
Elektrochemische metaalbewerking. 
 

1. Onderzoeken 

Onderzoeksvraag: 
Hoe een gat maken met een potlood in een scheermesje? 
 
Hypothese: 

- Met een elektrische spanning. 
- Met water, deze gaat reageren met het zuur. 
- … 

 

2. Onderzoeken 

Materiaal: 
- Zoutzuur 

Scheermesje 
- Gelijkspanningsbron (13.8 V 5A - mag waarschijnlijk ook een batterij zijn) 
- Potlood 

 
Stoffen: 

- Zoutzuur: HCl 
H-zinnen: 
H314-335: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de 
luchtwegen veroorzaken. 
P-zinnen: 
P280.1+3+7-301+330+331-305+351+338: Beschermende handschoenen en 
oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. Na inslikken: de mond spoelen — geen 
braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen en blijven spoelen. 

Zoutzuur 
HCl 6M 

  
Waarschu
wing 

CAS 7647-
01-0 

H 315-319-335 P 
280.1+3+7-
305+351+338 

  
Proefopstelling: 
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3. Uitvoeren 

Werkwijze: 
- De potloodopstelling uit nevenstaande figuur opbouwen.  
- Slijp een scherpe punt aan het potlood. 
- Plaats de punt op het scheermesje. 
- Voeg een druppel zoutzuur toe. 
- Sluit de stroomkring. 

 
 
 
 
 
 
Waarnemingen: 

  
Als we de stroomkring aanzetten zien we dat de HCl onmiddellijk begint te bruisen. 
We voegen nog een paar keer HCl toe en zien dat in het scheermesje een deuk is gevormd 
op de plaats waar deze in contact stond met de grafietpunt van de potlood.  
 

4. Reflecteren 

Verklaring 



IJzer gaat in oplossing als Fe2+, het gevolg daarvan is dat het metaal negatief geladen wordt 
(de elektronen blijven achter) t.o.v. het elektrolyt. Het gevolg is dat er een potentiaalverschil 
gecreëerd wordt tussen het elektrolyt en het metaal. Er vindt oxidatie plaats. 

Plaatsen we nu spanning ober het geheel dan worden de positieve ijzerionen naar de - van 

de potloodpunt getrokken. We creëren een extra drijvende kracht door een 

potentiaalverschil aan te leggen. Het gevolg daarvan is dat het ijzer sneller in oplossing gaat. 

Deze ijzeroxide is waarschijnlijk pas gevormd door een reactie van de ijzerionen op de 
potloodpunt met de lucht. 

De reactie die (volgens mij) plaats vindt is die van een metaal met zuur: je lost ijzer op onder 
vorming van waterstof. 
Het ijzer gaat dan in oplossing volgens: Fe -> Fe2+ + 2e. 
De facto maakt men een ijzer(II)chloride oplossing. Deze gaat vervolgens op de punt zitten 
als een zout en kan vervolgens een oxide (FeIII in Fe2O3) vormen met de zuurstof uit de lucht 
(Fe2+ -> Fe3+ + e). 
De metaalbewerking berust er op dat je het ijzer sneller in oplossing laat gaan door er een 
spanningsverschil over te zetten. Je voegt daardoor extra energie toe en de reactie verloopt 
sneller. 

Voor ijzer verloopt de oxidatie volgens: 4Fe + 3O2 --> 4Fe3+ + 6O2- (= 2Fe2O3 = roest)  
Lees dat als: er worden 12 elektronen overgedragen van het ijzer op de zuurstof moleculen.  

Als je het als een zuivere redox reactie wilt gaan schrijven uitgaande van Fe2+:  
1) O2 + 4H+ + 4e --> 2H2O (E=1.229 V)  
We voerden de reactie in een druppel zoutzuur uit. 
2) Fe2+ --> Fe3+ + e (E=-0.77 V)  
Zo verander je Fe2+ in Fe3+.  
Oftewel: 4Fe2+ + O2 + 4H+ <=> 4Fe3+ + 2H2O (E = +0.36V)  

Deze reactie kun je ook schrijven als:  
4Fe2+ + O2 + (4+2x)H2O <=> 4Fe2O3.xH2O + 8H+  
(Die 8H+ neutraliseren dan weer de achtergebleven chloride ionen)  

 Bronnen: 

http://www.thuisexperimenteren.nl/science/scheermesje/scheermesje.htm  
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