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Scheerkoppen
Sommige soorten roestvast staal bestaan uit een mengsel van ijzer en chroom.
Men wil van een soort roestvast staal dat uitsluitend uit ijzer en chroom bestaat het
massapercentage ijzer bepalen. Daartoe wordt een afgewogen hoeveelheid van dat staal in
een zwavelzuuroplossing gebracht; het opgeloste zwavelzuur is in overmaat aanwezig. Er
treedt een reactie op waarbij het staal volledig in Fe2+ en Cr3+ wordt omgezet. De ontstane
oplossing is lichtgroen van kleur. De hoeveelheid Fe2+ in de oplossing wordt vervolgens
bepaald door een titratie met een oplossing van kaliumpermanganaat (KMnO 4); bij het
bereiken van het eindpunt van deze titratie treedt een duidelijke kleurverandering op.
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Leg aan de hand van de samenstelling van de oplossing uit hoe het komt dat de kleur van de
oplossing vlak voor het eindpunt anders is dan na het eindpunt.
Geef voor deze titratie aan welke kleurverandering optreedt bij het bereiken van het
eindpunt.
Het slijpen van voorwerpen van roestvast staal levert niet altijd de gewenste gladheid. Met
behulp van elektrolyse kan een gladder oppervlak worden verkregen. Dit 'elektrolytisch
etsen' van roestvast stalen voorwerpen wordt bijvoorbeeld toegepast bij het bewerken van
scheerkoppen van scheerapparaten. Daartoe wordt de roestvast stalen scheerkop opgenomen
als positieve elektrode in een elektrolyse-opstelling. Het gebruikte roestvaste staal bevat
ijzer en chroom in de molverhouding 4,0 : 1,0. Tijdens de elektrolyse worden ijzer en
chroom in deze verhouding weggeëtst. Hierbij wordt Fe omgezet tot Fe 3+ en Cr tot Cr 2 O7 2– .
Aangenomen mag worden dat deze ionen niet aan de negatieve elektrode reageren.
De verkregen oplossing mag niet worden geloosd. Bij een methode om deze oplossing te
zuiveren, wordt eerst een oplossing van een ijzer(II)zout toegevoegd. Door het ijzer(II)zout
in overmaat toe te voegen, wordt al het Cr2 O 72– omgezet:
Cr 2 O7 2– + 14 H + + 6 Fe 2+ o 2 Cr 3+ + 7 H 2 O + 6 Fe 3+
Vervolgens wordt aan de ontstane oplossing zoveel natronloog toegevoegd dat alle Fe 2+,
Fe 3+ en Cr3+ neerslaan; hierbij ontstaan de vaste stoffen Fe(OH)2, Fe(OH) 3 en Cr(OH) 3.
De stoffen Fe(OH) 3 en Cr(OH) 3 ontstaan in een andere molverhouding dan 4,0 : 1,0.
Leid de molverhouding Fe(OH) 3 : Cr(OH) 3 af waarin deze stoffen ontstaan.
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Omdat Cr(OH) 3 een milieubelastende stof is, mag het ontstane mengsel van hydroxiden niet
als afval worden gestort. Daarom heeft men een ander zuiveringsproces ontwikkeld, waarbij
alleen Cr(OH)3 en Fe(OH)3 , gescheiden van elkaar, ontstaan. Bij dit moderne
zuiveringsproces maakt men gebruik van de reactie tussen Cr 2 O 72– en H2 . Het waterstofgas
wordt in overmaat ingeleid.
Deze reactie kan alleen in zuur milieu plaatsvinden:
Cr 2 O7 2– + 8 H + + 3 H 2 o 2 Cr 3+ + 7 H 2O
Van een oplossing die op deze manier moet worden ontdaan van Cr2O 72– blijkt
[Cr2 O7 2–] = 1,62 mol L–1 te zijn.
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Bereken hoeveel m3 H 2 (T = 298 K en p = p 0 ) nodig is om 100 liter van deze oplossing te
ontdoen van alle Cr 2 O7 2–.
Bij het moderne zuiveringsproces van de oplossing (met onder andere Fe 3+ en Cr2 O 72– ) die
na het etsen uit de elektrolyse-opstelling komt, past men, behalve de genoemde behandeling
met H 2, nog een aantal bewerkingen toe.
Door die bewerkingen in de juiste volgorde te laten plaatsvinden, kunnen Fe(OH) 3 en
Cr(OH) 3 gescheiden van elkaar worden verkregen.
De bewerkingen kunnen in een continu proces worden uitgevoerd. Dit continue proces is
hieronder in een nog onvolledig blokschema weergegeven:
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reactor
b

reactor
c

blokschema

oplossing uit
elektrolyseopstelling

reactor
a

scheidingsruimte 1

Fe(OH)3

scheidingsruimte 2

Cr(OH)3

Bij de pijlen 1, 2 en 3 worden stoffen of oplossingen van stoffen ingeleid die meteen in de
desbetreffende reactor reageren.
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Geef de namen van de stoffen of oplossingen van stoffen die respectievelijk bij 1, 2 en 3
moeten worden ingeleid. Houd daarbij rekening met de mogelijkheid dat per pijl meer dan
één stof moet worden ingeleid.
Noteer je antwoord als volgt:
bij 1: …
bij 2: …
bij 3: …
Het Cr(OH) 3 dat scheidingsruimte 2 verlaat, wordt niet als afval gestort, maar weer omgezet
tot chroom.
De omzetting van Cr(OH) 3 tot chroom vindt plaats in een aantal stappen. Allereerst wordt
Cr(OH) 3 door verhitting omgezet tot Cr2 O 3. Verdere ontleding van deze stof door verhitting
blijkt in de praktijk niet mogelijk. Er zijn echter meerdere mogelijkheden om uit Cr 2O 3
chroom te maken.
Noem een manier om uit Cr2 O 3 chroom te maken. Als bij de door jou gekozen manier één
of meer extra stoffen nodig zijn, geef dan ook de naam (namen) van die stof(fen).
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