar met in totaal tien onderwerpen.

Redactie
dr. Erwin Boutsma (hoofdredacteur), drs. Franny Scholte (eindredacteur),  

Arno van ’t Hoog (tekst), Henk Ubbels (vragen en correctie)
Vormgeving & Opmaak

Marije van de Linde/Content Innovators
Uitgever

Roeland Dobbelaer, Vakbladen.com
Postbus 19949, 2500 CX Den Haag

Abonnementen
088-2266 680

abonnementen@vakbladen.com
Wij hanteren de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervan uit dat Chemische Feitelijkheden 
altijd wordt ontvangen uit hoofde van het beroep. Hierdoor wordt het abonnement automatisch met een 
jaar verlengd, tenzij twee maanden vóór de einddatum een opzegging is ontvangen. Een abonnement op 

Chemische Feitelijkheden geeft via de website toegang tot tien nieuwe edities per jaar en het totale 
onlinearchief. Daarnaast ontvangen abonnees in drie zendingen per jaar de losbladige edities. 

Tarieven (2019)
Voor particulieren: onlinetoegang met inlogcode en papieren editie (inclusief verzamelmap)  

kost € 87,75*; leden van de KNCV, KVCV en NVON krijgen € 10 korting.
Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen: onbeperkt toegang tot de digitale edities op basis van  

IP-adres en papieren editie in drievoud (inclusief verzamelmappen) kost € 262,50*.
Losse nummers kosten € 9,95* per stuk en zijn te bestellen bij Mijntijdschrift.com.
*Bij betaling per acceptgiro wordt € 2,95 administratiekosten in rekening gebracht.

Editie
Ionische vloeistoffen 

editie 88  |  nummer 352  |  april 2019
www.chemischefeitelijkheden.nl

Coverbeeld: 
Fasescheiding in het BASIL-proces (Biphasic Acid Scavenging  

utilising Ionic Liquids): boven het product en onder de ionische 
vloeistof. Hiermee kun je snel zuren verwijderen uit reactiemen-
gels. Je vangt een zuur met een base weg, waardoor je vloeibaar 
zout krijgt in plaats van kristallen, die problemen kunnen veroor-

zaken bij productie op grote schaal. 
(credit: BASF) 


