
Corrosie van Metalen
Wat is oxidatie
Oxidatie is een chemisch proces waarbij een stof (de reductor) elektronen afgeeft aan een 
andere stof (oxidator). De  naam is afgeleid van oxygenium, de Latijnse naam voor zuurstof, 
aangezien men dit proces voor het eerst uitgebreid bestudeerde in verbrandingsreacties (= 
reacties met zuurstof).

Zuurstof hoeft echter niet betrokken te zijn in deze reacties!

Voorbeeld: We brengen een blokje  natrium in een beker met water. We 
stellen vast dat dit blokje begint op te  lossen en dat er gas vrij komt. Dit 
gas blijkt zeer explosief. Het gaat dan ook over knalgas:

 2 Na + 2 H
2
O → 2 NaOH +H

2
↑

Het metaal natrium, werd omgevormd tot een metaalion en heeft een 
elektron afgeven aan waterstof:

  

Na → Na+ + e

2 H+ + 2e → H
2

Corrosie
Corrosie is afgeleid van het Latijnse  woord corrodere 
(= opvreten). Het is  dus een ongewilde aantasting van 
metalen te wijten aan allerlei reacties van die metalen 
met meestal in water opgeloste stoffen. Daardoor 
wordt het metaal geoxideerd tot metaalionen. 

M → Mn+ + n e

De vrijgekomen elektronen gaan naar plaatsen waar 
dee l t jes aanwez ig z i jn d ie deze e lektronen 
gemakkelijker opnemen dan Mn+, naar deeltjes dus die 
sterker oxiderend zijn dan het corroderende metaal. Zo 
zien wij in het dagelijkse leven ijzer roesten, koper een 
groene of een bleekblauwe kleur krijgen, zink dof en 
grauw worden. Sommige bronnen vermelden dat meer 
dan 20% van de jaarproductie  aan ijzer en staal dient om het verroeste  ijzer en staal te 
vervangen.

Het roesten van ijzer en staal is  wel het best gekende corrosieverschijnsel uit het dagelijkse 
leven. Het roestproces start bij de omzetting van Fe tot Fe2+. Deze oxidatie wordt mogelijk 
door de aanwezigheid van oxidatoren in het milieu, zoals H+ (in bv. water = H2O) naar H2

(knalgas) en O2(gas) naar OH-. In zure en zuurstofrijke oplossingen zal ijzer dus vlugger 
roesten. Het zure milieu kan ontstaan door reactie  van water met uitlaatgassen zoals CO2 (g), 
SO2 (g), NO2 (g). 

Naast de  spanning van het metaal en van de daarmee  in contact staande systemen, speelt ook 
de structuur van het oxidelaagje dat zich op het metaaloppervlak vormt een belangrijke rol. 
Zink, aluminium en magnesium oxideren sneller dan ijzer. Zink reageert onmiddellijk met 
water, zuurstofgas en koolstofdioxide, maar het gevormde basische carbonaat belet de  verdere 
aantasting van het metaal. Hetzelfde gebeurt met aluminium en magnesium. Beide metalen 
reageren eveneens sneller met de  omringende oxidatoren dan ijzer, maar zij bedekken zich 
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met een dichte oxidelaag, die het onderliggende metaal beschermt tegen verdere oxidatie.

De mens poogt de corrosie van metalen, die zich niet met een ondoordringbaar oxidelaagje 
bedekken, tegen te  gaan door het metaal te  bedekken met verf, vet, teer, glas, plastic, … of 
door het aanbrengen van metallische deklagen. Deze laatste methode is de duurzaamste.

Bij het galvaniseren van ijzer wordt het ijzer bedekt met een laagje zinkmetaal. Zelfs indien 
de zinklaag plaatselijk verdwenen is zal het ijzer niet roesten. De oxidatie  van Zn bezorgt het 
ijzer een negatieve lading, waardoor het vrijkomen van Fe2+ belet wordt. 

De bescherming van ijzer door het te  bedekken met tin (vertinnen), om op die manier blik te 
bekomen, is goed zolang het tinlaagje niet gekrast wordt, zodat het ijzer aan de  vochtige  lucht 
wordt blootgesteld. Tin wordt inderdaad minder snel geoxideerd in de atmosferische 
omstandigheden dan ijzer, maar eens het ijzer door een kras in de tinlaag met de vochtige 
lucht in contact komt gaat het doorroesten en zal het ijzer de tinlaag beschermen.

In de dagelijkse praktijk zal men waardevolle stalen en ijzeren constructies zoals schepen, 
boortorens, sluisdeuren, pijpleidingen, … voorzien van blokken zink, aluminium, magnesium  of 
legeringen van deze metalen. Men moet er op toezien dat deze blokken tijdig vervangen 
worden, vermits zij als metaalionen in oplossing gaan terwijl zij hun beschermend werk 
uitoefenen.

Metallurgisch proces van erts tot zuiver metaal

ERTS + GANGGESTEENTE

Erts
mineraal waarin er genoeg af te zonderen metaal aanwezig 
is, zodat het  er op economisch verantwoorde wijze kan uit 
afgezonderd worden.
Ganggesteente
gesteente dat wordt mee opgeschept bij de ertswinning.

Het erts wordt samen met het ganggesteente gemalen in kogelmolens 
waarna via de meest aangewezen fysische scheidingsmethode het 
ganggesteente zoveel mogelijk verwijderd wordt.

Enkele veel gebruikte methoden zijn: magnetische 
scheiding, partieel oplossen, slibben, flotatie.

GECONCENTREERD ERTS

Het geconcentreerde erts bevat veel minder ganggesteente, 
zodat het eventueel op een meer rendabele wijze kan 
vervoerd worden naar de plaats waar het metaal uit het erts 
wordt afgezonderd.

Is het erts een carbonaat of een hydroxide dan zal men het verhitten 
en zo omzetten naar het gewenste metaaloxide. Deze techniek noemt 
men calcinatie.

FeCO3(vast) → FeO(vast) + CO2(gas)
Fe(OH)2(vast) → FeO(vast) + H2O(gas)
Is het erts een sulfide dan zal men het in speciale draaiovens 
verhitten met zuurstofgas. Deze techniek noemt men 
roosten.
4 FeS2(vast) + 11 O2(gas) → 2 Fe2O3(vast) + 8 SO2(gas)

METAALOXIDE (M,O)
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Naar gelang de aard van het af te zonderen metaal zal nu de gepaste 
reductiemethode worden toegepast.

Reductoren

C(vast) en/of het daaruit gevormde CO(gas)

2 MO(vast) + C(vast) → 2 M(vast of vloeibaar) + CO2(gas)
MO(vast) +CO(gas) → M(vast of vloeibaar) + CO2(gas)

Reducerende metalen

3M2+ + 2Al 2Al3+ + 3M
Met H2 gas als men het metaal zeer zuiver wil
WO3 + 3H2 3H2O + W
Moeilijk te reduceren metalen uit Ia, IIa, IIIa

worden afgezonderd door elektrolyse van hun gesmolten 
zouten

METAAL
Het metaal kan op verschillende manieren gezuiverd 
worden:
1. herhaald smelten, waarbij dan het metaal en de 

onzuiverheden zich in verschillende lagen scheiden 
volgens hun dichtheid;

2. inblazen van lucht in de smelt: de onzuiverheden 
oxideren sneller dan het metaal;

3. elektrolyse 
GERAFFINEERD METAAL
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