
De lichtgewicht alleskunner
Element nummer 13, aluminium (Al), is het meest voorkomende 
metaal op aarde. Het is licht en goedkoop, maar toch stevig en 
multi functioneel. Je bouwt er bijvoorbeeld vliegtuigen van en stei-
gers, maar gebruikt het metaal ook om bier te verpakken of paasei-
tjes. Je verduistert je ramen ermee en maakt er kozijnen van. Je ge-
bruikt het zelfs om benzine te maken. Je maakt aluminium uit 
bauxieterts, maar het productieproces vraagt echter veel stroom. 

Aluminiumsmelterijen vind je daarom vaak in de buurt van water-
kracht- of kerncentrales. Maar eenmaal gemaakt, kun je aluminium 
oneindig recyclen: je smelt het eenvoudig om in een nieuw product. 
Driekwart van al het aluminium dat ooit is gemaakt, is nog steeds  
in gebruik. Voor de schadelijke ‘rode modder’, die vrijkomt wanneer 
je bauxiet zuivert, moet nog wel een goede oplossing worden 
gevonden.
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A
luminium (Al) is het meest 
voorkomende metaal in de 
aardkorst. In elke kilogram aar-
de zit gemiddeld 80 g van het 

zilverwitte, lichtgewicht materiaal. Je vindt 
het echter nooit in pure vorm in de bo-
dem, maar voornamelijk als aluminiumsul-
faat Al2(SO4)3 of -oxide (Al2O3). Het ele-
ment is dus volop beschikbaar en het is 
niet duur. De wereldprijs schommelde de 
afgelopen vijf jaar rond de € 1,80 per kg. 
Het metaal vindt zelfs toepassing in weg-
werpverpakkingen, zoals frisdrankblikjes 
en de ‘schaaltjes’ voor kattenvoer.
In de 17de eeuw, kort na de ontdekking 
van aluminium, was het juist zeer kostbaar. 
Keizer Napoleon III (1808-1873) haalde 
zijn blinkende aluminium bestek tevoor-
schijn wanneer hij indruk wilde maken op 
gasten. En het Washington Monument, 
een eerbetoon aan Amerika’s eerste presi-
dent, kreeg in 1884 een speciale top van 
aluminium, het meest exclusieve metaal in 
die dagen.

Grootschalige productie
Aluminium verloor zijn luxestatus snel na-
dat twee jonge chemici bijna tegelijkertijd 
een methode ontdekten om het metaal uit 
aluminiumoxide te isoleren. Tot die tijd 
was dat een onmogelijke klus. Die twee 
chemici waren de Amerikaanse uitvinder 
en zakenman Charles Hall (1863-1914) en 
de Franse wetenschapper Paul Héroult 
(1863-1914). Ze maakten het aluminium 
(>99 % zuiver) met behulp van elektroly-
se. Het Hall-Héroultproces (zie verderop) 

maakte grootschalige productie van alumi-
nium mogelijk. Binnen enkele jaren ver-
vaardigde Halls bedrijf Alcoa duizenden 
kilogrammen aluminium per dag. De prijs 
kelderde, maar de vinding maakte van Hall 
een rijk man.
Tegenwoordig is de wereldproductie van 
aluminium zo’n 60 miljard kg per jaar. Het 
is daarmee na ijzer het meest geproduceer-
de metaal, en in een groeiend aantal toe-
passingen is het een ijzervervanger. De 
grootste producent is China, dat iets meer 
dan de helft van de wereldproductie ver-
zorgt. Daarnaast zijn Rusland en Canada 
grote leveranciers, met elk zo’n 5 % 
marktaandeel.

Roestvrij
Aluminium weegt weinig 
voor een metaal. Zou je 
een literpak melk met alu-
minium vullen, dan weegt het 
‘maar’ 2,7 kg. Doe hetzelfde 
met ijzer en het gewicht is 7,9 
kg. Het zwaarste stabiele me-
taal op aarde, iridium, zou 
overigens een ‘melkpak’ van 
maar liefst 22,5 kg opleveren. 
Puur aluminium is minder sterk 
dan ijzer, maar speciale legeringen 
(mengsels) van aluminium met magnesi-
um, koper en vooral zink kunnen zelfs 
staal (ijzer en koolstof) in sterkte overtref-
fen. Autofabrikanten en vliegtuigbouwers 
gebruiken daarom in hun motoren, chassis 
en vleugels aluminium. Dat bespaart ge-
wicht en daarmee ook brandstof.

In huizen zijn de stroomdraden van koper. 
Maar veel hoogspanningsleidingen en de 
dikke kabels die stroom van windmolen-
parken op zee naar de vaste wal brengen, 

Het duurde even voordat chemici ontdekten hoe je aluminium 
kunt maken, maar daarna explodeerde het gebruik en implodeerde 
de prijs. Aluminium is een lichtgewicht alleskunner die je overal 
om je heen ziet: het is na ijzer het meest gebruikte metaal op 
aarde. 
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hebben een alumi-
niumkern die de 

stroom transporteert. 
Aluminium geleidt stroom iets 

minder goed dan koper, maar is een 
stuk goedkoper en minder zwaar. Daar-

om is aluminium vaak de meest praktische 
keus voor stroomgeleiding. Ook antennes 
en bliksemafleiders zijn vooral van alumi-
nium. En ProRail kiest vanwege koperdief-
stal steeds vaker voor aluminium. 
Nog een belangrijke eigenschap van alu-

minium is het ‘roestvaste 
jasje’. Aluminium is een zeer 

onedel metaal, het reageert 
snel met andere stoffen. Vandaar 

ook dat je het in de aardkorst nooit in 
pure vorm aantreft, maar als een verbin-
ding. Stel je een staaf vers bereid alumini-
um bloot aan de buitenlucht, dan ontstaat 
direct een zeer dun laagje aluminiumoxide 
(Al2O3). Dit laagje hecht heel sterk op het 
onderliggende metaal en beschermt het zo 
uitstekend tegen aantasting. Aluminium 
verzorgt dus zelf zijn anti-corrosiecoating. 
Ook een kras is snel ‘hersteld’. Dat maakt 
dat bijvoorbeeld aluminiumkozijnen nau-
welijks onderhoud nodig hebben. 
Aluminium is makkelijk vervormbaar en de 
lijst met technieken daarvoor is lang: wal-
sen, extruderen, forceren, buigen, zetten/
kanten, dieptrekken, rubberpersen, rolvor-
men, smeden en tegenwoordig ook 

u	Bitterzout 
Aluminiumzouten zijn eeuwenlang ge-
bruikt als houtbeschermingsmiddel, in 
leerlooien en in de vroege geneeskun-
de. De barbier gebruikte eeuwenlang 

een aluinsteen (KAl(SO4)2.12H2O) om 
na het scheren kleine wondjes te stel-
pen. De Britse scheikundige Humphry 
Davy (1778-1929), een pionier in elek-

trochemie, was de eerste om een reeks 
onedele metalen te isoleren zoals natri-

um, kalium en magnesium. Hij deed 
erg zijn best om ook uit aluminiumzou-
ten het metaal te winnen, maar kreeg 
het nooit zuiver in handen. Hij gaf het 

element echter wel zijn naam. Hij 
noemde het logischerwijs naar alumen, 
het Latijnse woord voor aluminiumzou-

ten, dat ‘bitter zout’ betekent. 
Pas zo’n twintig jaar later lukte het de 

Duitse chemicus Friedrich Wöhler 
(1800-1882; illustratie) wat zuiver alu-
minium in handen te krijgen door alu-

miniumchloride te verhitten met zuiver 
natrium. Des te verwonderlijker is ove-
rigens de vondst van grafornamenten 
van 85 % aluminium in de tombe van 
de Chinese legerleider Zhou Zhu, die 
leefde in de derde eeuw. De techniek 
waarmee de Chinezen destijds al alu-

minium konden maken, is verloren 
gegaan.

Friedrich Wöhler. 

De Ford F-150-serie is de meest verkochte auto ter wereld 
en het toonbeeld van beproefde, conservatieve, techniek. 
Het veroorzaakte dan ook een kleine schokgolf toen Ford 
bekendmaakte dat de versie van 2015 zo’n 300 kg lichter 
zou zijn door gebruik van aluminium.
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3D-printen. Aluminiumpoeder kun je dan 
met lasertechnieken laagje voor laagje aan 
elkaar smelten of sinteren. Met een 
3D-printer is het mogelijk geometrisch zeer 
complexe vormen te maken. Zo komen 
warmtewisselaars voor F1-auto’s soms uit 
de 3D-printer, in aluminium. Ook voor 
(onder)delen met een kleine oplage zoals in 
de lucht- en ruimtevaartindustrie kan 
3D-printen een goede optie zijn. Een dure 
mal maken is dan niet meer nodig.

Boeing 737
Graaf Ferdinand Zeppelin gebruikte alu-
minium om de frames te maken voor zijn 
beroemde luchtschepen. En ook de ge-
broeders Wrigth zetten het lichte metaal in 

om als allereersten te vliegen. Het motor-
blok van het vliegtuig waarmee ze in 1903 
de luchtvaart startten, was gemaakt van 
aluminium. Het metaal was destijds te 
duur voor de andere onderdelen, die wa-
ren van bamboe en canvas. Maar al snel 
werd hout in vliegtuigen zo veel mogelijk 
vervangen door aluminium. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er 
zoveel vliegtuigen gebouwd dat het metaal 
schaars werd. De regering in de VS vroeg 
burgers aluminium in te leveren. Wie een 
flinke bal folie doneerde, kreeg als dank 
een filmkaartje. In de nadagen van de oor-
log was de haast om vliegtuigen te bouwen 
zo groot, dat de toestellen niet eens meer 
werden voorzien van camouflerende verf. 

Het enorme luchtoverwicht van de 
Geallieerden, en dus een geringere nood-
zaak niet op te vallen in de lucht, speelde 
daarbij ook een rol. 
Nog steeds is aluminium vaak het meest 
gebruikte materiaal in een vliegtuig. De 
Boeing 737, het meest populaire burger-
vliegtuig, bestaat voor 80 % van het ge-
wicht uit aluminium. Het metaal zit in en 
om de motoren, maar ook in de vleugels, 
de vloeren, de deuren, de stoelen, het roer, 
het landingstoestel en de instrumentatie in 
de cockpit. 
Aluminium in vliegtuigen is aircraft grade. 
Het zijn legeringen van aluminium met 
andere metalen die het materiaal sterker 
maken. Een voorbeeld is aluminium-7075 

Ofschoon de Amerikaanse vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog een wildgroei aan camouflagepatronen lieten zien, nam dat in de laatste jaren van de oorlog sterk af. De 
Amerikaanse legerleiding stuurde, na stevige discussies, in 1944 een memo aan fabrikanten en vliegbases met de korte tekst: ‘Stop painting all aircraft, period’. De redenen  
waren divers. In de eerste plaats woog de verf honderden kilogrammen op een groot toestel als de hier afgebeelde Boeing B-17 Flying Fortress; massa die ten koste ging van  
lading. In de tweede plaats was het aluminium gladder dan verf, waardoor de luchtwrijving lager was en de snelheid dus hoger. 
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dat koper (1,6 %), magnesium (2,5 %) en 
zink (5,6 %) bevat. Maar er zijn ook lege-
ringen met wat mangaan, zirkonium, silici-
um en lithium. Behalve sterk moet het alu-
minium ook goed bestand zijn tegen grote 
temperatuurwisselingen en dient het een 
fikse hagelbuien of een vogelbotsing te 
kunnen weerstaan.
Het grootste vliegtuig ter wereld, de 
Airbus A380, bevat een speciaal alumi-
niumlaminaat ontwikkeld door Stork 
met de TU Delft. Het gaat om dunne 
laagjes aluminium, verlijmd met glasve-
zel, genaamd GLARE (GLAss 
Reinforced Aluminum). Kleine haar-
scheurtjes hebben geen kans door te 
groeien dankzij de laminaatconstructie, 

wat het materiaal robuuster maakt. 
GLARE met dezelfde sterkte als aircraft 
grade-aluminium is een kwart lichter. 
En dat is bij zo’n enorm vliegtuig als de 
A380 dat meer dan vijfhonderd passa-
giers kan vervoeren extra belangrijk. 
Elke A380 telt 470 m2 GLARE boven 
op de romp en in de staartvleugel. De 
productie van het vliegtuig is echter ge-
staakt wegens een droogvallende order-
portefeuille en het materiaal heeft voor-
alsnog geen toepassing gevonden in 
andere vliegtuigen. 

Concurrentie
Waar aluminium andere materialen gelei-
delijk is gaan vervangen, heeft het materi-
aal de laatste jaren zelf last van toenemen-
de concurrentie uit de polymeerhoek: met 
kunststof versterkte koolstofvezels zijn nóg 
lichter en verwerkingstechnieken worden 
steeds beter. Deze composieten worden in-
middels in tal van toepassingen gebruikt 
waar aanvankelijk aluminium de dienst 
uitmaakte, waaronder fietsframes, windtur-
binebladen, scheepsmasten en ja, ook de 
luchtvaartindustrie: de Boeing 787 

Dreamliner bestaat voor de helft uit 
composieten. 
Aluminium maak je uit bauxieterts. Dit 
mineraal dankt zijn naam aan de plaats 
Les Baux in Zuid-Frankrijk waar de 
Franse geoloog Pierre Berthier in 1821 
ontdekte. Dat is een uen uitzonderlijke lo-
catie, want 90 % van alle bauxiet bevindt 
zich in de (sub)tropen, in landen als 
Guinee, Australië, Brazilië, Vietnam en 
Jamaica. Samen bezitten die vijf landen 
meer dan 70 % van de wereldvoorraad. 
Ook het tropische Suriname heeft bauxiet, 
circa 2 % van de wereldvoorraad. Sinds 
1915 was het een belangrijk exportpro-
duct, maar een eeuw na de start van de 
ontginning zijn de bestaande bauxietmij-
nen uitgeput. In 2015 besloot Alcao de fa-
briek nabij Paramaribo te sluiten, waar 
dochterbedrijf Suralco bauxiet verwerkte 
tot aluminiumoxide. Er is nog geen inves-
teerder gevonden die nieuwe voorraden wil 
ontginnen.
Bauxiet bestaat voor een groot deel uit alu-
miniumoxide (Al2O3), maar kan afhankelijk 
van de bron een reeks aan andere elemen-
ten bevatten als ijzer, silicium, titanium, 

De beroemdste Boeing B-29 Superfortress is de ‘Enola Gay’, hier in blinkend aluminium met piloot Paul Tibbets. 
Tibbets liet de naam van zijn moeder op de romp schilderen, waardoor haar naam onwillekeurig werd verbonden 
aan het afwerpen van de eerste atoombom, op 6 augustus 1945 op Hiroshima. 
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zwavel, chroom, magnesium. Gemiddeld is 
er 4 tot 5 kg aan bauxiet nodig om 1 kg alu-
minium te produceren. Allereerst moet je 
het erts dus zuiveren tot aluminiumoxide. 
Dat gebeurt met het Bayerproces, in 1887 
ontwikkeld door de Oostenrijkse scheikun-
dige Carl Josef Bayer. De erts maal je fijn 
en meng je onder hoge druk met warme 
natronloog. Aluminiumoxide lost op, maar 
onzuiverheden zoals ijzer niet. Wat aan vaste 
stof resteert, staat bekend als ‘rode modder’ 
(zie verderop). Je koelt de loogoplossing, 
verlaagt de druk en voegt kiemkristallen 
toe, waarna aluminiumhydroxide 
(Al(OH)3) uitkristalliseert. In roterende 
ovens worden de kristallen gedroogd en 
blijft uiteindelijk zuiver aluminiumoxide 
(Al2O3) over, ook wel alumina genoemd of 
aluinaarde – de grondstof voor aluminium. 
De aluinaarde reduceer je in een ‘alumini-
umsmelterij’ met stroom tot puur alumini-
um met behulp van grafiet:

2 Al2O3 + C    4 Al + 3 CO2

Dit Hall-Héroult-proces voer je uit in een 
bad van vloeibaar kryoliet (natriumalumi-
niumhexafluoride) bij 950 tot 970 °C. Aan 
de grafietkathode onder in het bad ont-
staat vloeibaar aluminium dat je meestal 
om de dag uit het ‘fornuis’ haalt. Het elek-
trolyseproces vraagt veel elektriciteit, in 
een fornuis loopt een stroom van 140.000 
A. Theoretisch is er 6,2 kWh nodig om 1 
kg aluminium te produceren, in de praktijk 
ligt dit getal meer dan twee keer zo hoog, 
op gemiddeld 14,1 kWh. 1 kg aluminium 
produceren, vraagt daarmee momenteel 
evenveel stroom als vijftien wasbeurten. 
Het Noorse Hydro Norsk claimt het ‘re-
cord aluminiumsmelten’ met 12,3 kWh/kg 
in zijn smelterij in Karmøy, waar het de 
nieuwste elektrolysetechnologie gebruikt. 
Aluminiumsmelterijen staan vanwege de 
hoge energievraag meestal dicht bij ener-
giecentrales. Hydro Norsk produceert in 

Noorwegen grotendeels op waterkracht. In 
IJsland zijn drie grote aluminiumfabrieken 
die werken op geothermische energie. 
Nederland kende een aluminiumsmelterij 
in Zeeland vlakbij kerncentrale Borsele. In 
Delfzijl staat sinds 1966 de nu nog enige 
Nederlandse smelterij: Aldel. De smelterij 
is gestart door Koninklijke Hoogovens, 
Alusuisse en Billiton. De locatie is gekozen 
vanwege (goedkope) stroom geproduceerd 
met gas uit het nabije Slochterenveld. 
Aldel is momenteel eigendom van het 
Amerikaanse investeringsbedrijf York 
Capital.

Rode modder
Jaarlijks resteert wereldwijd 150 miljard kg 
‘rode modder’ bij de verwerking van 
bauxieterts, de grondstof voor aluminium. 
Rode modder is een sterk basische slurry 
rijk aan ijzeroxides en zware metalen. 
Vroeger werd het goedje gestort in een na-

Aluminium wordt het meest toegepast in fris- en bierblikjes. Naar schatting worden er wereldwijd jaarlijks zo’n 200 miljard geproduceerd. Maar niet alle blikjes zijn van alumini-
um, zoals de naam al doet vermoeden. De eerste blikjes in de jaren dertig van de vorige eeuw waren van… blik: platgewalst staal beschermd tegen corrosie door een tinbad. 
Vanaf begin jaren zestig deed aluminium zijn intrede als blikmateriaal en inmiddels is circa driekwart van alle blikjes ervan gemaakt, vooral omdat het lichter is en zo transport-
kosten spaart. Een aluminium blikje weeg tussen de 5 en 10 g. Op de deksel na bestaat een blikje uit één stuk aluminium dat uit een ronde schijf is ‘geponst’. De binnenzijde 
krijgt een kunststofcoating die voorkomt dat de (vaak zure) inhoud het verpakkingsmateriaal aantast. Na vulling wordt het deksel erop gelast.
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bije verlaten mijnen, een meer of de zee, of 
verwerkt in dammen. Tegenwoordig wordt 
het gevaarlijke afval vooral opgeslagen in 
depots. Uiteraard bij voorkeur goed inge-
pakt en ingedamd, zodat er geen vervuild 
water ontsnapt. 
Maar de verwerking van bauxiet vindt 
vaak plaats nabij de mijnen in tropische, 
armere landen waar milieuwetgeving 
lang niet altijd op orde is. Een definitieve 
oplossing ontbreekt nog. Er zijn proef-
projecten voor gebruik van de modder in 
beton en wegen. 

Recycling
Aluminium is prima te recyclen door het 
om te smelten in nieuwe producten. Het 
gerecyclede materiaal is van vrijwel even 
goede kwaliteit als maagdelijk aluminium. 
De carrosserie van de Jaguar XE uit 2014 
bestaat bijvoorbeeld voor de helft uit alu-
miniumlegeringen met 75 % gerecycled 
aluminium.
Aluminium hoort in veel gemeenten bij 
het PMD-afval (plastic, metaal, drinkkar-
ton). Bouwmaterialen kunnen apart wor-
den ingeleverd bij de milieustraat. Het me-
taal wordt uitgeselecteerd en gaat in 

samengeperste balen naar een gieterij waar 
het omgesmolten wordt. Maar veel schroot 
verdwijnt ook naar landen als China en 
India.
Aluminium dat via het restafval in de af-
valverbrandingsoven terechtkomt, ver-
brandt deels. Folie verdwijnt zo in de bo-
demassen. In moderne 
verbrandingsinstallaties kan inmiddels 85 
% van het aluminium worden teruggewon-
nen met wervelstroomscheiders. Die ma-
ken gebruik van het feit dat aluminium 
stroom geleidt. Daarna kan het materiaal 
alsnog naar een aluminiumgieterij voor 
recycling. 
Juist omdat aluminium zoveel energie 
vraagt in de productie is recycling belang-
rijk. Het omsmelten kost maar 5 % van de 
energie nodig voor het maken van ‘maag-
delijk’ aluminium. In Nederland wordt 
momenteel 94 % van alle metalen verpak-
kingen hergebruikt. Voor aluminium kan 
het beter: het recyclepercentage ligt nu op 
72 % in Nederland. Maar tweederde van 
de blikjes komt terug in de keten. Door re-
cycling is naar schatting driekwart van alle 
aluminium dat ooit is geproduceerd nog 
steeds in gebruik is.  

u	Alzheimer, autisme en 
borstkanker

Aluminium is meermaals aangewezen 
als veroorzaker van ziektes, maar we-
tenschappelijk onderzoek staaft dat 
niet. Het vermeende risico op alzhei-
mer rolde uit een proefdieronderzoek 
in 1965, waarbij konijnen grote hoe-

veelheden aluminium kregen gevoerd. 
Ze vertoonden dementie-achtige 

symptomen. Het zorgde voor onrust en 
uitgebreid onderzoek. Een studie bij fa-
brieksarbeiders in aluminiumsmelterij-
en toonde aan dat arbeiders vaker last 
hebben van coördinatiestoornissen en 

geheugenproblemen, maar niet van 
alzheimer.

Door vaccinaties krijgen baby’s in hun 
eerste halfjaar in totaal 3,4 mg alumini-
um binnen: de stof versterkt de reactie 
van het immuunsysteem op het vaccin. 

In 2018 onderzocht de Amerikaanse 
milieuwaakhond EPA het bloed van 85 
baby’s voor en na het krijgen van een 
aluminiumhoudend vaccin. De bloed-
concentratie bleek niet detecteerbaar 

verhoogd. Wat ook verwacht werd, om-
dat we via voeding 5 tot 10 mg alumini-
um per dag binnenkrijgen. Een link tus-

sen vaccinatie en autisme is ook 
uitgebreid onderzocht en weerlegd; in 
een eerste onderzoek dat daarop leek 

te wijzen bleek grootschalig gefrau-
deerd en de publicatie is uiteindelijk te-
ruggetrokken. Tientallen studies daar-
na hebben geen verband aangetoond. 

Sinds 2004 circuleren er verhalen over 
een verband tussen aluminium (of pa-
rabenen) in deodorant en borstkanker. 
Er is echter nooit een hoger risico ge-
vonden op borstkanker bij mensen die 
deo gebruiken. Aluminium dringt nau-

welijks door de huid heen. Via kraanwa-
ter en voedsel krijgt iemand zeker vijf-
tig keer zoveel aluminium binnen dan 

via deodorant.
Een dosis van 40 mg aluminium per kg 

lichaamsgewicht per dag wordt be-
schouwd als veilig. Wie te veel alumini-
um binnenkrijgt, kan schade aan bot-

ten en zenuwen oplopen. Zo’n 
aluminiumvergiftiging komt vrijwel al-
leen voor bij mensen van wie de nieren 
niet goed functioneren waardoor alu-

minium zich ophoopt.

In 2010 brak een opslagbassin (foto) voor rode modder in Hongarije en stroomde het dwars door het dorp Ajka. 
Tien mensen kwamen om, 150 anderen liepen chemische brandwonden op. De modder doodde ook al het leven in 
de lokale rivier en vervuilde de Donau.
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Voor op school
1  Leg uit waarom autofabrikanten en vliegtuigbouwers alumini-

um verwerken in motoren, chassis en vleugels.
2  Vergelijk het volume van 1,0 kg aluminium met het volume van 

1,0 kg ijzer. Maak gebruik van gegevens uit de tekst of BINAS 
tabel 8.

3  Wat is een legering? Geef een voorbeeld!
4  Laat met een reactievergelijking zien hoe het ‘roestvrije jasje’ 

van aluminium ontstaat en leg uit hoe dit werkt.
5  Beschrijf de techniek ‘extruderen’, een techniek die ook in de 

kunststofindustrie toepassing vindt.
6  Aluminiumlaminaat bestaat dunne laagjes aluminium verlijmd 

met glasvezel. Hoe heet het slim combineren van eigenschap-
pen van verschillende materialen?

7  Bereken het massapercentage aluminiumoxide in bauxiet als 
er 4,5 kg bauxiet nodig is om 1,0 kg aluminium te produceren.

8  Wat is de E-factor van een proces waarbij 4,5 kg bauxiet nodig 
is om 1,0 kg aluminium te produceren?

9  Bij het Hall-Héroult-proces is sprake van redoxreactie. Leg aan 
de hand van de oxidatiegetallen van koolstof en koolstofdioxi-
de uit welke stof bij deze reactie als reductor optreedt.

Meer weten?
• aluminiuminsider.com
• aluminiumcentrum.nl
• kringloopblik.nl 
• Deodorants and antiperspirants, Leo Gros and Keith Healey, 

Chemistry and Industry for Teachers in European Schools 
(www.cities-eu.org)

• Fluid catalytic cracking: recent developments on the grand old 
lady of zeolite catalysis, E. T. C. Vogt and B. M. Weckhuysen, 
Chem. Soc. Rev. (2015) 44, 7342

Hoewel aluminium een erg onedel metaal is, bestaan de edelstenen saffier (links) en robijn (midden links) uit aluminiumoxide (alpha-Al2O3). De doorgaans blauwe saffier bevat daarnaast 
wat sporenelementen als ijzer, titaan, chroom, koper of magnesium. Robijn krijgt zijn typisch rode kleur vooral door wat chroom. Ook de berylgroep van edelstenen met smaragd (rechts 
midden) en aquamarijn (rechts) bevatten aluminium. De chemische formule is Be3Al2Si6O18.
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Coverbeeld: rollen aluminium liggen klaar voor transport  
(credit: ALCO)
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