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Janine van Driel Krol

Vormgeving
Marc de Boer, 
Ori Ginale

Spannend hè, 
Chris.

Ja, ik wil best eens zien 
hoe ze staal maken. Welkom allemaal. We maken 

hier staal uit  ijzererts en
steenkool.

Daarvan worden eerst allemaal 
kleine brokjes gemaakt,
en die gaan dan in de hoogoven.
Dat is een oven van wel 8 meter 
hoog die de hele dag brandt.

Door deze oven wordt heel 
hete lucht geblazen, het kan 
wel 2000°C worden in de oven.

Onder in de oven 
wordt ruwijzer 
afgetapt. 

Van ruwijzer en schroot wordt staal 
gemaakt in de fabriek. Het staal wordt 
platgewalst, zodat er fietsen, auto’s, 
blikjes en koelkasten van kunnen 
worden gemaakt.
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Wist je dat 
blikjes niet alleen van 

staal zijn? Aan de 
binnenkant van blikjes eten 

of drinken zit een laagje 
chroom of tin. Als dat er niet 

zou zitten, zou je eten of 
drinken ”ijzerig” smaken. 

En dat is niet zo 
lekker!

© Stichting C3
Postbus 158
2260 AD  Leidschendam
tel: 070 337 87 88
kids@C3.nl
www.C3.nl/kids

© Stichting C3
Postbus 158
2260 AD  Leidschendam
tel: 070 337 87 88
kids@C3.nl
www.C3.nl/kids

Laat lege 
blikjes 
niet 
rondslinge-
ren. Gooi ze in 
de afvalbak, dan wordt 
er weer nieuw staal van 
gemaakt.

Wat heb je nodig?
Water
Gekookt water (afgekoeld)
Slaolie
Zeepvrije staalwol
4 doorzichtige plastic 
wegwerpbekertjes
Watervaste stift

Wat moet je doen?

1. Nummer de plastic bekers 1 tot en met 4 
    met de watervaste stift.
2. Doe in alle bekers een stukje staalwol.

                3. Giet in beker 1 zoveel water, 
                    dat de staalwol net niet 
                    helemaal onder water staat.

     4. Giet in beker 2 zoveel water, dat de staalwol 
         net niet helemaal onder water staat. Schenk er nu slaolie bovenop 
     tot de staalwol helemaal onder de olie staat.
 
 5. Giet in beker 3 zoveel afgekoeld gekookt water, dat de staalwol 
     net niet helemaal onder water staat. Schenk er nu slaolie 
     bovenop tot de staalwol helemaal onder de olie staat.

 6. Giet in beker 4 zoveel olie, dat de staalwol nog een 
     klein stukje uitsteekt.

Wacht 2 uur. Kijk in welke bekers je roest ziet.
Wil je weten wat er gebeurt? Surf dan naar  www.C3.nl/kids en kijk onder proefjes.

O
plossing puzzel: Bij de hoogovens m

aken ze staal van steenkool en ijzererts.




