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Samenvatting 

Het artikel geeft allereerst een definitie van het begrip "or
ganometaal", en aansluitend daaraan worden enkele opmer
kingen gemaakt over de historische ontwikkeling van dit 
onderdeel der chemie. Vervolgens wordt, uitgaande van een 
formulering van doel en opzet, het organometaalonderzoek 
op het Organisch Chemisch Instituut TNO besproken. Daar
bij wordt hoofdzakelijk gewezen op de nieuwe toepassings
mogelijkheden voor organotin- en organoloodverbindingen, 
die uit het instituutswerk Z'i:jn voortgekomen. 

Inleiding 

Zij, die in september van het vorige jaar met iets 
meer dan een oppervlakkige belangstelling hebben 
kennis genomen van de tijdschriftartikelen naar 
aanleiding van de officiële opening van de nieuwe 
fabriek voor organotinverbindingen van Billiton -
M & T Chemische Industrie N.V. in het havenge
bied Vlissingen-Oost, zullen bemerkt hebben dat 
daarin met nadruk gewezen werd op de rol van 
het Organisch Chemisch Instituut (OCI) TNO te 
Utrecht in de aan deze opening voorafgaande ont
wikkeling. In een aan het ontstaan van dit bedrijf 
gewijd artikel in het "Chemisch Weekblad" wordt 
er op gewezen dat het in 1958 genomen besluit van 
Billiton (de Nederlandse partner van deze "joint 
venture") om trifenyltinchloride te gaan produce
ren, voortgekomen is uit desbetreffende suggesties 
van de zijde van het oer. Het tijdschrift " Erts", 
het periodiek van de bedrijven van de Billiton
groep, wijdt uiteraard eveneens een groot deel van 
het oktober/december 1967-nummer aan dit nieu
we bedrijf. H et hoofdartikel van de hand van Dr. 
E. S. Hedges, directeur van de International Tin 
Research eouncil (een organisatie opgericht door 
de belangrijkste tinproducenten in de wereld), is 
veelbetekenend getiteld "The beginnings of syste
matic organotin chemistry'', waarbij gedoeld wordt 
op een reeks van onderzoekingen door het oer. 
D e verschijning van dit speciale nummer van 
TNO-Nieuws ter gelegenheid van het "Chemisch 
Jaar" 1968 biedt een welkome gelegenheid iets 
nader in te gaan op het werk dat in de afgelopen 
18 jaar door het oer onder leiding van Professor 
Van der Kerk op het gebied der organometaalche
mie is verricht. Terloops kan dan gewezen worden 
op een aantal reed·s jarenlang bestaande toepas
singen van organometaalverbindingen maar vooral 
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Summary 

The paper starts by giving a definition of the prefix "orga
nometallic" and brief ly mentions some highlights in the his
tory of organometallic chemistry. Su.bsequently, purpose, 
planning and outcomes of the research in the field of orga
nometallics at the Institute for Organic Chemistry, TNO, are 
cliscussed, emphasizing the new application possibilities for 
organotins and organoleads developed there. 

zullen de toepassingen resp. toepassingsmogelijkhe
den van organotin- en organoloodverbindingen ter 
sprake komen, die direct of indirect uit het werk 
van het oer zijn voortgekomen. 

H et is misschien niet overbodig allereerst het 
voorvoegsel organometaal te definiëren en enkele 
opmerkingen te maken met betrekking tot de ge
schiedenis van het desbetreffende deel der chemie. 
Er bestaat enig verschil van opvatting over welke 
verbindingen nu precies tot het terrein der organo
metaalchemie gerekend moeten worden. D e meer
derheid der deskundigen is van mening dat de 
term organometaal in de strikte zin van het woord 
gebruikt dient te worden: met dit begrip worden 
dus al die verbindingen aangeduid die minstens 
één directe koolstof-metaalbinding in het molecule 
hebben. H et is ongetwijfeld waar dat er vele me
taalverbindingen zijn - waaronder technisch bij
zonder belangrijke - waarbij weliswaar een orga
nische rest een belangrijk deel van het molecule 
uitmaakt, maar die toch niet aan bovengenoemde 
definitie voldoen, omdat de organische rest via een 
ander atoom (b.v. 0, S of N) aan het metaalatoom 
gebonden is. Voorbeelden zijn de metaalzepen, de 
metaalalcoholaten en ook eenvoudige verbindingen 
en zouten als loodtetra-acetaat. Men vat deze groep 
verbindingen wel samen onder de term organische 
metaalverbindingen. Het is chemisch gezien zeer 
zinvol dit onderscheid te maken, omdat tussen de 
beide groepen verbindingen in hun gedrag ken
merkende verschillen bestaan. Zo zijn bij de orga
nische metaalverbindingen in het algemeen alle 
eigenschappen van het desbetreffende metaalion 
altijd direct waarneembaar. Bij de organometaal
verbindingen is daarentegen veelal het metaal-
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.atoom met de direct daaraan gebonden organische 
rest(en) in zekere zin tot een nieuwe eenheid met 
·een eigen gedrag versmolten. 
De term organometaal zegt overigens niets over de 
.aard van de aanwezige metaal-koolstofbinding. D e
ze kan dan ook zeer verschillend zijn: ionair zoals 
bij de alkalimetaalalkylen, covalent zoals bij tetra
·ethyllood, of van meer complexe aard als bij ferro
ceen. Problemen die de aard der metaal-koolstof
binding betrdfen vormen uiteraard ook een onder
werp van onderzoek voor het instituut. De resul
taten daarvan zijn in eerste instantie echter meer 
van fundamentele betekenis, en het is hier niet de 
plaats om daarop verder in te gaan. 

Het begin van de organometaalchemie dateert van 
1837 toen Bunsen de eerste organoarseenverbin
ding maakte, of, indien men arseen nog niet als 
een typisch metaal wil beschouwen, van 1849, toen 
Frankland een organozinkverbinding synthetiseer
de. Vooral deze tweede vondst is van belang, om
dat Frankland, en ook anderen, ontdekten dat men 
met de organozinkverbindingen reactieve agentia 
tot zijn beschikking had gekregen, waarmee het 
o.a. mogelijk is organische groepen op andere me
talen (o.a. Sb, Hg, Sn, Pb) over te dragen. Zo werd 
het gehele terrein der organometaalchemie gesta
dig uitgebreid. Een tweede impuls voor dit gebied 
kwam ca. 50 jaar later, na de ontdekking van de 
organomagnesiumverbindingen, toen Grignard de 
veelzijdige toepassingsmogelijkheden van deze ver
bindingen aantoonde voor het invoeren van orga
nische groepen in organische moleculen. Sinds
dien vervullen de z.g. grignardreacties ook op in
dustriële schaal een belangrijke rol bij de synthese 
van hormonen, pharmaceutica, reuk- en smaakstof
fen. 
Nog twee ontdekkingen, beide uit de periode tus
sen de twee wereldoorlogen, moeten in deze inlei
ding genoemd worden, omdat ze elk betrekking 
hebben op één van de hier ter discussie staande 
metalen. Eén van deze vindingen is bovendien van 
enorme industriële betekenis geweest . 
In 1922 ontdekte Midgley de antiklopwerking van 
tetraethyllood indien toegevoegd aan benzine voor 
verbrandingsmotoren. We mogen rustig stellen dat 
de belangrijke plaats die de verbrandingsmotor in 
onze samenleving inneemt voor een niet onbelang
rijk deel te danken is aan deze ·ontdekking. De be
tekenis van deze vinding was van zodanige aard, 
dat de industriële produktie van tetraethyllood 
(thans algemeen bekend als TEL) reeds spoedig 
een voor een organische verbinding ongekende om
vang kreeg. Dit is zo gebleven tot op vandaag. Nog 
onlangs werd in Duitsland een nieuwe fabriek 
voor dit produkt in gebruik genomen met een capa
citeit van 22.000 ton per jaar. Samen met zijn ho
moloog tetramethyllood (TML) wordt een jaarlijk
se wereldproduktie van ca. 350.000 ton b ehaald, 
waarmede n.b. bijna 10°/o van de wereldproduktie 
van het metaal is gemoeid. Behalve dat TEL en 
TML dus tot de groep van de belangrijkste indus
triële synthetische chemicaliën gerekend mogen 
worden, zien we hier tevens een interessante afzet
mogelijkheid voor een metaal in een voor metalen 
tot nu toe bepaald niet gebruikelijke richting. 
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De andere ontdekking waarop hierboven gedoeld 
werd is die van Yngve uit het jaar 1936. Hij was 
de eerste die waarnam dat organotinverbindingen 
niet alleen uitstekende licht- en warmtestabilisato
ren zijn voor polyvinylchloride (PVC), maar boven
dien, dank zij hun organisch karakter, "compati
ble" zijn met het polymeer d.w.z. een doorzichtig 
eindprodukt geven . Op deze ontdekking is een 
omvangrijke industriële research gevolgd, die tot 
op de huidige dag voortduurt en weerspiegeld 
wordt in een niet minder omvangrijke octrooilite
ratuur. Uit al deze onderzoekingen zijn de dibutyl
tinverbindingen als de technisch interessantste naar 
voren gekomen, terwijl geleidelijk aan steeds effec
tievere derivaten zijn ontwikkeld. Het belang van 
de organotinverbindingen in deze is vooral evident 
geworden bij de verwerking van hard-PVC (sinds 
circa 1950), een PVC-type dat bij verwerking hoge
re verwerkingstemperaturen vereist. Maar ook in 
verband met de bij de huidige afzetmogelijkheden 
noodzakelijke grotere produktiecapaciteit, en dus 
grotere verwerkingssnelheden, waarbij het poly
meer aan zwaardere omstandigheden wordt bloot
gesteld, dienen stabilisatoren met maximale stabili
serende werking gebruikt te worden. D eskundigen 
verwachten dat in de naaste toekomst ongeveer 
100/0 van de PVC-productie met organotinverbin
dingen gestabiliseerd zal worden, hetgeen zou 
neerkomen op een verbruik alleen al in Europa 
van rond 2.000 ton per jaar. 

Het is achteraf gezien verwonderlijk dat de boven
vermelde ontdekking van de toepassing van tetra
ethyllood en de daaruit voortgekomen stormachtige 
groei van de produktie van deze verbinding niet 
tot een systematisch onderzoek naar andere toe
passingsmogelijkheden voor organometaalverbin
dingen heeft geleid. Kennelijk heeft men in de pe
riode 1920-1940 niet beseft dat hier een enorm 
terrein braak lag, hoewel het toch voor de hand 
gelegen moet hebben dat juist een dergelijk grens
gebied tussen anorganische en organische chemie 
ongekende mogelijkheden biedt. Immers men pro
fiteert hier enerzijds van de veelheid van elemen
ten die de anorganische chemie biedt, anderzijds 
van de veelzijdigheid van structuurmogelijkheden 
van de organische. 
Een dergelijke gedachte, i.c. een systematisch on
derzoek op het gebied der organotinchemie, ge
richt op het vinden van nieuwe toepassingen en dus 
indirect op een nieuwe afzet voor tin, kwam pas 
in 1937 op bij de International Tin Research Coun
cil. Door verschillende omstandigheden, o.a. de 
oorlog, kon dat onderzoek pas in 1949 onderge
bracht worden, en wel bij het OCI. 
D e aanpak van de chemische zijde van een derge
lijk project is in principe betrekkelijk eenvoudig. 
In eerste instantie heeft men tot taak een b eperkt 
maar vrij divers aantal vertegenwoordigers te syn
thetiseren van alle denkbare typen organometaal
verbindingen van het in onderzoek zijnde metaal. 
Dit aantal typen is gegeven door de waardigheid 
(-heden) van het metaal; immers is het metaal 4-
waardig, zoals b.v. Sn in zijn organometaalverbin
dingen, dan kan men aan het metaalatoom resp. 4, 
3, 2 of 1 organische groep(en) hechten en de overi-
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l. verf zonder aangroeiwerend agens. ll . verf met organotinverbi.nding. 

F'ig. 1. Aangroeiwerend effect van een tribtttyltinverbinding als bestanddeel van een verf op vinyl!colophonittmbasis (panelen 
ii.itgezet in een zeehaven). 

ge valenties voorzien van anorganische resten 
(chloride, oxide, hydroxide e.d.) of daarvan afge
leiden (b.v. acetaatrest). De organische rest kan in 
principe alifatisch, aromatisch of heterocyclisch 
zijn, waarbij zoals gezegd men zich zal beperken 
tot enkele vertegenwoordigers van iedere soort. 
Daarop moet een globale bestudering van het fy
sische en chemische gedrag der diverse verbindin
gen (fysische constanten, thermostabiliteit, hydroly
se- en oxidatiegevoeligheid e.d.) volgen, waarbij 
misschien al aanwijzingen verkregen worden ten 
aanzien van toepassingsmogelijkheden. Tenslotte 
dient een zo breed mogelijke evaluering - che
misch, biologisch, technologisch - van de nieuwe 
verbindingen nagestreefd te worden, zo ver als 
maar enigszins mogelijk gericht op toepassingen. 
Zodra bepaalde toepassingsmogelijkheden gevon
den en bevestigd zijn is het zaak zo spoedig moge
lijk een samenwerking tot stand te brengen met een 
industriële onderneming om aldus de doelmatig
heid van het ontwikkelingswerk te verzekeren. In 
al die gevallen waarbij een dergelijke internationa
le researchorganisatie als opdrachtgever fungeert 
is het aan het OCI bij voorbaat toegestaan een Ne
derlandse onderneming bij het ontwikkelingswerk 
te beh·ekken zodra dit opportuun lijkt. 
In het stadium waarin toepassingen als reële moge
lijkheden beschouwd mogen worden, wordt het ook 
zaak zich te bezinnen op de vraag of de op dat 
moment voor de betreffende verbindingen beken
de bereidingsmethoden zich lenen voor uitvoering 
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op technische schaal. Is dit niet of op niet geheel 
bevredigende wijze het geval dan dient ook dit on
derdeel ten spoedigste nader in het onderzoek te 
worden betrokken. 

Organotinonderzoek 

Het was een zeer gelukkige omstandigheid dat het 
OCI reeds tijdens het begin van het organotinon
derzoek over een researchgroep beschikte die in 
staat was een globale screening op biocide eigen
schappen te verrichten. Daardoor werd reeds in 
1950 gevonden dat triorganotinverbindingen bij
zonder interessante fungicide eigenschappen ver
tonen. De actiefste vertegenwoordigers van dit ty
pe geven een groeiremming bij 0,1 à 1 mg per l af
hankelijk van het organisme. Op deze waarneming 
is een omvangrijke screening gevolgd, omdat ver
wacht mocht worden dat de biocide werking der 
organotinverbindingen wel niet tot schimmels be
perkt zou zijn. Inderdaad bleek het werkingsspec
trum veel breder te zijn en het was toen zaak zo 
spoedig mogelijk de toepasbaarheid in de pesticide 
sector (in de ruimste zin van het woord) na te 
gaan. 
Het is hier zeker ter zake een paar opmerkingen te 
maken over de structuur-activiteitsrelatie. Zoals ge
zegd zijn het alleen organotinverbindingen van het 
R3SnX-type die hoge biocide activiteit hebben. De
ze eigenschap is dus uitermate type-specifiek, een 
verschijnsel dat zich ook elders in de organome-
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t aalchemie bij ieder type toepassing telkens weer 
manifesteert. Het illustreert zeer treffend het feit 
dat reeds eerder in dit artikel genoemd werd, dat 
nl. het metaalatoom met de daaraan gebonden or
ganische resten als een eenheid met een eigen com
plex van eigenschappen optreedt . Dit houdt tevens 
in dat men b.v. de biocide eigenschappen van 
R3SnX bepaald niet moet interpreteren als een 
eigenschap van het metaalatoom "an sich", die 
zich hier door een toevallige gelukkige structuur
factor pas kan uiten (het Sn-ion heeft geen biocide 
eigenschappen!) . Daarom is het voor insiders ook 
niet verrassend dat de verbindingen van de typen 
R3GeX, R3 SnX en P3PbX, afgeleid toch van drie 
zeer verschillende metalen, zich biologisch eender, 
alleen kwantitatief verschillend, gedragen. Binnen 
de groep R3SnX hangt de activiteit nog sterk af 
van de aard resp. de grootte van R, maar ook deze 
afhankelijkheid is alleen een kwan titatieve. In de 
alifatische reeks b .v. bereikt de activiteit een maxi
mum voor R = butyl. D e aard van de vierde sub
stituent (X) is nauwelijks van invloed op het pa
troon van de werking of de mate van activiteit, 
tenzij uiteraard deze groep een eigen activiteitspa
troon zou hebben of de oplosbaarheid van de ver
binding aanzienlijk zou verlagen. 
D ankzij de genoemde basiswaarnemingen door de 
biologische groep van het OCI en dankzij het ont
wikkelingswerk van Philips-Duphar en het daarvan 
onafhankelijke onderzoek van Farbwerke H oechst 
worden thans in verschillende landen trifenyltinde
rivaten (in verband met de fytotoxiciteit zijn de fe
nylderivaten uit toepassingsoogpunt het meest ge
schikt) in de landbouw toegepast voor de bestrij
ding van een aantal economisch belangrijke 
schimmelziekten m.n. die bij aardappelen en suiker
bieten. H et door de Nederlandse firma in de han
del gebrachte produkt (het hydroxide) is b ekend 
onder de naam "Du ter" . Onder de uitheemse cul
tures waarbij deze preparaten met succes toegepast 
worden resp . waar de toepassing in een ver stadium 
van ontwikkeling is, mogen genoemd worden: pe
canno ten, aardnoten, koffie, cacao, suikerriet en 
rubber. 

Er kan hier gevoeglijk worden volstaan om van de 
overige toepassingsgebieden, die door het verdere 
screeningsonderzoek voor organotinverbindingen 
ontsloten zijn en op een of andere biocide eigen
schap terug te voeren zijn , slechts een beknopte en 
zeker niet volledige opsomming te geven . In de 
verfwereld worden organotinverbindingen gebruikt 
voor de bereiding van aangroeiwerende verven 
voor schepen en voor drijvende of onder water op
ges telde installaties. De als " fouling" aangeduide 
aangroei van micro-organismen, ·wieren, algen en 
kleine schelpdieren is economisch een groot pro
bleem omdat het bij schepen een snelheidsvertra
gend en dus brandstofverbruikend effect heeft , bij 
haveninstallaties belemmerend op het functioneren 
werkt en eveneens veel extra onderhoud impliceert. 
Verder kent men fungicide verven op basis van or
ganotin voor toepassing in ruimten waar groot ge
vaar is voor aangroei van schimmels (b.v. in melk
fab rieken, kaasmakerijen, vleesfabrieken e.d.). Hier
mee verwante toepassingen zijn die bij de papier-
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fabricage voor het tegengaan van slijmvorming in 
de papiermolen en die in diverse koeltorens even
eens gericht tegen aangroei. Zeer veelbelovend is 
verder het gebruik als desinfectiemiddel (b .v. toe
gevoegd aan het schoonmaakmiddel voor het des
infecteren van kamers, gangen en trappehuizen en 
het daarvoor in aanmerking komende meubilair en 
instrumentarium in ziekenhuizen, badinrichtingen 
of zwembaden. Ook voor het ontsmetten van was
of beddegoed of matrassen, of voor het geurvrij 
houden van schoenen en sokken) , en- als middel om 
biologisch bederf (rot) of vraat tegen te gaan (be
scherming van leer, katoen, wol, touw, hout, be
paalde kunststoffen e.d .). Zeer onlangs is nog op de 
mogelijkheid gewezen organotinverbindingen in 
plastic kabelbekleding te verwerken om vraat door 
knaagdieren te voorkomen. Volledigheidshalve 
moet erop gewezen worden dat bij alle hierboven 
vermelde toepassingen in de eerste plaats tributyl
tinverbindingen in aanmerking komen. 

Een treffend voorbeeld ter illustratie van het feit 
dat vooruitgang op één gebied een onverwachte 
uitwerking kan hebben op een ander is het volgen
de. Tijdens het onderzoek naar de relatie chemi
sche structuur - fungicide werkzaamheid, in het 
bijzonder de invloed van de ketenlengte van de 
alkylgroepen op de fungicide activiteit van trial
kyltinverbindingen, kwam de gedachte op, dat al
kyltinverbindingen met lange alkylketens (meer 
dan 6 koolstofatomen) in het algemeen biologisch 
weinig actief zouden zijn , en dus ook weinig giftig 
voor zoogdieren. Dit bracht het OCI er in 1957 toe 
te poneren dat organotinverbindingen van het type 
R2SnX2 met R = een alkylgroep wezenlijk groter 
dan butyl gebruikt zouden kunnen worden als niet
giftige stabilisatoren voor PVC. Uit een daaruit 
voortkomend onderzoek, deels in samenwerking 
met het Kunststoffeninstituut TNO, bleek inder
daad dat op basis van de uit chemische overwegin
gen gekozen dioctyltingroepering stabilisatoren 
gemaakt kunnen worden, die uit toxicologisch oog
punt volledig aanvaardbaar zijn (lage orale toxici
teit, bovendien geringe extraheerbaarheid uit het 
gerede PVC) en een even effectieve stabiliserende 
werking hebben. D eze ontwikkeling- opende voor 
de organotinverbindingen de gehele markt van sta
bilisatoren voor PVC voor verpakking van levens
middelen, inclusief fl essen! 

Organoloodonderzoek 

Tien jaar na het b egin van het organotinonder
zoek, in 1960, ontving het OCI de opdracht van de 
International Lead Zine Research Organization, 
Ine., op overeenkomstige wijze een onderzoek op 
te zetten op het terrein der organoloodchemie. Ook 
deze organisatie heeft tot taak d.m.v. research het 
verbruik van in dit geval lood op peil te houden en 
zo mogelijk te vergroten, en dus diende ook dit on
derzoek door het OCI van exploratieve aard, ge
richt op het vinden van nieuwe toepassingen, te 
zijn. 
H et is niet verwonderlijk dat in het instituut waar 
voor het eers t de biocide eigenschappen van orga
notinverbindingen waargenomen waren, de beschik-
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baar komende organoloodverbindingen ook direct 
op deze eigenschappen getoetst werden. Een oriën
terende fungicide en bactericide screening leerde 
dat in grote lijnen organoloodverbindingen eenzelf
de gedrag vertonen als die van tin, doch dat er en
kele, ook uit toepassingsoogpunt interessante ver
schillen zijn, niet alleen in kwantitatieve doch ook 
in kwalita tieve zin" Zo bleek o.m. dat de alifatische 
verbindingen van het type R3PbX wat R betreft 
over een iets breder gebied actief zijn, terwijl 
bovendien de mate van activiteit t.o .v. bacteriën 
groter is, beide in vergelijking met R3SnX. Ander
zijds is onder de kwalitatieve verschillen bijzonder 
opmerkelijk, dat de verbindingen van het type Rr 
PbX2 zeer werkzaam zijn t.o.v. gram-negatieve 
bacteriën. Dit is een duidelijk winstpunt aangezien 
deze groep van organismen in het algemeen een 
grote resistentie vertoont tegen vrijwel ieder type 
desinfectiemiddel en antibioticum. 
Op dit moment zijn er onder auspiciën van de op
drachtgever een aantal projecten in bewerking 
waarin de biocide toepassingen verder ontwikkeld 
worden en waarbij het oer het materiaal en de 
chemische kennis verstrekt . In één van deze pro
jecten, in samenwerking met de U.S. Navy en het 
Battelle Memorial Institute, is gebleken dat de com
binatie Ph3Pb0Ac/Cu2 0 in een bindmiddel op 
vinyl/colofoniumbasis een uitstekende anti-fou
lingverf geeft, die na 31 maanden uitloging in 
Pearl Harbour nog een " foulingsweerstand" heeft 
van 98°/o (een verf met alleen Cu20 haalt in de
zelfde periode slechts een waarde van 30°/o). Met 
Ph3Pb0Ac als enige gifstof, doch in een iets ande
re bindmiddelcombinatie, werden eveneens zeer 
goede resultaten geboekt. Een voordeel van laatst
genoemde verven, dus die op basis van alléén de 
organoloodverbinding, is dat ze wit zijn en boven
dien uit een oogpunt van corrosiviteit volledig 
aanvaardbaar en eventueel ook op aluminium toe 
te passen. 

Van overeenkomstige aard is een onderzoek in 
samenwerking met de British Columbia Research 
Council naar de toepassing van Bu3PbOAc voor 
de bescherming van hout tegen aantasting door 
zeeorganismen. Tot nu toe wordt hiervoor uitslui
tend creosoot gebruikt, maar er is gebleken dat de 
combinatie Bu3Pb0Ac/creosoot een b etere be
scherming geeft. Trouwens ook voor de houtcon
servering tegen aantasting door schimmels zijn de 
resultaten met Bu3Pb0Ac veelbelovend. 
In samenwerking met de Wereldgezondheidsorga
nisatie enerzijds en Philips-Duphar anderzijds, 
waarbij laatstgenoemde o.m. het formuleringswerk 
voor zijn rekening heeft genomen, worden tl1ans in 
Afrika, Zuid-Amerika en de Philippijnen op grote 
schaal proeven genomen om met Ph3Pb0Ac de 
slakken te verdelgen die als tussengastheer funge
ren bij de in tropische streken zo gevreesde bilhar
zia (een ziekte veroorzaakt door parasitaire wor
men). Een b elangrijk voordeel t .o.v. van andere zij
de voorgestelde slakkengiften is , dat niet alleen de 
slakken maar ook de slakkeëieren door Ph3Pb0Ac 
gedood worden. Het is bijzonder verheugend dat 
de bij dit onderzoek betrokken toxicologen, die 
zich uiteraard ten volle bewust zijn van de intrin-
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sieke gevaren van loodverbindingen voor de mens, 
toch niet a priori een veto hebben uitgesproken ten 
aanzien van een dergelijke toepassing in open wa
ter. 
Dit laatste geldt ook voor de toepassing van 
Bu2Pb(OAc)2 als een wormmiddel voor schapen, 
kleine huisdieren en kippen, een ontwikkeling waar
bij eveneens Philips-Duphar ten nauwste b etrokken 
is. 

Van de meer chemische toepassingsmogelijkheden 
voor organoloodverbindingen moge het volgende 
als illustratie dienen. Het was reeds lang bekend 
dat sommige metaalcomplexen en metaalzepen een 
katalytische werking hebben op de additiereactie 
van hydroxylgroepen aan isocyanaatgroepen. Bij de 
technische bereiding van polyurethaanschuimen 
wordt dan ook tin(II)octoaat toegepast als kataly
sator voor de z.g. geleringsreactie, d.i. de reactie 
die ten grondslag ligt aan de vorming van het ma
cromolecule en berust op genoemde additie . Voor 
de schuimreactie, die berust op koolzuurontwikke
ling door inwerking van water op de isocyanaat
groep, dient nog een aparte katalysator te worden 
toegevoegd (een tertiair amine). Aangezien b ehal
ve tin(II)octoaat ook wel dibutyltindilauraat als 
katalysator aanbevolen en gebruikt wordt, leek het 
bepaald wel aangewezen organoloodverbindingen 
op werkzaamheid te onderzoeken. De resulta ten 
waren uiterst verrassend. In de eerste plaats bleek 
dat de met de tinverbinding corresponderende 
loodverbindingen van het type R2PbX2 hier geen 
enkele activiteit hebben. W él actief was PhPb
(OAc)s, maar dit niet alleen in de geleringsreactie 
doch ook in de schuimreactie. Dit laatste type ac
tiviteit was nog niet eerder bij enige metaalverbin
ding waargenomen. Verder onderzoek van deze 
katalyse bracht aan het licht dat indien in plaats 
van eenvoudige zouten zouten van gehalogeneerde 
vetzuren van PhPb worden gebruikt, de uiteinde
lijke schuimen een veel grotere thermostabiliteit 

· hebben. Een en ander impliceert een aanzienlijke 
vereenvoudiging en kostenbesparing van het hulp
stoffenpakket voor de polyurethaanschuimberei
ding. Dit gewijzigde procédé wordt thans door 
Noury & van der Lande verder ontwikkeld. 

Tot slot moge nog één toepassing van weer geheel 
andere aard worden vermeld. Ook hier is het de 
moeite waard de historische ontwikkeling van deze 
vinding kort aan te stippen. In het begin van de 
zestiger jaren werd op het oer een doelbewuste 
poging ondernomen de kennis omtrent organotin
gesubstitueerde heterocyclische systemen uit te 
breiden. Reeds vrij spoedig werd een merkwaardig 
stabiele groep verbindingen ontdekt, waarbij de 
RsSn-groep gebonden is aan een N-atoom dat deel 
uitmaakt van een heterocyclische vijfring met min
stens nog één ander N-atoom in 1,3-positie t .o.v. 
het eerste (de imidazoolring is het eenvoudigste 
voorbeeld) . Een fundamenteel onderzoek bracht 
aan het licht dat de stabiliteit veroorzaakt wordt 
door een polymere complexering, samenhangend 
met een tot dat moment nog niet eerder waarge
nomen pentacoördinatie rond het tinatoom. Een pa
rallel onderzoek op het loodgebied leerde dat daar 
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I. Smeerolie zonder toeuoeging. II. Smeerolie met 1°/o van de organoloodverbinding. 

Fig. 2 SUitageverhinderend effect van trib'Utylloodimidazol ds component van een minerale smeerolie bii wri.jving van 
staal op staal. 

analoge verbindingen mogelijk zijn. Toen nu ter
zelfder tijd Ethyl Corporation, Ine., om nieuw ont
wikkelde organoloodverbindingen verzocht ter 
screening in een onderzoek naar slijtageverhinde
rende smeerolieadditieven werden o.m. deze ver
bindingen ingezonden. Het was een zeer verrassen
de en verheugende omstandigheid dat het N-tribu
tylloodimidazol in de desbetreffende screenings
test een bijzonder hoge slijtageremmende activiteit 
vertoonde. In deze z.g. " Shell four-ball wear tes
t er" draait een stalen kogel op drie even grote sta
len kogels die in contact met elkaar stilgehouden 
worden. Het geheel is opgesteld in een bak met 
smeerolie. Belasting, toerental en temperatuur wor
den constant gehouden. Men bepaalt nu de tijd die 
nodig is om de druk, berekend uit de gevormde 
slijtageplekjes op de onderste kogels, tot een vooraf 
vastgestelde waarde te doen dalen : immers als ge
volg van slijtage wordt het aanrakingsvlak van de 
kogels vergroot en daalt dus bij vaste belasting de 
druk. Bij een drietal proeven met resp. ongemodi
ficeerde olie, dezelfde olie met een commercieel 
additief op basis van zinkdialkyldithiofosfaat, en 
de olie met 1°/o van bovengenoemde organolood
verbindm.; vond men slijtagetijden van resp. 18, 
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150 en 3000 min. (bij 500C). Combinatie van het 
organoloodadditief met een antioxydant voerde tot 
smeerolie met een nog betere prestatie. Ook bij de
ze ontwikkeling is in Nederland in ieder geval 
Noury & van der Lande betrokken. 

De organometaalactiviteiten van het OCI zijn 
geenszins beperkt tot de hierboven besproken me
talen. Op het ogenblik is verder nog onderzoek 
gaande betreffende germanium, antimoon, bis
muth, zink, cadmium, koper en zilver, terwijl in het 
naaste verleden ervaring opgedaan is met vanadi
um, calcium en goud. H et grote aantal en de di
versiteit naar aard van de nieuwe toepassingen, ge
vonden in de paar gebieden die tot nu toe bewerkt 
zijn, wettigen de verwachting dat ook in de andere 
gebieden iets gevonden zal worden. Zo lijken o.a. 
organozinkverbindingen interessante polymerisatie
katalysatoren te zullen worden. Ook in industriële 
kringen bespeurt men deze verwachtingen t .a.v. het 
terrein der organometaalchemie : de zeer recente 
overname van het Engelse bedrijf Pure Chemicals 
Ltd. , producent van o.a. organotinverbindingen, 
door de Koninklijke Zout-Organongroep mag als 
een uiting daarvan gezien worden. 
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