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Galvaniseren deel 1 
“Productiemedewerker” 
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Inleiding 
Galvaniseren is het langs elektrolytische weg aanbrengen van een hechtende 
metaallaag op een elektrode met het doel het oppervlak daarvan 
eigenschappen of afmetingen te geven, afwijkend van die van het grondmetaal 
(ISO 2080). 
 
Galvanotechniek is uitgegroeid van een empirisch, in de praktijk veredeld 
ambacht tot een industriële techniek. Deze dynamische bedrijfstak is, gemeten 
naar omvang van installaties en gecompliceerdheid van procesvoering, gaan 
behoren tot de middelgrote industrie. Het voornaamste doel van de 
galvanotechniek is het verbeteren en veredelen van metalen en ook niet-
metalen voorwerpen. Daartoe wordt er een ander metaal als toplaag 
aangebracht op het voorwerp. De bekendste bewerking is het verbeteren van 
de corrosieweerstand van een voorwerp door bijvoorbeeld verzinken of 
vernikkelen. Een andere bekende bewerking is het verfraaien van voorwerpen 
door vergulden of verzilveren van bijvoorbeeld sieraden. Ook het verchromen 
van voorwerpen valt hieronder. Galvanotechniek kan echter ook voor andere 
toepassingen worden gebruikt. Zo kunnen aan metalen en ook aan niet-metalen 
door het aanbrengen van een galvanische laag gewenste eigenschappen worden 
gegeven, waardoor zij voor een bepaalde toepassing beter geschikt worden.  
 
In de galvanotechniek zijn vele vakgebieden terug te vinden; er wordt o.a. 
gebruik gemaakt van elektrische stroom, chemicaliën, alle mogelijke metalen, 
diverse apparatuur zoals badenreeksen met loopwagens, verwarming, pompen, 
afzuiging etc. De basis van de galvanotechniek ligt vooral in de natuur- en 
scheikunde, maar er moet rekening worden gehouden met vele factoren die 
elkaar onderling beïnvloeden. 
 
Voor wie bestemd? 
De cursus is bestemd voor iedereen die zichzelf als (assistent) 
productiemedewerker wil verbeteren of een dergelijke functie wil gaan 
vervullen. 
 
Doelstelling 
Na afloop van de cursus kan de deelnemer beter functioneren in een 
galvaniseerbedrijf door het verkregen inzicht in het productieproces, de 
eigenschappen en de toepassing van galvaniseerlagen. 
 
Subsidiemogelijkheid 
Voor de cursus kunt u subsidie aanvragen bij Stichting OOM. Meer informatie 
over de voorwaarden en de aanvraagprocedure: www.oom.nl.  

  

http://www.oom.nl/
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Niveau: MBO 
Totaal aantal lessen (excl. examen): 7 
Theorielessen:  7 
Praktijklessen:  - 
Duur van een les:  3 uur 
 
Deelnamekosten:  € 1.065,- (leden) 
  € 1.235,- (niet-leden) 
Examenkosten:   € 175,- 
 
 
Wat houdt de cursus in? 
De onderstaande onderwerpen worden in de cursus Galvaniseren deel 1 
behandeld.  

• Galvaniseren 
o Wat is galvaniseren? 
o Doel van de galvanotechniek 
o Geschiedenis 
o Toepassing van de galvanotechniek 
o Elektrochemie 
o Het galvanisch productieproces 

• Het galvanisch bedrijf, randapparatuur en appendages 
o Baden 
o Badverwarming en –koeling 
o Afzuiging 
o Badbeweging en voorwerpbeweging 
o Gelijkrichters 
o Filterpompen 
o Anodekorven en –zakken 
o Anodehaken 
o Rekken 
o Galvaniseertrommels 
o Hulpanoden en -kathoden 

• Voorbehandeling 
o Mechanisch voorbehandelen 
o Chemisch voorbehandelen 

• Spoelen en drogen 
o Water als grondstof 
o Toepassingen van water 
o Spoelen 
o Drogen 

• Galvanische processen 
o Verzinken (corrosiewerend) 
o Vertinnen (corrosiewerend en functioneel) 
o Verkoperen (decoratief en functioneel) 
o Vernikkelen (corrosiewerend, slijtvast en decoratief) 
o Verchromen (decoratief en slijtvast) 
o Chemisch vernikkelen (corrosiewerend en slijtvast) 
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o Verzilveren 
o Goud 

• Kwaliteit 
o Productiekwaliteit 
o Proceskwaliteit 
o Normen 

• Milieu 
o Wet Milieubeheer 
o Good housekeeping 
o Milieugevaarlijke stoffen en bedrijfsafval 
o Opslag en materialen 
o Afvalwaterbehandeling 

• Arbeidsomstandigheden en veiligheid 
o Orde en netheid 
o Blootstellingsrisico’s 
o De effecten van gevaarlijke stoffen 
o Wettelijke verplichtingen 
o Persoonlijke beschermingsmiddelen 
o Maatregelen om veilig te werken 

 
Wat is het resultaat? 
Na het succesvol afronden van de cursus heeft de cursist basiskennis van het 
galvaniseerproces en heeft inzicht in elke processtap. Daarnaast is de cursist 
instaat om alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het 
“normale” productieproces in regie uit te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie? 
Kijk op onze website www.vereniging-ion.nl. Hier kunt u uw medewerker 
en/of uzelf direct inschrijven voor de cursus(sen) van uw keuze. Ook vindt u 
hier uitgebreide informatie over de inhoud van de cursus. 
 
Wilt u graag de cursus bij u op het bedrijf laten plaatsvinden? Neem dan even 
telefonisch contact met ons op. Dan zullen wij samen met u naar de 
mogelijkheden kijken.  

http://www.vereniging-ion.nl/
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Vereniging ION is een onafhankelijke brancheorganisatie, die tegemoet komt 
aan de groeiende vraag naar vakgerichte praktijkcursussen. Op dit moment 
verzorgt Vereniging ION klassikale en bedrijfsinterne cursussen door heel 
Nederland eventueel volledig op maat gemaakt. 
 
 
Vereniging ION  
Einsteinbaan 1 
3439 NJ Nieuwegein 
 
Postbus 2600 
3430 GA Nieuwegein 
 
T 030 - 630 03 90  
F 030 – 630 03 89 
 
W www.vereniging-ion.nl 
E info@vereniging-ion.nl  
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