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Titanium is een sterk en licht metaal met een hoog smelt-
punt. Het is even sterk als staal, maar zo’n 40 % lichter. 
Door een beschermend oxidelaagje reageren titaniumlegerin-
gen vrijwel niet aan vochtige lucht of in (zee)water. Ook in 
en aan het menselijk lichaam treedt geen reactie op, waar-
door het metaal geschikt is voor protheses, sieraden en pier-
cings. Zeldzaam is element 22 niet. De aardkorst bevat veel 
meer titanium dan bijvoorbeeld zink of koper.
Er is een ingewikkeld productieproces nodig om het metaal 

titanium in handen te krijgen. Dat maakt het duur, terwijl 
aluminium- en staallegeringen goedkoop beschikbaar zijn. 
De geringe effi ciëntie van het productieproces staat bredere 
toepassing van titanium in de weg. Toch bevindt het zich al 
overal om ons heen. Niet alleen in gesteente, kunstheupen, 
ultralichte racefi etsen en brilmonturen. Maar ook in verfpig-
ment, inkt, plastic, papier, tandpasta, zonnebrandcrème, cos-
metica en voeding (E171). Zo kleurt titaniumdioxide onze 
wereld  zowel metaalglanzend als sprankelend wit.

Titanium
Van kleurstof tot luchtvaartmetaal

CF_CF_82_331   1 06-04-17   12:11



2 | Chemische Feitelijkheden 331 | 2017

-aanschafkosten terug te verdienen.
De huidige Boeing 787 bestaat al voor 
zo’n 50 % van zijn massa uit kunststof-
composiet en voor ruim 15 % uit titani-
umlegeringen. Aluminiumlegeringen  
maken nog maar 20 % uit. Luchtvaartdes-
kundigen gaan ervan uit dat toekomstige 
vliegtuigen zo steeds meer uit composiet 
en titaniumlegeringen zullen bestaan.

Luchtvaart grootste gebruiker
Ook nu al is de luchtvaart de grootste af-
nemer van het metaal titanium. In de VS 
schatten de US Geological Services sinds 
de start van de Koude Oorlog de jaarlijkse 
veranderingen in de beschikbaarheid van 
potentieel strategische ertsen en minera-
len. De cijfers van die dienst wijzen uit dat 

Het valt niet mee om het metaal titanium te 
produceren. Maar vanwege de vele bijzondere 
eigenschappen is het zeker de moeite en de kosten 
waard. Want wie wil er nu niet profiteren van het 
supersterke lichtgewicht materiaal dat beschermt 
tegen corrosie en goed kan tegen temperatuur
schommelingen? Van verfpigment tot plastic en 
protheses; het is niet meer weg te denken.

 Van kleurstof tot luchtvaartmateriaal

Titanium

 XTitanium of titaan?
Veel Nederlandstalige bronnen van 
chemische informatie duiden ele-
ment 22 aan met de naam ‘titaan’. 

Ook scheikundemethodes voor het 
middelbaar onderwijs en bijvoor-

beeld het natuurwetenschappelijk 
informatieboek Binas hanteren 

consequent die benaming. In het 
dagelijkse gebruik is ‘titaan’ echter 

net zo ongebruikelijk als bijvoor-
beeld ‘uraan’ voor uranium en spre-
ken zowel leken als chemici en ma-
terialenwetenschappers vaker van 
‘titanium’. Ook leidt de term ‘titani-
um’ minder snel tot verwarring met 
de internationale naamgeving en bij 

naslag in de voornamelijk 
Angelsaksische vakliteratuur.

In deze Chemische Feitelijkheden is 
voor de leesbaarheid afgeweken 

van het misschien volgens sommi-
gen meer correcte, maar tevens 

meer gekunstelde gebruik van de 
naam ‘titaan’. Gekozen is om conse-
quent de meer populaire term ‘tita-
nium’ te gebruiken als aanduiding 

voor zowel het element Ti als de en-
kelvoudige stof.

H
alf november 2015 landde op 
Schiphol het eerste passagiers-
vliegtuig met een romp van 
composietmateriaal van kool-

stofvezels in een epoxymatrix. Het maakt 
de Boeing 787 Dreamliner aanzienlijk lich-
ter dan voorgaande vliegtuigen van verge-
lijkbare afmeting en daardoor ook zuiniger 
in brandstof. Als je lichtgewicht composiet-
materiaal gebruikt, beperk je echter wel de 
toepassing van lichte aluminiumlegeringen 
voor frame en beplating. In contact met 
aluminium en vocht vormen koolstofcom-
posieten namelijk een elektrochemische cel, 
waardoor de metaallegering sneller roest en 
sterkte verliest. 
Composiet zet ook anders uit dan alumini-
um, wat in combinatie met een aluminium - 
frame leidt tot spanning en vervormingen 
bij de temperatuurschommelingen die een 
vliegtuigromp moet doorstaan. Om compo-
sietmateriaal te kunnen gebruiken in de 
vliegtuigbouw zijn dus andere metaallege-
ringen nodig, die sterker zijn en minder 
corrosiegevoelig. Legeringen met veel tita-
nium bieden de oplossing. Titanium geeft 
metaallegeringen een grote sterkte, ver-
hoogt de temperatuur van het smelttraject 
en biedt bescherming tegen corrosie.
Door de hogere soortelijke massa zijn voor - 
werpen van titanium zwaarder dan wan-
neer ze van aluminium zouden zijn ge-
maakt. Ook is titanium fors duurder dan 
aluminium. Maar door de lagere onder-
houdskosten en -tijd verwachten vlieg-
maatschappijen de hogere productie en 
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de laatste jaren ruim driekwart van al het 
op de wereld geproduceerde metaal titani-
um toepassing vindt in de vliegtuigbouw. 
Voor alles dat sterk en licht moet zijn, ligt 
het gebruik van titanium of legeringen met 
titanium voor de hand. De sterkte en de 
hittebestendigheid maken dat het metaal 
ook relatief veel zit verwerkt in vliegtuig - 
motoren. 
Het gebruik van titanium in de luchtvaart 
komt voor een belangrijk deel voor reke-
ning van militaire vliegtuigen. Hier vormt 
het een belangrijk bestanddeel van de be-
pantserde buitenkant. Bij de bepantsering 
van voertuigen en schepen komt het me-
taal eveneens goed van pas. In de scheep-
vaart speelt het gewicht van de romp welis-
waar een kleinere rol, maar voor bijvoor - 

beeld scheepschroeven – waar onder water 
fikse krachten op komen te staan – vormt 
het sterke, maar zeer corrosiebestendige  
titanium een prima constructiemateriaal.

Corrosie(on)gevoelig
Titanium staat bekend om zijn goede cor-
rosiebestendige eigenschappen. Anders 
dan veel mensen denken is het echter een 
zeer reactief overgangsmetaal, dat binnen 
seconden reageert met lucht of water. Het 
gevormde reactieproduct titaniumoxide 
(TiO2) is daarentegen ondoordringbaar 
voor zuurstof en elektrochemisch bijna 
inert. Het titaniumoxidelaagje is aanvanke-
lijk slechts enkele nanometers dik en is 
maximaal ongeveer 45 nm. Toch vormt het 
direct een zeer harde, ondoordringbare 

 Van kleurstof tot luchtvaartmateriaal

huid om het metaal, die verdere oxidatie 
verhindert. Als het beschermende oxide-
huidje beschadigd raakt, ontstaat op het 
metaal daaronder direct een nieuw oxide-
laagje. Hierdoor blijft titanium onder vrij-
wel alle omstandigheden goed beschermd 
tegen doorroesten. 
Daarin is titanium overigens niet uniek. 
Ook verscheidene andere metalen, zoals 
aluminium, magnesium en zink, vormen 
dergelijke harde en afsluitende oxide- of 
carbonaatlaagjes. Het titaniumoxide is 
echter zo ondoordringbaar en weinig reac-
tief dat het extremere omstandigheden kan 
weerstaan dan de andere metaaloxides. 
Alleen het schaarse edelmetaal platina (Pt) 
is nog minder corrosiegevoelig. Vanwege 
de ondoordringbaarheid en de grote hitte-
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bestendigheid past de chemische industrie 
titaniumlegeringen vaak toe, bijvoorbeeld 
in pompen en leidingen voor sterke zuren 
en in de chloorchemie. Ook de levensmid-
delenindustrie is een dankbare gebruiker 
van het niet giftige titanium.

Nog harder nitride
Een bijzondere eigenschap van titanium 
maakt het mogelijk om het metaal te voor-
zien van een nóg keiharder laagje. Titanium 
kan namelijk in een normale atmosfeer niet 
alleen met zuurstof (O2), maar ook met 

stikstof (N2) reageren. Bij een temperatuur 
van 800 °C, ruim onder het smeltpunt van 
titanium, vormt zich zo aan het oppervlak 
van titanium het keiharde keramische ma-
teriaal titaniumnitride (TiN).
TiN vormt zich niet alleen op het opper-
vlak van een titaniumvoorwerp, je kunt het 
ook als coating aanbrengen op andere me-
talen, zoals supersterke staalsoorten voor 
gereedschappen en zware machines. 
Hierop kun je onder hoog vacuüm bij tem-
peraturen rond de 400 °C een coating van 
titaniumnitride opdampen. Dergelijk TiN-

 XToevallig titanium
Titanium lijkt een goed gekozen 

naam voor dit oersterke metaal. De 
associatie met de reusachtig ster-
ke wezens uit de Griekse mytholo-
gie ligt voor de hand. Maar dat die 
naam zo goed zou passen, had de 

naamgever niet voorzien.
Titanium dankt zijn naam aan de 

Pruisische chemicus Martin 
Heinrich Klaproth (1743-1817). In 

1795 zuiverde Klaproth in zijn werk-
plaats in Berlijn het erts rutiel 

(TiO2). Het leverde hem een wit 
poeder op met een soortelijke mas-
sa die hij niet eerder had gevonden. 
Klaproth stond bij vakgenoten be-
kend om zijn absurd nauwgezette 
metingen. Hij zal zich dus snel be-

wust zijn geweest dat hij een nieuw 
‘element’ in handen had. Dat had 
hij overigens niet. Klaproth en zijn 
tijdgenoten zagen nooit de enkel-

voudige stof titanium, maar wat wij 
nu kennen als titaniumoxide. Maar 

omdat het idee van elementaire 
deeltjes en het periodiek systeem 
der elementen pas veel later goed 
werd uitgewerkt, kon deze chemi-

cus dat onmogelijk weten.
Klaproth kon aan het witte titani-

umoxide weinig bijzonders ontdek-
ken voor een onderscheidende 

naam. Uit bewondering voor de as-
tronoom William Herschel noemde 
hij zijn vondst ‘Titania’, naar de vier 
jaar eerder door Herschel beschre-
ven maan van Uranus. Zo had hij in 

1789 ook al eens een element 
‘Urania’ genoemd, naar de ijspla-

neet die Herschel in 1781 benoem-
de. Herschel op zijn beurt noemde 

de Uranusmanen Oberon en Titania 
naar de elfenkoning en -koningin uit 

de Shakespeare-komedie Een 
Midzomernachtsdroom. De latere 
associatie met de mythologische  
titanen is dus volstrekt toevallig.

Klaproth ging de geschiedenisboe-
ken in als ontdekker van uranium, 
strontium, tellurium en cerium. En 

als naamgever van titanium. De 
ontdekking van titanium wordt toe-
geschreven aan de Britse minera-
loog William Gregor, die hetzelfde 
titaniumoxide enkele jaren eerder 

had gevonden in het mineraal ilme-
niet (FeTiO3) uit de Manaccan-

vallei in Cornwall. Gregor noemde 
het ‘manaccanite’.
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coatings zie je veel op snij-, boor- en glij-
vlakken van bijvoorbeeld machineonder-
delen en gereedschap, om ze sterker te 
maken. TiN reflecteert infrarood, wat ma-
terialen die ermee zijn versterkt een karak-
teristieke goudglans geeft. Door de reflec-
terende eigenschappen nemen met TiN 
gecoate materialen tevens minder snel 
(wrijvings)warmte op.

Prijs en beschikbaarheid
Dat titanium ondanks zijn indrukwekken-
de eigenschappen niet in veel meer metaal-

legeringen zit, heeft alles te maken met de 
prijs ervan. Er is nauwelijks of geen handel 
via openbare handelsbeurzen als de 
London Metal Exchange (LME). Op in-
ternet circuleren voor eerste kwaliteit tita-
niumstaven prijzen van zo’n € 5.100 tot  
€ 5.400 per ton (1.000 kg). Ter vergelij-
king: aluminium is eind februari 2017 via 
de LME verhandeld voor € 1.769 per ton 
en staal voor slechts € 305. De prijsver-
schillen tussen de materialen zijn dus zeer 
groot. Het grootste deel van de kosten 
komt echter nog daarna, wanneer je voor-
werpen uit dit materiaal vervaardigt.
De geringe beschikbaarheid van metallisch 
titanium is geen gevolg van zeldzaamheid. 
Het element komt overal in de aardkorst 
voor in metamorfe gesteentes. Naar schat-
ting 0,6 % van de totale massa van de 
aardkorst komt voor rekening van TiO2. 
Daarmee is titanium na ijzer het meest 
voorkomende overgangsmetaal en het ne-
gende meest voorkomende element in de 
aardkorst. Op verschillende plekken in de 
wereld bestaat het zand voor aanzienlijk 
deel uit het mineraal rutiel, pure TiO2. 
Ook de mineralen ilmeniet (FeTiO3) en 
perovskiet (CaTiO3) zijn veelvoorkomende 
bronnen van titanium. Het titaniumdioxi-
de in minerale zanden in onder meer 
Australië, China, Noord-Amerika en 
Scandinavië vormt de belangrijkste bron 
van titaniumerts voor de metaalwinning. 
In vergelijking tot andere ertsen is het ge-
halte aan titanium in het erts wel altijd  
relatief laag. Voor de winning van één ton 

titanium moet je vaak honderden tonnen 
zand verwerken.

Ingewikkeld proces
Titanium uit titaniumerts vervaardigen is 
een flinke uitdaging. Al sinds het begin van 
de 19de eeuw zijn pogingen ondernomen 
om titanium als metaal in handen te krij-
gen. Maar door de reactiviteit van titanium 
met zuurstof, koolstof en vooral stikstof, 
leidden lange tijd alle pogingen tot onzui-
vere materialen, vermengd met titanium-
oxides (onder meer TiO2), titaniumcarbi-
des (TiC) en/of titaniumnitrides (TiN).
In 1887, zo’n honderd jaar na de ontdek-
king van het element (zie ook kader ‘Toe-
vallig titanium’ op pagina 4), lukte het we-
tenschappers voor het eerst om redelijk 
zuiver titanium te maken door TiO2-poeder 
in een wervelbedreactor met chloorgas te la-
ten reageren tot gasvormig titaniumtetra-
chloride (TiCl4). Dit wisten zij vervolgens in 
een luchtdichte stalen mantel met een over-
maat aan natrium (Na) bij 800 °C te redu-
ceren tot een redelijk puur titanium. 
Op basis van verbeteringen op dat proces 
slaagde de Nieuw-Zeelandse metaalchemi-
cus Matthew Hunter er in 1910 in titani-
um op iets meer dan laboratoriumschaal te 
produceren. Het titanium dat via het inge-
wikkelde en daardoor kostbare Hunter-
proces werd gemaakt, was echter nog aan-
zienlijk vervuild met titaniumoxides. Dit 
kwam door de aanwezigheid van watermo-
leculen in het titaniumerts, die als damp 
met het TiCl4 mee de reactor in gingen. 
Hierdoor was het geproduceerde metaal 
nog relatief bros.

Zuiver in Eindhoven
De eerste écht zuivere (99,995 %) titani-
um is geproduceerd in Nederland. In 1921 
vroeg het Natuurkundig Laboratorium 
(NatLab) van de Philips Gloeilampen-
fabriek in Eindhoven de Leidse scheikun-
dige Anton Eduard van Arkel een proces te 
ontwikkelen om zeer zuiver wolfraam te 
bereiden voor in gloeilampen. Samen met 
NatLab-wetenschapper Jan Hendrik de 
Boer creëerde Van Arkel een innovatieve 
gastransportmethode om het metaal te 
zuiveren. Door onzuiver wolfraam (W) in 
een reactorvat onder vacuüm samen te 
brengen met di-jood (I2) en het mengsel te 
verhitten tot boven de 400 °C, maakten de 
chemici gasvormig wolfraamjodide (WI4). 
Door convectie steeg het hete WI4-gas op 

Tabel. Titanium in cijfers

Naam Titanium 
(titaan)

Symbool Ti

Atoomnummer 22

relatieve atoommassa 47,867 Da

Elektronegativiteit 
(Pauling)

1,5

Smeltpunt 1.943 K (1.670 °C)

Kookpunt 3.560 K (3.287 °C)

Elektronenconfiguratie {Ar}3d24s2

Dichtheid (bij 20 °C) 4,506 g/m3

Stabiele isotopen (met 
molfractie)

46Ti (0,0825)
47Ti (0,0744)
48Ti (0,7372)
49Ti (0,0541)
50Ti (0,0518)

Bron: Binas en Wikipedia.
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naar een wolfraamgloeidraad boven in het 
reactievat. Contact met die nog hetere 
draad, deed het jodide ontleden in het zui-
vere metaal, dat uitkristalliseerde op de 
gloeidraad en di-jood, dat opnieuw meer 
van het onzuivere metaal kon joderen.
In 1925 toonden Van Arkel en De Boer 
aan dat met deze opstelling niet alleen 
wolfraam, maar ook andere metalen, zoals 
titanium, zirkonium, hafnium en thorium, 
zeer zuiver te maken waren. Dooront-
wikkelde versies van dit Van Arkel-de 
Boerproces, ofwel crystal bar process, wor-
den tot op de dag van vandaag toegepast 
om metalen van de hoogste zuiverheid te 
maken.

Krollproces voor hoge 
zuiverheid
In de jaren dertig kwam de Luxemburgse 
metaalonderzoeker Wilhelm Justin Kroll 
op het idee op de principes van het Van 
Arkel-de Boerproces en het industriële 
Hunterproces voor de productie van titani-
um samen te voegen in wat sindsdien be-
kend is komen te staan als het Krollproces.
Na jaren experimenteren had Kroll in 1938 
een werkbaar recept voor industriële titani-
umproductie in handen. Hij verving het 
natrium die Hunter had gebruikt voor de 
reductiereactie door vloeibaar magnesium 
(Mg), waarbij een verhoging van de tempe-
ratuur tot 1.000 °C nodig was en een met 
molybdeen (Mo) bekleedde stalen reactor.
Het Krollproces resulteert in titanium van 
hoge zuiverheid dat zich als een soort vaste 
spons, gevuld met de vloeibare overmaat 
magnesium en reactieproduct magnesium-
chloride, in de reactor afzet. Nadat je de 
vloeibare fractie afgiet, vermaal je het re-
sulterende poreuze titanium en zuiver je 
het verder door uitlogen, vacuümdestilla-
tie en herhaaldelijk smelten. Uiteindelijk 
giet je het gesmolten titanium in staven. 
Om ongewenste reacties met stikstof en 
zuurstof uit de lucht te voorkomen, houd 
je de titaniumstaven tijdens het smeltpro-
ces en bij het afkoelen voortdurend onder 
vacuüm. Herhaaldelijk smelten bij de zeer 

hoge smelttemperatuur van 1.668 °C en 
het vacuüm aanhouden maakt de produc-
tie van titanium via het Krollproces een 
zeer kostbare aangelegenheid. Ook het ge-
bruik van magnesium is een aanzienlijke 
kostenpost. Het magnesium kun je door 
middel van elektrolyse wel terugwinnen uit 
het reactieproduct MgCl2, maar dat brengt 
een hoog energiegebruik en daarmee ge-
paard gaande kosten met zich mee.
Aan de vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog reisde Kroll met zijn eerste in 
Luxemburg gefabriceerde titaniumstaafjes 
naar de VS om de bijzondere eigenschap-
pen van het metaal daar onder de aan-
dacht te brengen. Amerikaanse industrië-
len toonden echter weinig interesse in het 
curieuze, maar peperdure metaal. In febru-
ari 1940, drie maanden voor de Duitse be-
zetting van de Benelux, ging Kroll via 
Rotterdam opnieuw naar de VS, waar hij 
als vluchteling octrooi aanvroeg op zijn 
titanium-productieproces. 
De juridische status van dat octrooi bleef 
tot ver na de oorlog omstreden. De Ame-
rikaanse oorlogsindustrie ging door Kroll 

wel de mogelijkheden van titanium inzien. 
In 1944 kwam er een centrum voor titani-
umonderzoek, dat de aanzet gaf tot de 
start van commerciële titaniumproductie 
via het Krollproces door springstoffenfa-
brikant DuPont in 1948.
In 1953 lag de productie van titanium voor 
het eerst op meer dan duizend ton per jaar. 
Zestig jaar later was die opgelopen tot ruim 
222.000 ton. De laatste jaren komt bijna 
de helft van de wereldproductie uit China. 
Na China zijn Rusland, Japan, Kazachstan 
en Oekraïne grote titanium- producenten. 

Alternatieve 
productieprocessen
De hoge productiekosten en complexiteit 
van zijn aanpak deden Kroll in de jaren 
veertig van de vorige eeuw voorspellen dat 
zijn Krollproces binnen enkele jaren zou 
zijn vervangen door een efficiëntere pro-
ductiemethode. Toch vindt anno 2017 de 
vervaardiging van bijna alle titanium nog 
steeds plaats via het Krollproces.
Metaalwetenschappers zijn door de jaren 
heen volop blijven zoeken naar goedkopere 

Titanium
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Krollproces in drie stappen

1. TiO2 + C + 2Cl2  TiCl4  + CO2

2.TiCl4 + 2 Mg  Ti + 2MgCl2
3. MgCl2  Mg + Cl2
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manieren om titanium te maken door mid-
dels slimme combinaties het aantal pro-
ductiestappen in het Krollproces te ver-
minderen of door het proces geheel te 
vervangen door een effi ciënter, bij voor-
keur continu proces. Meerdere aanpassin-
gen en procedures die aanvankelijk veelbe-
lovend leken in het laboratorium, liepen na 
opschalen toch aan tegen onoverkomelijke 
hindernissen. 

Elektrochemische reductie
Onderzoekers steken de laatste jaren de 
meeste tijd in de ontwikkeling van titani-
umproductie via processen die uitgaan van 
elektrolyse van titaniumdioxide. De andere 
lichte industriemetalen aluminium en mag -
nesium worden al decennia succesvol via 
elektrolyse in gesmolten zout uit hun oxi-
des gewonnen.
Elektrolyse van titaniumoxide gaat echter 
gepaard met bijzondere uitdagingen. Zo 
zorgt het hoge smeltpunt van titanium er-
voor dat je het metaal niet vloeibaar uit de 
reactor kunt afvoeren; het slaat als een 
sponzige vaste stof neer op de anode. En 

titaniumspons geleidt elektrische stroom 
slecht. Om het elektrolyseproces op gang 
te houden, moet je het vaste titanium 
daarom regelmatig van de kathode schra-
pen. Daarbij blijkt het tot op heden prak-
tisch onmogelijk om het sponzige metaal 
zonder enig aanhangend elektrolyt te ‘oog-
sten’. Het resulterende titanium is daar-
door minder zuiver dan in theorie mogelijk 
en gewenst.
Hoewel de elektrochemische winning van 
titanium tot op heden grote technische en 
economische uitdagingen biedt, blijven on-
derzoekers en bedrijven zoeken naar mo-
gelijkheden voor een effi ciëntere titanium-
productie.  

 X Meer weten? 

Bekijk de filmpjes over titanium op:

www.youtube.com/watch?v=41yjeguApo4: een 

Engelstalig filmpje van 6,13 minuten biedt een 

aardig portret van het metaal titanium.

www.youtube.com/watch?v=CllFNmTVmpQ: 

een Engelstalige film van 25,28 min voor luxury 

Channel gaat in op de artistieke toepassingen 

van titanium.

 XVerf en plastic op kop
Naar schatting 95 % van alle titani-
umerts wordt helemaal niet gedol-
ven voor de metaalproductie. Het 
ruwe titaniumdioxide wordt eerst 
met chloorgas bij temperaturen 
tussen de 950 en 1.100 °C om-
gezet in TiCl4, dat na zuivering 

wordt geoxideerd met O2. Het eind-
product is dan zuiver titanium(IV)-

oxide (TiO2).
Titanium(IV)oxide-kristallen heb-

ben een hoge brekingsindex. 
Titanium(IV)oxide ziet er daarom 
in het licht zeer wit en helder uit 

en reflecteert uv-straling. Het niet 
giftige titanium(IV)oxide-poeder 

mengt gemakkelijk met water, 
kunststoffen en verfbindmiddelen. 
Sinds de eerste commerciële win-

ning van titaanerts rond 1920 
heeft titaanwit dan ook het giftige 

loodwit (2PbCO3·Pb(OH)2) ver-
vangen als wit verfpigment. De 
verfindustrie verwerkt nu bijna 

60 % van de totale jaarproductie 
van TiO2, gevolgd door de plastic-
industrie met zo’n 22 % en de pa-

pierindustrie met zo’n 9 %. Pas 
daarna volgt de metaalindustrie 

met zo’n 5 % van het totaal en an-
dere toepassingen van het on-

schadelijke witte pigment in onder 
meer tandpasta, cosmetica, zon-

nebrandcrème en snoep (de witte 
‘M’ op M&M’s).

Omdat verf met titaanwit pas sinds 
ongeveer 1920 bestaat en ook ver-

valsers al jaren nauwelijks meer 
aan het giftige loodwit kunnen 
komen, kun je aan de hand van 
dit pigment soms valse ‘oude 

meesters’ ontmaskeren. 
dit pigment soms valse ‘oude 

gelijkheden voor een effi ciëntere titanium-

www.youtube.com/watch?v=41yjeguApo4: een 

een Engelstalige film van 25,28 min voor luxury 

dit pigment soms valse ‘oude 
meesters’ ontmaskeren. 

een Engelstalige film van 25,28 min voor luxury 
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Titanium

Titanium is populair als materiaal in heup- en 

knieprotheses. Titaniumlegeringen zijn sterk, 

licht, corrosiebestendig en lichaamsvriendelijk. 

Het metaal is bio-inert; het lokt geen weefsel-

reacties uit. Titanium is een van de weinige me-

talen waar bot solide omheen kan groeien. De 

stijfheid ervan benadert die van bot, wat posi-

tief is voor de levensduur van de protheses.  
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Voor op school
1.   Leg aan de hand van de elektronenconfi guratie uit waarom titani-

um behoort tot de overgangsmetalen.
2.   Kijk op Wikipedia wat er bedoeld wordt met een ‘3d-orbitaal’. 
3.   Leid de oxidatiegetallen van titanium af in de verbindingen TiO2, 

TiN en CaTiO3. 
4.   Beschrijf het zelfherstellend vermogen van titanium als het gaat 

om roestvorming en oxidatie aan de lucht.
5.   Leg uit wat er zo speciaal is aan het oxidelaagje van titanium in ver-

gelijking met aluminium. 
6.   Geef de reactievergelijkingen die optreden tijdens het Krollproces, 

dat is gebaseerd op de principes van het Van Arkel-de Boerproces 
en het industriële Hunterproces. 

7.   Geef een aantal argumenten waarom het Krollproces, dat nog 
steeds gebruikt wordt, niet voldoet aan de uitgangspunten van de 
Groene Chemie (zie Binas tabel 97F).

8.   Waarom worden de titaniumstaven tijdens het smeltproces en bij 
het afkoelen voortdurend onder vacuüm gehouden?

9.   Waarom is de elektrolyse van gesmolten magnesiumchloride een 
vrij kostbaar proces?

10.   Is het een goed idee om magnesiumchloride eerst op te lossen in 
water om het vervolgens bij kamertemperatuur te elektrolyseren?

11.   Stel de reactievergelijking voor de elektrolyse van gesmolten TiO2 
op met behulp van de halfreacties.

12.   Op welke praktische problemen stuit de elektrolyse van gesmolten 
TiO2?

13.   Geef de omzetting van TiCl4 in TiO2 weer in een reactievergelijking 
en leg aan de hand van oxidatiegetallen uit of het hier gaat om een 
redoxreactie.

14.   Welke voordelen heeft titanium(IV)oxide ten opzichte van het klas-
sieke ‘loodwit’ als wit verfpigment?
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