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1 Algemene inleiding 
 

 

Lood was waarschijnlijk één van de eerste[1] metalen die door de mens werd gebruikt. Het oudste 

restant werd in Çatalhöyük in Turkije gevonden en werd op 6500 voor Christus gedateerd. Het 

zachte, ductiele en gemakkelijk smeltend materiaal werd door de Egyptenaren gebruikt voor 

standbeelden en waterleidingen, het glazuren van aardewerk en cosmetica (loodwit). In China 

werd in 2000 voor Christus met loden munten betaald. In de Romeinse tijd werd lood in grote 

hoeveelheden ontgonnen. De Romeinen produceerden 80000 ton lood per jaar en gebruikten dit 

vooral voor waterleidingen en dakbedekking. In de middeleeuwen werd lood aangewend voor de 

aanmaak van verscheidene gebruiksobjecten (waterleidingen, glas-in-loodramen), maar ook in 

legeringen met tin of antimoon (pelgrimsmedaillons, knopen, ...). Thans is lood belangrijk als 

essentieel onderdeel van de loodaccu. Daarnaast wordt lood onder de vorm van uitgewalste platen 

gebruikt als materiaal voor dakbedekking en als scherm tegen geluidsgolven. Ook orgelpijpen 

worden vaak van lood gemaakt. Lood heeft ook een doeltreffende bescherming tegen 

elektromagnetische stralen, zoals X-stralen en γ-straling[2]. 

 

Daar lood door de eeuwen heen belangrijke toepassingen heeft gekend, en daarenboven weinig 

onderhevig is aan corrosie, is een ‘loden erfgoed’ bewaard gebleven. Deze authentieke 

voorwerpen bezitten meestal een dunne corrosielaag, die het voorwerp tegen verdergaande 

corrosie beschermt. Wanneer loden voorwerpen echter in houten uitstalkasten tentoongesteld 

worden ondergaat lood een versnelde corrosie door de vrijstelling van organische 

degradatieproducten uit deze kasten.  Vooral organische zuren zijn corrosiebevorderende 

agressoren. Indien dit proces niet gestabiliseerd wordt, kunnen deze voorwerpen zo ernstig 

corroderen dat enkel poeder overblijft. 

 

Een mogelijke behandelingsmethode om het voorwerp van zijn corrosieproducten te ontdoen is 

de elektrochemische reductie bij constante potentiaal. Hierbij wordt het te behandelen voorwerp 

de werkelektrode in een elektrochemische cel. Door een aangepaste keuze van de 

reductiepotentiaal wordt de gevormde corrosielaag omgezet naar metallisch lood. Het exacte 

werkingsmechanisme van de elektrochemische reductie werd tot op heden echter niet bestudeerd, 
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waardoor de methode nog steeds empirisch wordt toegepast. Voor de introductie van een 

dergelijke nieuwe methode is het desalniettemin van uitermate belang de basismechanismen ten 

volle te begrijpen alvorens de methode als standaardprocedure kan worden geïntroduceerd. Dit 

onderzoek spitst zich toe op de optimalisatie en studie van de potentieel negatieve invloeden van 

deze behandelingsmethode. 

 

De corrosiebescherming van behandelde voorwerpen daarenboven gebeurt vaak door de aanleg 

van een deklaag of een coating. Vele coatings worden echter op irreversibele wijze aangebracht 

en bij hercorroderen vormen zij een probleem bij een nieuwe restauratiebehandeling. Een ideale 

coating moet daarom reversibel kunnen worden aangebracht, mag de kleur van het voorwerp 

nagenoeg niet veranderen en daarenboven corrosieresistentie verlenen aan het voorwerp. In dit 

verband zijn loodzepen heel interessant. Loodzepen kunnen worden aangebracht op het voorwerp 

door onderdompeling in een oplossing van CH3(CH2)nCOONa (n = 7-11). De fundamentele 

studie van deze loodzepen wordt in deze thesis besproken. 



 7

2 Theoretisch gedeelte 

 

2.1 Eigenschappen van lood 
 

In dit deel worden de thermodynamische gegevens van lood beschreven, naast enkele algemene 

eigenschappen. Het is echter niet de bedoeling een complete beschrijving te geven, maar heeft tot 

doel de hierop volgende hoofdstukken theoretisch te ondersteunen. Voor verdere informatie 

wordt naar andere literatuur verwezen[2][3] . 

 

2.1.1 Het element Pb[4] 
 

Lood bevindt zich in de 6e periode van het periodiek systeem van de elementen. Volgens de 

elektronische configuratie van Pb: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2, zijn de chemisch stabiele ionen de 

volgende: 

 
2 2Pb Pb e+ −→ +  ΔHf= 15,0322 eV 

4 4Pb Pb e+ −→ +  ΔHf= 42,32 eV 

 

Uit deze enthalpiewaarden kan men afleiden dat Pb2+ energetisch gemakkelijker gevormd wordt 

dan Pb4+. De meest voorkomende corrosieproducten die op loden voorwerpen worden 

teruggevonden zijn dan ook Pb2+-verbindingen.  
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2.1.2 Minerale verbindingen[5] 
 

Het element lood komt voor in ongeveer 170 verschillende soorten mineralen waaronder 

hoofdzakelijk sulfiden, halogeniden, oxides, carbonaten en silicaten. In de kristalroosters wordt 

het lood gebonden aan meer zeldzame en kostbare elementen zoals zilver, wolfraam, vanadium, 

molybdeen, enz. In Tabel 2.1 worden de namen en formules van frequent voorkomende 

mineralen weergeven. Daarnaast wordt ook aangegeven of deze stoffen worden teruggevonden 

op gecorrodeerde loden voorwerpen, en onder welke omstandigheden deze corrosieproducten 

kunnen gevormd worden.  

 

Een vaak aangetroffen corrosieproduct is loodoxide (PbO). Dit mineraal komt voor in twee 

kristalvormen: α (litharge) en β (massicot). Vorm α is rood en stabiel bij lagere temperatuur 

(<761 K); vorm β is geel en stabiel bij hogere temperatuur (>761 K). 

 

Zuiver lood in natuurlijke toestand is zeer zeldzaam en komt slechts voor onder de vorm van 

inclusies. De belangrijkste ertsen waaruit lood wordt gewonnen zijn galeniet (loodglans) (PbS), 

cerussiet (PbCO3) en anglesiet (PbSO4). Belangrijke spoorelementen die kunnen worden 

aangetroffen in galenietertsen zijn zilver, goud, koper, antimoon, arseen, bismut en tin. Minder 

belangrijke spoorelementen zijn seleen, indium, thallium en kwik.  
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Tabel 2.1: Meest voorkomende loodmineralen[5]  
Naam (Theoretisch mogelijke 
verbindingen) 

Formule Vastgesteld op oude 
objecten  

Aangetroffen medium[6][7][8] 

Oxides en hydroxides(1) 
  Litharge 
  Massicot 
  Loodoxide 
  Loodhydroxide 
  Plattneriet 
  Menie 
 
Verbindingen met S(1) 
  Galeniet 
  Loodsulfiet 
  Scotlandiet 
  Anglesiet 
  Lanarkiet 
  Loodoxysulfaat 
  Basisch loodsulfaat 
 
Chloriden(1) 
  Cotunniet 
  Laurioniet 
  Paralaurioniet 
  Penfieldiet 
  Fiedleriet 
  Mendipiet 
  Lorettoiet 
  Daviesiet 
  Blixiet 
 
Nitraten (2) 
  Lood nitraat 
  Basisch loodnitraat 
  Basisch loodnitraat 
 
Carbonaten(3) 
  Cerussiet 
  Hydrocerussiet 
  Plumbonacriet 
 
Organisch(3) 
  Loodacetaat 
  Loodacetaat (hydr.) 
  Lood formiaat 
  Basisch loodformiaat  
  Loodoxalaat 
 
Anionen(2) 
  Lood sulfide chloride 
  Sundiusiet 
  Loodhilliet 
  Basisch loodsulfaat carbonaat  
  Fosgeniet 

 
α-PbO 
β-PbO 
Pb2O3 
Pb(OH)2 
PbO2 
Pb3O4 
 
 
PbS 
α-PbS2 
PbSO3 
PbSO4 
PbSO4·PbO 
α-PbSO4·2PbO 
PbSO4·Pb(OH)2 
 
 
PbCl2 
PbCl2·Pb(OH)2 
PbCl2·Pb(OH)2 
3PbCl2·Pb(OH)2 
2PbCl2·Pb(OH)2 
PbCl2·2PbO 
PbCl2·6PbO 
Pb(O,Cl)x 
Pb2Cl(O,OH)2 
 
 
Pb(NO3)2 
PbNO3(OH) 
PbNO3(OH)·Pb(OH)2 
 
 
PbCO3 
2PbCO3·Pb(OH)2 
6PbCO3·3Pb(OH)2·PbO 
 
 
Pb(CH3COO)2 
Pb(CH3COO)2·3H2O 
Pb(HCOO)2 
Pb(HCOO)OH 
PbC2O4 
 
 
3PbCl2·PbS 
PbSO4·PbCl2·8PbO 
PbSO4·2PbCO3·Pb(OH)2 
PbSO4·2PbCO3·Pb(OH)2 
PbCO3·PbCl2 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Nee 
Ja 
Nee 
 
 
Ja 
Nee 
Nee 
Ja 
Nee 
Nee 
Ja 
 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nee 
Nee 
Ja 
Nee 
Nee 
 
 
Nee 
Nee 
Nee 
 
 
Ja 
Ja 
Ja 
 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nee 
 
 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

 
Bodem 
Bodem 
Zeewater 
- 
Bodem 
- 
 
 
Bodem 
- 
- 
Bodem, lucht 
- 
- 
Zeewater, lucht 
 
 
Zeewater 
Bodem 
Bodem 
Bodem 
- 
- 
Bodem 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
Bodem, zoet water, atmosfeer 
Bodem, zoet water, atmosfeer 
Bodem, atmosfeer 
 
 
Atmosfeer 
Atmosfeer 
Atmosfeer 
Atmosfeer 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

(1) Deze producten worden niet op gecorrodeerd lood aangetroffen (2) Deze producten zijn oplosbaar in water 
(3) Deze producten worden aangetroffen op lood dat in houten kasten wordt bewaard 
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2.1.3 Mechanische en fysische eigenschappen van lood[2] 
 

Lood kan zeer gemakkelijk plastisch worden vervormd en is gevoelig voor kruip door zijn 

kristalstructuur (kubisch vlakken gecentreerd) en laag smeltpunt. Kruip karakteriseert zich door 

een vervorming van het materiaal als het wordt blootgesteld aan een constante last (spanning). 

Daarenboven verandert de textuur van het metaal door mechanische belasting die het lood 

ondergaat. De mechanische eigenschappen kunnen echter variëren door de aanwezigheid van 

onzuiverheden. Hierdoor wordt in de praktijk weinig belang gehecht aan de absolute waarde van 

mechanische constanten. 

 

Ter volledigheid worden enkele relevante fysische eigenschappen vermeld in Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2: Fysische parameters van metallisch lood bij 293K[4] 

Atoomnummer 82 
Atoommassa 207,20 
Isotopen (voorkomend in de natuur) 204-206-207-208  
Atoomstraal 
Covalente straal 

1,75 Å 
1,54 Å 

Roosterafstand 4,939 Å 
Dichtheid 11,3 g·cm-3 
Lineaire uitzettingscoëfficiënt (293K) 29,3 · 10-6 K-1 
Kookpunt (1 bar) 2022 K 
Smelttemperatuur 600.61 K 
Warmtecapaciteit 0,129 J·g-1·K-1 
Brekingsindex 1,915 voor λ = 600 nm 
Elektrische weerstand 21 µΩ·m 
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2.1.4 Thermodynamische eigenschappen 
 

2.1.4.1 Elektrochemische eigenschappen[9] 
 
Een corrosiereactie is slechts spontaan als de Gibbs-vrije energie 0celGΔ < . De vrije-

energieveranderingen kunnen in verband gebracht worden met de daarbij horende 

evenwichtspotentialen van de celreactie 0, 0cel celG nFEΔ = − <  waarbij n het aantal overgedragen 

elektronen in de reactie voorstelt en F de constante van Faraday (96485 C·mol-1). Daarom geldt 

voor een spontaan proces 0, 0celE >  ofwel 0, 0, 0K AE E− > . De standaardevenwichtspotentiaal 

wordt gedefinieerd als de potentiaal van een metaal M in een oplossing van zijn ion Mn+ met een 

activiteit gelijk aan één, bij 298 K en atmosferische druk. De standaardevenwichtspotentialen van 

de voornaamste elektrochemische reacties met lood worden in onderstaande reeks (Tabel 2.3) 

gerangschikt.  

 

Tabel 2.3 : Standaardelektrodepotentialen  in H2O bij 298K[2[[9] 

Elektrodereactie 
0E  ten opzichte van de standaard 

waterstofelektrode 
4 22Pb e Pb+ − ++ →  1,700 

2
2 4 4 24 2 2PbO SO H e PbSO H O− + −+ + + → +  1,685 

2
2 24 2 2PbO H e Pb H O+ − ++ + → +  1,455 

22PbS e Pb S− −+ → +  0,980 

2 2 2 2PbO H O e PbO OH− −+ + → +  0,248 

22 2H e H+ −+ →  0,000 
2 2Pb e Pb+ −+ →  -0,126 

2 2 2PbCl e Pb Cl− −+ → +  -0,268 
2

4 42PbSO e Pb SO− −+ → +  -0,356 

( ) 22
2 2 2Pb OH H e Pb H O+ −+ + → +  -0.408 

2
3 32PbCO e Pb CO− −+ → +  -0,506 

2 2 2PbO H O e Pb OH− −+ + → +  -0,580 
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Uit deze reeks kan bijvoorbeeld het volgende worden afgeleid:  

 

Kathode  :  22 2H e H+ −+ →   0 0,000E V=  

Anode   :  2 2Pb e Pb+ −+ ←   0 0,126E V= −  

Cel  : 2
22Pb H H Pb+ ++ → +  0,126celE V=  

 

en 124G kJ mol−Δ = − ⋅ , waaruit volgt dat lood spontaan kan corroderen volgens voorgestelde 

redoxreactie. De reeks houdt echter geen rekening met pH-afhankelijkheid, 

concentratieverschillen, complexerende reagentia, enz. Er kan gecorrigeerd worden voor de 

afwijking in concentraties (activiteiten) van de bestanddelen door de 

standaardevenwichtspotentiaal te vervangen door de evenwichtselektrodepotentiaal die men kan 

berekenen via de wet van Nernst: 

 

0 0'ln 2,3 logO O
e

R R

a cRT RTE E E
nF a nF c

= + = +  

2.1.4.2 Potentiaal-pH diagram[10] 
 
Het potentiaal-pH diagram (ook Pourbaix-diagram genoemd) is een grafiek van de 

Nernstpotentiaal als functie van de pH. Potentiaal-pH diagramma wijzen de meest stabiele 

bestanddelen aan bij een bepaalde pH en potentiaal en ook de voorwaarden waarbij een spontane 

verandering optreedt. 

 

Verschillende zones kunnen worden onderscheiden in een potentiaal-pH diagram: immuniteit (het 

metaal is thermodynamisch stabiel), corrosie (een oplosbare metaalverbinding is 

thermodynamisch stabiel), passivatie (een slecht oplosbare metaalverbinding is thermodynamisch 

stabiel en vormt een film op het oppervlak). 

 

Deze diagramma moeten met een kritische geest worden geïnterpreteerd omdat ze slechts 

aantonen wat thermodynamisch mogelijk is. Kinetische factoren, die een significante rol kunnen 

spelen, worden hierbij niet in rekening gebracht. 
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Het vereenvoudigde potentiaal-pH diagram en de theoretische omstandigheden van corrosie, 

immuniteit en passivatie voor lood worden voorgesteld in Figuren 2.1(a) en 2.1(b). Hierbij is (a) 

het potentiaal-pH diagram indien er geen verbindingen aanwezig zijn die onoplosbare zouten 

vormen en (b) het potentiaal-pH diagram indien carbonaationen aanwezig zijn die onoplosbare 

zouten vormen. De volledige theoretische uitwerking van dit potentiaal-pH diagram kan in bijlage 

van dit werk worden teruggevonden. Deze is essentieel voor een beter begrip van de processen 

die doorgaan op een loodsubstraat. 

 

(a)      (b) 

 

Figuur 2.1: Potentiaal-pH diagramma van Pb 

(a) bij afwezigheid van verbindingen die onoplosbare zouten vormen 

(b) in carbonaatbevattende oplossingen waarbij 
2

2 3 3 3 1H CO HCO CO− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ + =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  en 
2

1COp =  
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2.1.5 Chemische eigenschappen[2] 
 

HF en geconcentreerd H2SO4 kunnen in loden recipiënten worden bewaard omdat lood weinig 

door deze zuren wordt aangetast bij lage temperaturen. Lood wordt wel aangetast door 

geconcentreerde H3PO4 oplossingen en HCl oplossingen waarvan de concentratie lager is dan 0,4 

mol·L-1. Bij hogere HCl concentraties wordt de corrosie geïnhibeerd door vorming van een 

passiverende laag PbCl2. 

 

Lood corrodeert erg snel in basisch milieu. In oplossingen van NaOH en KOH worden 

loodoxiden gevormd. 

 

Lood heeft verder een grote affiniteit voor organische componenten. De chemische bindingen Pb-

C, Pb-C-O zijn relatief lang en thermisch gevoelig. Deze verbindingen hebben wel een goede 

stabiliteit tegenover hydrolyse of oxidatie aan de lucht. Tussen deze verbindingen bestaan 

combinaties van lood met carbonaten: 

 

- Neutrale of basische loodcarbonaten: PbCO3 – 2PbCO3·Pb(OH)2 

- Zouten van organische zuren (formiaat, acetaat, oxalaat): Pb(HCOO)2 – Pb(CH3COO)2 – 

PbC2O4 

- Chloor en broomcarbonaten van lood: PbCl2O3 – Pb2Br2CO3 
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IM

Ecor

2H+ + 2e- H2(g) 
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2.3 Corrosie 

2.3.1 Theoretische achtergrond[11] 
 

Corrosie is een elektrochemisch proces en kan omschreven worden als de aantasting van metaal 

in een vochtige omgeving. Corrosie kan zich voordoen wanneer een oxidans (O) en een reductans 

(R), die behoren tot een verschillend redoxsysteem, aanleiding geven tot een mengpotentiaal. Een 

mengpotentiaal kan slechts ontstaan als de I-E deelcurven van reductans en oxidans overlappen. 

De aanzet van de oxidatiecurve van R dient bij een potentiaal te liggen die negatiever is dan de 

aanzet van de reductiecurve van O. Bij deze mengpotentiaal compenseren de anodische en 

kathodische stromen elkaar. Deze mengpotentiaal is geen evenwichtspotentiaal, maar een steady-

state potentiaal die gepaard gaat met netto chemische transformaties waarbij uitwendig geen 

stroom vloeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: I-E curve voor corrosie tussen M en EA 

 

Bij een corrosiesysteem tussen een corroderend metaal (elektronendonor M) en een 

elektronenacceptor (EA) (zie Figuur 2.2) wordt de ontstane mengpotentiaal ook wel 

corrosiepotentiaal (Ecor) genoemd en de niet meetbare steady-state stroom de corrosiestroom 

(Icor). Bij Ecor heerst een dynamische steady-state, waarbij M onomkeerbaar wordt omgezet in 

Mn+. Deze metaalionen kunnen dan corrosieproducten zoals oxiden vormen.  
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Het uitgangspunt van de theoretische behandeling vormt de Butler-Volmer (BV) vergelijking van 

beide redox-systemen. Voor de eenvoud beperkt men zich hier tot een systeem dat één 

corroderend metaal en één elektronenacceptor bevat.  

 

Figuur 2.3: I-E curve met deelcurven voor M en EA 

 

Oxidatie van M:    nM M n e+ −→ +  

Reductie van EA (uigewerkt voor H+) 22 2H e H+ −+ →  

 

Voor M:  { }, ,
0,

a M M k M Mf f
M Mi i e eα η α η−= −       (2.1) 

Voor EA:  { }, ,
0,

a EA EA k EA EAf f
EA EAi i e eα η α η−= −      (2.2) 

Waarin   ,M e ME Eη = − , ,EA e EAE Eη = −  en Ff
RT

=    

 

 

IM 
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E 
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IA 

H2(g) - 2e- 2H+

2H+ + 2e- H2(g) 

Ee,EA
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M(s) - ne- Mn+ 
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I 
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De potentiaal die het corroderende materiaal aanneemt is een mengpotentiaal, de 

corrosiepotentiaal Ecor. Bij deze potentiaal gaan de oxidatie- en reductiereactie door met dezelfde 

snelheid en vloeit er geen netto-stroom, zodat voor icor kan geschreven worden:  

 

cor M EAi i i= = −           (2.3) 

( ) ( ), , , ,
0,

a M cor e M k M cor e Mf E E f E E
cor Mi i e eα α− − −⎡ ⎤= −

⎣ ⎦        (2.4) 

( ) ( ), , , ,
0,

a EA cor e EA k EA cor e EAf E E f E E
cor EAi i e eα α− − −⎡ ⎤= −

⎣ ⎦
     (2.5) 

 

In praktijk blijkt echter dat geen rekening gehouden moet worden met de reductie van de 

metaalionen en de oxidatie van het reactieproduct van de reductie van de EA. Ten eerste zijn deze 

componenten in geringe concentratie aanwezig in het milieu waar de corrosie plaatsvindt en 

daarenboven is de bijdrage van deze componenten aan de stroom minimaal, zoals ook in Figuur 

2.3 te zien is. Dit leidt tot de volgende vereenvoudigde betrekking: 

 

  ( ) ( ), ,a M cor k EA corf E E f E E
cori i e eα α− − −⎡ ⎤= −⎣ ⎦       (2.6) 

  , ,a M cor k EA corf f
cori i e eα η α η−⎡ ⎤= −⎣ ⎦  en cor corE Eη = −     (2.7) 

    

Waarin Ecor de corrosiepotentiaal of open-klem spanning van het corroderend monster voorstelt, 

αa en αk respectievelijk de anodische en kathodische transfercoëfficiënten, i de gemeten 

stroomdensiteit, icor de niet rechtstreeks meetbare corrosiestroom en Ff
RT

=  . 

 

In het geval van lood leidt oxidatie hoofdzakelijk tot het Pb2+-ion, wat blijkt uit de geobserveerde 

corrosieproducten op loden objecten. In zuurstofrijk milieu is de reductie van zuurstof en water 

de dominerende reactie. Dit is hetzelfde voor sterk geconcentreerd zuur milieu omdat de reductie 

van protonen met vorming van waterstof op lood kinetisch moeilijk doorgaat.  
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2.3.2 Factoren die corrosie beïnvloeden 
 
De fundamenteel plaatsgrijpende corrosiereacties werden hierboven aangehaald. Het 

corrosieproces wordt daarenboven door tal van factoren beïnvloed en resulteert in verschillende 

types van corrosie. De belangrijkste factoren worden in Tabel 2.4 vermeld. Uit deze tabel blijkt 

dat niet enkel omgevingsfactoren het corrosieproces beïnvloeden, maar ook de eigenschappen 

van het voorwerp zelf, de omstandigheden van gebruik en de invloed van de tijd. 

 

Tabel 2.4: Factoren en parameters die de aantasting van een metalen voorwerp beïnvloeden [12] 

Omgeving Eigenschappen 

voorwerp 

Omstandigheden van 

gebruik  

Invloed van de tijd 

-relatieve 

vochtigheid 

-luchtverontreiniging 

-chemische 

samenstelling  

-zuurstofgehalte 

-temperatuur 

-pH 

-omgeving in rust of 

in beweging 

-geleidbaarheid 

-micro-organismen 

-samenstelling  

-thermische 

behandeling 

-metallografische 

structuren 

-bewerkingsproces 

-beschermende 

additieven 

-vorm  

-oppervlakbehandeling 

-onderhoud 

-staat van het oppervlak 

-inhibitoren 

-beschermende middelen 

-mechanische spanningen

-veroudering  

-variatie van de 

vochtigheidsgraad 

-eventuele 

veranderingen van 

beschermende 

producten 

-variatie van de 

temperatuur  

-controle van de 

omstandigheden van 

onderhoud 

 

Hieruit volgt dat de staat van een archeologisch object een gevolg kan zijn van een opeenvolging 

van verschillende processen. Daardoor kan de samenstelling van de corrosieproducten vaak 

complex zijn.  
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In het kader van dit onderzoek wordt dieper ingegaan op de corrosie van lood in een specifieke 

atmosfeer. De omgeving waar oude loden voorwerpen bewaard worden (lokaal, kast, vitrine of 

doos) zijn vaak weinig geventileerde ruimtes waarin een microklimaat heerst. Vooral de relatieve 

vochtigheid en de luchtverontreinigende componenten spelen een belangrijke rol binnen dit 

microklimaat. De soort corrosie, verkregen bij deze omstandigheden, wordt ook actieve corrosie 

genoemd. 

 

De luchtverontreinigende componenten die lood het meest aantasten zijn organische zuren, 

hoofdzakelijk afkomstig van hout en lijm. Bepaalde componenten van hout zoals cellulose 

hydrolyseren en stellen zure organische dampen vrij zoals azijnzuur en mierezuur[13]. Bij 

behandelde houtsoorten zoals triplex zijn de vrijgestelde zuren vooral afkomstig van de 

decompositie van de gebruikte lijmen. Het effect van zure organische dampen wordt in detail 

besproken in §2.3.3.2. 

 

Veranderingen in de relatieve vochtigheid kunnen leiden tot een verandering van de 

corrosieproducten door adsorptie van reactieve componenten zoals acetaten. Bij poreuze 

corrosieproducten kan dit effect ook door capillariteit optreden.  
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2.3.3 Soorten loodcorrosie 
 

Afhankelijk van de wijze waarop corrosie doorgaat, kan men verschillende soorten corrosie 

definiëren zoals ondermeer uniforme corrosie, putcorrosie en interkristallijne corrosie. Deze 

soorten worden hierna verder besproken. 

In Figuur 2.4 wordt een beeld weergegeven van een authentiek loden voorwerp. Het betreft een 

gewichtje van een maquette van een weefgetouw uit het Centre National des Arts et Métiers 

(CNAM), dat corrosie in vitrinekasten heeft ondergaan. Visueel kunnen twee verschillende types 

corrosiestructuren worden waargenomen. Het eerste type wordt gekenmerkt door een gelijkmatig 

verdeeld dun laagje (~20 µm) en is het resultaat van uniforme corrosie (zie Figuur 2.4). Dit kan 

duidelijk worden waargenomen op de dwarsdoorsnede van het object (Figuur 2.4(b)). Het tweede 

type wordt gekenmerkt door volumineuze corrosiestructuren (~2-3 mm) en is het resultaat van 

putcorrosie of intergranulaire corrosie.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                

                              
         

 

 
      

           (a)            ( b) 

Figuur 2.4: Waarneembare types corrosie bij object (a) en dwarsdoorsnede van het object (b) 

1 cm 

2 mm 

Volumineuze 
corrosiestructuren 

Uniforme 
corrosiestructuren 
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2.3.3.1 Uniforme Corrosie 
 

Het essentiële kenmerk van uniforme of algemene corrosie is dat het metaal over het hele 

oppervlak min of meer gelijkmatig corrodeert. In bepaalde omstandigheden kan het opgeloste 

metaal (onder de vorm van ionen) neerslaan op het oppervlak als moeilijk oplosbaar zout. De 

gevormde laag vormt dan een soort barrière die de verdere aantasting van het metaal sterk 

vermindert. Dit verschijnsel wordt passivatie genoemd en is van groot belang bij het 

corrosieproces van loden voorwerpen. Het voorkomen van een uniforme laag met zelfde dikte 

wijst op deze soort corrosie. Uniforme corrosie is verantwoordelijk voor de vorming van de 

uniforme corrosiestructuren. 

 

2.3.3.2 Putcorrosie[14] 
 

Deze soort corrosie wordt vastgesteld als bepaalde delen van het metaaloppervlak sneller 

corroderen dan andere. Putcorrosie vindt zijn oorsprong aan energierijke plaatsen op het 

metaaloppervlak zoals insluitsels en krassen. De verdere beschrijving spitst zich toe op het geval 

van lood. 

 

 a) Putinitiatie 
 

Putinitiatie kan zich op verschillende manieren voordoen bij loden voorwerpen. Bij niet 

gecorrodeerde loden voorwerpen zal de putinitiatie ontstaan op energierijke plaatsen van het 

metaaloppervlak zoals insluitsels en krassen. Bij gecorrodeerde loden voorwerpen blootgesteld 

aan hoge relatieve vochtigheid en organische zuren kan volgend proces doorgaan. In vochtige 

omgevingen condenseren de zure dampen van CH3COOH op de oude corrosielaag van de loden 

objecten die voornamelijk uit gebarsten cerussiet (PbCO3) en hydrocerussiet (2 PbCO3 · Pb(OH)2) 

bestaan. Door het oplossen van de corrosielaag wordt een loodacetaat-elektrolyt gevormd. De 

corrosielaag lost vooral op langs de barsten die er zich in bevinden tot de elektrolytoplossing 

uiteindelijk het metaal bereikt waar de putgroei kan doorgaan. 
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 b) Putgroei 
 

Onafhankelijk van de putinitiatie zet de putgroei zich voort door het versneld anodisch oplossen 

van het metaal in de put. De snelle oplossing van het metaal zorgt voor de productie van een 

lokale overmaat aan positieve lading waardoor negatieve ionen naar de corrosieput migreren. De 

loodionen vormen samen met hydroxide en carbonaationen slecht oplosbare zouten. Deze ionen 

zijn in oplossing aanwezig door respectievelijk de kathodische tegenreactie en opgelost CO2 uit 

de lucht. De fundamentele reactievergelijkingen worden weergegeven in Figuur 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 2.5: Schematische voorstelling van putcorrosie 
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Redoxreactie 
2 2Pb Pb e+ −→ +        (1) 

22 2H e H+ −+ →        (2) 

2
22Pb H Pb H+ ++ → + ↑        

 

Vorming elektrolyt 

3 3CH COOH CH COO H− ++   

2
3 3 22 2Pb CH COOH Pb CH COO H+ −+ → + + ↑     (3) 

of 

2
3 2 3 2

12 2
2

Pb CH COOH O Pb CH COO H O+ −+ + + +   

 

Vorming loodhydroxide 

2H O H OH+ −+   

( )2 22
2Pb H O Pb OH H+ → ↓ + ↑      (4) 

 

Vorming cerussiet 

2 2 2 3H O CO H CO+   

2
2 3 3 3 2H CO HCO H CO H− + − ++ +  

2 2 3 2Pb H O CO PbCO H+ + → ↓ + ↑       (5) 

 

Vorming hydrocerussiet 

( )2 2 3 22
3 4 2 2 3Pb H O CO PbCO Pb OH H+ + → ⋅ ↓ + ↑  

 

Waterstofionen stimuleren het verder oplossen van lood. Hierdoor zal het hele proces in de loop 

van de tijd voortdurend versnellen. In het reactieproces wordt ook waterstof of water gevormd 

( 22 2H e H+ −+ → ). De diffusie van waterstof kan nieuwe initiatieplaatsen creëren.  
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 c) Gevolgen van putcorrosie op authentieke loden voorwerpen 
 

De nieuwgevormde carbonaatverbindingen ontstaan aan de grenslaag van het metaal en de vooraf 

aanwezige corrosiekorst. Hierdoor kan de oude corrosielaag worden weggedrukt (zie Figuur 2.6). 

Deze tussenlaag bestaat voornamelijk uit loodcarbonaten en loodacetaten, die vrijkomen door 

uitkristallisatie van het elektrolyt.  

 

 
 

Figuur 2.6: Verloop van het corrosieproces bij niet voorbehandelde loden voorwerpen 

 

Bij voorwerpen zowel met als zonder behandeling kan putcorrosie leiden tot het moeilijk leesbaar 

worden van inscripties op het oppervlak of zelfs tot het compleet verloren gaan van het 

oorspronkelijke design. In een ver gevorderd stadium kan dit zelfs leiden tot de complete 

omzetting van het voorwerp in corrosieproducten.  

 

 

condensatiefilm 

oude corrosielaag 

metaal 
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2.3.3.3 Interkristallijne corrosie[15] 
 
Interkristallijne corrosie is een vorm van corrosie die bij voorkeur optreedt langs de 

korrelgrenzen. Deze komt voor als er samenstellingsverschillen in het materiaal aanwezig zijn 

zoals legeringselementen of onzuiverheden. De korrelgrenzen hebben een andere samenstelling 

dan het inwendige van de korrel. Korrelgrenzen zijn gebieden van een iets hogere energie dan de 

korrels zelf omdat atomen aan deze grens meer wanorde vertonen. Hierdoor zijn de korrelgrenzen 

in lichte mate anodisch ten opzichte van de rest van de korrel waardoor deze wegcorroderen. 

Interkristallijne corrosie is een zeer destructieve vorm van corrosie en komt vaak voor bij oude 

loden voorwerpen omdat deze steeds onzuiverheden bevatten. Dit type corrosie is meestal 

verantwoordelijk voor de vorming van de volumineuze corrosiestructuren. 
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2.4 Behandeling van gecorrodeerd lood 
 

Gecorrodeerde loden voorwerpen kunnen op verschillende manieren behandeld worden. Een 

onderscheid moet gemaakt worden tussen methoden die het voorwerp reinigen en methoden die 

het voorwerp stabiliseren. Reinigingsmethoden worden best toegepast bij objecten die weinig 

corrosie vertonen. Hierbij worden de corrosieproducten verwijderd en verandert het design van 

het artefact nauwelijks. Stabilisatiemethoden daarentegen worden best gebruikt bij voorwerpen 

die actieve corrosie (§2.3.2) vertonen. De corrosiekorst wordt bij stabilisatiemethoden terug 

omgezet tot metallisch lood waarbij de informatie die mogelijks aanwezig is in de corrosiekorst, 

bewaard blijft. 

 

2.4.1 Mechanische reiniging[16] 
 

Mechanische reiniging met een glasborstel wordt veelvuldig toegepast om corrosieproducten te 

verwijderen. Omdat lood zachter is dan zijn corrosieproducten moet voorzichtig te werk worden 

gegaan, zodat het lood van het voorwerp niet wordt beschadigd. Daarnaast dient een stofmasker 

te worden gedragen om het vrijgekomen toxische loodstof niet in te ademen.  

 

2.4.2 Chemische behandeling 
 

Bij deze reinigingsmethode worden verdunde sterke zuren zoals H2SO4
[14], HCl[17] en HNO3

[18]
  

aangewend om loodcorrosieproducten op te lossen. Er dient echter op gewezen te worden dat HCl 

en HNO3 (afhankelijk van de verdunning) het lood zelf oplossen. Vandaar dat deze methoden 

ingeboet hebben tegenover beter controleerbare alternatieven. 

 De complexvormer ethyldiaminetetra-azijnzuur (EDTA)[19] wordt ook gebruikt om 

corrosieproducten op te lossen. Dit reagens is echter niet in staat om gevormde loodoxiden te 

verwijderen. Deze methode heeft ook als nadeel het onderliggende lood aan te tasten, waardoor 

deze techniek thans niet meer wordt toegepast.  

Deze zuren/complexvormers verwijderen loodcarbonaten maar laten loodoxiden intact. Caley[20] 

suggereert daarom een nabehandeling met ammoniumacetaat (NH4OAc) om deze te verwijderen. 



 27

2.4.3 Behandeling met ionenwisselaar[21] 
 

De behandeling bestaat erin om het gecorrodeerde voorwerp te omgeven door een hars. Dit zorgt 

voor het specifiek oplossen van loodcarbonaten. Het hars absorbeert de loodionen en stelt 

waterstofionen vrij waarbij CO2 gevormd wordt dat samen met organische zuren uit de oplossing 

vrijgesteld wordt bij verhoogde temperatuur. Deze methode heeft het voordeel dat het object 

nagenoeg niet dient gespoeld te worden, en dat het object niet rechtstreeks in contact komt met 

een chemisch product (zoals bij voorgaande behandelingen). 

 

2.4.4 Plasmabehandeling[22] 
 
Plasmabehandeling is een stabilisatiemethode. Hierbij wordt het te behandelen object in een 

waterstofplasma gebracht. De reactie van hydrocerussiet die hierbij optreedt is de volgende: 

 

( )3 2 22
2 2 3 2 4PbCO Pb OH H Pb CO H O•⋅ + → + +  

 

De karakteristieken van het plasma zijn heel belangrijk voor het eigenlijke reductieproces. Denk 

hierbij aan de concentratie van het gasmengsel, de druk en het type elektrische ontlading. Omdat 

lood smelt bij een relatief lage temperatuur moet deze parameter zo laag mogelijk gehouden 

worden. Een limiterende factor is de penetratiediepte van de behandeling (0,2 mm): eens de 

buitenste laag is gereduceerd, blijkt het plasma onvoldoende diep te kunnen doordringen naar 

diepere lagen. Dit beperkt deze behandelingsmethoden tot licht gecorrodeerde voorwerpen. 

 

2.4.5 Elektrolytische reductie 
 
Het doel van een elektrolytische reductie is de corrosieproducten te reduceren tot metallisch lood. 

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven.  
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Stroombron 

TE WE

Potentiostaat 

TE WE 

Ec Ev 

RE

Een galvanische cel[23] (Figuur 2.7 (a)) is een eerste toepassing van dit principe. Deze bestaat uit 

het te behandelen object en een minder edel metaal zoals zink die met elkaar in contact gebracht 

worden in een elektrolytoplossing (vb. 0,1 M Na2SO4). Hierdoor worden elektronen van het zink 

overgedragen naar het voorwerp waardoor het zink wordt geoxideerd en de 

loodcorrosieproducten worden gereduceerd. Het zink wordt meestal in korrelvorm gebruikt zodat 

een homogene stroomverdeling over het hele object wordt verkregen. De nadelen liggen in het 

gebrek aan selectiviteit en controle over de optredende reacties. Daarenboven kan al gecorrodeerd 

zink op het lood reduceren en het voorwerp gedeeltelijk bedekken. 

 

Een tweede toepassing omvat het gebruik van een stroombron om elektronen aan het systeem te 

leveren. Bij deze twee-elektrode opstelling wordt het object en een inert metaal ondergedompeld 

in een elektrolyt (vb. 0,1 M Na2SO4) (Figuur 2.7 (b)). Het object is hierbij de werkelektrode 

(WE) en het inert metaal (vb. Pt) de tegenelektrode (TE). Afhankelijk van de stroomsterkte is de 

behandeling elektrolytisch of mechanisch. Bij kleine stroomdichtheden (mA·dm-2) wordt 

gesproken over consolidatieve reductie (het woord consolidatief slaat op het behoud van de 

corrosiekorst). Bij hoge stroomdichtheden wordt H2-gas geproduceerd dat de corrosiekorst 

mechanisch verwijdert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (a)                (b)            (c) 
Figuur 2.7: Galvanische cel (a), Twee-elektrode opstelling (b) en drie-elektrode opstelling (c) voor 

elektrochemische reductie 
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Door de toenemende elektronische vooruitgang is het sinds de jaren ‘80 mogelijk om met behulp 

van een potentiostaat[24] (Figuur 2.7 (c)) een potentiaal (Ec) vast te leggen tussen het object (WE) 

en een referentie-elektrode (RE). De potentiostaat compenseert de veranderingen tussen WE en 

RE door de potentiaal tussen WE en de TE (Ev) te variëren (zie Figuur 2.7(c)). De reductie van 

elke verbinding aanwezig op het oppervlak kan toegewezen worden aan een bepaalde potentiaal. 

Met behulp van een polarisatieplot[25] kunnen de aanwezige corrosieproducten worden 

geïdentificeerd. De potentiaal die overeenkomt met de gewenste reactie wordt ingesteld terwijl de 

stroom wordt geregistreerd. De behandeling wordt compleet verondersteld als de stroomdichtheid 

heel klein wordt (er zijn geen species meer aanwezig die kunnen worden gereduceerd bij deze 

potentiaal). 

 

Thans is dit de meest gebruikte methode. Nadelen zijn dat expertise en wetenschappelijk inzicht 

zijn vereist en dat niet elk museum dat aangetaste loden voorwerpen bezit een eigen potentiostaat 

bezit. Door het omzetten van corrosieproducten tot metallisch lood een grote reactiviteit 

vastgesteld die zich uit onder de vorm van reoxidatie bij het drogen van het object. Een mogelijke 

oplossing is het aanbrengen van een coating die dit probleem omzeilt. In het volgende deel wordt 

dit verder uitgediept. 

2.4.5 Nabehandelingen 
 
Door de jaren heen zijn verschillende types coatings aangewend om de gereduceerde voorwerpen 

te beschermen. Een eerste type wordt aangebracht door onderdompeling in een gesmolten was 

(paraffine[20], microkristallijne was[26], polyvinylacetaat[27]) of een hars zoals acrylhars[28]. Het 

nadeel van deze coatings is dat ze het object inkapselen en moeilijk te verwijderen zijn zonder 

sporen na te laten. 

Een tweede type reageert met het oppervlak van de objecten en vermindert hierdoor de 

reactiviteit. Met behulp van verdund zwavelzuur[29] kan een loodsulfaatcoating worden 

aangebracht en met een oplossing van natriumcarboxylaten[30] kan een passiverende loodzeep op 

het oppervlak worden gevormd. Deze loodzepen worden in het experimenteel gedeelte verder 

onderzocht. 

Een derde type vormt elektrochemisch in een benzotriazole[31] (BTA)-oplossing een kristallijn, 

polymeer lood-BTA complex op het oppervlak. 
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2.5 Gebruikte technieken 
 
In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van de gebruikte technieken in dit werk 

besproken. Deze worden opgedeeld in elektrochemische methoden en niet-elektrochemische 

methoden, waaronder spectroscopische en fysische oppervlaktekarakteriseringstechnieken. 

 

2.5.1 Elektrochemische Analysemethoden 
 
De opstelling voor elektrochemische analysemethoden bestaat uit een drie-elektrodeopstelling die 

wordt gecontroleerd m.b.v. een potentiostaat (zie Figuur 2.8). De drie elektroden die hierbij 

worden gebruikt zijn de werkelektrode (WE), dit is de elektrode waaraan de reacties worden 

bestudeerd, de referentie-elektrode (RE) en een tegenelektrode (TE). Met de potentiostaat kan een 

potentiaal E over de WE (tussen WE en RE) of een stroom I door de WE (tussen WE en TE) 

worden ingesteld. De techniek is respectievelijk een potentiostatische of galvanostatische 

techniek. De potentiostaat varieert dan de potentiaal tussen de WE en de TE, zodat de ingestelde 

waarde (E of I) wordt bereikt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.8: Drie-elektrodeopstelling met potentiostaat 
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2.5.1.1 Potentiaalmeting in functie van de tijd (OCP-meting)[9] 

De evenwichtselektrodepotentiaal van een werkelektrode ten opzichte van een referentie-

elektrode wordt opgenomen in functie van de tijd waarbij geen stroomdoorgang is door de 

werkelektrode. Dit wordt ook een OCP-meting (open circuit potential of openklemspanning) 

genoemd. De componenten die bijdragen tot de evenwichtselektrodepotentiaal worden verder 

besproken. 

Bij een metaalelektrode in een oplossing van zijn ionen ontstaat er een potentiaalverschil tussen 

het metaal en de oplossing. Het potentiaalverschil tussen de 2 fasen wordt weergegeven door 

volgende vergelijking  

M Sφ φ φΔ = −           (2.8) 

waarbij Mφ  de Galvanipotentiaal is van de metaalfase en Sφ  de Galvanipotentiaal van de 

oplossing. Elk van deze systemen bereikt evenwicht door ladingsoverdracht door de fasegrens 

tussen de twee fasen. De Galvanipotentiaal bevat twee componenten. Eén is de Volta-potentiaal 

ψ  die bepaald wordt door de interacties op relatief lange afstand van de elektrode zoals de 

Coulombkrachten. De andere term is de oppervlaktepotentiaal χ  die bepaald wordt door 

interacties op korte afstand van de elektrode zoals geadsorbeerde ionen en oriëntatie van 

watermoleculen. De Galvanipotentiaal wordt dan: 

φ χ ψ= +           (2.9) 

De Volta potentiaal kan rechtstreeks worden gemeten, maar de oppervlaktepotentiaal niet. 

Daarom kan de Galvanipotentiaal alleen relatief worden gemeten. 

Hierdoor kan het potentiaalverschil tussen het metaal en de oplossing ook niet rechtstreeks 

worden bepaald. Dit potentiaalverschil kan gemeten worden t.o.v. een referentie-elektrode 

waarvan het potentiaalverschil tussen de twee fasen gekend is. De algemene referentie is de 

standaard waterstof elektrode (SHE) waarvan de potentiaal per definitie wordt vastgelegd op 0 V. 
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Bij een metaal in evenwicht met zijn ionen in oplossing ( nM ne M+ −+ ) is de 

elektrochemische potentiaal μ  gelijk in beide fasen. Voor elke fase bestaat de elektrochemische 

potentiaal uit een chemische potentiaal en een term die de elektrische potentiële energie bevat. De 

chemische potentiaal kan verder worden opgedeeld in een standaard chemische potentiaal en een 

activiteitsterm. Daardoor is de elektrochemische potentiaal voor element i:  

0 lni i i iRT a z Fμ μ φ= + +         (2.10) 

Hierbij is R de gasconstante (8,314 J·mol-1K-1), T de temperatuur en F de constante van Faraday 

(96485 C·mol-1). Het potentiaalverschil tussen beide fasen bedraagt dan: 

0 0 0
0ln lnn n ne MM M M

M M

n a aRT RT
zF zF a zF a

μ μ μ
φ φ+ + ++ −

Δ = + = Δ +     (2.11) 

De evenwichtselektrodepotentiaal wordt dus bepaald door de Nernstvergelijking. Als in functie 

van de tijd een verandering in OCP wordt vastgesteld, is dit een indicatie dat het beschouwde 

systeem niet stabiel is. 
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2.5.1.2 Lineaire polarisatie en polarisatieweerstandsmethode[11] 
 

De lineaire-polarisatiemethode beschouwt een gebied dicht bij Ecor waar het verband tussen 

stroom en potentiaal lineair is. Dit wordt in Figuur 2.9 weergegeven. De helling van deze rechte 

is omgekeerd evenredig met de corrosiesnelheid.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.9: I-E curve met deelcurven voor M en EA 
 
 
In §2.3.1 werd uit de Butler-Volmer vergelijking afgeleid dat  
 

, ,a M cor k EA corf f
cori i e eα η α η−⎡ ⎤= −⎣ ⎦  waarbij cor corE Eη = − en Ff

RT
=    (2.7) 

 

Deze vergelijking kan ook geschreven worden als:  

 

 ( )' '
, ,

cor cor

a M k EAb b
cori i e e

η η−

= −           (2.7b) 
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Na afleiden van deze vergelijking (2.7b) naar E bij de corrosiepotentiaal geldt voor de helling van 

de i-E curve: 

  

  ' '
, ,

1 1

cor

cor
E a M k EA

i i
E b b

⎛ ⎞∂⎛ ⎞ = +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
       (2.12) 

 

of  ( )2,303

cor

a k
cor

E a k

b bi i
E b b

⎡ ⎤+∂⎛ ⎞ = ⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ⋅⎝ ⎠ ⎣ ⎦
      (2.13) 

 

Waarbij ba en bk de Tafelhellingen voorstellen Voor meer informatie over Tafelhellingen wordt 

naar de literatuur[11] verwezen. Vergelijking (2.13) toont aan dat de polarisatieweerstand 

corE

E
i

∂⎛ ⎞
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

omgekeerd evenredig is met icor zodat icor kan berekend worden uit de helling van de i-E 

curve gemeten bij Ecor op voorwaarde dat de Tafelhellingen gekend zijn.  

 

 
cor

p
E

ER
i

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
  2

pR m⎡ ⎤ = Ω⋅⎣ ⎦        (2.14) 

 

 cor
p

Bi
R

=           (2.15) 

 

Waarbij ( )
, ,

, ,2,303
a M k EA

a M k EA

b b
B

b b
⋅

=
+

 (Stern-Geary constante) 
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Een storende factor bij deze methode is de elektrolytweerstand RΩ (tussen het uiteinde van de RE 

en de WE). Vergelijking (2.7b) kan als volgt aangepast worden voor de aanwezigheid van RΩ: 

 

  ( )' '
, ,

cor cor

a M k EA

iR iR
b b

cori i e e
η ηΩ Ω− −

= −       (2.16) 
 
 
Het effect van de IRΩ - spanningsval op de polarisatieweerstand R’p wordt dan gegeven door: 

 

' ' ' '
, , , ,

' ' ' '
, , , ,

1 1cor cor cor cor

a M k EA a M k EA

iR iR iR iR
b b b b

cor cor
cor a M k EA cor a M k EA

R Ri ii e e i e e
b b b b

η η η η

η η

Ω Ω Ω Ω− − − −
− −

Ω Ω
⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂⎜ ⎟ ⎜ ⎟= + − +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (2.17) 

 

Bij Ecor volgt hier uit: 

 

' ' ' '
, , , ,0, 0 0, 0

1 1 1 1

cor cor

cor cor
cor a M k EA cor a M k EAi i

i ii i R
b b b b

η η
η ηΩ

= = = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
= + − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   (2.18) 

 

waaruit volgt dat: 

 
'

0, 0cor

cor
p

i cor

BR R
i iη

η
Ω

= =

∂⎛ ⎞= = +⎜ ⎟∂⎝ ⎠
       (2.19) 

 
 

In vergelijking met de definitie van Rp in afwezigheid van ohmse spanningsval (2.14) wordt  '
pR  

 

 '
p pR R R AΩ= + ⋅           (2.20) 

  '
pR  =  gemeten polarisatieweerstand in Ω.m² 

  pR    = echte polarisatieweerstand in Ω.m² 

  RΩ  = elektrolytweerstand in Ω 

  A  = oppervlakte van de elektrode in m² 
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2.5.1.3 Elektrochemische impedantiespectroscopie (EIS)[15] 
 

Aangezien deze techniek een belangrijk onderdeel vormt van deze thesis, wordt in dit onderdeel 

dieper op het principe van EIS ingegaan. 

 

Elektrochemische impedantiespectroscopie (EIS) wordt gebruikt om experimentele resultaten uit 

een onderzocht elektrochemisch systeem te interpreteren via een elektrisch model dat dezelfde 

impedantiekarakteristieken vertoont als dit systeem. Hierdoor kan de polarisatieweerstand en de 

elektrolytweerstand van een systeem worden verkregen.  

Experimentele resultaten worden verkregen door een wisselspanning met kleine amplitude en 

variabele frequentie over de elektrochemische cel aan te leggen en de resulterende stroom te 

meten. De verhouding van het wisselspanningssignaal tot de wisselstroomrespons geeft volgens 

de wet van Ohm de impedantie. 

Elke component die in het elektrisch model gehanteerd wordt, moet geassocieerd kunnen worden 

met een fysisch of elektrochemisch verschijnsel in het elektrochemisch systeem. Het elektrisch 

model kan als circuitelementen een weerstand, een capaciteit en een inductie bevatten of een 

schakeling van deze. De circuitelementen worden samen met hun uitdrukking voor impedantie 

voorgesteld in Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5: Elementen in equivalent circuit bij EIS 

 
Het elektrisch model voor een corroderend metaal dat alleen een ladingstransferoverpotentiaal 

vertoont wordt hier besproken. Dit model staat bekend als het model van Randles en wordt 

weergegeven in Figuur 2.10. Andere modellen die minder relevant zijn voor deze thesis worden 

niet aangehaald. 
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 In het Randles-ciruit stelt RΩ de elektrolytweerstand voor tussen WE en RE. Deze wordt 

hoofdzakelijk bepaald door het eindig elektrisch geleidingsvermogen van het elektrolyt. In deze 

component wordt ook de weerstand van de bedrading gerekend, hoewel deze over het algemeen 

verwaarloosbaar klein is. Cd stelt de dubbellaagcapaciteit van het systeem voor. Deze dubbellaag 

ontstaat aan het grensvlak metaal/elektrolyt. Rp stelt de ladingstransfer of polarisatieweerstand 

voor. Deze Rp karakteriseert de eigenlijke elektrochemische reactie indien deze alleen een 

ladingstransferoverpotentiaal vertoont. Het is belangrijk op te merken dat Rp geen passief 

weerstandselement is. Als een elektrisch circuit wordt gehanteerd waarin Rp door een klassiek 

weerstandssymbool wordt voorgesteld, wordt dit circuit een equivalent circuit (EC) genoemd 

aangezien hierbij een benadering van Rp wordt gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.10: Vereenvoudigd Randles-circuit 

 

Het Randles-circuit bevat een elektrolytweerstand (RΩ), een dubbellaagcapaciteit (Cd) en een 

polarisatieweerstand (Rp) die bepaald worden door de kinetische parameters 

(reactiesnelheidsconstante, transfercoëfficiënt) van de bij de corrosie betrokken anodische en 

kathodische reacties. Het Randles-circuit vormt meestal de basis voor meer complexe modellen. 

De impedantie van het Randles-circuit in functie van de (hoek)frequentie van de opgelegde 

wisselspanning kan voorgesteld worden als ( )Z ω : 

 

( )
1

p

p d

R
Z R

R C j
ω

ωΩ= +
+ ⋅ ⋅ ⋅

        (2.21) 

( )
( ) ( )

2

2 2
1 1

p p d

p d p d

R R C
Z R j

R C R C

ω
ω

ω ω
Ω

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅ ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥= + − ⋅
⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 met 1j = −   (2.22) 
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Het impedantiespectrum kan op verschillende manieren worden voorgesteld. In deze thesis wordt 

enkel de Nyquist-voorstelling gehanteerd en daarom wordt deze verder besproken. In een 

Nyquist-voorstelling worden de imaginaire en de reële component van de impedantie, 

respectievelijk "Z en 'Z  ten opzichte van elkaar uitgezet. De uitdrukkingen voor "Z en 'Z  worden 

uit vergelijking (2.22) bekomen: 

 

( ) ' "Z Z j Zω = + ⋅          (2.23) 

( )
'

2
1

p

p d

R
Z R

R Cω
Ω= +

+ ⋅ ⋅
       (2.24) 

( )
2

"
2

1
p d

p d

R C
Z

R C

ω

ω

⋅ ⋅
= −

+ ⋅ ⋅
       (2.25)  

 

De Nyquist-plot van het Randles model wordt gegeven in Figuur 2.11. De laagfrequente data 

bevinden zich aan de rechterkant van de figuur, punten bij hoge frequenties bevinden zich aan de 

linkerkant. Op deze plot kunnen de elektrolytweerstand RΩ en de polarisatieweerstand Rp bepaald 

worden zoals aangegeven op Figuur 2.11. De capaciteit Cd kan bepaald worden uit de 

resonantiefrequentie ωm bij de maximale waarde van "Z  : 1
d

m p

C
Rω

=  

 

 

 

 

 

Figuur 2.11: Nyquist-plot van het  Randles-circuit 

 

Experimentele impedantiegrafieken bekomen bij Ecor hebben vaak de vorm van een onderdrukte 

halfcirkel. Empirisch kan rekening gehouden worden met deze afwijking door de introductie van 

een exponent α in vergelijking (2.25) 

 
( )

( )
1

p

p d

R
Z R

R C j
αω

ω
Ω= +

+ ⋅ ⋅ ⋅
       (2.26) 



 39

2.5.2 Niet-elektrochemische Analysemethoden 

2.5.2.1 Neutronenradiografie/Neutronentomografie[32] 
 

Neutronenradiografie is een techniek waarbij een object bestraald wordt met neutronen. De 

doorgelaten neutronen worden gedetecteerd. Met behulp van deze techniek kunnen 

materiaaldefecten of inhomogeniteiten worden opgespoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.12[32]: Relatie tussen massa-attenuatiecoëfficiënt en atoomnummer voor X-stralen en neutronen 

 

Neutronen worden significant door lichte elementen geattenueerd en slechts weinig door zware 

elementen, waardoor het een complementaire techniek is met X-stralenradiografie (zie ook 

Figuur 2.12). Laatstgenoemde techniek wordt veel in de medische wereld gebruikt voor het 

weergeven van fracturen. Neutronenradiografie maakt het mogelijk om lichte elementen zoals 

waterstofbevattende componenten (vb.: corrosieproducten, polymeren) met hoog contrast weer te 

geven. 
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Neutronenbron Collimator
Object + 
Draaitafel

Detector 

Een voorbeeld wordt weergegeven in Figuur 2.13 waar in het X-stralen beeld de metalen 

onderdelen van het fototoestel duidelijk zichtbaar zijn, terwijl het neutronenbeeld de onderdelen 

uit kunststof duidelijk weergeeft. 

  

 

 

 

 

 

 

   (a)           (b) 

Figuur 2.13: X-straal beeld (a) en neutronenbeeld (b) van een fotocamera[32] 

 

Neutronentomografie is een techniek waarbij neutronenradiografiebeelden van een voorwerp 

worden opgenomen onder verschillende hoeken. De experimentele opstelling voor 

neutronentomografie wordt weergegeven in Figuur 2.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.14: Experimentele opstelling voor neutronentomografie 
 

De neutronenbron kan een kernreactor, een versneller of een neutronenstraler (isotoop) zijn. De 

collimator bepaalt de geometrische eigenschappen van de straal en bevat ook filters om het 

energiespectrum van de straal aan te passen. De straling wordt gedetecteerd als een 

tweedimensionele afbeelding die een projectie is van het object in het detectorvlak. Door 

gespecialiseerde software worden projecties uit verschillende hoeken omgezet tot een 3D 

reconstructie.  



 41

2.5.2.2 Contacthoekmetingen 
 

Contacthoekmetingen vormen een groot onderdeel van deze thesis. Daarom wordt het principe 

hieronder gedetailleerd uitgelegd.  

 

De contacthoek van een druppel water op een oppervlak wordt bepaald door de 

oppervlaktespanning van water, de ruwheid van het oppervlak waar de druppel op is aangebracht, 

de temperatuur en de hydrofobiciteit van het gebruikte oppervlak[33]. Uit contacthoekmetingen 

kan informatie bekomen worden i.v.m. de hydrofobiciteit van het gebruikte oppervlak, mits de 

andere parameters constant worden gehouden. 

 

De oppervlaktespanning van een vloeistof vindt zijn oorsprong in het energieverschil van een 

vloeistofmolecule in de bulk en een andere aan het grensvlak. De netto arbeid om een molecule in 

de bulk reversibel te verplaatsen naar een andere plaats in de bulk is nul, omdat de inwerkende 

cohesiekrachten elkaar opheffen ( 0iF =∑ ). Als echter een molecule uit de bulk reversibel wordt 

verplaatst naar het oppervlak moet er netto arbeid worden geleverd. De energie van de molecule 

aan het oppervlak zal groter zijn doordat er netto een adhesiekracht op de molecule inwerkt naar 

de bulk van de oplossing toe (Figuur 2.15).  

 

 

 

          

            

 

  (a)                (b) 

 

Figuur 2.15: Cohesiekrachten inwerkend op een vloeistofmolecule    

   a) in de bulk van de vloeistof 

b) aan het oppervlak van de vloeistof 
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Principieel is de oppervlaktespanning de energie per oppervlakte-eenheid maar deze kan ook 

geïnterpreteerd worden als een kracht per lengte-eenheid  

 

dW
dA

γ =    2

J N
m m

⎡ ⎤ ⎡ ⎤≈⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
    want [ ]J N m= ⋅  

 

Wanneer een druppel op een vast oppervlak wordt gebracht, kunnen op het raakpunt van de drie 

fasen (vast, vloeibaar en gasfase) de oppervlaktespanningen vectorieel worden voorgesteld (zie 

Figuur 2.16). 

 
Figuur 2.16: Voorstelling van de krachten die de contacthoek bepalen 

 

Hierbij is 

SVγ = Oppervlaktespanning op het raakvlak tussen vaste stof en damp 

SLγ  = Oppervlaktespanning op het raakvlak tussen vaste stof en vloeistof 

LVγ  = Oppervlaktespanning op het raakvlak tussen vloeistof en damp 

θ     = Contacthoek 

 

Wanneer een thermodynamisch evenwicht wordt bereikt, bestaat er een verband tussen deze 

oppervlaktespanningen en de gevormde contacthoek. Deze fundamentele betrekking is gekend als 

de vergelijking van Young: 

 

cosSV SL LVγ γ γ θ− =          (2.27) 
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Uit de vergelijking van Young blijkt dat de contacthoek onafhankelijk is van het volume van de 

vloeistofdruppel. Dit zal ondermeer van belang zijn bij het experimentele gedeelte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.17: Voorstelling van bevochtigingsgraden bij enkele contacthoeken 

 

Daarnaast is de contacthoek omgekeerd evenredig met de bevochtigingsgraad zoals in Figuur 

2.17 empirisch wordt aangetoond. Het bevochtigen van een substraat kan volledig 

thermodynamisch worden beschreven, maar er wordt in deze thesis niet verder op ingegaan. 

 

Bij meting van de contacthoek bij een thermodynamisch stabiel systeem kunnen we informatie 

verkrijgen over LVγ . Een waterdruppel op een vaste stof zal een bepaalde contacthoek vertonen 

afhankelijk van de verschillende LVγ -waarden. Door het toevoegen van een oppervlakactieve stof 

zal de waarde van LVγ  dalen.  

 

SLγ  is afhankelijk van het type oppervlak. Hierbij maakt men onderscheid tussen hoog- en 

laagenergetische oppervlakken. Een hoogenergetisch oppervlak wordt gekarakteriseerd door een 

hoge waarde van SLγ . Typische hoogenergetische oppervlakken zijn metalen. Deze stoffen 

streven ernaar hun oppervlakte-energie te minimaliseren door hun oppervlak te bezetten. Een 

typisch laagenergetisch oppervlak is bijvoorbeeld een polymeeroppervlak. 

 

cos SV SL

LV

γ γθ
γ

−
=           (2.28) 

 



 44

secundaire 
elektronen 

licht 

X-stralen 

~1µm 

teruggestrooide 
elektronen  

2.5.2.3 Rasterelektronenmicroscopie (SEM) 
 
Bij rasterelektronenmicroscopie wordt het oppervlak van een staal bemonsterd door deze in 

vacuum te beschieten met een elektronenbundel. De invallende elektronen veroorzaken het 

vrijkomen van secundaire elektronen die worden gedetecteerd. 

 

Invallende elektronen kunnen door elastische of inelastische verstrooiing respectievelijk 

teruggestrooide elektronen, elektromagnetische straling (X-straling, licht) en secundaire 

elektronen vrijstellen, zoals in Figuur 2.18 wordt weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.18: Mogelijke interacties van elektronen met materie[34] 

 

Afhankelijk van de gewenste informatie worden de teruggestrooide elektronen of de secundaire 

elektronen gedetecteerd.  
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Een schematische voorstelling van een SEM-opstelling wordt weergegeven in Figuur 2.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.19: Weergave van een SEM-toestel[34] 

 

De elektronenbron is meestal een wolfraamfilament dat op een negatieve potentiaal wordt 

gehouden. Door een stroom door dit filament te sturen wordt het verhit waarbij door 

thermionische emissie elektronen worden vrijgesteld. De verkregen elektronenbundel wordt 

gefocusseerd m.b.v. één of meerdere condensorlenzen tot een bundelgrootte van 1 à 5 nm wordt 

verkregen. Deze bundel wordt door middel van scanspoelen over het oppervlak gerasterd zodat 

een rechthoekig gebied wordt bemonsterd (zie Figuur 2.20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.20: Beeldvorming bij de SEM[34] 

 

Het bekomen beeld van een SEM als secundaire elektronen worden gedetecteerd is een lineaire 

vergroting van het oorspronkelijk beeld. 
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2.5.2.4 X-straaldiffractie (XRD) 
 
X-straal diffractie (XRD) is een analysetechniek die voor de studie van kristallijne stoffen wordt 

gebruikt. Wanneer een monochromatische X-straalbundel op een monster invalt, treedt elastische 

verstrooiing (Rayleigh verstrooiing) op met atomen van het monster (Zie Figuur 2.21). 

Afhankelijk van de karakteristieken van het kristalrooster kunnen de verstrooide X-stralen 

constructief of destructief interfereren. 

 

 

  

 

 

 

 

          (a)      (b) 

Figuur 2.21: Constructieve (a) of destructieve (b) interferentie bij XRD 

 

De wet van Bragg geeft aan wanneer constructieve interferentie optreedt: 

 

( )2 sinn dλ θ=  

 

 n = een geheel getal 

λ = golflengte van de invallende X-stralen 

 d = afstand tussen de kristalvlakken in het kristalrooster 

 θ = de hoek tussen de invallende X-straal en de gediffracteerde bundel 

 

De intensiteiten en hoeken waaronder constructieve interferentie optreedt, geven informatie over 

de eenheidscel van het bestudeerde kristallijne monster.  
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SRXRD (Synchrotron Radiation XRD) wordt gebruikt omdat deze enkele praktische voordelen 

heeft ten opzichte van conventionele XRD. Door gebruik te maken van synchrotron-straling kan 

een heel intense monochromatische X-straal verkregen worden die de meettijd van een monster 

drastisch reduceert. Een bijkomend voordeel is dat zeer kleine monsterhoeveelheden voldoende 

zijn om een goed spectrum te verkrijgen. Voor meer informatie over synchrotrontechnieken 

wordt naar gespecialiseerde literatuur[35] verwezen. 
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3 Studie van morfologische veranderingen door reductie 
 
Dit hoofdstuk heeft tot doel de morfologische veranderingen van een loden voorwerp door het 

elektrolytisch reductieproces te bestuderen. Dit werk draagt bij aan een lopende studie binnen de 

onderzoeksgroep, die tot doel heeft de basismechanismen van deze behandelingsmethode ten 

volle te begrijpen. In een eerste onderdeel van dit hoofdstuk wordt het elektrolytisch 

reductieproces nader toegelicht. In het tweede onderdeel wordt de karakterisatie van de 

morfologie besproken en in het laatste deel wordt een algemene conclusie gegeven. 

3.1 Elektrolytisch reductieproces 
 
De actieve corrosiekorst aanwezig op authentieke loden voorwerpen wordt gevormd door een 

langdurig proces dat onderhevig is aan vele factoren, zoals ook in §2.3.2 werd aangehaald. 

Hierdoor kan een analoge corrosiekorst moeilijk versneld in een labo worden nagemaakt. Bij de 

studie van de elektrochemische reductie van gecorrodeerd lood was het daarom aangewezen 

gebruik te maken van gecorrodeerde, niet kostbare, authentieke loden voorwerpen. Deze werden 

door het Centre National des Arts et Métiers (Parijs) ter beschikking gesteld. Het betreft loden 

gewichtjes van een model van een weefmachine. Dit model, dat hoofdzakelijk uit hout bestaat, 

werd geruime tijd tentoongesteld in een gesloten uitstalkast. Dit creëerde de ideale 

omstandigheden om actieve corrosie (§2.3.2) in de hand te werken.  
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Object 

Klem 

Voet 

TE WE R

Potentiostaat 

3.1.1 Instrumentatie en opstelling 
 

De gecorrodeerde objecten werden op een voetstuk gefixeerd zoals weergegeven in Figuur 

3.1(a). Aangezien deze objecten fungeren als werkelektrode werd een elektrische connectie  

gemaakt. Hiervoor werden de corrosieproducten over een klein gebied van het object verwijderd 

waarna er een krokodilklem op het blootliggend loodmetaal werd bevestigd. De klem werd 

geïsoleerd met een hars zodat de klem niet elektrochemisch actief kon zijn. Platinagaas (inert) 

werd gebruikt als tegenelektrode (TE) (zie Figuur 3.1(b)). De referentie-elektrode was een 

Hg/HgSO4 elektrode (XR210, Radiometer Analytical, Denemarken). Als elektrolyt werd een 0,1 

M Na2SO4–oplossing (99.95%, Carlo Erba, Italië) gebruikt.  

De reductie gaat door bij een constante potentiaal van  -1,3 V vs. Hg/HgSO4 waarbij de stroom 

wordt geregistreerd (chrono-amperometrie). Bij deze potentiaal kunnen de corrosieproducten 

PbO, PbCO3 en Pb(OH)2 worden omgezet tot metallisch lood (zie §2.1.4). Deze reductie wordt 

gecontroleerd door een potentiostaat (PGSTAT20, EcoChem, Nederland) bestuurd door het 

programma GPES (EcoChem, Nederland). Na reductie werden de objecten gespoeld met 

kraantjeswater en gedroogd met perslucht. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
            (a)           (b) 

 
Figuur 3.1: Werkelektrode (a) en opstelling (b) voor reductie 

1 cm 
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3.1.2 Reductiecurve 
 
Het typische verloop van de reductiecurve wordt weergegeven in Figuur 3.2. Deze toont aan dat 

de absolute waarde van de stroom een gestage daling toont in functie van de tijd waarna er 

stabilisatie optreedt. Voorafgaand onderzoek[36] binnen de onderzoeksgroep toonde aan dat in 

deze curve twee verschillende fasen kunnen worden onderscheiden op basis van het type 

corrosiestructuren (§2.3.3). In een eerste fase (duur circa 45 uur) worden de volumineuze 

corrosiestructuren gereduceerd en in een tweede fase de uniforme corrosiestructuren. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2: Verloop van de reductiecurve 
 

Het gearceerde oppervlak per type corrosiestructuur geeft een indicatie van de kinetiek van de 

reductie. Zo kan worden afgeleid dat de volumineuze corrosiestructuren relatief snel reduceren 

maar dat de uniforme corrosiestructuren langzaam en moeilijk reductie ondergaan. In wat volgt 

worden de twee fasen in het reductieproces besproken. 
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a) Eerste fase: Reductie volumineuze corrosiestructuren[36] 
 

Figuur 3.3 toont een set van optische microscopiebeelden in functie van de tijd. De lichte zones 

in de beelden zijn de corrosiestructuren. De donkere gedeelten stellen het metallisch lood voor. 

Doorheen de corrosieproducten zijn duidelijk loodaders waarneembaar. Hieruit kan worden 

afgeleid dat het reductieproces begint daar waar loodaders aanwezig zijn in de volumineuze 

corrosiekorst en zo doorgaat naar de randen van het object. Dit proces is relatief snel omdat de 

volumineuze corrosielaag een heel poreuze structuur bezit waardoor het makkelijk polariseert. 

 
              0 uur   9 uur             18 uur 

 
                27 uur            36 uur            45 uur 

Figuur 3.3: Microscopische opnames van het reductieproces (1e fase)[36] 

b) Tweede fase: Reductie uniforme corrosiestructuren 
 

Eerder onderzoek[36] binnen de onderzoeksgroep toonde aan dat de reductierichting hier ook  

doorgaat van het loodmetaal naar de randen van het object toe. Het moeilijk doorgaan van deze 

fase kan te wijten zijn aan de compacte laag van uniforme corrosiestructuren. Hierdoor kunnen de 

carbonaationen die ontstaan tijdens het reductieproces moeilijk door deze laag migreren, 

waardoor het reductieproces belemmerd wordt.  

250 µm 

250 µm 

Loodaders 
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3.2 Karakterisatie van de morfologie  
 
Verschillende analysetechnieken werden toegepast om informatie te bekomen m.b.t. 

veranderingen door het reductieproces: optische beeldvorming voor de visuele morfologische 

veranderingen en NT voor de bulkanalyse. SRXRD werd gebruikt voor de studie van 

veranderingen in samenstelling en SEM voor de weergave van topografische veranderingen.  

3.2.1 Optische beeldvorming 
 
In Figuur 3.4 worden optische beelden van het loden object voor en na reductie weergegeven. 

Voor reductie zijn duidelijk witte corrosieproducten zichtbaar die hoofdzakelijk uit 

loodcarbonaten bestaan (zie verder §3.2.2). Deze zijn niet langer waarneembaar in het beeld na 

reductie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (a)     (b) 

 
Figuur 3.4: Optisch beeld voor (a) en na reductie (b) 

 
De donkergrijze kleur na reductie (Figuur 3.4(b)) duidt op een verandering in de 

corrosiestructuren. De witte gedeelten die nog aanwezig zijn op het oppervlak van het 

gereduceerde object kunnen uniforme corrosiestructuren zijn die niet compleet gereduceerd 

werden. Dit kunnen ook gedeelten zijn die los op het oppervlak lagen waardoor deze niet 

elektrochemisch actief waren en niet konden worden gereduceerd. Het oppervlak van loodmetaal 

dat ontstaat na reductie blijkt zeer reactief te zijn. Dit wordt waargenomen door ontstaan van een 

roodbruine kleur op het object tijdens het spoel- en droogproces. Dit is te wijten aan een snelle 

reoxidatie (rode kleur = α-PbO). Dit beeld toont daarenboven aan dat de algemene vorm goed 

bewaard is gebleven. 

1 cm 
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3.2.2 SRXRD 
 
De corrosieproducten op het object kunnen via SRXRD geïdentificeerd worden door de pieken in 

het spectrum te vergelijken met referentiespectra. Het vergelijken van de spectra voor en na 

reductie levert daarbij informatie over de veranderingen in samenstelling. 

 

Stalen (enkele mg) van de 2 types corrosiestructuren voor en na reductie werden op verschillende 

plaatsen van het object genomen, tot poeders vermalen en afzonderlijk geanalyseerd. 

a) Instrumentatie 
 

De spectra van de corrosieproducten werden opgenomen aan station 9.6 van de Synchrotron 

Radiation Source (SRS) in Daresbury Laboratories (UK). Een intense monochromatische bundel 

met een energie van 14,25 keV (λ = 0,87 Å) werd gebruikt om het diffractiepatroon in 

transmissiemodus te verkrijgen. Hierbij stond de detector in het verlengde gepositioneerd t.o.v. de 

inkomende bundel. De diffractiepatronen werden gecollecteerd m.b.v. een Quantum-4 CCD 

detector. Deze detector bezit 1152 x 1242 pixels met een nominale pixelgrootte van 81,7 µm². De 

aldus verkregen cirkelvormige diffractiepatronen werden met het programma Fit2d[37] omgezet 

tot 2θ spectra. 

 

De spectra na reductie werden opgenomen aan de XMaS-beamline van de European Synchrotron 

Radiation Facility (ESRF) te Grenoble (Frankrijk). Hierbij werd een monochromatische bundel 

met een energie van 8 keV (λ = 1,55 Å) gebruikt om het diffractiepatroon in reflectiemodus te 

verkrijgen. Hierbij stond de detector onder een hoek van 45° gepositioneerd t.o.v. de inkomende 

bundel. De diffractiepatronen werden gecollecteerd m.b.v. een MarCCD camera. Deze detector 

bezat 2048 x 2048 pixels en een nominale pixelgrootte van 80 µm². Door de positie van de 

detector werden ellipsvormige diffractiepatronen verkregen. Deze werden m.b.v. het programma 

MARPROJECT (© prof. M. Dowsett, Universiteit Warwick, UK) omgezet tot 2θ spectra.  

 

Aangezien de 2θ spectra aan twee stations met verschillende energie werden verkregen, was het 

noodzakelijk deze m.b.v. de wet van Bragg om te zetten tot roosterafstanden (d-space). Deze 

spectra zijn onafhankelijk van de gebruikte energie.  
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b) Resultaten 
 

In Figuur 3.5 wordt de intensiteit van de verschillende spectra genormaliseerd t.o.v. de meest 

intense piek weergegeven i.f.v. de roosterafstand in Å. Aangezien de spectra van de 2 types 

corrosiestructuren uit dezelfde corrosieproducten bleken te bestaan wordt enkel het spectrum van 

de volumineuze corrosiestructuren voor en na reductie weergegeven. De referentiespectra voor 

lood, plumbonacriet (6PbCO3·3Pb(OH)2·PbO) en hydrocerussiet (2PbCO3·Pb(OH)2) worden ook 

weergegeven. Referentiespectra waarvan de karakteristieke pieken niet overeenkwamen met deze 

van de corrosiestructuren worden hierbij buiten beschouwing gelaten.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figuur 3.5: SRXRD-spectra van corrosieproducten voor en na reductie + referentiespectra 

 
De breedte van de SRXRD-pieken in een spectrum wordt beïnvloed door instrumentele factoren 

en kristallietgrootte. Aangezien de monstervoorbereiding identiek was, zal het verschil in de 

breedte van de pieken voor en na reductie hoogstwaarschijnlijk te wijten zijn aan instrumentele 

factoren.  

 

 



 55

Uit de spectra kunnen we afleiden dat voor reductie alle pieken kunnen worden toegewezen aan 

plumbonacriet en hydrocerussiet, wat er op wijst dat deze producten in hoofdzaak aanwezig zijn. 

Ook de karakteristieke pieken van lood zijn aanwezig. Dit komt omdat de volumineuze 

corrosiestructuren nog loodaders bezitten (Figuur 3.3). Na reductie worden enkel de 

karakteristieke pieken van lood waargenomen bij alle gereduceerde corrosietypes. Hierdoor kan 

besloten worden dat de reductie de corrosieproducten volledig terug omzet naar metallisch lood, 

binnen de gevoeligheid van de techniek. 
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3.2.3 Neutronentomografie (NT) 
 

a) Instrumentatie 
 
Neutronentomografie (theorie zie § 2.5.2.1) werd uitgevoerd aan het NEUTRA station       

(http://neutra.web.psi.ch ) van de splijtingsneutronenbron SINQ aan het Paul Scherrer Instituut 

(PSI) in Zwitserland. Thermale neutronen met een meest waarschijnlijke energie van 25 MeV 

werden verkregen door het laten inslaan van hoog energetische protonen op een zwaar element. 

Opnames werden gemaakt met een gekoelde trage scan CCD met een 1024 x 1024 pixel chip 

(cameratype DV 434, Andor Technology). Het opgenomen beeld was 97 × 97 mm waardoor de 

pixelgrootte 95 × 95 µm bedroeg. In totaal werden 240 projecties opgenomen waarbij het object 

over 180 graden werd geroteerd. De projecties werden gereconstrueerd tot een 3D beeld door het 

programma OCTOPUS[38] en met elkaar vergeleken met het softwarepakket VGStudio[39].  

 

b) NT: gereconstrueerde beelden 
 
De gereconstrueerde tomografiebeelden voor en na het reductieproces worden weergegeven in 

Figuur 3.6. Ze geven een verschil in attenuatiecoëfficiënt weer met name de rode gedeelten in de 

doorsnede voor reductie zijn plaatsen waar neutronen sterk geattenueerd worden. Gezien dit 

vooral door lichte elementen (H,C,O) gebeurt (zie §2.5.2.1), stellen de rode gebieden de 

corrosieproducten plumbonacriet en hydrocerussiet voor. De grijze gedeelten zijn gebieden met 

een lage attenuatiecoëfficiënt zoals metallisch lood. Na reductie worden de sterk attenuerende 

gebieden niet meer waargenomen, wat er op wijst dat de corrosieproducten gereduceerd werden.  
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Het valt op dat in Figuur 3.6(a) en (b) geen corrosieproducten op het oppervlak lijken aanwezig 

te zijn (geen rode kleur) hoewel bij het optische beeld (Figuur 3.6(a)) duidelijk witte 

corrosieproducten zichtbaar waren. Dit fenomeen kan worden verklaard door rekening te houden 

met het groot absorptieverschil tussen het gecorrodeerd oppervlak (hoge attenuatie) en de 

omringende lucht (lage attenuatie) gecombineerd met de beperkte resolutie van de techniek (~1 

mm). Dit resulteert in dezelfde grijze kleur op het oppervlak bij beide gereconstrueerde beelden. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         VOOR           NA              VOOR       NA                VOOR    NA 

  (a)               (b)        (c) 
 
Figuur 3.6: NT beeld van het object (a), de doorsnede (b) en de corrosieproducten (c) voor en na reductie 
 

Computertechnieken maken het mogelijk enkel de corrosieproducten weer te geven (Figuur 

3.6(c)). Deze tonen duidelijk aan dat er na reductie geen corrosieproducten meer detecteerbaar 

zijn. De corrosieproducten zichtbaar in het beeld na reductie zijn te wijten aan het feit dat dit 

gedeelte van het object niet in de elektrolytoplossing was ondergedompeld en dus niet 

gereduceerd werd. Hieruit kan besloten worden dat neutronentomografie een geschikte niet-

destructieve techniek is om de aantasting door corrosie van een object weer te geven. Het is met 

deze techniek ook mogelijk een indicatie te geven van het resultaat van een behandelingsmethode 

die de corrosiekorst verwijdert.  
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3.2.4 Rasterelektronenmicroscopie (SEM) 
 
De topografische veranderingen van het loodoppervlak werden m.b.v. een 

rasterelektronenmicroscoop (FEI Quanta 200F, USA) gevisualiseerd. De twee types 

loodcorrosiestructuren werden onderzocht.  

a) Volumineuze corrosiestructuren 
 

In Figuur 3.7 worden secundaire elektronenbeelden van volumineuze corrosiestructuren voor en 

na reductie weergegeven. Exact dezelfde plaats op het object voor en na reductie wordt 

weergegeven.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuur 3.7: Secundaire elektronenbeelden van volumineuze corrosiestructuren voor en na reductie 
 

Hierdoor kan uit de beelden een volumevermindering na reductie worden vastgesteld. De schaal 

is 0,2 mm wat impliceert dat de veranderingen nog met het blote oog kunnen worden 

waargenomen. Ondanks deze volumevermindering na reductie is het profiel van de 

oorspronkelijke volumineuze corrosieproducten nog waarneembaar. Het resultaat hiervan is dat 

de informatie die nog in de corrosiekorst aanwezig is hoofdzakelijk behouden blijft. In Figuur 

3.6(a) kan deze volumevermindering via NT ook worden waargenomen.  

 

VOOR REDUCTIE NA REDUCTIE 
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b) Uniforme corrosiestructuren 
 

In Figuur 3.8 worden de secundaire elektronenbeelden van de uniforme corrosiestructuren voor 

en na reductie weergegeven. De schaal bedraagt 20 µm wat impliceert dat de veranderingen niet 

meer met het blote oog waarneembaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3.8: Secundaire elektronenbeelden van uniforme corrosiestructuren  voor en na reductie 
 

Voor reductie is het oppervlak korrelig en is er weinig ordening. Tijdens de reductie worden 

granulaire, poreuze structuren gevormd. Deze structuren van metallisch lood bezitten een groot 

specifiek oppervlak en zouden de grote reactiviteit tijdens het droogproces kunnen verklaren (zie 

Figuur 3.4(b)). Een mogelijke oplossing om deze reoxidatie tegen te gaan is het aanleggen van 

een coating (zie § 3.3). Dit vermijdt het droogproces van het poreuze metallische oppervlak. 

VOOR REDUCTIE NA REDUCTIE 
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3.3 Besluiten 
 
Bovenvernoemde experimenten werden uitgevoerd op gecorrodeerde authentieke loden 

voorwerpen, die beschikbaar werden gesteld door het Centre National des Arts et Métiers.  

 

Met behulp van SRXRD werden de aanwezige corrosieproducten geïdentificeerd als 

hoofdzakelijk plumbonacriet en hydrocerussiet. Bij objecten die ernstig werden gecorrodeerd kon 

NT op een niet-destructieve manier resterende informatie uit de corrosiekorst halen en een 

indicatie geven van het resultaat van het verwijderen van de corrosiekorst.  

 

Door het aanleggen van een potentiaal in een 3-elektrodeopstelling konden corrosieproducten 

selectief worden gereduceerd. Het opnemen van een reductiecurve (I in functie van t) toonde aan 

dat het reductieproces in 2 stappen verliep: in een eerste, relatief korte fase werden de 

volumineuze corrosiestructuren gereduceerd. In een tweede, langere fase werden de uniforme 

corrosiestructuren omgezet. De reductierichting verliep hierbij van het loodmetaal naar de rand 

van het object toe. De reductie zette de corrosieproducten zoals verwacht om tot metallisch lood 

wat met SRXRD-metingen werd bevestigd.  

 

Via SEM en NT kon worden vastgesteld dat volumineuze corrosiestructuren een 

volumevermindering ondergingen door het reductieproces. Via SEM werd vastgesteld dat 

uniforme corrosiestructuren een drastische vergroting van het specifiek oppervlak ondergingen. 

Dit zou de hoge reactiviteit van het oppervlak kunnen verklaren waardoor reoxidatie optrad bij 

droging. 

 

Het aanleggen van een coating kan hierbij een oplossing bieden omdat deze stap het drogen 

vermijdt. In het volgende onderdeel wordt een mogelijke coating besproken en gekarakteriseerd. 
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4 Karakterisatie van een coating: Pb(CH3(CH2)8COO)2 
 

Na een reductiebehandeling is het wenselijk het loden voorwerp te bedekken met een dunne 

coating om reoxidatie te vermijden. Een ideale coating dient aan volgende vereisten te voldoen:  

 

 - Corrosie-inhibitie (vergroten van de Rp) 

- Stabiel in waterig milieu 

- Goedkoop 

- Reversibel aan te brengen 

- Eenvoudige aanleg 

- Esthetisch verantwoord (geen drastisch kleurverschil met het te coaten object)  

 

Dit hoofdstuk gaat na in hoeverre loodzepen aan bovenvermelde eisen voldoen om deze als 

potentiële coating voor loden voorwerpen te gebruiken. Dit hoofdstuk omvat 3 onderdelen. In een 

eerste onderdeel worden de karakteristieken van loodzepen besproken. In een tweede onderdeel 

wordt de karakterisatie van de coating besproken en in een laatste onderdeel wordt een algemene 

conclusie geformuleerd. 

4.1 Loodzepen 
 

4.1.1 Selectie van een coating  
 

De keuze om loodzepen te testen als mogelijke coating werd gebaseerd op een publicatie van 

Rocca et al[28]. In deze studie werden de coatings aangelegd door lood onder te dompelen in 

oplossingen van natriumcarboxylaten met algemene formule CH3(CH2)n-2COONa, afgekort NaCn 

waarbij n varieerde van 7 tot en met 11. Hierdoor werden loodzepen met algemene formule 

Pb(CH3(CH2)n-2COO)2, afgekort Pb(Cn)2 gevormd. Verder worden de afkortingen NaCn en 

Pb(Cn)2 gehanteerd voor deze verbindingen.  
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Zuurstof

Lood

Koolstof

De gevormde loodzepen blijken kristallijn te zijn. De structuur van Pb(C10)2 wordt in Figuur 4.1 

weergegeven. De analoge kristalstructuren met n = 7-11 zouden heel vergelijkbaar zijn met deze 

voor Pb(C10)2 [28]. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.1: Kristallografische structuur van Pb(C10)2

[28] 

 
 

De auteurs toonden eveneens aan dat de inhibitie-efficiëntie van verschillende loodzepen 

afhankelijk is van de lengte van de koolstofketen, de concentratie van de NaCn-oplossing en de 

aanlegduur. Loodzepen met 10 en 11 koolstofatomen blijken de beste inhiberende eigenschappen 

te bezitten. Het is praktisch niet mogelijk loodzepen aan te leggen met n>11 omdat de 

corresponderende natriumcarboxylaten heel slecht wateroplosbaar zijn. In verdere experimenten 

wordt een 0,05 M NaC10–oplossing gebruikt, wat een goed compromis vormt tussen de inhibitie-

efficiëntie van de coating en de oplosbaarheid van het corresponderende natriumcarboxylaat.  

 
Dit onderzoek spitst zich toe op het nader bestuderen van de stabiliteit van de gevormde Pb(C10)2-

coating en de karakterisatie m.b.v. EIS, contacthoekmetingen, OCP-metingen en 

massawinstmetingen, wat in de publicatie van E. Rocca et al. niet aan bod kwam. 
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4.1.2 Aanleggen van de coating door onderdompeling 
 
Afhankelijk van de gebruikte techniek om de coating te karakteriseren werd een loodplaatje of 

een loodelektrode gebruikt. Zo werden loodplaatjes gebruikt voor massawinstmetingen en SEM-

metingen terwijl een loodelektrode bij contacthoekmetingen, EIS, OCP-metingen en EIS-XRD 

werd aangewend. 

 
De loden plaatjes (Goodfellow, UK) hebben een dimensie van 20x20x1mm en werden gepolijst 

met Buehler silicon carbide polijstpapier (Grit 600, P1200, USA) en ontvet met ethanol. 

 
De loodelektroden bestaan uit een loden cilinder welke in een epoxyhars wordt gefixeerd. De 

diameter van het loodoppervlak bedraagt hierbij 10 mm. Om de geleidbaarheid te verzekeren 

wordt deze cilinder m.b.v. zilverpasta gehecht aan een holle koperen cilinder met schroefdraad, 

zoals ook in Figuur 4.2(a) wordt weergegeven. Om een reproduceerbaar oppervlak te bekomen 

wordt de elektrode gepolijst volgens de methode beschreven door Struers[40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                (a)    (b) 
 

Figuur 4.2: Loodelektrode (a) en opstelling (b) voor elektrochemische studie van Pb(C10)2 
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De loodelektrode is de werkelektrode (WE) in een elektrochemische cel waarbij een platinagaas 

als tegenelektrode (TE) wordt gebruikt (zie Figuur 4.2(b)). De referentie-elektrode is een 

Hg/HgSO4 elektrode (XR210, Radiometer Analytical, Denemarken). Als elektrolyt wordt een 

0,05 M NaC10 oplossing gebruikt (zie §3.2.1.1). Deze wordt bereid door 0,05 mol 

CH3(CH2)8COOH (Capric Acid, <98 %, purum, Fluka, België) te neutraliseren met NaOH (p.a., 

<98%, Vel, België). Het eindpunt van de titratie wordt vastgesteld door de helderheid van de 

oplossing. Het elektrochemisch systeem werd m.b.v. een potentiostaat (PGSTAT20, EcoChem, 

Nederland) gecontroleerd en bestuurd door het programma GPES (EcoChem, Nederland). Voor 

de opname van EIS wordt de software FRA (EcoChem, Nederland) gebruikt.  
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4.2 Karakterisatie van de coating 

4.2.1 Massawinstmetingen 
 
Het aanleggen van een coating gaat gepaard met een massawinst omdat het oppervlak met een 

loodzeep wordt bezet. Het meten van de massawinst (=massana-massavoor) na onderdompeling 

voor bepaalde tijd levert informatie op over de groeisnelheid van het beschouwde systeem.  

In dit experiment werden loodplaatjes ondergedompeld in 0,05 M NaC10 gedurende verschillende 

perioden en de massawinst werd bepaald met een analytische balans (Mettler AE240). 

Loodelektroden kunnen hierbij niet gebruikt worden omdat de verkregen massawinst van 

dezelfde grootte-orde (0,1 mg) is als de standaarddeviatie op de analytische balans.  Loodplaatjes 

hebben daarentegen een groter oppervlak, zodat de corresponderende massawinst groter is. De 

massawinst in functie van de aanlegduur wordt weergegeven in Figuur 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figuur 4.3: Massawinst in functie van de tijd 
 

In Figuur 4.3 kan vanaf 1 uur een lineair verband (R² = 0,999) worden vastgesteld. De 

massawinstcurve moet theoretisch door de oorsprong gaan. Dit impliceert dat de initiële 

groeisnelheid groter moet zijn dan deze na één uur. Een benadering voor het verwacht initieel 

gedrag wordt in Figuur 4.3 in stippellijn weergegeven. Uit de helling van de trendlijn kan een 

groeisnelheid van 0,077 mg·cm-2·h-1 worden berekend. 
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4.2.2 Rasterelektronenmicroscopie (SEM) 
 
Loden plaatjes werden gecoat door onderdompeling in 0,05 M NaC10 en gedroogd met perslucht. 

Het oppervlak van de gecoate plaatjes werd met SEM bestudeerd in functie van de aanlegduur 

van de coating om de morfologie van de coating te achterhalen en eventuele groeifasen te kunnen 

onderscheiden. De secundaire elektronenbeelden van het oppervlak gecoat gedurende 6, 12, 18 en 

24 uur wordt weergegeven in  Figuur 4.4. De schaal van de beelden bedraagt 50 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.4: Secundaire elektronenbeelden van het oppervlak  na 6, 12, 18 en 24 uur coaten 
 

Op het beeld na zes uur is duidelijk een eerste fase in het groeiproces waar te nemen waarbij zich 

blokvormige structuren op het oppervlak vormen. In een tweede groeifase (vanaf 12 uur) wordt 

deze laag bedekt met vlokvormige structuren die verder groeien en uiteindelijk (na 24 uur) het 

hele oppervlak bedekken. Er dient opgemerkt te worden dat de verschillende groeifasen van de 

coating geen invloed lijken te hebben op de lineaire massawinst.  

6 uur 12

18 uur 24 uur
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4.2.3 Elektrochemische impedantie spectroscopie (EIS) 
 

a) Bestuderen van de polarisatieweerstand in functie van de aanlegduur 
 
De verandering van de polarisatieweerstand in functie van de aanlegtijd Pb(C10)2 werd bestudeerd 

met EIS (zie §2.5.1.3). In dit experiment werden loodelektroden gepolijst en ondergedompeld in 

een 0,05 M NaC10 oplossing. De gevormde coating werd gekarakteriseerd door het opnemen van 

Nyquist-plots in functie van de tijd. Hierbij werd de frequentie gevarieerd van 1 kHz tot 100 

mHz. De verschillende opnames van 0 tot 8 uur worden weergegeven in Figuur 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (a)          (b) 
Figuur 4.5: Nyquistplots i.f.v. aanlegtijd (a) en detail (b) 

 
De polarisatieweerstand werd berekend uitgaande van een Randles circuit (§2.5.1.3). Dit circuit is 

een goede benadering voor de coating aangezien samengedrukte halfcirkels werden verkregen. 

De polarisatieweerstand werd benaderd door de hoogfrequente data (begin van de Nyquistplots) 

te fitten aan halfcirkels. Laagfrequente data werden bij het fitten buiten beschouwing gelaten 

aangezien deze meer meettijd vereisten waardoor het systeem significant veranderde tijdens de 

meettijd. In Figuur 4.5(a) is een algemeen beeld te zien van de verandering van de Nyquistplots 

in functie van de tijd. In Figuur 4.5(b) wordt een deel van de grafiek uitvergroot om duidelijk te 

maken wat de beginsituatie (zuiver lood) is.  
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De polarisatieweerstand in functie van de aanlegduur wordt weergegeven in Figuur 4.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.6: polarisatieweerstand in functie van de aanlegduur 
 

Na 2 uur onderdompeling wordt een lineair verband vastgesteld tussen de polarisatieweerstand en 

de aanlegduur. Dit is consequent met de verkregen massawinst in §4.2.1. De initiële kleine 

veranderingen van de polarisatieweerstand kunnen te wijten zijn aan de nog niet volledige 

bedekking van het loodoppervlak waardoor lage Rp-waarden worden verkregen. Na 2 uur is de 

polarisatieweerstand al 3 grootte-orden groter dan de beginsituatie. 

  

Pogingen werden ondernomen om de aanleg van de loodzeep in functie van de tijd te volgen met 

de polarisatieweerstandmethode (zie §2.5.1.2). Door de aangroei van de coating veranderde het 

systeem echter te snel in functie van de tijd zodat geen lineair verband kon worden vastgesteld en 

geen relevante informatie uit deze metingen kon worden verkregen. Een bijkomend probleem was 

dat als de coating verder aangroeide, de stromen zodanig klein werden dat ze niet meer konden 

worden opgemeten. 
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b) Bestuderen stabiliteit in ASTM D1384 
 

In een tweede experiment werd de stabiliteit van de coating geëvalueerd.  Een elektrode gecoat 

gedurende 6 uur werd hiervoor in een ASTM D1384[41]-oplossing ondergedompeld en 

impedantiespectra werden opgenomen in functie van de tijd. ASTM D1384 is een zoutoplossing 

met 148 mg/L NaSO4, 165 mg/L NaCl en 138 mg/L NaHCO3. Deze oplossing is geschikt om de 

stabiliteit van de coating te evalueren aangezien het representatief is voor het milieu waarin 

atmosferische corrosie optreedt.  

 

In Figuur 4.7 worden de impedantiespectra weergegeven in functie van de tijd ondergedompeld 

in ASTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)            (b) 

Figuur 4.7: Nyquistplots i.f.v. tijd ondergedompeld in ASTM (a) en detail (b) 
 

In Figuur 4.7(a) valt op dat laagfrequente datapunten drastisch afwijken van het voorspeld 

halfcirkelvormig gedrag. Dit is te wijten aan het oplossen van de coating in de ASTM-oplossing 

gedurende de meting. Na 1,5 uur is de coating compleet opgelost. Na 1,5 uur worden terug 

halfcirkels bekomen (zie Figuur 4.7(b)). Dit wordt veroorzaakt door de vorming van een laag 

loodcarbonaat[4]. Dit werd door de witte kleur op de elektrode bevestigd. De polarisatieweerstand 
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werd terug bekomen door hoogfrequente data te fitten aan halfcirkels. De polarisatieweerstand in 

functie van de tijd ondergedompeld in ASTM wordt weergegeven in Figuur 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.8: polarisatieweerstand in functie van de aanlegduur 

 

Uit de resultaten valt op dat de polarisatieweerstand initieel sterk daalt in functie van de tijd 

ondergedompeld in ASTM. Er is een overgangsfase aanwezig rond 1,5 uur waarbij geen 

halfcirkel kan worden gefit aan de data.. Na 1,5 uur begint een carbonaatlaag zich te vormen en 

na 3,5 uur passiveert deze laag het oppervlak, resulterend in een constante polarisatieweerstand in 

functie van de tijd. Dit indiceert dat de coating niet stabiel is in ASTM. 
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4.2.4 EIS-SRXRD met de eCell[42] 
 

De eCell (© prof. M. Dowsett, Universiteit Warwick, UK) is een elektrochemische cel die 

ontworpen werd om elektrochemische en spectroscopische metingen aan het oppervlak simultaan 

te kunnen uitvoeren. Een Pb(C10)2-coating werd aangelegd in functie van de tijd, terwijl SRXRD 

samen met impedantiemetingen werden uitgevoerd.  

 

De spectra van de corrosieproducten werden opgenomen aan station 6.2 van de Synchrotron 

Radiation Source (SRS) te Daresbury Laboratories (UK). Dit is een bundellijn die speciaal 

uitgerust is voor tijdsgeresolveerde  SRXRD-experimenten. Een intense monochromatische 

bundel met een energie van 8,87 keV (λ = 1,40 Å) werd gebruikt om het diffractiepatroon te 

verkrijgen. De diffractiepatronen werden gecollecteerd m.b.v. een 1 dimensionele wide angle X-

ray scattering (WAXS) detector. Meer informatie over de bundellijn en de detector is terug te 

vinden in de literatuur[43]. 

Bij het opnemen van de impedantieplots werd de frequentie gevarieerd tussen 1 kHz en 100 mHz. 

 

Een Pb(C10)2 referentiepoeder werd aangemaakt door precipitatie van Pb(NO3)2 met NaC10. De 

Pb(C10)2-neerslag werd gefiltreerd en vijf keer met gedeïoniseerd water gewassen. Het 

referentiespectrum werd opgemeten en wordt weergegeven in Figuur 4.10. 

a) Bespreking van de eCell 
 
In Figuur 4.9 wordt een schematische figuur van de eCell weergegeven. Dit is de opvolger van de 

eCell die in de literatuur[42] wordt besproken. Deze bestaat uit een Teflon cilinder. In het midden 

van deze cilinder bevindt zich een beweegbare voet waar de werkelektrode op wordt 

vastgeschroefd. De positie van de voet wordt gecontroleerd door een stappenmotor die 

softwarematig wordt bestuurd. Visueel worden een elektrochemische positie en een X-

stralenpositie vastgelegd. De elektrochemische positie wordt zo diep mogelijk gekozen zodat er 

geen invloed is op de elektrochemie van het systeem. De X-stralenpositie wordt tegen het 

binnenvenster geplaatst. Het binnenvenster bestaat uit PET en is een rond plaatje waar een 

rechthoekige opening in werd gemaakt om de dikte van de vloeistoffilm tussen elektrode en 

buitenvenster vast te leggen (125 µm).  
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Het buitenvenster dat wordt gebruikt bestaat uit kapton (polyimide) omdat deze een laag 

achtergrondsignaal geeft. De kromming van het venster kan worden aangepast met de andere 

motor. De tegenelektrode bestaat uit een platina ring en de referentie-elektrode is een Ag/AgCl-

elektrode. Het drie-elektrodesysteem wordt via een potentiostaat gecontroleerd.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 4.9 : Voorstelling van de eCell (© prof. M. Dowsett, Universiteit Warwick, UK) 
 

b) EIS-SRXRD 
 

De eCell werd gevuld met 0,05 M NaC10 en een gepolijste loodelektrode werd gemonteerd op de 

beweegbare voet. De cel werd zo geplaatst dat de inkomende straling het oppervlak van de 

elektrode onder een hoek van 10 graden raakte. Een grotere hoek resulteerde in een kortere X-

stralen weglengte doorheen de vloeistoflaag waardoor de intensiteit verhoogde. De straling drong 

hierbij echter veel dieper door dan enkel de bovenste laag van de elektrode waardoor minder 

relevante informatie werd verkregen. Het experiment werd gestart met de elektrode in de X-

stralenpositie en een SRXRD-meting werd uitgevoerd. De tijd nodig om een SRXRD-meting uit 

te voeren was 20s. Na deze SRXRD-meting werd de elektrode tot de elektrochemische positie 

gebracht waar een impedantieplot werd opgenomen. Het opnemen van de impedantieplot duurde 

minimaal 10 minuten. Exact één uur na de eerste SRXRD-plot werd de elektrode terug in de X-

stralenpositie gebracht en een tweede scan opgenomen. Verdere EIS-SRXRD scans werden op 

deze manier opgenomen. 
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c) Resultaten 
 
De bekomen EIS-spectra zijn analoog als deze bij het aanlegexperiment uit vorig hoofdstuk 

(§4.2.3a)) en worden hier niet herhaald. In Figuur 4.10 wordt de intensiteit van de verschillende 

spectra genormaliseerd t.o.v. de meest intense piek weergegeven i.f.v. de roosterafstand. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 4.10: SRXRD-spectra in functie van de tijd samen met lood en Pb(C10)2 referentiespectra 
 
 

Initieel worden enkel de karakteristieke pieken van lood waargenomen in het verkregen spectrum. 

Vanaf 2 uur zijn de meest intense karakteristieke pieken van Pb(C10)2  (tussen 3,6 en 4,2) waar te 

nemen.  De intensiteit van deze pieken stijgt in functie van de aanlegtijd wat aantoont dat de 

coating aangroeit.  

Met de eCell is het dus mogelijk EIS en SRXRD te koppelen en te meten in functie van de tijd. 

Dit is het eerste experiment binnen de onderzoeksgroep waarbij SRXRD-metingen gekoppeld 

werden met elektrochemische impedantiespectroscopie. 
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4.2.5 Potentiaalmetingen 
 

a) Bestuderen van de OCP in functie van de aanlegduur 
 
De evenwichtselektrodepotentiaal werd eerder besproken in §2.5.1.1. In een eerste experiment 

werd de potentiaal in functie van de tijd gevolgd bij het aanleggen van een loodzeep in 0,05 M 

NaC10 (Figuur 4.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.11: Evenwichtselektrodepotentiaal in functie van de aanlegduur in 0,05M NaC10 

 
De potentiaal start van ~ -0,9 V vs Hg/HgSO4, een potentiaal die vaak opgemeten wordt bij lood 

in waterige systemen. Het OCP verandert de eerste uren heel snel wat impliceert dat het 

elektrodeoppervlak en oplossing nabij het oppervlak verandert. Na een vijftal uur wordt nagenoeg 

een constante potentiaal waargenomen. Dit wijst er op dat het elektrodeoppervlak en omliggende 

oplossing nagenoeg constant geworden zijn. Gezien het massaexperiment in §4.2.1 kan besloten 

worden dat een steady state toestand optreedt. Na een vijftal uur heeft het oppervlak constante 

karakteristieken en is er een constante aanvoer van NaC10 naar het elektrodeoppervlak.  
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b) Bestuderen stabiliteit in ASTM D1384 
 
In een tweede experiment werd de stabiliteit van de gevormde coating nagegaan in ASTM. 

Hiertoe werd de loodelektrode gedurende 6 uur gecoat, waarna de potentiaal werd geregistreerd 

in functie van de tijd ondergedompeld in ASTM (zie Figuur 4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.12: Evenwichtselektrodepotentiaal in functie van de tijd ondergedompeld in ASTM 

 

Als de coating geen veranderingen ondergaat, zou theoretisch een vlakke curve moeten verkregen 

worden. Initieel is er echter een afwijkend gedrag vast te stellen. Vanaf 1 uur is een dalende trend 

waar te nemen wat er op wijst dat de coating oplost. Dit is consistent met wat in §4.2.3b) werd 

waargenomen. Na 4 uur stijgt de potentiaal terug door de vorming van een laag carbonaat op het 

oppervlak[4]. Dit werd eveneens bevestigd door de witte kleur waargenomen op de elektrode.    
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4.2.6 Contacthoekmetingen 
 
De initiële contacthoek werd bestudeerd in functie van de aanlegduur in 0,05 M NaC10. Een 

druppel van 50 µL gedeïoniseerd water werd hiertoe op de gecoate elektroden aangebracht met 

een microliterspuit. Via optische apparatuur werd de gepositioneerde druppel vergroot op een 

scherm geprojecteerd, waarna de schijnbare contacthoek met behulp van een goniometer werd 

afgelezen. Aangezien de contacthoek een limietwaarde is, kan deze niet exact worden afgelezen 

en wordt deze de schijnbare contacthoek genoemd. 

 

Zoals eerder aangetoond in §4.2.5b) en §4.2.3b) is de coating niet stabiel in ASTM, waardoor 

deze oplost in waterig milieu. De vergelijking van Young is hierbij niet geldig aangezien niet met 

een thermodynamisch stabiel systeem wordt gewerkt. 

 

cosSV SL LVγ γ γ θ− =   

 

Daarenboven heeft de loodzeep oppervlakteactieve eigenschappen waardoor deze in de druppel 

gedeïoniseerd water oplost. Dit heeft tot gevolg dat in functie van de tijd de contacthoek en de 

oppervlaktespanning simultaan veranderen waardoor geen onderscheid meer gemaakt kan worden 

tussen de factoren die de contacthoek in hoofdzaak beïnvloeden.  

 

Het is echter mogelijk om de oppervlaktespanning constant te houden indien een druppel een 

concentratie oppervlakactieve stof bevat veel hoger dan de kritische micelconcentratie (cmc). 

Daarom  werd in een eerste fase de cmc bepaald voor NaC10, om dan in een volgende stap over te 

gaan tot contacthoekmetingen in functie van de tijd. 
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schijnbare contacthoek contacthoek gebaseerd op een fysisch model

 a) Initiële contacthoek i.f.v. aanlegduur van de coating 
 
 
In Figuur 4.13 wordt het verloop van de contacthoek weergegeven in functie van de aanlegduur 

van de coating. De schijnbare contacthoek worden vergeleken met de waarden verkregen m.b.v. 

een fysisch model. Deze laatste werden bekomen uit thermodynamische berekeningen m.b.v. een 

programma ontworpen door prof. F. De Bisschop (vakgroep Ugent). Hierbij dienen bepaalde 

parameters van de druppel zoals temperatuur, volume en diameter van het grondvlak te worden 

gemeten. Deze parameters worden in de berekeningen opgenomen. De berekeningen gaan uit van 

een systeem dat in thermodynamisch evenwicht verkeert en een oppervlak dat chemisch uniform 

en volkomen effen is. De afwijking tussen de gemeten en berekende waarden kan te wijten zijn 

aan het niet voldoen van het systeem aan deze eisen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.13: Initiële contacthoek i.f.v. aanlegduur in 0,05M NaC10 
 
Er is een duidelijk onderscheid tussen de contacthoek op zuiver lood en de contacthoek op de 

aangelegde coating. Na een aanlegduur van één uur zijn beide contacthoeken constant. De 

schijnbare contacthoek bedraagt hierbij ongeveer 100°. Aangezien de contacthoek constant is, zal 

het oppervlak vermoedelijk constante karakteristieken bezitten en volledig bedekt zijn met 
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Pb(C10)2.  Het feit dat de contacthoek op het gecoate oppervlak groter is dan deze op het naakte 

loodmetaal, betekent dat het oppervlak hydrofober wordt. Een initieel grote contacthoek resulteert 

er in dat vocht minder geneigd is te adsorberen aan het oppervlak. Hierdoor wordt het waterig 

milieu, noodzakelijk om het corrosieproces te laten doorgaan, moeilijker gevormd. 

b) Bepaling van de kritische micel concentratie voor NaC10 
 

De oppervlaktespanning werd bepaald met behulp van de Wilhelmy-methode. De opstelling van 

deze techniek wordt weergegeven in Figuur 4.14. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.14: Wilhelmy-plaatje in vloeistof met te bepalen LVγ  

 

Een gegloeid, platina plaatje met afmetingen l·b·d werd bevestigd aan de onderkant van een 

gevoelige balans. Platina werd gebruikt omdat dit door de oplossing compleet bevochtigd werd, 

waardoor θ =0.  Hierbij werd b>>d gekozen om randeffecten te minimaliseren. Vooraleer de 

meting gestart werd, werd de balans getarreerd waardoor de kracht op het plaatje netto gelijk was 

aan nul (de balans corrigeerde voor de zwaartekracht Fb=-Fz).  
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Kracht 

0 

F0

in 

Diepte 

Het verloop van de gemeten kracht in functie van de indompeldiepte wordt weergegeven in 

Figuur 4.15. Het Pt-plaatje werd op voorhand bevochtigd met de oplossing om te voldoen aan de 

eis van θ =0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.15: gemeten kracht in functie van de indompeldiepte bij een perfect vlak Pt-plaatje 
 

Indien het plaatje niet in contact is met de vloeistof, is de kracht gemeten door de balans gelijk 

aan nul (de balans werd getarreerd). Als het plaatje het vloeistofoppervlak raakt zal het 

bevochtigd worden waardoor het plaatje een uitwendige kracht ondervindt. De balans 

compenseert elektronisch deze uitwendige kracht en registreert de massa die nodig is voor deze 

compensatie. Deze massa kan met behulp van de wet van Newton terug worden omgezet naar de 

uitwendige kracht.   

 

 ,uitw Pt gemF m g= ⋅  

 

mgem = massa afgelezen op de balans 

  g = gravitationele constante (9,81 N·kg-1) 
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De kracht inwerkend op het plaatje is dan: 

 

, cosuitw Pt LVF p γ θ= ⋅ ⋅   

  

  p = periferie (omtrek) van het plaatje 

  θ = contacthoek 

  LVγ = oppervlaktespanning vloeistof 

 

In dit geval is θ =0, waardoor ,uitw Pt LVF p γ= ⋅ .  

 

Bij verdere opwaartse beweging van de vloeistof wordt het plaatje ondergedompeld en is het 

onderhevig aan een opwaartse druk als gevolg van de verplaatste vloeistof (wet van Archimedes).  

 

2,uitw Pt LV H OF p g h d bγ ρ= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 

  h = onderdompeldiepte 

  d = dikte plaatje 

  b = breedte plaatje 

 

De kracht die optreedt als het plaatje geen Archimedeskracht ondervindt is de 

oppervlaktespanning. Deze wordt in Figuur 4.15 aangetoond met de kracht Fo. De omtrek van het 

plaatje wordt bepaald met vloeistoffen met gekende LVγ , zoals aceton en methanol. De formule 

voor het berekenen van LVγ  van een onbekende vloeistoffase is dan 

 

o
LV

F
p

γ =    

   

p  = periferie (omtrek) 

  Fo = maximale kracht zoals af te lezen uit Figuur 4.15   
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In Figuur 4.16 wordt de verkregen oppervlaktespanning weergegeven in functie van de 

concentratie aan NaC10. Deze werd opgenomen bij 293 K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.16: Oppervlaktespanning i.f.v. concentratie NaC10 
 
In een eerste fase wordt een drastische afname van de oppervlaktespanning in functie van de 

concentratie NaC10 vastgesteld. De NaC10 moleculen plaatsen zich vooral in de 

oppervlaktegrenslaag en verlagen dus de oppervlaktespanning. Vanaf een bepaalde concentratie 

is de oppervlaktegrenslaag compleet bezet met NaC10 –moleculen. Bij verdere stijging van de 

concentratie ontstaat clustervorming van de NaC10 –moleculen in de oplossing. De concentratie 

waarbij dit optreedt is de kritische micelconcentratie ( LVγ =15,14 en 
10NaCc =0,358 mM). Vanaf 

deze concentratie blijft de oppervlaktespanning constant. Daarom werd een druppel met 

concentratie NaC10 van 2,0 mM gebruikt in verdere studies om de statische contacthoek te 

bepalen. 
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Figuur 4.17: Contacthoek i.f.v. de tijd voor gedem. H2O en een 2,0 mM NaC10-oplossing 
 
 

Er is een duidelijk verschil in de gemeten contacthoek in functie van de tijd met 

gedemineraliseerd water en 2,0 mM NaC10 zoals weergegeven wordt in Figuur 3.25. De 

veranderingen van de contacthoek voor de druppel gedemineraliseerd water kunnen moeilijk 

worden geïnterpreerd aangezien de oppervlaktespanning van de druppel en de contacthoek 

varieerden in functie van de tijd. De contacthoek met de druppel in de kritische micel 

concentratie bleek ook niet stabiel te zijn in functie van de tijd. De enige verklaring is dat de zeep 

oplost in de druppel waarbij het onderliggende oppervlak steeds minder hydrofoob wordt. 
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4.3 Besluiten 
 
We kunnen de eigenschappen van de Pb(C10)2-coating evalueren m.b.v. de parameters voor de 

ideale coating:  

 

 - Corrosie-inhibitie   Ja (cfr. E. Rocca, EIS, OCP) 

- Stabiel in waterig milieu   Coating lost op in ASTM 1384 (EIS, OCP) 

- Goedkoop     Zout uit neutralisatie van CH3(CH2)8COOH met NaOH  

- Reversibel aan te brengen   Kan verwijderd worden met ethanol (E. Rocca) 

- Eenvoudige aanleg    Aanleggen door onderdompeling (geen dure apparatuur) 

- Esthetisch verantwoord    Donkergrijze kleur na aanleg 

 

Massawinstmetingen toonden aan dat de coating een lineaire groeisnelheid van 0,077 mg·cm-2·h-1 

bereikte na een periode van 1 uur. Via SEM werd aangetoond dat dit groeiproces 2 fasen bevatte. 

In een eerste fase werd een blokvormige laag gevormd en in een tweede fase vormde zich op deze 

blokvormige laag vlokvormige structuren.  

De polarisatieweerstand werd via EIS bestudeerd in functie van de aanlegduur en vertoonde vanaf 

twee uur een lineair stijgende trend. De polarisatiesnelheid steeg binnen deze twee uur met drie 

grootteorden. Via OCP-meting werd na 3 uur een constante waarde voor het OCP vastgesteld. 

Gekoppeld met de massawinstexperimenten kunnen we hieruit afleiden dat na 3 uur een steady 

state bereikt werd. 

Via EIS en OCP-metingen kon worden aangetoond dat de aangelegde coating niet stabiel is in 

ASTM. Ook kon na een bepaalde tijd de vorming van een loodcarbonaatlaag worden vastgesteld. 

De hydrofobiciteit van de aangelegde coating werd via contacthoekmetingen bevestigd. De 

initiële contacthoek bereikte al na 1 uur aanleg een constante waarde. 

 

De eCell werd gebruikt om de afzetting van de coating te volgen in functie van de tijd. Uit de 

positieve resultaten kon worden besloten dat de eCell het voor het eerst binnen de 

onderzoeksgroep mogelijk heeft gemaakt simultaan XRD-spectra met EIS-metingen te koppelen. 

Verdere evaluatie en optimalisatie met andere elektrochemische systemen die te koppelen zijn 

met spectroscopische technieken zullen worden onderzocht. 
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5 Algemeen besluit 
 
Het elektrolytisch reductieproces werd reeds vanaf de jaren ’70 toegepast op gecorrodeerde loden 

voorwerpen. Geen enkele studie was tot op heden gericht op de chemische en morfologische 

veranderingen geïnduceerd door dit reductieproces. Er werd van uit gegaan dat alle 

corrosieproducten werden gereduceerd naar lood en dat de algemene structuur behouden bleef.  

In dit onderzoek werden deze onderwerpen in detail bestudeerd. Een belangrijke vaststelling was 

dat de aard en graad van corrosie in hoofdzaak bepalend zijn voor de veranderingen door het 

reductieproces. De twee voorkomende corrosiestructuren werden bestudeerd. Volumineuze 

corrosiestructuren worden door het reductieproces snel omgezet tot metallisch lood en worden 

minder volumineus. Uniforme corrosiestructuren worden trager omgezet tot metallisch lood 

waarbij een groot specifiek oppervlak wordt verkregen. Hierdoor wordt een verhoogde 

reactiviteit van het loodmetaal verkregen wat zich manifesteert door reoxidatie na drogen. Dit 

probleem kan verholpen worden door de aanleg van een coating aansluitend op het 

reductieproces. 

 

De coating die werd onderzocht is een loodzeep, met name Pb(CH3(CH2)8COO)2. Uit het 

onderzoek blijkt dat deze coating enkele heel interessante eigenschappen heeft. De coating is 

economisch zeer gunstig want er is geen dure apparatuur nodig om deze aan te leggen en de 

uitgangsproducten zijn ook relatief goedkoop. Ook is de kleur esthetisch aanvaardbaar en vereist 

de methode geen gekwalificeerd personeel om de coating aan te leggen. De coating verhoogt de 

corrosieresistentie en zorgt daarenboven voor een grote initiële contacthoek. Deze bijkomende 

eigenschap is van groot belang daar het er voor zorgt dat water minder spontaan op het oppervlak 

hecht en zo ook corrosie niet kan induceren. Een minpunt is dat de coating oplost in waterig 

milieu. Vanuit praktisch standpunt moet niet veel waarde worden gehecht aan deze eigenschap 

omdat authentieke voorwerpen tegenwoordig in uitstalkasten met klimaatcontrole worden 

bewaard. Ze zullen dus niet in waterig milieu worden ondergedompeld. 

 

Als algemene conclusie kan gesteld worden dat de elektrolytische reductie gevolgd door de 

aanleg van een Pb(C10)2- coating een geschikte techniek is om gecorrodeerde loden voorwerpen 

te stabiliseren, restaureren en tegen verdere corrosie te beschermen. 
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Bijlage : Pourbaix diagram van Lood 
 

In §2.1.4.2, Figuur 2.1 wordt een vereenvoudigd model (passivatie, immuniteit, corrosie) van het 

potentiaal-pH diagram voorgesteld. Om tot het potentiaal-pH diagram van lood te komen, worden 

de meest voorkomende vormen beschouwd. 

  

Tabel B.1. Beschouwde en niet beschouwde verbindingen 

 Oxidatiegetal Beschouwd Niet beschouwd 
0 Pb - 

+1 - Pb2O 

+2 PbO Anhydrisch - 

+2 PbO Anhydrisch - 
+2 PbO hydraat - 

+2,67 Pb3O4 - 

+3 Pb2O3 - 

Vaste verbindingen 

+4 PbO2 - 
+2 Pb2+ - 

+2 - PbOH+ 

+2 HPbO2
- - 

+2 - PbO2
2- 

+4 Pb4+ - 

+4 - HPbO3
- 

+4 PbO3
2- - 

Opgeloste verbindingen 

+4 PbO4
4- - 

-4 - PbH4 Gassen 
-2 PbH2 - 

 

Uit thermodynamische gegevens (Ks, 0'E ) kan voor elke voorkomende vorm het 

stabiliteitsgebied worden vastgelegd. Voor elke reactie wordt een letter of cijfer gegeven die in 

het potentiaal-pH diagram kan worden teruggevonden. Bij sommige evenwichten worden 

verschillende concentraties in rekening gebracht. In dit geval zijn de concentraties:  a=1, b=10-2 

en c=10-4 mol·L-1 



 

Reacties en evenwichten 
 

Stabiliteitgebied van H2O (solvent) 
 

a) 2 ( ) 2 ( ) 2H g H aq e+ −+       
2

log0591,00591,0000,00 HppHE −−=  

b) 2 22 ( ) ( ) 4 ( ) 4H O l O g H aq e+ −+ +      
2

log0147,00591,0228,10 OppHE +−=  

 

Grenzen van de gebieden van relatieve dominantie van opgeloste bestanddelen 
 

 
1’ −+

2
2 / HPbOPb         34,9=pH  

2’ −+ 2
3

4 / PbOPb         84,3=pH  

3’ −+ 2
3

4 / PbOPb         44,20=pH  

4’ −+ 2
3

4 / PbOPb         694,10 =E  

5’ −+ 2
3

4 / PbOPb         pHE 1773,0375,20 −=  

6’ −+ 2
3

4 / PbOPb         pHE 0886,0547,10 −=  

 

 



1e groep : reacties waar alleen e- tussenkomen 
 

4 2 4( ) ( ) 2Pb aq Pb aq e+ + −+       
4

0 2
1,694 0,0295 log

Pb
E

Pb

+

+

⎡ ⎤⎣ ⎦= +
⎡ ⎤⎣ ⎦

 

16 2( ) ( ) 2Pb s Pb aq e+ −+               2
0 0,126 0,0295 logE Pb +⎡ ⎤= − + ⎣ ⎦  

 

 

2e groep : Reacties waar alleen H+ tussenkomt 
 

1 2
2 2( ) 2 ( ) ( ) 3 ( )Pb aq H O l HPbO aq H aq+ − ++ +     pH

Pb
HPbO 302,28

)(
)(log 2

2 +−=+

−

 

2 4 2
2 3( ) 3 ( ) ( ) 6 ( )Pb aq H O l PbO aq H aq+ − ++ +     pH

Pb
PbO 606,23

)(
)(log 4

2
3 +−=+

−

 

3 2 4
3 2 4( ) ( ) ( ) 2 ( )PbO aq H O l PbO aq H aq− − ++ +     pH

PbO
PbO 287,40

)(
)(log 2

3

4
4 +−=−

−

 

12 2
2( ) ( ) ( ) 2 ( )Pb aq H O l PbO s H aq+ ++ +     a. ( ) pHPb 265,12log 2 −=+  

          b. ( ) pHPb 280,12log 2 −=+  

          c. ( ) pHPb 264,13log 2 −=+  
14 4

2 2( ) 2 ( ) ( ) 4 ( )Pb aq H O l PbO s H aq+ ++ +     ( ) pHPb 426,8log 4 −−=+  

15 2
2 2 3( ) ( ) ( ) 2 ( )PbO s H O l PbO aq H aq− ++ +             ( ) pHPbO 232,31log 2

3 +−=−  



 

3e groep : Reacties waar zowel H+ als e- tussenkomen 
 

5 2 2
2 3( ) 3 ( ) ( ) 6 ( ) 2Pb aq H O l PbO aq H aq e+ − + −+ + +    

2
3

0 2
2,375 0,1773 0,0295 log

PbO
E pH

Pb

−

+

⎡ ⎤⎣ ⎦= − +
⎡ ⎤⎣ ⎦

 

6 2
2 2 3( ) ( ) ( ) 3 ( ) 2HPbO aq H O l PbO aq H aq e− − + −+ + +    

2
3

0
2

1,547 0,0886 0,0295 log
PbO

E pH
HPbO

−

−

⎡ ⎤⎣ ⎦= − +
⎡ ⎤⎣ ⎦

  

7
2( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2Pb s H O l PbO s H aq e+ −+ + +     a. pHE 0591,0248,00 −=  

          b. pHE 0591,0252,00 −=  

          c. pHE 0591,0277,00 −=  

8 
2 3 43 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2PbO s H O l Pb O s H aq e+ −+ + +     a. pHE 0591,0972,00 −=  

          b. pHE 0591,0959,00 −=  

          c. pHE 0591,0885,00 −=  

9 
3 4 2 2 32 ( ) ( ) 3 ( ) 2 ( ) 2Pb O s H O l Pb O s H aq e+ −+ + +    pHE 0591,0228,10 −=  

10
3 4 2 2( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 4Pb O s H O l PbO s H aq e+ −+ + +    pHE 0591,0127,10 −=  

11
2 3 2 2( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2Pb O s H O l PbO s H aq e+ −+ + +    pHE 0591,0093,10 −=  

13 2
2( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2Pb aq H O l PbO s H aq e+ + −+ + +     a. pHE 0591,0248,00 −=  

          b. pHE 0591,0252,00 −=  

          c. pHE 0591,0277,00 −=  



17
2 2( ) 2 ( ) ( ) 3 ( ) 2Pb s H O l HPbO aq H aq e− + −+ + +         0 20,702 0,0886 0,0295 logE pH HPbO−⎡ ⎤= − + ⎣ ⎦  

18 2
2 3 43 ( ) 4 ( ) ( ) 8 ( ) 2Pb aq H O l Pb O s H aq e+ + −+ + +    2

0 2,094 0, 2364 0,0886 logE pH Pb +⎡ ⎤= − − ⎣ ⎦  

19
2 3 4 23 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2HPbO aq H aq Pb O s H O l e− + −+ + +    0 20,390 0,0295 0,0886 logE pH HPbO−⎡ ⎤= − + − ⎣ ⎦  

20 2
2 3( ) 2 ( ) ( ) 4 ( ) 2PbO s H O l PbO aq H aq e− + −+ + +     a. 2

0 32,001 0,1182 0,0295 logE pH PbO −⎡ ⎤= − + ⎣ ⎦  

          b. 2
0 31,997 0,1182 0,0295 logE pH PbO −⎡ ⎤= − + ⎣ ⎦  

          c. 2
0 31,972 0,1182 0,0295 logE pH PbO −⎡ ⎤= − + ⎣ ⎦  

21 2
2 2( ) 2 ( ) ( ) 4 ( ) 2Pb aq H O l PbO s H aq e+ + −+ + +    2

0 1, 449 0,1182 0,0295 logE pH Pb +⎡ ⎤= − − ⎣ ⎦  

22 2 2( ) ( ) 2HPbO aq PbO s H e− + −+ +      0 20,621 0,0295 0,0295 logE pH HPbO−⎡ ⎤= − − ⎣ ⎦  

23 2
3 4 2 3( ) 5 ( ) 3 ( ) 10 ( ) 4Pb O s H O l PbO aq H aq e− + −+ + +    2

0 32,515 0,1477 0,0443 logE pH PbO −⎡ ⎤= − + ⎣ ⎦  

24 2 ( ) ( ) 2 ( ) 2PbH g Pb s H aq e+ −+ +      
2

log0295,00591,0507,10 PbHppHE −−−=  

 

 

 
 
 



 
Potentiaal-pH evenwichtsdiagram voor het lood-water system bij 25°C en 1 atm 



Interpretatie van het potentiaal-pH diagram 
 
 

Stabiliteit van metallisch lood 
 

Metallisch lood is thermodynamisch stabiel in de aanwezigheid van neutrale of alkalische 

oplossingen die geen oxiderende werking hebben, aangezien een gedeelte van het 

stabiliteitsgebied boven het stabiliteitsgebied van water (lijn a) ligt voor deze oplossingen. In zure 

oplossingen bij atmosferische druk wordt lood geoxideerd waarbij H2 wordt vrijgesteld waarbij 

het een potentiaal aanneemt tussen lijn a en de waarden gegeven door de lijnen 16) die 

overeenkomen met de Pb2+-concentratie van de oplossing. Deze oxidatie van lood gaat over het 

algemeen heel traag door wegens de hoge waterstof-overpotentiaal van lood. Lood kan dus 

worden opgelost in zure oxiderende oplossingen waardoor Pb2+-ionen worden gevormd. Een 

sterke oxidator kan dit Pb2+ meteen in PbO2 omzetten. 

 

In de afwezigheid van passiverende componenten (zoals carbonaten) kan elke oxidator lood 

oxideren, behalve bij hoge elektrodepotentialen want dan bevindt men zich in het 

stabiliteitsgebied van PbO2.  

PbO heeft geen passiverende eigenschappen omdat het te goed oplost (het is amfoteer). Lood 

wordt daarom door water vrij van passiverende componenten gecorrodeerd (zacht water). 

Daartegenover staat dat lood resistent wordt in hard water (veel carbonaat) omdat de 

aanwezigheid van bicarbonaat een passiverende brug creëert tussen de passivatie en 

immuniteitsgebieden. 

 

In de afwezigheid van complexvormers kan lood kathodisch worden beschermd door zijn 

potentiaal te verlagen tot onder -0,3 V in zure of neutrale oplossingen of afhankelijk van de pH 

tussen -0,4 tot -0,8 V voor alkalische oplossingen. 

 

Een sterke reductor bij potentialen die liggen onder lijn 24) zorgen voor de vorming van het 

onstabiele gasvormige loodhydride wat meteen in fijn verdeeld lood en H2 wordt omgezet. Dit 

hydride is verantwoordelijk voor het domein van kathodische corrosie onderaan de diagrammen. 



Voor geroerde waterige oplossingen wordt opgemerkt dat lood niet langer beschermd is bij zeer 

lage kathodische potentialen. Deze corrosie treedt uiterst zelden op in vochtige bodems. De 

afwezigheid van dit type corrosie blijkt hier te wijten te zijn aan een beschermend laagje van 

loodpoeder dat ontstaat uit de decompositie van het loodhydride dat initieel wordt gevormd. 

 

Stabiliteit en vorming van loodoxiden 
 

PbO is amfoteer; het lost op in zure, neutrale en licht basische oplossingen onder de vorm van 

Pb2+-ionen en in zeer basische oplossingen onder de vorm van HPbO2
- -ionen.  

Pb3O4 (menie) kan verkregen worden door oxidatie van PbO of alkalische oplossingen van Pb2+. 

Verdere oxidatie leidt tot de vorming van PbO2 of een oplossing van Pb4+ onder de vorm van 

PbO3
2- -ionen. 

PbO2 is thermodynamisch stabiel in basische oplossingen die geen reducerende reagentia 

bevatten omdat lijn  21) en 22) onder het stabiliteitsgebied van water (lijn b) liggen voor pH’s 

boven 7. In zure oplossingen is PbO2 thermodynamisch niet stabiel omdat lijn 21) boven lijn b 

ligt voor deze oplossingen. In deze omstandigheden wordt het gereduceerd tot Pb2+ waarbij water 

wordt verbruikt met vrijstellen van O2. In dit geval heeft de elektrodepotentiaal een waarde tussen 

de waarden aangeduid door lijn b en lijn 21) die overeenkomt met de Pb2+-concentratie 

PbO2 is onoplosbaar in neutrale en licht zure of basische oplossingen. Het is licht oplosbaar in 

zeer zure oplossingen waarbij Pb2+-ionen worden gevormd. Het is erg oplosbaar in zeer basische 

oplossingen waarbij PbO3
2- -ionen worden gevormd. PbO2 is een sterke oxidator, wat wordt 

aangetoond door de ligging van het stabiliteitsgebied. 

Onder bepaalde omstandigheden lijkt het alsof Pb2O3 gevormd kan worden. Pb2O3 is onstabiel 

vergeleken met Pb3O4 en PbO2. Het oplossen van Pb2O3 in basische oplossingen door de reactie 
2

2 3 2 3 23Pb O OH HPbO PbO H O− − −+ + +  leidt tot de vorming van een oplossing met gelijke 

concentraties HPbO2
- en PbO3

2- waarvan het evenwicht wordt weergegeven door lijn 6’. 
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