
 

 
 

Metalen 
Een grote groep elementen 

Er bestaan twee soorten elementen: metalen en andere 
elementen. Iedereen weet wel waar je metalen aan 
herkent. Metaal glimt, het wordt warm als de zon er op 
schijnt, het geleidt elektriciteit en het is een vaste stof. 
Toch is een metaal niet altijd vast. Kwik is bijvoorbeeld 
vloeibaar. 

Je hebt vast wel eens per ongeluk een vork of mes buiten laten liggen. Als je dit bestek na 
een tijdje weer vindt, merk je dat er roest op zit. Dit gebeurt doordat water of zuurstof 
van buiten reageert met het metaal. Je noemt dit proces corrosie of oxidatie. 

Edelmetaal 
Doordat er roest op de vork of het mes zit weet je dat 
je niet te maken hebt met zilveren bestek. Zilver 
(argentum) is namelijk een edelmetaal en roest bijna 
niet. Andere edelmetalen zijn goud (aurum) en 
plantina (platinium). Let op: deze edelmetalen 
reageren wel met zuurstof en water, maar ze zullen niet snel roesten. Zilver moet je 
bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd even oppoetsen. Het zwarte spul dat na een tijd zilver 
bedekt, is het gevolg van een chemische reactie. 

Onedele metalen 
De metalen die wel snel roesten (reageren) noem je 
onedele metalen. Natrium, calcium, barium, 
aluminium, ijzer, zink, lood, magnesium en chroom 
zijn voorbeelden van onedele metalen. Toch zijn er 
vier onedele metalen die wel reageren, maar 
daardoor meteen de rest van het metaal afsluiten. 
Zo kan de corrosie niet verder plaatsvinden. Het gaat 
om aluminium, tin, chroom en zink. Deze metalen 
worden daarom vaak gebruikt. Er wordt dan een 
laagje van dit metaal over het product gelegd. 
Wanneer een onedel metaal bedekt wordt met een laag chroom, wordt iets verchroomd. 
Een andere manier is galvaniseren. Hierbij wordt er zink om het ijzer gelegd. Je kunt ook 
een ijzerproduct beschermen zonder gebruik te maken van de tin of chroom. Met verf, 
vaseline of kunststof kun je de reactie van metaal met lucht ook tegenhouden. 



 

 
 

 
Naast metalen die niet of bijna niet reageren, zijn er ook erg onedele metalen. Natrium, 
calcium en kalium zijn hier voorbeelden van. Deze reageren heel snel met water.  

Legeringen 
Om metalen sterker te maken worden ze soms met elkaar 
gemengd. Hierbij wordt een ‘gewoon’ metaal gemengd 
met een metaal dat niet snel reageert. Dit noem je een 
legering. Voor vullingen wordt bijvoorbeeld zo’n legering 
gebruikt. De tandarts stopt na het boren een mengsel 
van kwik en zilver of tin in je kies. Dit mengsel noem je 
amalgaam. Die bronzen beelden bij jou in het park 
bestaan ook uit een mengsel. Als je koper en tin 
samenvoegt krijg je brons. Het spul dat je gebruikt om te 
solderen, is een legering van lood en tin. 
Muziekinstrumenten van messing bestaan uit koper en 
zink. 

 


