
Ongebluste kalk 

Formule 

CaO  

Naam Calciumoxide, ongebluste kalk of gebrande kalk 

familie metaaloxiden 

gebruik Calciumoxide wordt meestal gemaakt door de thermische ontleding van 
materialen, zoals kalksteen of schelpen in een kalkoven. Deze materialen 
bevatten calciumcarbonaat (CaCO3; calciet). De winning wordt bekomen 
door het materiaal te verwarmen tot boven 825 ° C . Dit proces noemt 
calcineren of lime-branden. Hierbij wordt koolstofdioxide (CO2) 
vrijgemaakt waardoor kalk ontstaat. 

 
    CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g) 
Calciumoxide ontstaat ook door verbranding met zuurstofgas: 
2 Ca + O2   2 CaO 
 

Afkomst  

Geschiedenis Calciumoxide (CaO) werd al door de Romeinen gebruikt. 

 
Romeinse fresco's bevatten kalk, net als gebouwen. Vrouwen kleurden 
hun haar lichtrood met ongebluste kalk. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Calciumoxide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk


 
http://www.lhoist.com/nl/kalk-door-de-geschiedenis-heen   

 Toepassingen 
 

Calciumoxide wordt gebruikt in de metaalindustrie  als slakkenvormer, 
om kiezelzuren, sulfaten en fosfor te binden. Ook bij het sinteren, bij de 
ruw ijzer ontzwaveling voor de ruw staal productie en bij de 
pannenmetallurgie. 

 

Het wordt gebruikt als droogmiddel en als tussenproduct bij de 
productie van calciumhydroxide (gebluste kalk). 

Het wordt ook ingezet om vochtige en leemachtige ondergronden uit te 
drogen en de vereiste hoogst mogelijke dichtheid te bereiken, ook  om 
fosfaten en andere verontreinigingen te verwijderen.  

http://www.lhoist.com/nl/kalk-door-de-geschiedenis-heen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metaalindustrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droogmiddel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Calciumhydroxide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfaat


 

In de papierindustrie moet het lignine oplossen en wordt het gebruikt in 
het bleekproces.  

Het wordt ook ingezet om citroenzuur, glucose en kleurstoffen te 
zuiveren en om koolstofdioxide te absorberen. 

Calciumoxide wordt al van oudsher gebruikt om stoffelijke overschotten 
sneller te laten verteren, zoals die van kadavers tijdens een uitbraak van 
mond-en-klauwzeer. 

 

Het wordt ook toegepast als warmteleverancier in militaire 
gevechtsrantsoenen. Door water aan het calciumoxide toe te voegen, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lignine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Citroenzuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glucose
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kadaver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kadaver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mond-en-klauwzeer


treedt een exotherme reactie op waardoor het rantsoen wordt 

verwarmd.  

Deze calciumoxiden ageren als betrouwbare reactiva voor de afscheiding 
van schadelijke stoffen uit de lucht - bijvoorbeeld zwaveloxide (SOx), HCl, 
HF, ook dioxine en furaan. 
 

Film  https://www.youtube.com/watch?v=571PoD3JwuA  
https://www.youtube.com/watch?v=qvTq92a8A3E  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NV0AhaTJxC4  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Exotherme_reactie
https://www.youtube.com/watch?v=571PoD3JwuA
https://www.youtube.com/watch?v=qvTq92a8A3E
https://www.youtube.com/watch?v=NV0AhaTJxC4

