
Chemische 
Feitelijkheden

Diamant heeft twee gezichten. Enerzijds edel genoeg 
om als sieraad te gebruiken, anderzijds praktisch 
genoeg voor technische toepassingen. Heel apart voor 

een materiaal dat hoofdzakelijk uit één atoomsoort bestaat 
– koolstof – en dat eigenlijk een heel eenvoudige kristalstruc
tuur heeft. Juist deze eenvoud geeft diamant zijn kracht. De 
uitzonderlijke mechanische, optische, thermische en elektri
sche eigenschappen maken het mineraal zo bijzonder.  
Diamant is praktisch zo oud als de aarde zelf. De oude 
Grieken gaven het materiaal de naam ‘adamas’ ofwel ‘onover
winnelijk’, omdat ze geen natuurlijk materiaal kenden dat 
harder was dan diamant. Dat maakt diamant tot op de dag 
van vandaag de geschiktste kandidaat voor het slijpen en 

bewerken van gesteenten en andere keiharde materialen. Een 
dure manier van bewerken? Minder dan je zou denken, want 
we kunnen tegenwoordig zelf diamant maken. Deze goedko
pere synthetische variant heeft beter beheersbare eigenschap
pen en vervangt steeds vaker zijn natuurlijke tegenhanger. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat is de oorsprong van natuurlijk diamant?
• De Basis: Hoe bepaalt de structuur van diamant materiaal

eigenschappen als hardheid, warmtegeleidbaarheid en 
transparantie?

• De Diepte: Hoe maak je kunstmatige diamanten? En 
welke rol kunnen diamanten in computers spelen? |

Onoverwinnelijk

DiamantDiamant

editie 60  |   nr 261  |   november 2009

De Context Kristal van koolstof

De Basis schitterend materiaal

De Diepte Briljante synthese
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De titel van de Bond-film Diamonds are forever bezit veel meer waarheid dan menigeen 
denkt. Want natuurlijke diamanten zijn liefst 1 tot 3 miljard jaar oud – gemiddeld dus half zo 

oud als de aarde zelf. nog altijd heeft de steen zijn glans niet verloren. 
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Bij diamanten denk je in de eerste 
plaats aan edelstenen en juwelen. 
Maar slechts een vijfde deel van alle 

natuurlijke diamanten zijn ‘mooi’ genoeg 
en dus geschikt als sieraad. Ongeveer 80 
procent vindt zijn weg naar de industrie. 
Vanwege zijn hardheid wordt diamant 
bijvoorbeeld veel gebruikt voor industri
ele processen als slijpen, boren, snijden 
en polijsten.

Alle natuurlijke diamanten zijn min
stens 1 miljard jaar oud, en vele zelfs 
meer dan 3 miljard jaar. Ze werden ooit 
diep in de aardmantel gevormd; op zo’n 
100 tot 200 km diepte waar de tempe
ratuur 900 tot 1.300 °C bedraagt en de 
druk liefst 45.000 tot 60.000 atmosfeer. 
Onder deze omstandigheden komen de 
aanwezige koolstofatomen zó dicht bij 
elkaar in de buurt dat ze de bijzondere 
kristalstructuur van diamant kunnen aan
nemen. 

Toen de diamanten eenmaal waren 
gevormd, kwamen ze via vulkanische uit
barstingen door nauwe kokers vanuit de 
diepte naar boven. Gesmolten gesteente 
of magma diende als lift en voerde de 
diamanten mee naar het aardoppervlak 
met een snelheid van tientallen kilome
ters per uur. Vervolgens stolde het dia
manthoudende magma tot een gesteente: 
‘kimberliet’ in ZuidAfrika en India, of 
‘lamproiet’ in Australië. De korte maar 
zeer heftige vulkaanuitbarstingen deden 
zich honderden miljoenen jaren geleden 

voor en zijn op geen enkele manier te ver
gelijken met de manier waarop vulkanen 
tegenwoordig uitbarsten.

Het is overigens een geluk dat het trans
port van deze diamanten naar het aardop
pervlak zo snel ging, want anders had
den we ze nooit kunnen zien. Onder de 
omstandigheden aan het aardoppervlak 
is grafiet – een andere vorm van koolstof 
– namelijk net iets stabieler dan diamant. 
Door de hoge transportsnelheid is de 
structuur van diamant als het ware inge
vroren, waardoor de bijzondere kristal
structuur behouden bleef. De omzettings
snelheid van diamant naar grafiet is aan 
het aardoppervlak verwaarloosbaar klein.

Diamantkoorts

De plekken waar in de oertijd de vul
kanische uitbarstingen plaatsvonden 

bepalen waar de belangrijkste diamant

mijnen zich bevinden. Vooral kimberliet 
is rijk aan het felbegeerde mineraal. Als 
dit vulkanische gesteente aan het aardop
pervlak is gekomen, krijgt het weer er vat 
op. Door erosie komen de ingesloten dia
manten in de loop der tijd vrij. Na verder 
transport via gletsjers, rivieren en beken 
ontstaan daardoor zogeheten alluviale of 
secundaire afzettingen in rivierbeddingen 
of aan de zeekust. Maar ook magma dat is 
achtergebleven in de vulkaan koelt af en 
stolt. Deze vulkanische pijpen van kim
berliet vormen de primaire afzettingen.

Om nieuwe bronnen aan te boren zijn 
diamantdelvers vooral op zoek naar het 
blauwige kimberlietgesteente. De naam 
kimberliet stamt van de ZuidAfrikaanse 
plaats Kimberley, waar de vondst van dia
manten in 1871 een ware diamantkoorts 
ontketende. Het delven van diamant is 
ondanks alle moderne technieken nog 
altijd zeer gecompliceerd. Om 1 gram 
ruwe diamant te winnen moet je gemid
deld 6 ton ruw gesteente verwerken. 

HoogtijDagen 

Tot ruim 300 jaar geleden werden 
diamanten alleen in India gewon

nen. Bekende historische stenen, waaron

kristal
 van koolstof

Diamant is de enige edelsteen die slechts uit één 
element bestaat: koolstof.

Niet alleen schitterende sieraden zijn van diamant, 
maar ook keiharde gereedschappen. Diamantboren 

en diamantzagen zijn bijzonder geschikt voor 
bewerking van steen, beton of asfalt.

Het gewicht van een diamant wordt uitgedrukt in de eenheid karaat. Dit is anders dan bij goud, 
waar karaat een gehalte aangeeft. Voor diamanten is een karaat exact gelijk aan 200 mg.

GewichtiG diamant

Het gewicht van diamant uitgedrukt in karaat: 1 kt = 200 mg.
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der de beroemde blauwe Hopediamant, 
komen uit dit gebied. Maar inmiddels 
zijn wereldwijd vindplaatsen ontdekt. De 
totale productie van natuurlijke diaman
ten bedroeg in 2005 171 miljoen karaat 
(34 ton), wat overeenkwam met een 
waarde van 8,6 miljard euro. In dat jaar 
waren zeven landen (Rusland, Botswana, 
Congo, Australië, ZuidAfrika, Canada en 
Angola) verantwoordelijk voor 88 procent 
in waarde en 96 procent in volume van de 
diamantproductie. De verwerkingsindu
strie – waaronder het snijden en slijpen 
van diamanten – met een totale omvang 
van 12,8 miljard euro wordt tegenwoor
dig gedomineerd door India. Voorheen 
gebeurde het verwerken vooral in België 
en Israël.

Tot zo’n 10 jaar geleden beheerste het 
van oorsprong ZuidAfrikaanse bedrijf 
De Beers de wereldwijde handel in dia
manten. In de hoogtijdagen van dit bedrijf, 
begin jaren negentig van de vorige eeuw, 
produceerden ze wereldwijd 45 procent 
van de ruwe diamanten en waren ze ver
antwoordelijk voor circa 80 procent van 
de wereldwijde verkoop. In 2007 verkocht 
De Beers nog slechts ongeveer 45 procent 
van alle ruwe diamanten en produceerde 
het bedrijf nog 40 procent.

In de diamantindustrie gaat het tegen
woordig echter niet alleen meer om 
natuurlijke diamanten. Jaarlijks wordt 
ongeveer 570 miljoen karaat (114 ton) 
synthetische diamant – niet per se van 
edelsteenkwaliteit – geproduceerd voor 
industrieel gebruik. Van het diamantpoe
der voor slijpen en schuren is momenteel 
90 procent kunstmatig.

kleurrijk

Alleen kristalheldere kleurloze dia
manten zijn gemaakt van pure kool

stof. In de praktijk komen diamanten 
voor in alle kleuren van de regenboog. 
Dit komt door ‘vreemde’ atomen in 
het diamantrooster, want een gekleurde 
diamant is in feite een fout in de kris
talstructuur. Een aantal koolstofatomen 
– denk aan de verhouding van één 
vreemd atoom op 1 miljoen koolstofa
tomen – is dan door omstandigheden 
in de aarde vervangen door atomen van 
een ander mineraal. Wanneer sporen 
van stikstof diep in de aarde aanwezig 
zijn tijdens de diamantvorming, dan 
kleurt diamant geel of oranje. De zeld
zame blauwe diamanten ontstaan door 
insluiting van het vreemde atoom boor. 
Stikstof en boor staan in het periodiek 
systeem overigens aan weerszijden van 
het element koolstof, wat betekent dat 
ze nagenoeg net zo groot zijn als kool
stof en dus gemakkelijk als plaatsver
vanger kunnen dienen.         |

De hope-diamant is een van de meest bij-
zondere blauwe diamanten. Gevonden in de 

zeventiende eeuw in india, gekocht door wereldrei-
ziger en diamanthandelaar jean-baptiste tavernier, 
die hem vervolgens in 1669 verkocht aan koning 
lodewijk de xiv van Frankrijk. De zonnekoning en 
zijn opvolgers droegen de diamant als een van de 
Franse kroonjuwelen. De steen werd gestolen en 
kwam in de negentiende eeuw weer boven water, en 
kwam toen in bezit van de bankier en naamgever 
henry Philip hope.
na allerlei omzwervingen werd de hope-diamant 
aan het begin van de vorige eeuw door de juwelier 
Cartier in Parijs verkocht aan de amerikaanse 
miljonair evalyn Walsh mclean. inmiddels had de 
steen een hele slechte naam gekregen: hij bracht 
ongeluk, iedereen die hem in bezit had ging dood 
of failliet. na mcleans dood kreeg de amerikaanse 
diamantair harry Winston de steen via een nala-
tenschap in 1949, en hij besloot in 1958 om de 
diamant te schenken aan het smithsonian insitute 
in Washington, waar hij nog steeds te bewonderen 
valt. De hope-diamant is met zijn 45,52 karaat 
een van de grootste – mogelijk zelfs de grootste 
– natuurlijk blauwe diamanten.

ook nu nog spreken blauwe diamanten tot de ver-
beelding. een uit Zuid-afrika afkomstig exemplaar 
van 7,03 karaat (1,41 g) bracht in 2009 op een vei-
ling in Genève een recordbedrag per karaat op. De 
edelsteen wisselde van eigenaar voor liefst 10,5 mil-
joen Zwitserse franken, omgerekend bijna 7 miljoen 
euro – bijna 1 miljoen euro per karaat.                   |

de blauwe hope diamant

Diamant werd voor het eerst gevonden in india, 
zo’n 2.500 jaar geleden. De eerste vondst in 

Zuid-afrika was pas aan het eind van de negen-
tiende eeuw. De voornaamste diamantlanden van 
dit moment zijn australië, Congo, botswana en 

rusland. Zuid-afrika komt op de vijfde plaats. 
Diamant wordt meestal gevonden als octaëder-
vormige kristallen. een ruwe diamant wordt pas 
mooi nadat hij is geslepen en gepolijst.         |

Vindplaatsen Van felbeGeerd mineraal

Diamant vindt zijn oorsprong diep in de aarde. 
Door enorme vulkaanuitbarstingen miljoe-

nen jaren geleden kwam het diamant mee naar 
boven en het kostbare mineraal bevindt zich nu 
in het gestolde gesteente. het delven van dia-
mant gebeurt via dagbouw op plaatsen waar het 
diamanthoudend gesteente relatief dicht aan de 
oppervlakte ligt en trapsgewijs wordt blootgelegd. 
schachtbouw vindt plaats als de kraterpijp zich 
diep(er) onder de grond bevindt.           |

diamanten delVen
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aan superlatieven geen gebrek als het gaat om de materiaaleigenschappen van diamant. 
Het is extreem hard, een fantastische warmtegeleider, een uitstekende elektrische isolator 

en helder als kristal. allemaal gevolgen van de bijzondere kristalstructuur van het mineraal. 
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fotonengeleiding heet, treedt vooral op 
in materialen met lichte atomen en met 
sterke (covalente) atoombindingen in alle 
richtingen, zoals diamant.

Je zou misschien verwachten dat dia
mant op dezelfde manier elektriciteit 
geleidt, maar die vlieger gaat niet op. 
Want elektrische geleiding is niets anders 
dan de stroming van vrije elektronen door 
een materiaal. In diamant zitten alle elek
tronen vast in de covalente bindingen tus
sen de koolstofatomen, waardoor er geen 
sprake kan zijn van elektrische stroming. 
Diamant is dus juist een goede elektri
sche isolator. Daarmee onderscheidt het 
zich van metalen zoals koper, die zowel 
warmte als elektriciteit geleiden. De com
binatie van hoge thermische geleidbaar
heid en hoge elektrische weerstand maakt 
diamant geschikt om in elektronische 
schakelingen warmte af te voeren.

HelDer en FonkelenD 

De sterke covalente koolstofkoolstof
binding zorgt er ook voor dat dia

manten doorzichtig zijn. Want om een 
elektron uit deze binding (de valentie
band) naar een hoger energieniveau te 

Een diamant is meer dan een mooi 
geslepen kristal met fonkelende 
facetten. Ook in technologisch 

opzicht is het materiaal ideaal. De uit
zonderlijke combinatie van mechanische, 
optische, thermische en elektrische eigen
schappen bieden vele industriële toepas
singsmogelijkheden. Het geheim schuilt 
in de bijzondere rangschikking van de 
koolstofatomen. In het kristalrooster is 
elk koolstofatoom tetraëdrisch omringd 
door vier andere koolstofatomen. De 
ongepaarde elektronen in elk koolstof
atoom zijn verbonden met ongepaarde 
elektronen van de vier buuratomen en 
vormen op die manier sterke covalente 
bindingen. Hierdoor zitten er geen vrije 
mobiele elektronen in het materiaal, en 
heeft het reuzenmolecuul diamant een 
starre en compacte structuur.

Dit maakt diamant tot het hardste mate
riaal dat in de natuur voorkomt, met een 
hardheid van 10 op de schaal van Mohs. 
De Oostenrijkse mineraloog Friedrich 
Mohs ontwikkelde aan het begin van 
de negentiende eeuw een hardheids
schaal met tien mineralen die hij zo 
rangschikte dat elk mineraal door een 

volgend mineraal kan worden bekrast, 
maar niet door een voorgaand. Hij gaf het 
zachte talk de waarde 1 en het keiharde 
diamant de waarde 10. Deze extreme 
hardheid maakt diamant aantrekkelijk 
als edelsteen. Diamant behoudt immers 
zijn glans, omdat het alleen door hardere 
materialen bekrast kan worden – en die 
bestaan nauwelijks.

Warmte Wel, elektriciteit niet

Diamant is bij kamertemperatuur de 
beste warmtegeleider die we ken

nen, ongeveer vijf keer beter dan koper. 
Net als metalen voelt diamant koud aan, 
omdat bij aanraking de lichaamswarmte 
snel wordt afgevoerd. Glas voelt onder 
dezelfde omstandigheden warm aan en 
zo kun je glazen nepdiamanten onder
scheiden van echte diamanten.

Warmte beweegt zich voort door het 
diamantrooster in de vorm van roostertril
lingen of golven. Vergelijk het maar met 
de wave in een voetbalstadion: supporters 
(koolstofatomen) blijven feitelijk op hun 
plaats, maar geven de wave (warmte) 
door, door op te staan als hun buurman 
is opgestaan. Deze warmtegeleiding, die 

schitterend
 materiaal

Van ruwe steen naar schitterend juweel

ruwe steen Zagen snijden slijpen Briljant

ruwe diamant met octaëder (achtvlak) 
kristalstructuur. De atomen zijn gerang-
schikt in lagen, evenwijdig aan de rich-
ting van de achtvlakken. langs deze vlak-
ken kan de steen vooraf worden gekloofd 
(gespleten) om onregelmatigheden en 
onzuiverheden te verwijderen. 

het bovenste deel van de ruwe steen 
wordt afgezaagd. Dit proces neemt veel 
tijd in beslag en gebeurt met een ultra-
dun fosforbrons-zaagschijfje dat geïm-
pregneerd is met diamantpoeder en 
ronddraait met een snelheid van 15.000 
tot 17.000 toeren per minuut.

terwijl de diamant ronddraait worden 
met een andere diamant, geklemd in de 
snijstok, de hoekjes afgesneden. Zo is 
het materiaalverlies minimaal. na het 
snijden heeft de steen de juiste ronde 
grondvorm voor een briljant.

De steen wordt gemonteerd in een hou-
der (dop) die verbonden is met de slij-
perstang. op een snel ronddraaiende 
gietijzeren plaat, geïmpregneerd met 
diamantpoeder, worden zeer zorgvuldig 
57 facetten geslepen. Deze kleine vlak-
jes geven de diamant zijn schittering.

De 57 facetten zijn paarsgewijze aan 
de steen geslepen en de onderlinge 
scheidslijnen (ribben) mogen niet door 
elkaar heen lopen. alleen bij juiste 
afmetingen en proporties van de facet-
ten komt de uiteindelijke briljant vol-
ledig tot zijn recht.
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karaat en kleur. Het vakmanschap van de 
bewerker bepaalt de slijpvorm: de facetten 
moeten heel precies op elkaar aansluiten. 
Behalve de beroemde briljant zijn er vele 
andere slijpvormen. De zogeheten ice-
flower is bijvoorbeeld een ronde diamant 
met aan beide zijden strakke facetten die 
eindigen in een punt, waardoor er een 
prachtige schittering ontstaat. De zuiver
heid wordt door een specialist vastgesteld. 
Als die onder een tienmaal vergroten
de loep geen insluitsels kan ontdekken, 
krijgt de steen de kwalificatie ‘loepzui
ver’. Aangezien grote diamanten met een 
hoger gewicht zeldzamer zijn dan kleine 
stenen, zijn diamanten met een hoog 
karaat onevenredig veel meer waard. 

Diamant wordt in diverse kleuren 
gevonden variërend van licht geel en 
groen tot rose en rood. Maar gekleurde 
diamanten zijn zeldzaam en daarom ook 
erg kostbaar. Meestal zijn de stenen kleur
loos. In diamantjargon heet dat wit, dat 
weer wordt onderverdeeld in tinten zoals 
exceptioneel wit of extra wit.        |
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tillen (de geleidingsband) waar het zich 
vrij kan bewegen, moet een bandkloof 
van minimaal 5,5 elektronvolt worden 
overbrugd. De benodigde energie komt 
overeen met straling met een golflengte 
van 225 nm of lager. De energie van zicht
baar licht, met een golflengte van ruwweg 
tussen 400 en 800 nm, is onvoldoende 
om het niveauverschil te overbruggen. 
De lichtdeeltjes worden dus niet door de 
diamant geabsorbeerd en kunnen er vrij 
doorheen vliegen. Dat geeft diamant het 
uiterlijk van een helder, kleurloos kristal. 

De spectaculaire schittering die zo ken
merkend is voor diamanten ontstaat door 
de hoge brekingsindex voor licht van 2,4. 
Licht dat eenmaal is binnengedrongen 
wordt via de diamantfacetten vele malen 
inwendig weerkaatst voordat het de dia
mant weer verlaat. Net als in een prisma 
waaiert dit licht dan uiteen in zijn licht
spectrum.

De vier c’s 

Ongeveer 20 procent van al het 
natuurlijke diamant is bruikbaar als 

sierdiamant, maar de ruwe steen moet 
daarvoor wel vakkundig worden bewerkt. 
Omdat diamant het hardste materiaal is 
dat in de natuur voorkomt, kan bewer
king alleen door gebruik te maken van 
instrumenten met diamantpoeder of een 

andere diamant. Eerst worden onzuiver
heden en insluitsels verwijderd (het ‘klo
ven’) waarna de steen achtereenvolgens 
wordt gezaagd, gesneden en geslepen. 
Bij het zagen worden de twee piramiden 
waaruit een octaëder bestaat van elkaar 
gescheiden. Tijdens het snijden krijgt de 
steen de juiste vorm en tot slot worden de 
facetten op de steen geslepen. Voor een 
goed eindresultaat moet de slijpvorm aan 
bepaalde parameters voldoen. Zo heeft het 
bovendeel van een briljant (de bekendste 
slijpvorm met de hoogste lichtreflectie) 
minimaal 32 facetten en het benedendeel 
minimaal 24 facetten.

De kwaliteit en waarde van een diamant 
hangen af van de vier C’s: cut, clarity, 
carat en color, ofwel slijpvorm, zuiverheid, 

er bestaan vele verschillende slijpvormen, afhan-
kelijk van de ligging en samenstelling van 

de facetten. ronde stenen, briljanten, zijn het 
populairst en hebben de ultieme vorm omdat het 
licht optimaal wordt weerkaatst en de schittering 
in de steen het grootst is. andere vormen zijn 
bijvoorbeeld vierkant, smaragd, ovaal, hart, peer 
en kussen. De slijpvorm bepaalt de breking en 
verstrooiing van het licht.             |

fijnslijpen

10  op de schaal Van mohs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

talk gipssteen kalksteen fluoriet apatiet veldspaat kwarts topaas korund diamant

een mineraal met hardheid vanaf 7 wordt edelsteen genoemd.

het element koolstof komt voor in verschillende structuren 
met verschillende eigenschappen. Zo zijn houtskool en 

roet voorbeelden van koolstof met een amorfe, vormeloze 
verschijningsvorm. Grafiet en diamant zijn twee kristallijne 
vormen van koolstof, waarbij de atomen zijn geordend in 
een kristalrooster. een vierde kristallijne verschijningsvorm 
van koolstof omvat de fullerenen, waarvan buckyballs en 
nanobuisjes de bekendste voorbeelden zijn. De kristalvorm 
van deze fullerenen vertoont veel overeenkomsten met 
die van grafiet. beide bestaan uit lagen van zesringen, 
die bij grafiet parallel liggen en bij fullerenen geordend 
zijn in de vorm van een bol, ellipsoïde of buis en soms 
aangevuld met vijf- of zevenringen. hoewel grafiet en 

diamant chemisch gezien grote overeenkomsten vertonen, 
verschillen ze in de praktijk als hemel en aarde. Zo is diamant 
doorzichtig en het zwarte grafiet totaal niet. Diamant is met 
zijn driedimensionale roosterstructuur een van de hardste 
materialen op aarde, terwijl grafiet zacht is en een goed 
smeermiddel is. het smerende karakter komt voort uit de 
vlakke lagen die gemakkelijk over elkaar heen kunnen glijden. 
Diamant is een uitstekende elektrische isolator, terwijl grafiet 
elektriciteit juist goed geleidt. Frappant is overigens wel dat 
aan het aardoppervlak – dus bij ongeveer 1 atmosfeer en 
kamertemperatuur – grafiet stabieler is dan diamant. De 
omzetting van diamant naar grafiet verloopt echter extreem 
langzaam, zodat je er in de praktijk niets van merkt.              |

Gitzwart of kristalhelder

6 12,011

C
Koolstof
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Dankzij de bijzondere eigenschappen is diamant een juweeltje. niet alleen voor de 
sier, maar ook voor hightech toepassingen. niet voor niets proberen wetenschappers 

het unieke materiaal zelf te maken. Dat lukt steeds beter.

briljante
 synthese
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Vanaf het moment dat Antoine 
Lavoisier eind achttiende eeuw 
de eenvoudige samenstelling en 

structuur van diamant ontdekte zijn 
pogingen ondernomen het natuurlijke 
mineraal na te maken. Meestal zonder 
succes. Het duurde tot halverwege de 
twintigste eeuw voor er werkelijk succes 
werd geboekt. Rond 1955 slaagde het 
Amerikaanse bedrijf General Electric er 

in om synthetische diamanten te fabri
ceren. De Amerikanen bootsten in hun 
laboratorium de natuurlijke diamantsyn
these na door onder hoge druk en hoge 
temperatuur koolstof om te zetten in 
diamant. Maar dan in een veel korter 
tijdsbestek dan de geologische schaal die 
de natuurlijke diamantvorming met zich 
meebrengt. 

In de daaropvolgende jaren is dit zoge
naamde HPHTproces (high pressure high 
temperature) verbeterd en in 1970 kwamen 
de eerste man-made diamanten van hoge 
kwaliteit op de markt. Het HPHTproces 
is ook vandaag de dag nog een belangrijke 
methode voor de fabricage van syntheti
sche diamanten. De procesomstandighe
den lijken op die van diep in de aarde: 
drukken van 50.000 tot 70.000 bar en 
temperaturen hoger dan 1.400 °C. Echter, 
in het laboratorium lukt het om binnen 
slechts enkele dagen diamanten te maken 
met een gewicht van 2 tot 3 karaat. Hierbij 
spelen katalysatoren als ijzer, nikkel of 
kobalt een belangrijke rol. Deze metalen 

gaan samen met een bron van zuivere 
koolstof, bijvoorbeeld grafiet, in het reac
tievat. Onder de procesomstandigheden 
lost koolstof op in de gesmolten kataly
satormetalen en kristalliseert vervolgens 
uit op een klein, zuiver diamantkristal dat 
als groeikristal is toegevoegd. Dit kristal 
werkt als kiem, en aan de oppervlakken 
groeit de synthetische diamant als een 
‘eenkristal’. 

lage Druk

Een heel andere manier om synthe
tisch diamant te maken is de Chemical 

Vapor Deposition (CVD) techniek. Hierbij 
groeit een diamant op een oppervlak 
doordat koolstofatomen vanuit een gas of 
damp neerslaan en reageren tot een vaste 
stof. Daartoe wordt een koolstofrijk gas, 
meestal methaan, samen met waterstof in 
de reactor gebracht. Microgolfstraling zet 
een gedeelte van deze precursors om in 
een plasma. Dit gebeurt bij een druk van 
minder dan 1 bar, waarbij de precursors 
worden gesplitst in actieve ionen. Deze 

net zoals in de natuur wordt diamant 
gevormd uit koolstof bij extreem hoge druk 

en temperatuur. in 1953 lukte het onderzoekers 
van het Zweedse asea om bij 1.450 °C en 60.000 
bar grafiet om te zetten in diamant. De Zweden 
publiceerden hun resultaten niet, waardoor twee 
jaar later het amerikaanse General electric het 
patent ‘Diamantsynthese bij high Pressure high 
temperature (hPht)’ op haar naam schreef. 
inmiddels is het proces verder verfijnd en verbe-
terd en wordt wereldwijd jaarlijks zo’n 100 ton 
diamant gemaakt via dit proces.          |

koolstofbron metaal solvent

hoge temperatuur

lage temperatuur

temperatuurs-
gradiënt
(20-50 °C)

zaadkristal

synthetisch diamant

synthetische diamanten zijn chemisch identiek 
aan hun natuurlijke geologische tegenhangers. 

er zit hoogstens een gevoelsmatig verschil tus-
sen natuurlijke diamanten, met hun rijke en lange 
geschiedenis, en de ‘snelle’ kunstdiamanten. experts 
kunnen wel verschil zien tussen nep en echt; zo is de 
kristalstructuur van synthetisch diamant in de regel 
té perfect en ontbreken de insluitsels en andere onef-
fenheden die zo kenmerkend zijn voor natuurlijke 
stenen.
een ander slag kunstdiamanten betreft imitatiedia-
manten. Dat zijn stenen die niet van koolstof maar 
van een ander materiaal zijn gemaakt. kubisch 
zirkonia (zirkoonoxide, Zro2) en moissaniet (sili-
ciumcarbide, siC) zijn illustratieve voorbeelden. 
materiaalkundig verschillen ze van diamant, ter-

wijl synthetisch diamant juist dezelfde chemische, 
kristallografische en fysische eigenschappen heeft 
als de natuurlijk vorm. 
ondanks een hardheid van 8,5 op de schaal van 
mohs en een dichtheid van 5,6-6,0 (tegen 3,52 voor 
diamant) is kubisch zirkonia in de praktijk vrij lastig 
te onderscheiden van echt diamant.              |

nep of echt

HPHt-proces

natuur nabootsen 
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hete gasdeeltjes met een temperatuur van 
zo’n 3.000 °C slaan verderop in de reac
tor neer op een relatief koud diamanten 
kiemkristal van 800 °C. Hierbij volgen 
ze de structuur van het kiemkristal, waar
bij de kiem laag voor laag verder groeit 
tot een grotere diamant: een zogeheten 
homoepitaxiale groei van een ‘eenkris
tal’. 

De waterstof die in de reactor aanwezig 
is, heeft tot doel om de eventuele vorming 
van grafiet en andere ongewenste stof
fen te onderdrukken. Want onder CVD
omstandigheden is ook grafiet een van 
de mogelijke reactieproducten. Waterstof 
reageert met koolstofatomen die niet 
goed in het diamantkristalrooster zijn 
gebonden en haalt daarmee het risico van 
grafietvorming weg. 

CVD is een flexibele synthesetechniek. 
Door bijvoorbeeld naast methaan andere 
gassen toe te voegen, zoals een gas met 
boor, is het mogelijk vreemde atomen in 
het koolstofrooster in te bouwen. Voor 
sieraden is dit natuurlijk niet zo interes
sant. Maar wel voor technische toepas
singen, bijvoorbeeld om diamant andere 
elektrische eigenschappen te geven.

HigHtecH

Industriële toepassingen zijn volop in 
ontwikkeling. Denk daarbij niet alleen 

aan zaagbladen en boorkoppen, maar ook 
aan scalpels in de chirurgie, beitels in de 
grafische industrie, cleavers voor glasve
zels, hittebestendige vensters en lenzen 
in spectroscopen, lasers of röntgenappa
ratuur of drukcellen voor onderzoek naar 
gedrag van materie onder extreem hoge 
drukken. Elke toepassing stelt specifieke 
eisen aan diamant.

Door de vraag naar kunstdiamant op maat 
worden productietechnieken verfijnd 
en verbeterd. Zo slaagden natuurkundi
gen van het Amerikaanse Geophysical 
Laboratory van het Amerikaanse Carnegie 
Institution for Science er enkele jaren 
geleden in om met behulp van plasma
CVD kunstdiamant te laten groeien met 
een fenomenale snelheid van 150 mm 
per uur – tien tot honderdmaal sneller 
dan tot dan toe gebruikelijk. Hetzelfde 
instituut kwam eind 2008 opnieuw in 
het nieuws toen het was gelukt om zeer 
zuivere synthetische diamanten te maken 
door toepassing van een speciale warmte
behandeling. Met hun methode slaagden 
de Amerikaanse onderzoekers erin de 
stikstofverontreiniging terug te brengen 
tot minder dan 10 ppm, terwijl ze toch 
stikstof als dragergas toepasten in de 
CVDreactor. Na de synthese maakten zij 
de bruinige kristallen zuiver en helder 
door ze uit te gloeien bij een temperatuur 
van 2.200 °C en bij een druk van maxi
maal 0,4 bar. Een zeer laag gehalte aan 
defecten in het kristalrooster van de oor
spronkelijke kunstdiamant en de aanwe
zigheid van waterstof voorkomen volgens 
de onderzoekers de vorming van grafiet 
tijdens dit gloeiproces. Onder heersende 
omstandigheden is grafiet immers veel 
stabieler dan diamant. Vooral voor opti
sche toepassingen is de zuiverheid van 
kunstdiamant van groot behang. 

Andere onderzoekers, onder meer in 
België (Universiteit Hasselt) en Nederland 
(Radboud Universiteit Nijmegen) werken 
ook aan hightech toepassingen zoals slijt
vaste en wrijvingsarme coatings op boortjes 
en messen of snelle en gevoelige biosenso
ren op basis van diamanten dragers.         |

Door de opmerkelijke overeenkomsten tussen 
diamant en silicium – waar de meeste compu-

terchips van gemaakt zijn – staat diamant wellicht 
een gouden toekomst te wachten in de computer-
industrie. koolstof en silicium verschillen chemisch 
niet zoveel, want ze zitten in dezelfde groep in het 
periodiek systeem. Diamant heeft dezelfde roos-
terstructuur als kristallijn silicium en in de zuivere 
vorm is zowel kristallijn silicium als diamant een 
elektrische isolator. 
voor toepassing in computerchips is silicium halfge-
leidend gemaakt door het materiaal te doteren met 
fosfor en boor. na inbouw van deze elementen in 
het si-kristalrooster kunnen elektronen (negatieve 
lading) en ‘gaten’ (positieve ladingen) gemakkelijker 
door het kristalrooster bewegen. theoretisch voor-
deel van diamant als halfgeleider is dat de ladingen 
vijfmaal gemakkelijker bewegen dan in silicium. Door 
boor toe te voegen, wordt diamant een goed bruik-
bare halfgeleider van het p-type (geleiding positieve 
lading). Probleem is echter de n-type dotering met 
fosfor. Dotering met fosfor gaat in het siliciumrooster 
heel goed, maar is in het koolstofrooster van diamant 
lastiger, omdat fosfor te groot is en daardoor niet 
goed past. Desondanks lukte het japanse onder-
zoekers al in 1997 een n-type geleidende diamant 
te maken, maar praktische problemen zoals hoge 
excitatie-energie om de bandkloof te overbruggen 
en de hoge kosten van diamant staan grootschalige 
toepassing nog in de weg. 

op dit moment wordt ook gewerkt aan een tus-
senvorm: een sandwich van diamant en silicium. 
De uitstekende warmtegeleiding maakt diamant 
aantrekkelijk om het probleem van warmteafvoer bij 
de verdergaande miniaturisatie in de computertech-
nologie het hoofd te bieden. onderzoekers denken 
de afvoer van warmteafvoer in chips fors te kunnen 
verbeteren door diamant te laten groeien onder 
een dunne toplaag van silicium. knelpunt hierbij is 
het verschil in thermische uitzetting tussen beide 
materialen.               |

dure computerchip

bij diamantsynthese via Chemical vapor 
Deposition (CvD) wordt een mengsel waterstof-

gas (99%) en methaan (1%) in vacuüm snel verhit 
tot ongeveer 3.000 °C. Gasvormige koolstofdeeltjes 
slaan neer op een relatief koud (800 °C) diamant 
kiemkristal. het kristallisatieproces leidt tot de groei 
van een laag diamant op het substraat. 
De techniek is relatief eenvoudig vergeleken met 
de synthese bij extreem hoge druk en temperatuur 
(hPht-proces). er is geen grote hogedrukappara-
tuur nodig en toepassing van grotere oppervlakken 
en diverse substraten en speciale chemische toevoe-
gingen maken de CvD-techniek flexibel. hierdoor 
is het gemakkelijker de eigenschappen van man-
made diamant te sturen.          |

diamant uit damp

H2CH4 Cdiamant+ 3 H2+
energie
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meer weten
AAnbevolen lIterAtuur
 Dr. R.F. Symes, Gesteenten & mineralen, uit de serie 

Ooggetuigen, Standaard Uitgeverij, herdruk 2002,  
ISBN 9045900025.

 P.W. May, The new diamond age, Science, 2008, 319, 1490.
 Y.F. Ming et al., PNAS, 2008, 105 (46), 17620.

AAnbevolen websItes
 nl.wikipedia.org/wiki/Diamant: de Nederlandse Wikipedia

pagina over diamant, met algemene informatie; ook de 
Engelse tegenhanger en.wikipedia.org/wiki/Diamond bevat 
veel interessante informatie.

 www.wtocd.be/Diamond/D_AtoZ.htm: veel feitelijke infor
matie over diamanten op de site van het Wetenschappelijk & 
Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant.

 www.imo.uhasselt.be: website van het Institute for Materials 
Research van de Belgische Universiteit Hasselt, over onder
zoek aan materialen met een grote bandkloof zoals diamant.

 www.diamantbeurs.org: site van de Vereniging Beurs van de 
Diamanthandel, Amsterdam.

 www.amnh.org/exhibitions/diamonds/heat.html: American 
Museum of Natural History.

voor op sChool
 1. Bereken hoeveel karaat een diamant van 5 x 5 x 5 mm weegt, 

als je weet dat de dichtheid van diamant 3,5 g/cm3 is.
 2. Door onderdompeling in water kun je een diamant onder

scheiden van geslepen glas. Wat ligt aan deze testmethode 
ten grondslag?

 3. Zoek een afbeelding van de geleidingsbanden van diamant 
en grafiet. Verklaar aan de hand van de diagrammen de ver
schillen in geleiding.

 4. Op de schaal van Mohs heeft kwarts (SiO2 een hardheid van 
7, korund (Al2O3) een hardheid van 9 en diamant (C) een 
hardheid van 10. Verklaar deze Mohswaarden met behulp 
van de kristalroosters van kwarts, korund en diamant.

 5. Diamant (C) en silicium (Si) staan in dezelfde groep in het 
Periodiek Systeem. Diamant heeft een hardheid van 10 op 
de schaal van Mohs en kristallijn silicium een hardheid van 
6,5. Verklaar het verschil aan de hand van de bouw van het 
kristalrooster.

 6. Zoek op het internet het fasendiagram van koolstof. Markeer 
in het diagram de gebieden die de temperatuur en de druk 
weergeven bij het ontstaan van diamant: (a) onder natuurlij
ke omstandigheden aan het aardoppervlak, en (b) bij gebruik 
van de Chemical Vapor Deposition (CVD) techniek.

 7. Diamanten in sieraden zijn (thermodynamisch) niet stabiel. 
Hoe komt het dat deze diamanten niet spontaan veranderen 
in grafiet?

 8. Boor (B) en stikstof (N) staan in dezelfde periode als koolstof 
(C). Zoek van deze drie elementen de atoomstraal op en ver
klaar het verloop in de gevonden atoomstralen. 

 9. Geef met hulp van ‘afbeeldingen’ van buckyballs, nanotubes 
en grafiet de overeenkomsten en verschillen in (a) kristal
roosters en (b) eigenschappen.

 10. Diamant gedoteerd met atomen van boor (B) is een ptype 
halfgeleider. Dotering van silicium met fosfor levert een n
type halfgeleider. Leg de verschillen uit.
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Als MI6 wordt ingelicht over een wereldwijde diamantensmokkel die 
de diamantmarkt ernstig dreigt te beroeren, wordt James Bond op 

onderzoek uitgestuurd.

ISSN 0168-3349


