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n KEMITEKNIK

Konceptuelt design af 
biobaserede værdikæder 
- for en bæredygtig fremtid
En Process Systems Engineering-strategi, der  
faciliterer overgangen til en cirkulær økonomi.
Af Nikolaus I. Vollmer1,  
Krist V. Gernaey1,  
Solange I. Mussatto2  
og Gürkan Sin1

1 Process and Systems Engineering Center (PROSYS),  
 DTU Kemiteknik 
2 Biomass Conversion and Bioprocess Technology  
 Group, Novo Nordisk Foundation Center for  
 Biosustainability, Danmarks Tekniske Universitet

Verden står ved en skillevej, og antallet 
af studier, der bevidner dette, stiger dag 
for dag. I kølvandet på en voksende ver-
densbefolkning og stigende efterspørg-
sel på fødevarer, energi og forbrugsgo-
der, opstår problemer, der har en stor 
effekt på verdens klima. Dette udgør 
betydelige bæredygtighedsudfordringer 
for mange ressourcer. For at forebygge 
en forværring af denne situation, har 
FN udgivet deres “2030 Sustainable 
Development Agenda”, der udpeger 17 
mål for en mere bæredygtig fremtid [1]. 
Blandt disse er det mål nr. 12 – ”ansvar-
lige forbrugs- og produktionsmønstre” 
– der særligt kræver, at verdens indu-
strier tager ansvar og udvikler bæredyg-
tige løsninger. Dette er tæt forbundet 
med begrebet ”cirkulær økonomi” og 
værdikædekonceptet. 

Værdikæder er på en makroøkono-
misk skala defineret som bindeleddene 
mellem produktet på den ene side og 
råvarerne, som bruges i produktionen af 
det endelige produkt, på den anden side. 
I de nuværende produktionsmønstre er 
disse værdikæder klassisk lineære, når 
det kommer til at bruge fossile ressour-
cer som råvarer til energi, brændstof og 
produkter som plastik. Dette skyldes, at 
et større slutprodukt af disse værdikæder 
er kuldioxid (CO2). 

I modsætning til dette implementerer 
cirkulære værdikæder princippet ”den 
enes affald er den andens guld”. Ved at 
bruge spildstrømme og produkter fra 
andre industrielle sektorer som råvarer 
kan de respektive værdikæder blive 

cirkulære. I en bioøkonomisk kontekst, 
hvor man bruger rester fra landbrugs- og 
skovindustrier eller andre genanvendeli-
ge råvarer, bliver disse værdikæder ikke 
alene cirkulære, men også CO2-neutrale 
og dermed også bæredygtige. Ved at 
erstatte de nuværende kemiske produk-
tionsprocesser med bioteknologiske 
alternativer kan de nuværende CO2-ud-
ledninger, der forårsages af industrien, 
blive reduceret dramatisk. 

Når vi producerer forskellige produk-
ter og energi fra en enkelt genanvendelig 
råvare, kan vi forøge bæredygtigheden 
af produktionsprocessen yderligere 
ved at maksimere procesintegration- 
og intensivering. Resultatet kaldes et 
integreret bioraffinaderi [2]. Procesinte-
gration og procesintensivering bidrager 

betydeligt til adskillige af FN’s bæredyg-
tighedsmål og kan derfor betragtes som 
essentielle for biobaserede værdikæder i 
en bæredygtig fremtid. 

Selvom bæredygtighedspotentialet 
er tydeligt, er der adskillige økonomi-
ske forhindringer: På det overordnede 
procesniveau er det mest prominente 
spørgsmål, hvilket design der skal 
realiseres i praksis. Dette involverer 
beslutninger om valg af cellefabrikker 
i den bioteknologiske proces, udform-
ning af downstream-processerne og 
valg af den ofte dyre forbehandlings-
proces. På procesanlægsniveauet bliver 
man også nødt til at gennemføre op-
timering af de anvendte processer, og 
dette bestemmer det endelige udvalg af 
produkter, som produceres ud fra rå-

Sammenligning af en lineær værdikæde med en cirkulær værdikæde i en 
bioøkonomisk kontekst. 

Den digitale tvilling og de tre trin implementeret i softwareværktøjet.
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varerne. Ydermere inkluderer dette driftsoptimering af selve 
processerne. På et globalt niveau skal der træffes beslutnin-
ger om valg af råvarer og de respektive markeder for råvarer 
og produkter. Dertil skal variation af råvaretilgængelighed 
og af slutprodukternes pris inkluderes i analysen. Kun ved at 
adressere alle disse spørgsmål, på de tre nævnte niveauer, vil 
de påkrævede værdikæder blive robuste og dermed økono-
misk leve- og bæredygtige. 

En systematisk designtilgang
Fra et Process Systems Engineering-perspektiv (PSE) kræver 
disse overvejelser en systematisk designtilgang. Dette kan opnås 
ved at anvende high-end PSE-koncepter sammen med viden fra 
bioprocesteknologi og cellefabriksdesign [3].

Initiativet ”Fermentation-based manufacturing” (FBM) på 
Danmarks Tekniske Universitet søger at kombinere de sidste 
to elementer for at bidrage synergistisk til en ny biobaseret 
økonomi [4]. PSE-tilgangen fremmer disse synergier på flere 
skalaer, og fremmer også interaktionen mellem skalaerne ved at 
foreslå egnede op- og nedskaleringsstrategier.

Denne tilgang er implementeret i et softwareværktøj i tre trin: 
procesdesign, procesoptimering og værdikædeoptimering. Den 
første systematiske softwareimplementering af disse trin er 
ækvivalent til en ”digital tvilling” af dette bioraffinaderi.

Procesdesigntrinnet resulterer i en optimal proces for en be-
stemt mængde råvarer og en mængde produkter. Til dette udvik-
les mekanistiske modeller for alle mulige procestrin baseret på 
tilgængelig viden om hvert procestrin. Disse procestrin inklude-
rer forbehandlingen, fermenteringen og adskillige downstream-
operationer til at udskille produktet fra fermenteringsvæsken. 
Eftersom mekanistiske modeller kan blive temmelig komplekse, 
vil hver model blive konverteret til en datadreven tvilling, dvs. 
en surrogatmodel. Disse surrogatmodeller er baseret på Ma-
chine Learning-teknikker og kan let blive implementeret i en så-
kaldt superstruktur. Superstrukturen tillader simulering af alle 
teoretisk mulige kombinationer af enhedsoperationer for at finde 
den optimale konfiguration for processen. Derefter optimeres 
den med det mål at maksimere produktionen af de ønskede 
produkter. 

Procesoptimeringstrinnet skal optimere processen, både på 
niveauet af den enkelte enhedsoperation og på anlægsniveau. På 
dette stadie er yderligere procestrin inkluderet for at tage højde 
for muligheden for at producere flere forskellige produkter fra 
én enkelt råvare. Det er en iterativ procedure, hvor procesdesign 
bliver evalueret for alle mulige proceskonfigurationer. Ydermere 
inkluderer optimeringen af processen også en videre integrering 
og intensivering af procesnetværket for at forbedre den over-
ordnede ydelse af anlægget, der designes. Efterfølgende kan 
man udlede en strategi over, hvordan man skal drive og regulere 
denne proces. Fremtidig drift og regulering er vigtige faktorer, 
som skal tages i betragtning, inden man starter konstruktionen 
af det faktiske anlæg. 

Værdikædeoptimeringstrinnet afslutter udviklingen af den 
digitale tvilling: Dette inkluderer muligheden for at undersøge 
brugen af forskellige råvarer, afhængig af hvor anlægget skal 
placeres. Derudover bliver fluktuerende markedspriser for både 
råvarer og produkter taget i betragtning. Optimering af hele 
værdikæden ved brug af robuste kriterier skaber en løsning, som 
er økonomisk holdbar selv under usikre driftsbetingelser. 

Arbejdet med den digitale tvilling
Den komplette digitale tvilling tilbyder dermed udførelsen 
af scenarieanalyser. Med vurderingen af produktionen af et 
bestemt produkt for et bestemt marked, tilbydes der forslag og 
konklusioner om potentielt lovende forretningsstrategier for 
virksomheder, der kan fortælle en virksomhed, hvor de skal fo-
kusere kernen af et bioraffinaderi for at opnå den mest effektive 
værdikæde, og hvilke der er de mulige markeder for råvarerne 
og produktet.

Ydermere kan usikkerheds- og sensitivitetsanalyse bidrage 
med information om kritiske procesparametre og facilitere 
op- og nedskalering af en mulig implementering. Opskalering 
er som regel det mest kritiske skridt i konstruktionen af et nyt 
anlæg, og derfor vil robuste strategier øge succesraten af den 
praktiske implementering af et bioraffinaderi. Dertil kan det til-
føjes, at risikovurdering kan illustrere mulige ulemper ved den 
undersøgte løsning og foreslå yderligere pointer til overvejelse 
af det foreslåede koncept til et bioraffinaderi. Dette involverer 
yderligere iterationer gennem de forskellige udviklingstrin (pro-
cesdesign, procesoptimering, værdikædeoptimering) i takt med, 
at anlægget gentagne gange optimeres på procesdesignstadiet 
med øget robusthed. Afsluttende kan det nævnes, at omkost-
nings- og dimensioneringsberegninger af anlægsmateriale og 
-udstyr fuldender den økonomiske vurdering af scenariet. 

Overordnet set har det udviklede softwareværktøj et lovende 
potentiale til konceptuelt design og studie af forskellige bære-
dygtige værdikæder. Således giver det pålidelig information til 
beslutningstagning i en tekno-økonomisk og derudover også 
politisk kontekst. Det præsenterede koncept forventes at kunne 
facilitere omstillingen til en cirkulær, biobaseret økonomi. Ved 
denne nye udvikling af ingeniør softwareværktøjer håber vi på 
at kunne promovere FN’s bæredygtighedsmål og bane vejen for 
en mere bæredygtig fremtid for os alle. 
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Nikolaus I. Vollmer: nikov@kt.dtu.dk
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Grundstofnavnene  
i arbejde for kemien. 
IV. Additive navne.
(Første del)

Af Ture Damhus

Vi afslutter fejringen af periodesystemets grundstofnavne fra 
nomenklatursiden (for artikel I, II og III i serien her se [1,2,3]) 
med at se på systemet additiv nomenklatur (også ofte kaldet 
koordinationsnomenklatur). 
Som altid har vi en tabel (tabel 1) med grundstofnavne og de af-
ledninger, vi skal bruge. Trofaste læsere vil bemærke, at en tabel 
i en tidligere artikel [I, del 1] havde nogle af ’at’-formerne, men 
vi har flere med nu, og gentagelser skader som bekendt ikke. 

Efter nedenstående vil Nomenklaturudvalget i årets næste 
og afsluttende bidrag se på historierne bag navnlig nogle af de 
nyere grundstofnavne.  

Additiv nomenklatur
I tabel 2 har vi anført nogle eksempler på forbindelser med ad-
ditive navne og i nogle tilfælde andre navne. En del af dem har 
været nævnt i tidligere artikler i år, hvor der typisk blev lovet et 
additivt navn senere. 

Additive navne er ment som identifikatorer for molekylære 
enheder. I modsætning til almindelig substitutiv nomenklatur 
(den ”sædvanlige” organiske nomenklatur) og udskiftnings-
nomenklatur [3], hvor ideen er, at enkeltatomer eller grupper 
i stamforbindelser udskiftes med andre, og det er dette, man 
tilkendegiver i navnet, så er ideen bag additiv nomenklatur den, 
at man samler en forbindelse af bestanddele: centralatomer og 
ligander, og navnet nævner samtlige disse bestanddele. Hvis 
den samlede forbindelse er neutral eller positivt ladet, bruges 
grundstofnavnet direkte for centralatomet; hvis den er negativt 
ladet, bruges ’at’-formen fra tabel 1.

Anioniske ligander har i 
sig selv systematiske navne, 
der ender på ’id’, ’it’ eller 
’at’. Disse navne modifice-
res til at ende på ’ido’, ’ito’ 
og ’ato’ i de additive navne. 
Neutrale og kationiske 
ligander har deres eget navn 
med to undtagelser: vand 
som ligand hedder ’aqua’ og 
ammoniak som ligand hed-
der ’ammin’ (med to m’er!).

Alt dette eksemplificerer 
vi nu, og der er mere at 

hente i den kortfattede vejledning i uorganisk-kemisk nomenkla-
tur, som vi linker til fra Nomenklaturudvalgets hjemmeside [4]. 

Bindinger mellem centralatomer vises ifølge IUPAC med den 
ekstra lange bindestreg ””, som er en pestilens, fordi den så 
tit bliver til noget andet på tryk!

Brodannende ligander tilkendegives med det græske bogstav 
my (µ). Notationen med det græske bogstav kappa (κ) specifi-
cerer, hvilke ligandatomer der binder til hvilke centralatomer. 
I navnet for borax i tabel 2, side 24, udsiger ’1:3κ2O’ eksem-
pelvis om et af de brodannende oxygenatomer, at det binder til 
centralatomerne med numre 1 og 3. Kappanotationen kan hur-
tigt blive kompliceret og er stadig under udvikling hos IUPAC. 

         

Figur 1. To berømte metalorganiske forbindelser med hapto-
bindinger. Til venstre anionen i Zeises salt, først fremstillet og 
beskrevet af Zeise i København så tidligt som i 1825. Historien står 
at læse i [5]. Til højre ”sandwich-forbindelsen” ferrocen, der my-
stificerede kemikerne i midten af 1900-tallet. Se de systematiske 
navne i tabel 2 på side 24.  

Figur 2. Den detaljerede  
struktur af anionen i borax [8].   

Figur 3. Lidt komplekskemi fra hverdagen. Filtersaltet til opvaske-
maskinen indeholder som 
antiklumpningsmiddel 
E535, ’natriumferrocyanid’. 
(Det findes minsandten 
også i bordsalt! Jf. [1, del 
1, figur 1]. Hvorfor vælger 
man netop denne for-
bindelse til brug i fødeva-
rerelaterede produkter? 
Måske læserne kan 
hjælpe.) Øverst i billedet 
det lille kit med ammoni-
akvand som base og en 
ethanolisk opløsning af 
dimethylglyoxim (2,3-di-
methylbutan-2,3-diondi-
oxim). Formlen viser det 
tungtopløselige røde nik-
kelkompleks, der dannes, 
hvis prøven på bukseknap-
pen eller bæltespændet  
er positiv. Se navnene i 
tabel 2 på side 24. 
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W/DAK/07/D526-TABEL1.DOC    TABEL 1 
 

Gruppe 1 til 12 Lanthanoider, actinoider, gruppe 13 til 18 
 grundstof-

navn  
andet 
navn  

'at'-anionform  grundstof- 
navn  

andet 
navn  

'at'-anionform 

H hydrogen  hydrogenat 1) La lanthan  lanthanat 
Li lithium  lithat Ce cerium  cerat 
Na natrium   natrat 2) Pr praseodym  praseodymat 
K kalium  kalat 2) Eu europium  europat 
Rb rubidium   rubidat Gd gadolinium  gadolinat 
Cs caesium  caesat Ho holmium  holmat 
Be beryllium  beryllat Ac  actinium  actinat 
Ca calcium  calcat Th thorium  thorat 
Ba barium  barat U uran  uranat 
Ra radium  radat Pu plutonium  plutonat 
Sc scandium  scandat Am americium  americat 
Yt yttrium  yttrat Cm curium  curat 
Ti titan  titanat B bor   borat 
Zr zirconium  zirconat Al aluminium  aluminat 
V vanadium  vanadat Ga gallium  gallat 3) 
Nb niobium  niobat In indium  indat 
Ta tantal  tantalat Tl thallium  thallat 
Cr chrom  chromat C carbon  carbonat 
Mo molybden  molybdat Si silicium  silicat 
W wolfram tungsten (eng.)  wolframat 

tungstate (eng.)  
Ge germanium  germanat 

Mn mangan  manganat Sn tin stannum 
(latin) 

stannat 

Tc technetium  technetat Pb bly plumbum 
(latin) 

plumbat 

Re rhenium  rhenat N nitrogen  nitrat 
Fe jern ferrum (lat.) ferrat P phosphor  phosphat 
Ru ruthenium  ruthenat As arsen  arsenat 
Os osmium  osmat Sb antimon stibium (latin) antimonat 
Co cobalt  cobaltat Bi bismuth  bismuthat 
Rh rhodium  rhodat O oxygen  oxygenat 
Ir iridium   iridat S svovl sulfur (latin) sulfat 
Ni nikkel   nikkelat Se selen  selenat 
Pd palladium  palladat Te tellur  tellurat 
Pt platin  platinat F fluor  fluorat 
Cu kobber cuprum (lat.) cuprat Cl chlor  chlorat 
Ag sølv  argentum (lat.) argentat Br brom  bromat 
Au guld  aurum (lat.) aurat  I iod  iodat 
Zn zink   zinkat  Kr krypton  kryptonat 4) 
Cd cadmium  cadmat Xe xenon  xenonat 4) 
Hg kviksølv mercurium 

(lat.)  
mercurat  Rn radon  radonat 4) 

1) Virker måske eksotisk, men finder anvendelse i navne som difluoridohydrogenat(1−), FHF−, som det er vanskeligt at give noget 
andet navn [medmindre læseren efter introduktionen i [3] skulle foretrække nodalnavnet 1,3-fluoridy-2-hydrony-[3]catenat(1−) !].  
I øvrigt findes jo også kationiske hydrogenkomplekser som for eksempel diaquahydrogen(1+), [(H2O)H(OH2)]+ . 
2) Efter nogen vaklen har IUPAC nu 'sodate', hhv. 'potassate'. Vi holder fast ved de danske varianter.   
3) Helt slipper man ikke for tvetydigheder: 'gallat' er også navnet på gallussyres korresponderende base (der dog kan navngives 
systematisk som 3,4,5-trihydroxybenzoat).  
4) Det er populært at kalde xenon-kompleksanioner for 'xenater', men det dur ikke. Der bør være konsekvens ned gennem gruppe 18 i 
dannelsen af disse former, og hverken 'kryptat' eller 'radat' er acceptable; kryptater (eller cryptater) er betegnelsen for komplekser af 
cryptander (se eksemplet i tabel 2), og 'radat' er optaget af radium!  

Tabel 1. Udvalgte grundstofnavne og tilhørende ’at’-former til brug i additive anionnavne. 

1) Virker måske eksotisk, men finder anvendelse i navne som difluoridohydrogenat(1–), FHF–, som det er vanskeligt at give noget andet 
navn [medmindre læseren efter introduktionen i [3] skulle foretrække nodalnavnet 1,3-fluoridy-2-hydrony-[3]catenat(1–) !].  
I øvrigt findes jo også kationiske hydrogenkomplekser som for eksempel diaquahydrogen(1+), [(H2O)H(OH2)]+ .

2) Efter nogen vaklen har IUPAC nu 'sodate', hhv. 'potassate'. Vi holder fast ved de danske varianter.  
3) Helt slipper man ikke for tvetydigheder: 'gallat' er også navnet på gallussyres korresponderende base (der dog kan navngives 

systematisk som 3,4,5-trihydroxybenzoat). 
4) Det er populært at kalde xenon-kompleksanioner for 'xenater', men det dur ikke. Der bør være konsekvens ned gennem gruppe 18 i 

dannelsen af disse former, og hverken 'kryptat' eller 'radat' er acceptable; kryptater (eller cryptater) er betegnelsen for komplekser af 
cryptander (se eksemplet i tabel 2), og 'radat' er optaget af radium! 
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W/DAK/07/D526-TABEL2.DOC    TABEL 2 
 

Formel  Additivt navn Støkiometrisk(e) 
navn(e) 

Andre navne 

NO2 dioxidonitrogen nitrogendioxid  1) 
nitrogen(IV)oxid  1) 

 

N2O4, (O)2NN(O)2 bis(dioxidonitrogen)(NN) dinitrogentetraoxid 1,1,2,2-tetraoxido-1,2-
diazy-[2]catena   2)  

BH4
− tetrahydridoborat(1−)  boranuid      3)  

tetrahydroborat (ældre navn) 
AlH4

− tetrahydridoaluminat(1−)  alumanuid     3)         
SiH4 tetrahydridosilicum  siliciumtetrahydrid silan (stamhydrid [2]) 
SH4 tetrahydridosvovl svovltetrahydrid λ4-sulfan (stamhydrid [2]) 
SiH3

•   (radikal) trihydridosilicium(•)  silanyl      3)    
GeH5

+ pentahydridogermanium(1+)   4)  germanium    3)4)  
[O3POPO3]4− µ-oxido-bis(trioxidophosphat)(4−)  diphosphat (accepteret 

kortform) 
pyrophosphat (ældre navn) 

Na4[XeO6]        5) natriumhexaoxidoxenonat(4−)  natriumperxenat      5) 
[K(crypt-222)]+      6) (crypt-222)kalium(1+)   
[PtPb12]2−                 6) dodecaplumbidoplatinat(2−)   
cis-[PtCl2(NH3)2] cis-diammindichloridoplatin(II)  cisplatin 
Na2B4O7•10H2O  7) dinatrium[penta-µ-oxido-1:2κ2O, = 

1:3κ2O,1:4κ2O,2:3κ2O,2:4κ2O- = 
tetrahydroxido-1κO,2κO,3κO, = 
4κO-tetraborat](2−)vand (1/8) 

dinatriumtetraborid = 
heptaoxid-decahydrat; 
natriumtetraborat-
decahydrat   7) 

borax (boraks) 
 
(se figur 2) 

AlK(SO4)2•12H2O kalium(hexaaquaaluminium) = 
bis(sulfat)vand (1/6) 

aluminiumkalium = 
bis(sulfat)-dodecahydrat 

alun (kaliumalun) 
 

Na2[Fe(CN)6] dinatriumhexancyanidoferrat(II)  natriumferrocyanid (ældre 
navn)    (jf. figur 3) 

[Ni(Hdmg)2] bis[3-(hydroxyimino-κN)butan-2-
ylidenazan-κN-olato]nikkel(II) 

 bis(dimethylglyoximato) = 
nikkel (ældre, men bekvemt 
navn)     (se figur 3) 

[MnIV
2(O)3 

(TACN)2](PF6)2  
tri-µ-oxido-bis(1,4,7-trimethyl-1,4,7-
triazonan)dimangan(MnMn)(2+) =  
bis[hexafluoridophosphat(1−)] 

 Accelerator, Dragon, 
MnTACN   (se figur 4) 

K[Pt(CH2CH2)Cl3] kalium[trichorido(η2-ethen) = 
platinat](1−) 

 Zeises salt 
(se figur 1) 

[Fe(C5H5)2] di(η5-cyclopentadienido)jern,  
di(η5-cyclopentadienyl)jern   8) 

 ferrocen  
(se figur 1) 

*) NB: I denne tabel anvendes tegnet '=' som skilletegn ved linjebrud i lange navne, hvor navnet blot skal sammensættes uden 
bindestreg.  
1)  Disse navne kan afhængigt af konteksten dække over såvel NO2 som N2O4. 
2) Nodalnavn [3]. 
3) Stamhydridafledning [2]. 
4)  Det additive navn vil nok genere mange, fordi hvordan kan fem negative ligander føre til en samlet ladning på 1+ ? Men tag ikke 
'hydrido' for alvorligt. Det er en konvention, at hydrogen som ligand tilkendegives sådan. Stamhydridafledningen 'germanium' var 
det, der ikke var en dårlig vittighed i [2]. 
5) Omtalt med foto i [6]. Se kommentar om 'xenat' i fodnote 4 til tabel 1.  
6) Jesper Bendix omtalte forbindelsen (crypt-2,2,2)kalium(1+) dodecaplumbidoplatinat(2−) i [7]. Den populære "snabel-a-notation" 
[Pt@Pb12] er ikke officielt velsignet af IUPAC (endnu).  Liganden er en cryptand, crypt-222 = 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10- 
diazabicylo[8.8.8]hexacosan. 
7) Bemærk, at formlen, og følgelig også begge støkiometriske navne, misrepræsenterer strukturen. 
8) Både 'ido'- og 'yl'-formen er tilladte if. gældende IUPAC-regler.  
 

Tabel 2. Udvalgte forbindelser med velanbragte additive navne.

*) NB: I denne tabel anvendes tegnet '=' som skilletegn ved linjebrud i lange navne, hvor navnet blot skal sammensættes uden bindestreg. 
1) Disse navne kan afhængigt af konteksten dække over såvel NO2 som N2O4.
2) Nodalnavn [3].
3) Stamhydridafledning [2].
4)  Det additive navn vil nok genere mange, fordi hvordan kan fem negative ligander føre til en samlet ladning på 1+ ? Men tag ikke 

'hydrido' for alvorligt. Det er en konvention, at hydrogen som ligand tilkendegives sådan. Stamhydridafledningen 'germanium' var det, 
der ikke var en dårlig vittighed i [2].

5) Omtalt med foto i [6]. Se kommentar om 'xenat' i fodnote 4 til tabel 1. 
6) Jesper Bendix omtalte forbindelsen (crypt-2,2,2)kalium(1+) dodecaplumbidoplatinat(2–) i [7]. Den populære "snabel-a-notation"
 [Pt@Pb12] er ikke officielt velsignet af IUPAC (endnu).  Liganden er en cryptand, crypt-222 = 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10- 

diazabicylo[8.8.8]hexacosan.
7) Bemærk, at formlen, og følgelig også begge støkiometriske navne, misrepræsenterer strukturen.
8) Både 'ido'- og 'yl'-formen er tilladte if. gældende IUPAC-regler. 

Når et centralatom er bundet til to eller flere naboatomer i en 
ligand (hapto-binding), benyttes det græske η (eta) i stedet for 
at specificere hver binding ved hjælp af kappa. Den simpleste 
situation er koordinering til to ligandatomer som i dioxygen-
komplekser, eller ethenkomplekser som Zeises salt, tabel 2 og 

figur 1. Det berømteste eksempel er nok ferrocen, også vist på 
figur 1. 

I anden del af artiklen (bringes i næste nummer af bladet) 
ser vi på den gryende anvendelse af additiv nomenklatur i S.M. 
Jørgensens arbejde med koordinationskemi.
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Figur 4. Mere kom-
plekskemi i køkkenet. 
Vi så sidst på moleky-
let til venstre med det 
populære akronym 
TACN [3, figur 7], og 
her er så det tokerne-
de mangankompleks 
MnTACN, i branchen 
også af nogle kaldet 
”Dragon”, som kata-
lyserer oxidation med 
hydrogenperoxid i 
opvaskemaskinen. Se 
dets frygtindgydende 
navn i tabel 2.  
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… Dobbelt aromaticitet fra σ- og π-orbitaler
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Aromaticitet er siden opdagelsen af benzen i det 19. århund-
rede blevet betragtet som en egenskab ved et delokaliseret 
π-elektronsystem. Det er nu af en japansk gruppe blevet vist, 
at dobbelt aromaticitet eksisterer i en hexakis(phenylselanyl)
benzen dikation. Benzenringen giver anledning til den vel-
kendte π-aromaticitet med seks π-elektroner svarende til n=1 
i Hückels (4n+2) regel for aromaticitet. På grund af selens 
størrelse kan dens σ-elektroner overlappe og give anledning til 
et 10 σ-elektronsystem i dikationen svarende til n=2 i Hückels 
formel. Dikationen er isoleret som et krystallinsk salt, hvis 
røntgenstrukturanalyse svarer til den viste struktur med lige 
lange C-C- og lige lange Se-Se-bindinger.

Carl Th.

Double aromaticity arising from σ- and π-rings, Communications Chemistry 
2018, DOI: 10.1038/s42004-018-0057-4.

mailto:turedamhus@outlook.dk
https://www.historisk-kemi.dk)


26 Dansk Kemi, 100, nr. 7, 2019 -

I anledning af at det periodiske system i år fylder 150 år, bringer vi en artikelserie 
forfattet af Jesper Bendix. Artikelserien illustrerer periodesystemets aktualitet som 
redskab i systematiseringen af kemien

Artikel 7:

Periodesystemets 
opdeling i blokke

Når grundstoffernes kemi diskuteres, er 
det almindeligt at opdele periodesyste-
met i fire blokke efter typen af orbitaler, 
der rummer de energirigeste valenselek-
troner. Der er altså en s-blok, en p-blok, 

Figur 1. Opdelingen af periodesystemet i s-, p-, d-, og f- blokkene. Skillelinjen mellem  
metaller og ikke-metaller, der løber gennem p-blokken, er angivet med grønt.

Figur 2. Orbitaler med forskellige bi-kvantetal. Antallet af funktioner af hver type er en 
matematisk konsekvens af atomernes kugleformede symmetri. Inden for sættene har de 
tre p-orbitaler, de fem d-orbitaler og de syv f-orbitaler samme energi i et frit atom eller en 
fri ion, men dette gælder ikke, når centralatomet indgår i kemiske forbindelser.   

en d-blok og en f-blok, som skitseret i 
periodesystemet i figur 1. 

På grund af antallet af orbitaler i hver 
af de fire sæt: én s-orbital, tre p-orbita-
ler, fem d-orbitaler og syv f-orbitaler, se 

figur 2, og det faktum, at hver rumlig 
orbital kan beskrive to elektroner, så 
er der dobbelt så mange grupper i hver 
blok. Altså hhv. 2, 6,10, og 14. 

Hvis læseren skulle fundere over sy-
stematikken i antallet af orbitaler i hvert 
af sættene – de voksende ulige tal – så er 
det ikke en konsekvens af fysikken, men 
af matematikken. Det er alene symmetri-
en af et kugleformet atom, som dikterer 
antallet af orbitaler i hvert sæt!

Da blokkene er væsentligt større end 
grupperne og perioderne, må der nød-
vendigvis være store forskelle i kemien 
inden for blokkene. Alligevel er der i 
hver af de fire blokke visse overordnede 
fællestræk for de pågældende grundstof-
fers kemi. I denne klumme vil vi se lidt 
på, hvilke generaliseringer og (over)
simplificeringer der er mulige, når man 
betragter periodesystemet som bestående 
af disse fire ”verdensdele”.    

s-blokken består af grupperne 1 og 2, 
og kemien er overordnet meget ens for 
alle grundstofferne i blokken. Den abso-
lutte hovedregel er, at alle valenselektro-
nerne afgives (fra de meget elektroposi-
tive grundstoffer) og der dannes kationer 
med hhv. to positive ladninger. Disse 
indgår i overvejende ionisk opbyggede 
kemiske forbindelser [1]. Da blokkens 
grundstoffer således ender med ædel-
gaskonfigurationer, er der ingen energi-
mæssigt nærtliggende tomme orbitaler, 
og derfor ingen absorption af synligt lys 
– forbindelserne af s-blokkens grund-
stoffer er derfor generelt farveløse. Den 
vigtigste variation inden for blokken er 
variationen i størrelse, når man bevæger 
sig nedad gennem grupperne. Denne 
variation har betydning for opløselighe-
der af salte af blokkens ioner. Med små 
modioner er de små kationer tungest 
opløselige: LiF er for eksempel tungt-
opløseligt, mens CsF er letopløseligt. 
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Omvendt, så bliver saltene af store anioner mere tungtopløse-
lige, når man går ned gennem blokken: MgSO4 er letopløseligt, 
mens BaSO4 er tungtopløseligt. Variationen i størrelse har også 
betydning for koordinationstal (sml. NaCl, hvor begge ioner 
har seks nærmeste naboer og CsCl, hvor antallet af nærmeste 
naboer er otte) samt for graden af kovalens i bindingen til andre 
grundstoffer. Som nævnt, har bindinger fra s-blokkens grund-
stoffer til andre grundstoffer overvejende ionisk karakter, men 
de mindste (Li+ og Be2+) har så høj ladningstæthed, og dermed 
polariserende effekt, at de laver bindinger med væsentlig mere 
kovalent karakter end resten af blokken.

Dette kommer især til udtryk ved meget stærkere bindinger 
til lette grundstoffer fra p-blokken: C, N, O og F. En praktisk 
konsekvens er, at organo-lithium-forbindelser er kommer-
cielle og ret stabile reagenser, mens de tilsvarende forbindelser 
med bindinger mellem kulstof og de tungere alkalimetaller er 
vanskelige at håndtere. Hydrogen hører formelt til s-blokken, 
men med hensyn til hydrogens kemi er denne klassificering 
ikke synderlig nyttig. Protonens ringe størrelse gør, at den ikke 
danner nogle simple salte – den vekselvirker altid ret kovalent 
med Lewis-baser. Desuden er oxidationstrin -1 meget mere 
almindeligt for hydrogen end for alkalimetallerne, hvor der kun 
er få eksempler [2]. Men i lighed med resten af blokken, så er 
hydrogens forbindelser generelt farveløse.

p-blokken er mere omfangsrig og med større kemisk diversi-
tet end s-blokken. Spændet i elektronegativitet er langt større i 
p-blokken, der omfatter skillelinjen mellem metaller og ikke-
metaller, se figur 1. I p-blokken finder man derfor både simple 
kationer såsom Al3+, Tl+, Tl3+, Sn2+ og Pb2+, men også simple 
anioner som C4-, N3-, O2- og F-. Det store spænd i elektronega-
tivitet betyder også, at blokken omfatter både meget ionisk op-
byggede forbindelser og meget stærke kovalente bindinger. Man 
kan spørge sig selv, om der overhovedet kan foretages nogen 
generalisering i denne heterogene forsamling – og imponerende 
nok er svaret faktisk bekræftende: Ligesom for s-blokkens ke-
miske forbindelser, så er energiforskellene mellem de fyldte og 
tomme orbitaler på p-blokkens grundstoffer typisk så store, at 
de simple kemiske forbindelser er farveløse [3]. Undtagelserne 
til denne regel opstår, når de grundstoffer, der indgår i forbin-
delsen, er nogenlunde tæt på at indgå i en redoxreaktion og de 
såkaldte ladningsoverførselsovergange får betydning. For ek-
sempel så er SbF3 og Sb2O3 farveløse, mens Sb2S3 (Spydglans) 
er mascara-sort, jf. den foregående klumme. Den måske nyttig-
ste generalisering, man kan lave omkring kemien i p-blokken, 
vedrører de stabile oxidationstrin: Eftersom de individuelle 

orbitaler i forbindelserne af p-blokkens grundstoffer er ener-
gimæssigt isolerede, så er der en meget udpræget tendens til, 
at en given orbital er enten helt fuld eller helt ubesat. Systemer 
med uparrede elektroner (radikaler) er derfor meget ualminde-
lige i p-blokken og de klassiske eksempler (NO, NO2 og ClO2) 
tælles let på én hånd. Denne regel kan alternativt formuleres 
som, at grundstoffer i grupper med lige nummer optræder i 
lige oxidationstrin og dem i de ulige grupper har ulige oxida-
tionstrin. Denne nyttige regel gør det nemt at huske de vigtige 
oxidationstrin for svovl -2 (H2S), 0 (S8), +2 (SCl2), +4 (SO2) og 
+6 (H2SO4) eller for chlor -1 (HCl), +1 (HClO), +3 (HClO2), +5 
(HClO3) og +7 (HClO4). 

Det antal elektroner, der måtte være tilbage på det centrale 
grundstof, er altid lige og grupperes i lone-pairs, og disse er 
generelt mere rumopfyldende end bindinger til atomer (jf. den 
såkaldte VSEPR-model [4]). Derfor er SO2 vinklet (<120°, 
se figur 3), mens CO2 er lineært og XeF4 er plant og ikke 
tetraedrisk.

Figur 3. Det lineære CO2 molekyle og 
det vinklede SO2 molekyle. Forskellen i 
geometri giver forskellige egenskaber: 
CO2 er upolært og kan anvendes 
som opløsningsmiddel for upolære 
forbindelser (caffein), mens det polære 
SO2 afkølet til under kogepunktet på 
-10oC opløser salte godt. 

d-blokken er i et overordnet perspektiv en mere homogen 
forsamling af grundstoffer: Alle er metaller. Indtil gruppe 8 
optræder alle blandt andet i deres maksimale oxidationstrin, 
nemlig gruppenummeret, hvor alle valenselektronerne er 
afgivet. Der er en gradueret variation i egenskaber, når man be-
væger sig fra venstre mod højre igennem d-blokken. De tidlige 
overgangsmetaller (til venstre) er meget elektropositive, afgiver 
uden problemer alle valenselektroner og er meget oxofile. Mod 
højre i d-blokken bliver metallerne meget mere elektronegative 
(ædle), og selv i deres højeste oxidationstrin har de valenselek-
troner tilbage.

Når man kommer længst til højre i d-blokken, minder stabi-
liteten af oxidationstrinnene om p-blokken ved, at de mest sta-
bile optræder i spring af to enheder: Ir(I)/Ir(III), Pt(II)/Pt(IV) 
og Au(I)/Au(III). Der er dog tidligere i d-blokken mange 
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eksempler, hvor overgangsmetallerne, som disse grundstoffer 
også betegnes, optræder med et ulige antal elektroner og derfor 
nødvendigvis også med uparrede elektroner. Forbindelser med 
uparrede elektroner er magnetiske, og forbindelser med delvist 
fyldte d-orbitaler er næsten altid farvede, se figur 4. 

kemi kan sam-eksistere, jf. Cu(II)/Cu(I) og Fe(III)/Fe(II), har 
det betydning for overgangsmetallernes rolle i biologien: De er 
gode relæer for elektrontransport og -udveksling. Når biologi-
ske processer fordrer udveksling af elektroner, så er der således 
meget ofte redox-aktive metaller såsom Mn, Fe og Cu involve-
ret, se figur 5.

f-blokken er endnu mere homogen end d-blokken. Alle 
grundstofferne i f-blokken er meget elektropositive metaller, 
og for de lette grundstoffer (lanthanoiderne eller 4f-grundstof-
ferne) i blokken er kemien den mest jævnt varierende i hele 
periodesystemet. Alle lanthanoiderne har oxidationstrin +3 
som det mest stabile og de er alle meget oxofile metaller, der 
forekommer naturligt med oxid, carbonat, phosphat og fluorid 
som modioner. Vi har allerede i en tidligere artikel berørt den 
monotone reduktion i ionradius (lanthanoidkontraktionen) 
[5], når man går fra Ce til Lu. Alle de trivalente ioner er dog 
stadigt store i forhold til de trivalentioner fra d-blokken, og de 
resulterende vandkomplekser har flere ligander (9 eller 8) og 
er mindre sure end vandkomplekser af trivalente ioner fra d-
blokken. F-orbitalerne er endnu mindre energimæssigt opsplit-
tede end d-orbitalerne; for f-blokken følger antallet af uparrede 
elektroner, som i frie atomer, altid Hunds 1’ste regel, og er 
derfor maksimalt. Det betyder også, at det er blandt lanthanoi-
derne, at vi finder de fleste uparrede elektroner og dermed de 
mest magnetiske metalcentre, hvilket har stor betydning for 
fremstilling af stærke permanente magneter (typisk baserede på 
Sm eller Nd), enkelt-molekyl magneter (typisk baserede på Dy), 
og relaxationsreagenser til MR-billeddannelse (typisk baserede 
på Gd). 

De fire blokke er dog ikke isolerede områder uden ligheder 
på tværs. Det ses blandt andet for de tungere grundstoffer i 
f-blokken Th-Lr, 5f-grundstofferne eller actinoiderne, som 
udviser mindre systematisk kemi end lanthanoiderne. De sene 
af actinoiderne (fra americium) er lanthanoid-lignenede med +3 
som dominerende oxidationstrin og er kemisk helt hjemmehø-
rende i f-blokken. På den anden side har Th-Pu visse fællestræk 
med d-blokken. For eksempel var uran igennem periodesy-
stemets tidlige år placeret sammen med gruppe 6, Cr, Mo og 
W, hvor kemiske ligheder og det maksimale oxidationstrin 
passer godt ind. At de tidlige actinoider blandt andet afviger fra 
lanthanoiderne ved at have væsentlig kovalent karakter i deres 
bindinger, illustreres af for eksempel UF6, der er en flygtig 
molekylær forbindelse, som sublimerer omkring 50°C og derfor 
er velegnet til isotop-separation, hvis man måtte være i bom-
bebranchen. Her fremtræder ligheden med d-blokken tydeligt: 
MoF6 og WF6 er også farveløse, flygtige forbindelser – faktisk 
så flygtige, at WF6 er den gas, der har den højeste densitet ved 
stuetemperatur. 
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Dette skyldes, at energiforskellen mellem de mest og de 
mindst energirige d-orbitaler ofte falder mellem ca. 150 kJ/
mol og 300 kJ/mol, hvilket svarer til lys i det synlige område. 
Eftersom elektroniske overgange mellem d-orbitalerne giver 
de fleste farver i d-blokken, er det heller ikke overraskende, at 
TiO2 er farveløst (se på væggen – det er det hvide pigment i ma-
lingen), for her har titan(IV) ingen elektroner tilbage. Tilsva-
rende er CuCl farveløst, fordi kobber(I) har 10 d-elektroner og 
dermed en helt fyldt d-skal. Når d-orbitalerne ligger så relativt 
tæt i energi, at nabo-oxidationstrin i modsætning til p-blokkens 

Figur 4. Farverne af både rubin (øverst) og smaragd (nederst) 
skyldes elektroniske overgange mellem delvist fyldte d-orbitaler 
på chrom(III)-urenheder i de to ellers farveløse forbindelser Al2O3 
og Be3Al2Si6O18.

Figur 5. Plastocyanin hører til klassen af blå-kobber proteiner. 
Metalcenteret kan skifte oxidationstrin mellem kobber(I) og 
kobber(II) uden stort energitab og er derfor en effektiv transportør 
af elektroner.


