
Chemische 
Feitelijkheden

Eenderde van de aarde bestaat uit het element ijzer. En 
ook in de ruimte komt het zoveel voor, dat er meteo-
rieten op aarde zijn geland die bijna helemaal uit ijzer 

bestaan. De eerste ijzeren voorwerpen maakten mensen 
duizenden jaren geleden dan ook van meteorietijzer. In de 
achttiende eeuw heeft ijzer de industrialisatie van Nederland 
op gang geholpen: in de bodem van de Achterhoek was 
zoveel ijzererts te vinden dat er grote ijzerfabrieken werden 
gebouwd. Daarin wordt ijzererts met kool verhit tot het 
gesmolten zuivere ijzer zich afscheidt en kan worden ver-
werkt. Hoogovens werken nog steeds op die manier.
Het zuivere metaal ijzer is te zacht om iets zinvols mee te 
doen. Daarom maakt men er legeringen van. Een mengsel 
van ijzer met koolstof geeft staal; voeg je er chroom en nik-
kel aan toe dan ontstaat roestvast staal (rvs). Zo is ijzer in 
combinatie met andere elementen geschikt te maken voor 
vele toepassingen, van vervoermiddelen tot kookgerei. 
IJzer als element in verbindingen heeft interessante eigen-
schappen. Het staat gemakkelijk twee of drie elektronen af. 
Zo bindt het aan hemoglobine in je bloed waardoor er zuur-

stof kan worden getransporteerd. Talloze enzymen hebben 
ijzer gebonden en kunnen zo stikstof, zuurstof of waterstof 
activeren zodat biologische reacties worden uitgevoerd. Het 
ligt dus voor de hand dat ijzer geschikt is als katalysator in 
allerlei chemische processen, maar opvallend genoeg wordt 
ijzer in de chemische industrie slechts in enkele processen 
toegepast, waaronder het maken van ammoniak en het zui-
veren van water. 
Wetenschappers proberen nu de werking van ijzerenzymen 
na te bootsen. Daarmee hopen ze katalytische processen te 
vervangen die nu met schaarse of dure edelmetalen worden 
uitgevoerd.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: IJzer is bepaald niet schaars op aarde. Waar 

kom je het allemaal tegen?
• De Basis: Zuiver ijzer is een zacht en reactief goedje. Hoe 

kun je er een bruikbaar materiaal van maken?
• De Diepte: IJzer is goedkoop en niet schaars of giftig. 

Waarom gebruiken we ijzer dan niet vaker als katalysator? |

Oersterk in verbinding

IjzerIjzer
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Ijzer is zo gewoon dat je bijna zou vergeten wat er in ons leven allemaal afhankelijk is van 
ijzer. niet alleen de hele industrie, maar ook vrijwel alle levende wezens kunnen niet zonder. 

Eigenlijk leven wij op een bol van 
ijzer. Eenderde van de massa van 
de hele aarde bestaat uit ijzer, de 

kern zelfs voor 90 %. In het buitenste 
schilletje, de aardkorst, is ijzer de num-
mer vier in de rij van meest voorkomende 
elementen. Daar zit het vooral in een ver-
binding met zuurstof: ijzeroxide, waaruit 
ijzererts bestaat. Maar ook in het heelal 
neemt ijzer een bijzondere plaats in. Van 
alle zware elementen in het universum 
komt ijzer het meest voor. IJzer is name-
lijk het zwaarste element dat in de natuur 
kan ontstaan door fusie van lichtere ele-
menten. 

Meteoriet

Er is dus genoeg ijzer op de aarde. Toch 
was het eerste ijzer dat mensen gebruik-

ten niet eens aardmateriaal, maar afkomstig 
van meteorieten. De meeste meteorieten 
die op aarde landen zijn van steen, maar 
sommige zijn gemaakt van bijna zuiver 
ijzer. Spullen van meteorietijzer van zo’n 
7.000 jaar oud zijn gevonden in bijvoor-
beeld Egypte. Er was niet veel ijzer beschik-
baar op deze manier, dus het was waardevol 
en duurder dan goud.

IJzer was niet het eerste metaal dat onze 
voorouders bewerkten en gebruikten. Dat 
was koper, omdat dat makkelijker te ver-

werken was door het lagere smeltpunt. 
Mensen waren simpelweg niet in staat 
om een oven zo heet te stoken dat ijzer 
smelt. Bovendien was brons (een meng-
sel van koper en tin), veel harder dan 
ijzer. Pas toen – waarschijnlijk per onge-
luk – een keer ijzererts met een beetje 
houtskool werd gesmolten, ontstond een 
veel harder soort ijzer: staal. Dat gebeurde 
ruim 3.000 jaar geleden en markeert het 
begin van de IJzertijd.

IJzererts bestaat uit diverse verbindin-
gen van ijzer met zuurstof; hematiet en 
magnetiet zijn de meest voorkomende. 
Het winnen van ijzer uit erts gaat al 

duizenden jaren in essentie op dezelfde 
manier: ijzererts wordt in een oven verhit 
met houtskool, waardoor alle bijproduc-
ten eruit stoken en ijzer achterblijft. Over 
de eeuwen heen is vooral de stooktem-
peratuur verhoogd, waardoor het proces 
efficiënter en het ijzer zuiverder werd.

Voor de commerciële productie van ijzer 
in hoogovens worden de oxides tegen-
woordig bij 2.000 °C met koolstof gere-
duceerd tot het metaal. 

De inDustrie op gang

Een van de eerste geïndustrialiseer-
de gebieden in Nederland was de 

Achterhoek. Dat komt doordat daar van 
nature veel ijzererts in de bodem zit. Dat 
werd al in de zeventiende eeuw gewonnen 
en tot ijzer en staal verwerkt. Dit moe-
rasijzererts, ook wel ijzeroer genoemd, 
ontstaat op plaatsen waar de grondwater-
stand hoog is en de bodem al een hoog 
ijzergehalte heeft. De ijzerverbindingen 
die opgelost zijn in het grondwater reage-
ren met zuurstof en slaan neer in lagen 
van enkele tientallen centimeters dik. Je 
treft in de Achterhoek ook nu nog beken 
en vennetjes aan waarin het water een 
typische roodbruine kleur van ijzeroxide 
heeft. Het ijzergehalte van de bodem kan 
daar wel tot 75 % bedragen.

In de negentiende eeuw groeide de 
ijzerproductie. Grote fabrieken werden 
gebouwd langs de Oude IJssel, er werd 
zo’n 3 miljoen kg ijzer per jaar gepro-
duceerd. Een bekende ijzergieterij was 
Diepenbrock en Reigers uit Ulft (DRU), 
dat halverwege de achttiende eeuw werd 
opgericht als een van de eerste hoogovens 
van Nederland. DRU heeft bijna 250 jaar 
lang gietijzeren producten zoals pannen, 
haarden en badkuipen gemaakt. 

Tegenwoordig halen we al ons ijzererts 
uit het buitenland. Dat is van betere kwa-

Waar
zouden we zijn zonder ijzer?

Voor de productie van ijzer heb je ijzererts nodig. 
Dat wordt in open mijnen gewonnen.

het verschil tussen niet-heem- en heemijzer-
complexen is chemisch: heemenzymen 

hebben allemaal een porfyrineligand (de ring-
vormige structuur om het ijzer heen in de struc-
tuurformule) en zijn erg intens van kleur, zoals 
heem-b, de rode kleurstof in rode bloedcellen. 
niet-heemcomplexen van Fe(ii) hebben weinig 
kleur. heemeiwitten zijn al sinds begin negen-
tiende eeuw bekend, niet-heemeiwitten pas sinds 

de jaren 1950. er worden nog steeds nieuwe 
enzymen ontdekt die een actief centrum met niet-
heemeiwitten hebben.  |

Heem of niet-Heem?
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liteit voor de moderne hoogovens zoals 
die van Tata Steel.

Voorwerpen van ijzer zijn in je omge-
ving makkelijk te herkennen. Van pan-
nen, bestek en conservenblikjes in de 
keuken tot en met de auto en het gereed-
schap in de garage. Veel van deze pro-
ducten zijn trouwens niet van zuiver 
ijzer gemaakt, want dat is veel te slap. 
De meeste zijn van het veel sterkere 
staal, een mengsel van ijzer en een beetje 
koolstof. Sommige, zoals blik, zijn van 
dungewalst plaatstaal met een laagje tin 
tegen het roesten. Bestek en pannen zijn 
vaak van roestvast staal (rvs). Dat is staal 
waaraan andere elementen zoals chroom 
of nikkel zijn toegevoegd. Per inwoner is 
gemiddeld 2.200 kg ijzer in gebruik in 
de hele wereld; in de meer ontwikkelde 
landen is dat zelfs 10.000 kg. 

iJzer geeFt lucht

IJzer is noodzakelijk voor het men-
selijk lichaam. Je kunt het natuur-

lijk niet zelf aanmaken en te weinig 
ijzer zorgt voor bloedarmoede. IJzer is 
namelijk belangrijk voor de werking van 
hemoglobine, dat in je bloed zorgt voor 
zuurstoftransport. Dagelijks heb je zo’n 
15 mg ijzer nodig, dat je met je eten bin-
nen moet krijgen. In het lichaam en in 
voeding komt ijzer niet als metaal voor, 
maar in twee soorten: heemijzer en niet-
heemijzer. De eerste zit alleen in dierlijke 
producten, de tweede vooral in plantaar-
dige voedingsmiddelen. Mensen nemen 
heemijzer beter op dan niet-heemijzer. 
Van heemijzer in voeding neemt het 
lichaam ongeveer 25 % op, van niet-heem 
ijzer ongeveer 10 %. Daarom moeten 
vegetariërs ook extra moeite doen om vol-
doende ijzer binnen te krijgen.

Heb je een tekort aan ijzer, dan kun je 
snel vermoeid of buiten adem raken, last 
hebben van rusteloze benen of een bleke 

huid. Een tekort is voor kinderen erger 
dan voor volwassenen. Hun hersenen 
en spieren ontwikkelen zich dan niet 
goed. Heb je een ernstig ijzertekort, dan 
kun je ijzerpillen nemen of voeding met 
extra ijzer. Daarin zitten natuurlijk geen 
stukjes puur metaal, maar meestal ijzer-
gluconaat, dat het lichaam makkelijk kan 
opnemen. 

Maar te veel van dit soort supplementen 
is ook niet goed: een overschot aan ijzer 
kan schadelijk zijn voor de lever. Vrij ijzer 
vormt radicalen die in de cel DNA, eiwit-
ten en cellen beschadigen. 60 mg ijzer per 
kg lichaamsgewicht is een dodelijke dosis.

heilige graal

IJzer wordt in de industrie maar in 
enkele processen op grote schaal 

toegepast. Met afstand de belangrijste 
daarvan is de synthese van ammoniak 
uit waterstof en stikstof via het Haber-
Boschproces. De meest gebruikte kata-
lysator is ijzer op een drager van alumi-
niumoxide. Een ander voorbeeld is het 
zuiveren van afvalwater met bijvoorbeeld 

ijzerchloride of ijzersulfaat in een oplos-
sing van waterstofperoxide. Daarbij ont-
staan hydroxylradicalen die in staat zijn 
om allerlei organische moleculen af te 
breken. 

Voor de chemische industrie is het een 
heilige graal om makkelijk beschikbare 
en goedkope stoffen als zuurstof, stikstof, 
waterstof en methaan te gebruiken voor 
chemische reacties. In de natuur is ijzer 
goed in het activeren van deze kleine 
moleculen, die moeilijk tot een reactie te 
bewegen zijn. In de wortelknolletjes van 
planten zitten bijvoorbeeld bacteriën met 
het ijzerhoudende enzym nitrogenase. 
Dat zet stikstof samen met andere stoffen 
om in aminozuren die onmisbaar zijn 
voor de plant. Daarom doen onderzoekers 
veel moeite om dit soort natuurlijke pro-
cessen na te bootsen. Men synthetiseert 
bijvoorbeeld een klein ijzercomplex dat 
lijkt op de actieve plek in het enzym. 
Daarmee worden op labschaal vergelijk-
bare reacties uitgevoerd als in de natuur. 
Maar toepassingen van deze ijzerkatalysa-
toren in de industrie zijn nog zeldzaam. |

Bijzondere toepassingen van ijzer

ijzeren of stalen voorwerpen in onze omgeving kunnen we allemaal aanwijzen. maar wat dacht je van 
deze toepassingen?

Contrastvloeistof een colloïdale oplossing van nanodeeltjes ijzeroxide is geschikt als contrastvloeistof 
voor het maken van een mri-scan (magnetic resonance imaging). De contrastvloeistof 
maakt de structuren in het lichaam beter zichtbaar. met mri kun je ook zien dat ijzer 
zich ophoopt in de hersenen van patiënten met de ziekten van Alzheimer en Parkinson.

Bescherming tegen 
radioactieve straling ijzer is niet zo goed als lood voor het tegenhouden van deze straling, maar wel 

veel lichter en sterker.

Bouwmateriaal
stenen waarin ijzeroer zit werden gebruikt voor kerken en zelfs funderingen uit de 
ijzertijd.

Gasfilter
in stadsgasfabrieken werden tussen 1826 en 1969 met ijzeroer giftige gassen zoals 
zwavelwaterstof en blauwzuur uit steenkoolgas gefilterd.

Kleurstof limoniet en hematiet wordt gebruikt voor het roodbruin kleuren van verf, aarde-
werk of rubber. Pruisisch blauw is een voorloper voor blauwdrukken en de kleur 
van Duitse legeruniformen.

Fotografie Diverse vroege fotografische processen maken gebruik van ijzerverbindingen als 
kleurstof. het klassieke fotografische proces heet ferrotype, waarbij een dunne 
plaat ijzer bedekt is met een laag lichtgevoelig materiaal zoals een zilverhalide. 
Cyanotype fotografie maakt gebruik van ammoniumijzer(iii)citraat en kaliumfer-
ricyanide, produceert cyaanblauwe prints. 

productie van 
ammonia Voor het haber-proces, waarbij uit stikstof en waterstof nh3 wordt gemaakt, 

wordt een heterogene ijzeroxidekatalysator gebruikt.

Waterzuivering
ijzer(iii)chloride is geschikt voor de zuivering van afvalwater. Daarbij ontstaat 
ijzer(iii)hydroxide, dat vervuiling afbreekt.

Verharder voor verf Alkydhars (een verfsoort) ondergaat een oxidatie bij het drogen van de verf. 
Carcinogene kobaltcarboxylaten waren daarvoor lange tijd de aangewezen katalysato-
ren, maar ijzerverbindingen lijken een gezonder en milieuvriendelijker alternatief.

De Hoba-meteoriet, die in Namibië ligt en zo’n 
80.000 jaar geleden op aarde neerkwam, is het 
grootste stuk natuurlijk ijzer in de wereld. Hij is 
60 ton en bestaat uit 84 % ijzer, 16 % nikkel en 
diverse andere elementen in zeer veel kleinere 

hoeveelheden. Het is tevens de grootste 
meteoriet ooit gevonden. 
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Ijzer is veelzijdig en reactief. De manier waarop de elektronen rondom een ijzerkern 
gerangschikt zijn, maakt het element bijvoorbeeld heel geschikt als katalysator. Maar zuiver 

ijzer is als metaal niet erg bruikbaar. Daarom maakt men er liever een legering van, zoals staal.

al duizenden jaren geleden gemaakt; dat 
materiaal heet nu staal. Wanneer je aan 
deze legering ook een beetje chroom toe-
voegt tegen corrosie, en een beetje nikkel 
om te zorgen dat het niet te bros wordt, 
dan krijg je roestvast staal (rvs). Om de 
benaming rvs te dragen moet er maxi-
maal 1,2 % koolstof en minimaal 11 % 
chroom in het materiaal zitten. Teveel 
koolstof maakt het staal zo hard dat het 
bros en lastig te bewerken wordt. 

Door het toevoegen van verschillende 
andere elementen aan een legering van 
ijzer kun je de eigenschappen van het 
materiaal naar je hand zetten. Chroom 
zorgt bijvoorbeeld voor de roestbestendig-
heid door een klein, onzichtbaar laagje 
chroom(III)oxide te vormen wanneer het 
met zuurstof in aanraking komt. Dit 
zogeheten oxidehuidje beschermt het 
onderliggende metaal tegen verdere roest-
vorming. Het enige waar dit huidje niet 
tegen bestand is, is zwembadwater, want 
het chloride is in staat om putjes te slaan 

Zuiver ijzer is een vervormbaar, vrij 
zacht metaal. Het is chemisch zeer 
reactief en reageert snel met zuur-

stof en vocht uit de lucht tot roodbruine 
ijzeroxides. Een opvallende eigenschap 
van ijzer is zijn ferromagnetisme, meest-
al gewoon magnetisme genoemd. IJzer 
wordt aangetrokken door magneten (die 
zelf vaak van een ijzerverbinding zoals 
magnetiet zijn gemaakt) en kan zelf mak-
kelijk magnetisch worden gemaakt. 

Het element ijzer is een overgangsmetaal. 
Het heeft elektronen die zich vrij kun-
nen bewegen door het hele materiaal. 
Die vrije elektronen zorgen, zoals bij 
alle overgangsmetalen, voor veel van de 
bijzondere eigenschappen van ijzer. De 
niet-gebonden elektronen zorgen bijvoor-
beeld voor goede geleiding van warmte 
en elektriciteit. Net als in andere metalen 
transporteren de vrije elektronen warmte 
(trillingen) en elektriciteit (lading) mak-
kelijk van de ene naar de andere kant 
van het materiaal. Die goede geleiding 
is overigens relatief: als je de geleiding 
van koper (een van de beste geleiders van 
elektriciteit) op 100 stelt, dan krijgt ijzer 
slechts 17, en staal maar 3 tot 15.

IJzer is een zogeheten d8-overgangsme-
taal (zie kader). Dat betekent dat ijzer mak-
kelijk twee elektronen afstaat en zo Fe2+ 
vormt. Omringd door bepaalde liganden, 
dus in een zout of complex, kan het derde 
elektron ook redelijk makkelijk worden 
verwijderd en ontstaat Fe3+. Eénwaardig 
ijzer is instabiel, omdat er dan één zoge-
heten ongepaard elektron overblijft. Die 
toestand is zeer reactief en het deeltje zal 
een elektron opnemen of afgeven zodat 
Fe(0) of Fe2+ ontstaat. De mogelijkheid 
om al deze verschillende oxidatietoestan-
den te vormen, zorgt ervoor dat ijzer goed 
als katalysator kan dienen. Daarover meer 
in De Diepte.

eén plus één is Drie

Omdat het zo reactief en zacht is, 
wordt ijzer zelden in zuivere vorm 

gebruikt, maar meestal als ijzerlegering. 
Een legering is een mengsel van een 
metaal met een ander element. De moge-
lijkheid om legeringen te maken is voor 
het succes van ijzer cruciaal geweest. De 
eerste legering van ijzer met koolstof werd 

optimale eigenschappen in

verbinding

ijzer is een overgangsmetaal uit groep 8. De 
buitenste elektronenschillen van ijzer bestaan 

uit vijf energieniveaus waar maximaal 10 elektro-
nen in passen. Voor ijzer zijn deze gevuld met 8 
elektronen. Per energieniveau past één paar elek-
tronen. een elektron wordt in de afbeelding aange-
geven met een pijl, een elektronenpaar bestaat uit 
een pijl naar boven en een pijl naar beneden.
Wanneer ijzer omringd wordt door liganden zoals 
in een zout of complex, dan verschuiven de vijf 
energieniveaus een beetje. in een typisch geval 
van ijzer worden er drie iets lager in energie en 
twee iets hoger (zie de afbeelding). Dat heet een 
octaëdrisch ligandveld. Deze gesplitste niveaus 
worden weer gevuld met de 8 elektronen, van 
beneden naar boven, eerst een elektron per 
niveau, daarna de tweede. De hoogste twee ener-
gieniveaus zijn dus gevuld met twee ongepaarde 
elektronen die makkelijk los laten, om Fe2+ te 
vormen.  |

elektronenstructuur

en
er

gi
e

MO diagram voor octahedrisch d8

dxz dyz dxy

dx2-y2 dz2

fysiscHe eigenscHappen van ijzer

symbool Fe

Verschijning Glanzende, zilverkleurige vaste stof

Atoomnummer 26

Atoommassa (u) 55,85

elektronenconfiguratie [Ar]3d64s2

Dichtheid (kg per m3) 7.860

smeltpunt (°C) 1.536

oxidatietoestanden +2, +3

kristalstructuur bcc (zie illustratie). het Atomium in 
Brussel is een ijzerkristal, 165 miljard 
maal vergroot. 
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niet te hoog op. Nu is er bruikbaar staal 
gevormd, waarvan elke gewenste legering 
kan worden gemaakt. Het staal wordt in 
dikke plakken gegoten en daarna gewalst 
en verder verwerkt. 

 
netJes recyclen

Naar schatting een kwart van wat we 
aan ijzer gebruiken is tegenwoordig 

gerecycled. Voor het hergebruik van ijzer 
is het handig dat het metaal magnetisch 
is. Een groot deel van het ijzer wordt uit 
afval gescheiden met een grote magneet. 
Daarna gaat het naar de hoogovens om te 
worden toegevoegd. Er zijn ook ovens die 
uitsluitend schroot omsmelten tot staal. 
Laat je het ijzer in de afvalberg zitten, dan 
gaat ongeveer een derde van het metaal 
verloren tijdens de verbranding. IJzer 
wordt daarbij omgezet in ijzeroxides of 
raakt vermengd met zand of stenen; je 
hebt er dan niets meer aan.

De zuiverheid van het ijzerafval is 
belangrijk. Resten koper kun je niet schei-
den van ijzer  wanneer het eenmaal 
vermengd is. Veel roest kan juist een 
voordeel zijn. Het zuurstof dat gebonden 
is in het ijzeroxide kan helpen om overtol-
lig koolstof te verwijderen. |

in het oxidehuidje. Om dat te voorkomen 
wordt molybdeen toegevoegd.

De toevoeging van molybdeen aan staal 
maakt het materiaal tevens zeer sterk en 
goed bestand tegen hoge temperaturen. 
Nikkel verhoogt de zuur- en hittebesten-
digheid. Voor gereedschap wordt vaak 
staal gebruikt waar ook vanadium in zit, 
wat het materiaal erg taai maakt. Voeg je 
titanium toe aan staal, dan wordt het zo 
hard dat het geschikt is voor het gebruik 
in vliegtuigen en pantsers. Ook mangaan 
maakt het staal erg hard. 

Verchroomd ijzer (bijvoorbeeld het glan-
zende laagje op kranen of fietsframes) is 
overigens geen legering maar een laagje 
chroom dat ligt op een laag nikkel. Nikkel 
is verantwoordelijk voor de corrosiewe-
rende eigenschappen, een dun laagje 
chroom op het nikkel zorgt voor het glan-
zende uiterlijk en maakt het beter bestand 
tegen slijtage.

De mogelijke combinaties van meta-
len zijn eindeloos. Er bestaan dan ook 
zo'n 3.500 verschillende soorten staal 
en er worden voor nieuwe toepassingen 
nog steeds nieuwe soorten uitgevonden. 
Onlangs maakten Koreaanse onderzoe-
kers nog een nieuw soort lichtgewicht 
staal dat sterker is dan titanium maar 
veel goedkoper. De legering bevat naast 
ijzer ook aluminium, mangaan, koolstof 
en nikkel. Bovendien zorgde een hitte-
behandeling ervoor dat de metaalatomen 
zo gerangschikt zijn dat het materiaal 
zowel hard als buigzaam is. De onderzoe-
kers zien toepassingen in lichte, zuinige 
auto's.

staal Maken

Het maken van staal begint met 
het winnen van ijzer uit ijzererts. 

Wanneer je ijzererts, dat bestaat uit ijzer-
oxides, verhit met houtskool, reageert de 
koolstof met zuurstof uit het oxide tot 

CO2. Daarbij ontstaat slak (dat bestaat uit 
al het andere materiaal uit het erts) en een 
pasta van puur ijzer met een klein beetje 
koolstof erin. Een ijzersmid in de IJzertijd 
maakte op deze manier smeedijzer.

Tegenwoordig is het proces in de basis 
hetzelfde, maar natuurlijk tot in de punt-
jes gemoderniseerd en geoptimaliseerd. 
Allereerst neemt men steenkool en maakt 
dat poreus, zodat het geschikt is als kool-
stofbron. Dat heet cokes. Ook wordt een 
deel tot poederkool vermalen. Tevens 
wordt het ijzererts voorbewerkt tot brok-
ken en knikkers, die bekend staan als sin-
ter en pellets. Deze sinter en pellets wor-
den samen met cokes in een hoogoven 
gebracht en tot 1.500 °C verhit. Daarbij 
ontstaat ruwijzer en slak. Dat laatste dient 
als grondstof voor de cementindustrie.

Het ruwijzer bevat nog veel te veel 
koolstof. Daarom wordt er in een aparte 
oven pure zuurstof door het vloeibare 
ijzer geblazen. De basis hiervan is het 
Bessemerprocedé, dat al in 1856 is ont-
worpen. Koolstof reageert daarbij met 
zuurstof tot CO. Daarbij stijgt de tem-
peratuur door de exotherme reactie tot 
2.000 °C. Door wat schroot toe te voegen 
(gerecycled staal), loopt de temperatuur 

1
2

3

4

5

6

7

8 9

10 11

12

13

14

15

16

17 18

19
1 ijzererts en kalksteen
2 Cokes
3 lopende band
4 inlaat
5 laag cokes
6 laag sinter en pellets van erts 

en kalksteen
7 hete luchtstroom (1.200 °C)
8 Verwijderen van slak
9 Aftappen van ruwijzer
10 opslag van slak
11 Vervoer van ruwijzer

12 Afscheiding van vaste deeltjes
13 ovens voor verwijderen van 

kool
14 schoorsteen (kan worden 

omgeleid naar een carbon 
capture & storage tank)

15: toevoer van hete lucht 
16. Poederkool
17. Coke oven
18. Coke
19. Gas valpijp (een pijp die het gas 

naar beneden leidt

Hoogoven

cHemiscHe processen in een Hoogoven

Cokes reageert met zuurstof in de aangevoerde luchtstroom tot koolstofmono-
oxide en koolstofdioxide.

C + o2 →  Co2 
2 C + o2 → 2 Co

De koolstofmono-oxide reduceert het ijzererts tot gesmolten ruwijzer. Fe2o3 + 3 Co → 2 Fe + 3 Co2

koolstofdioxide dat ontstaat tijdens het proces wordt weer door cokes geredu-
ceerd tot koolstofmono-oxide. Dit heet het Boudouard-evenwicht. Co2 + C ←→ 2 Co

het teveel aan koolstof in ruwijzer wordt verwijderd door zuurstof erdoorheen 
te blazen. hierbij komt warmte vrij, het proces houdt zichzelf in stand. 2 C + o2 → 2 Co

koolstofmono-oxide reduceert silica (zand) dat ook uit het ijzererts verwijderd 
moet worden. eerst reageert de toegevoegde kalksteen tot calciumoxide. CaCo3 → Cao + Co2

Calciumoxide reageert daarna met silica tot calciumsilicaat, een belangrijk bestand-
deel van slak dat bovenop het gesmolten ijzer drijft en kan worden afgevoerd. Cao + sio2 → Casio3

fysiscHe eigenscHappen van ijzer

symbool Fe

Verschijning Glanzende, zilverkleurige vaste stof

Atoomnummer 26

Atoommassa (u) 55,85

elektronenconfiguratie [Ar]3d64s2

Dichtheid (kg per m3) 7.860

smeltpunt (°C) 1.536

oxidatietoestanden +2, +3

kristalstructuur bcc (zie illustratie). het Atomium in 
Brussel is een ijzerkristal, 165 miljard 
maal vergroot. 
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Ijzer is goedkoop, ruimschoots beschikbaar en niet giftig of milieuonvriendelijk. Bovendien 
gebruikt de natuur het element al sinds de vroege evolutie voor allerlei enzymatische 

processen. Waarom gebruiken we dan niet meer ijzer in de chemische industrie?

IJzer was al heel vroeg in de evolutie 
beschikbaar voor biologische syste-
men. Organismen zijn zo geëvolu-

eerd dat zij ijzer in allerlei enzymatische 
(biokatalytische) processen toepassen. 
Gek genoeg is het element pas sinds 
enkele decennia echt in zwang bij che-
mici als katalysator. Dat komt doordat het 
niet zo eenvoudig is om de reactiviteit van 
ijzer in katalytische processen goed in de 
hand te houden. De oorzaak daarvoor ligt 
in de elektronenomringing van ijzer.

niet te FilMen

IJzer staat zijn elektronen graag één 
voor één af, maar dat is niet zo voor 

de hand liggend. Edelmetalen die vaak voor 
katalyse worden gebruikt zoals palladium, 
platina en rhodium, geven namelijk liever 
twee elektronen tegelijk af in een reactie. 
Eénelektronprocessen zoals van ijzer zijn 
veel sneller dan meerelektronprocessen. 
Daardoor zijn ze voor chemici moeilijker 
te volgen en in de hand te houden. 

Het uitwisselen van liganden gaat bij 
complexen met ijzer bijvoorbeeld ook veel 
sneller dan bij andere edelmetalen, tot 
wel een miljard keer sneller. Biologische 
processen hebben zich op deze snelle 
uitwisseling van ijzerliganden aangepast. 
IJzercomplexen binden bijvoorbeeld een 
zuurstofmolecuul, maar moeten dat bij 
een volgende stap ook weer loslaten. Zou 
er zuurstof binden aan een complex van 
een edelmetaal in plaats van ijzer, dan 
wordt het hele proces vertraagd en ver-
stoord. Edelmetalen zijn dan ook vaak 
giftig als ze in plaats van ijzer worden 
gebruikt door het lichaam. 

Maar voor het bestuderen van chemische 
reacties met een ijzerkatalysator gaan 
veel processen te snel, althans voor de 
onderzoeksmethoden van enkele tiental-
len jaren geleden. Het is voor chemici op 
dat moment gewoon veel eenvoudiger om 
zwaardere metalen te bestuderen omdat 
ijzerverbindingen te labiel zijn. Vanaf de 
jaren zestig en zeventig worden derge-

lijke processen wel in het lab bestudeerd, 
maar zelden toegepast in de chemische 
industrie.

MilieuvrienDeliJk en goeDkoop

De chemische industrie past homo-
gene ijzerkatalysatoren nog steeds 

niet op grote schaal toe. Veel processen 
zijn jaren geleden ontwikkeld met zwaar-
dere elementen dan ijzer als katalysator 
en verlopen zo goed dat er geen reden is 
ze te vervangen door ijzer. Toch zijn de 
eigenschappen van ijzer wel gunstig voor 
chemische katalyse. De essentie van een 
katalytisch proces is juist dat de katalysa-
tor een reactant bindt en na de reactie ook 
weer loslaat. Wanneer een binding tussen 
een katalysator en een reactant te sterk 
is zoals bij sommige zwaardere metalen, 
dan komt het katalysatormolecuul niet 
meer vrij om een nieuwe omzetting te 
doen. De reactiesnelheid is dan laag en de 
opbrengst klein.

Door de ontwikkeling van steeds snel-
lere en nauwkeuriger meetmethoden, 
zoals EPR en snelle spectroscopie, zijn 
inmiddels toch veel reacties ontdekt en 
bestudeerd die met ijzercomplexen in 
oplossing kunnen worden gekatalyseerd. 
Wetenschappers en bedrijven raken 
steeds meer geïnteresseerd in ijzer ter 
vervanging van edelmetalen als katalysa-
tor. Dat komt doordat ijzer niet giftig of 
milieuonvriendelijk en veel goedkoper is. 
Maar misschien wel het belangrijkste: het 
element is niet schaars, zoals veel andere 
metalen.

natuur nabouWen

Een van de manieren waarop onder-
zoekers geschikte homogene ijzerka-

talysatoren proberen te vinden is  door het 
nabootsen van processen uit de natuur. 

kunstje
van de edelmetalen

ijzer wordt in enkele grote chemische proces-
sen in de industrie toegepast. een daarvan 

is het Fischer-tropsch-proces (Ft) waarbij kool-
waterstoffen worden gemaakt uit het zogeheten 
synthesegas, dat bestaat uit koolstofmono-oxide 
en waterstof. hiervoor worden heterogene kataly-
satoren gebruikt van ijzer, kobalt of ruthenium op 
een drager. ruthenium geeft een hoge opbrengst, 
maar de beschikbaarheid en hoge prijs is een pro-
bleem. ijzer wordt gebruikt als kortere koolstof-
ketens gewenst zijn. De keuze valt vaak op kobalt 
omdat het een hogere opbrengst geeft dan ijzer. 
maar Fischer-tropsch-processen zijn vaak zeer 
grootschalig, en het duurdere kobalt is dan 

onbruikbaar. het onderzoek richt zich dan ook 
op nieuwe, goedkope katalysatoren die nog 
beter presteren dan de bestaande. utrechtse 
onderzoekers maakten al nanoijzerdeeltjes op 
aluminiumoxide of koolstofnanobuisjes als dra-
ger, met een beetje zwavel en natrium voor 
een betere katalytische activiteit. Amsterdamse 
onderzoekers lukte het enkele jaren geleden 
om ijzeroxidedeeltjes van maar 8 nm groot in 
te pakken in een laagje kobalt van slechts 1 nm. 
De fabricage van deze materialen kan goedkoop 
en grootschalig door gebruik te maken van een 
proces waarmee magnetische geluidsbanden in 
de jaren zestig werden gemaakt. |

ontwikkelingen in Heterogene katalyse
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Vaak bestudeert men een enzym dat de 
gewenste omzetting uitvoert, bijvoorbeeld 
een oxidatie van een specifieke verbin-
ding. Omdat het synthetiseren van een 
enzym, inclusief alle aminozuren waar-
uit het is opgebouwd, geen doen is in 
het lab, maken de onderzoekers enkel 
het reactiecentrum na. Dat is de plek 
waar het ijzer aan het enzym is gebon-
den. Onderzoekers synthetiseren dan een 
ijzercomplex dat lijkt op de omgeving in 
het enzym waar het Fe-ion gebonden zit, 
maar met veel eenvoudiger liganden.

Utrechtse onderzoekers maakten zo 
een complex van ijzer met een ligand 
met twee stikstofatomen en een zuur-
stofatoom, een bis(1-alkylimidazol-2-
yl)propionaat. Dat complex lijkt sterk op 
het reactiecentrum van een groep van 
oxygenase-enzymen, bleek uit het onder-
zoek. Deze ijzerkatalysator is bijvoorbeeld 
in staat om twee hydroxylgroepen aan een 
dubbele koolstofbinding (alkeen) zetten, 
aan dezelfde kant, een zogeheten cis-dihy-
droxylering. Dan maak je in één keer twee 
chirale centra. Traditioneel werd hiervoor 
onder andere osmium gebruikt. Dezelfde 
typen ijzerkatalysatoren zijn ook geschikt 
voor het maken van bijvoorbeeld epoxy-
harsen (lijmen) en in het geneesmid-
delonderzoek, waar verbindingen vaak 
chiraal zijn. 

Een vergelijkbare reactie is de oxidatie 
van een C-H-binding, een hydroxylering 
met een ijzercomplex dat is afgeleid van 
een enzym. Bijzonder is dat in dit geval 
de karakteristieke groep (OH) aan een 
complex organisch molecuul wordt gezet. 
Traditioneel worden in een meerstaps 
organische synthese allerlei kleine bouw-
stenen gemaakt met de gewenste karakte-
ristieke groepen. Die bouwstenen worden 
stapsgewijs aan elkaar gezet. Nu wordt 
dus eerst een gecompliceerd koolstofge-
raamte gebouwd, dat daarna met hulp van 
de ijzerkatalysator in de laatste stap wordt 
gefunctionaliseerd.

ontWikkelingen

Een ander proces waar veel interes-
se voor bestaat, is hydrogenering 

met behulp van ijzer, bijvoorbeeld als 
vervanging van de rhodiumhoudende 
Wilkinsonkatalysator. Dergelijke katalysa-
toren worden gebruikt voor onder andere 
de industriële synthese van aminozuren. 
Hydrogenering is verder traditioneel het 
domein van palladium en platina, twee 
dure en relatief schaarse metalen. 

Vóór hydrogenering moet een waterstof-
molecuul worden geactiveerd. Het split-

sen van de H-H-binding verloopt via oxi-
datieve additie aan het metaal. Maar dat 
is een twee-elektronproces en we zagen al 
dat ijzer liever éénelektronprocessen kata-
lyseert. De moeilijkheid is dus het contro-
leren van de elektronenoverdracht tijdens 
de reactie met ijzer. Een aantal van de 
tussenproducten is heel labiel waardoor 
er veel bijproducten kunnen ontstaan. 
Het ligt dus niet voor de hand om ijzer te 
kiezen voor dit proces, maar de voordelen 
van ijzer wegen voor onderzoekers soms 
zwaarder dan de nadelen.

Siliconenproducent Momentive, met 
onder andere een vestiging in Bergen 

op Zoom, werkt bijvoorbeeld aan een 
ijzerkatalysator voor de hydrosylering 
van alkenen tot siliconen. Die worden 
onder andere gebruikt in lijmen en rub-
bers. Daarbij moet een H-Si binding 
worden geactiveerd, een proces dat lijkt 
op de activering van waterstof bij hydro-
genering. De onderzoekers vonden onder 
andere een homogene ijzerkatalysator 
met bis(imino)pyridine-liganden, die de 
additie van tertiaire silanen aan alkenen 
katalyseert. Het is bijzonder dat ijzer als 
relatief licht metaal deze omzetting kan 
uitvoeren. Zo bijzonder zelfs dat de publi-
catie het blad Science haalde.  |

ijzer is goedkoper, niet giftig, veel milieuvriendelijker en verre van schaars. Daarom zoeken weten-
schappers naar manieren om ijzer als homogene katalysator te gebruiken in processen waar tradi-

tioneel andere metalen voor worden gebruikt. Dit zijn enkele voorbeelden. De meesten zijn (nog) niet op 
grote schaal toegepast. |
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Meer weten
AAnbevolen lIterAtuur
- Eerste naslagwerk over ijzer als katalysator in de organische 

synthese: "Iron Catalysis in Organic Chemistry: Reactions and 
Applications" - Bernd Plietker. Wiley-VCH Verlag GmbH & 
Co. KGaA, 2008. ISBN: 9783527319275.

- IJzer-special van Angewandte Chemie - Volume 49, Issue 44, 
page 8048, October 25, 2010.

AAnbevolen websItes
- www.anselm.edu/homepage/dbanach/h-carnegie-steel.htm:

Alles over ijzer in de historie (Engels).
- Chemicool/elements/iron.html: ‘Coole’ feitjes over ijzer:
- wetenschap.infonu.nl/scheikunde/144628-ijzer-het-element.

html: Veel chemische weetjes over ijzer. 
- www.kennislink.nl/publicaties/sterke-staaltjes-productie-bij-

corus-in-ijmuiden: uitleg over de productie van ijzer in hoog-
ovens.

voor op sChool
 1. Hoe weten we dat de kern van de aarde vooral uit ijzer 

bestaat?
 2. Sommige riviertjes en meertjes hebben een ijzeren bodem. 

Waaruit bestaat die 'ijzeren' bodem?
 3. Leg aan de hand van de elektronconfiguratie uit dat ijzer 

gemakkelijk Fe2+- en Fe3+-ionen vormt.
 4. Noem twee redenen waarom in de negentiende eeuw seri-

euze plannen gemaakt zijn om een hoogoven in Drenthe 
te bouwen?

 5. Wat is naast ijzererts een belangrijke grondstof voor de 
productie van ijzer?

 6. Geef de formules van ijzer(III)chloride en 
ijzer(III)sulfaat.

 7. Waarvoor bevatten 'ijzerpillen' geen ijzervijlsel maar zou-
ten van Fe2+?

 8. Wat zegt een bodemprofiel met bruine roestbanden over 
de grondwaterstanden in het verleden?

 9. Geef de zuiveringsreactie tussen ijzeroer (neem 
ijzer(III)oxide) en zwavelwaterstof ).

 10. Waarvoor dienen metalen en koolstof in legeringen met 
ijzer?
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