
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cursus 

Galvaniseren deel 2 
“Meewerkend voorman” 
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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 meewerkend voormand 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+/HBO 
Totaal aantal lessen (excl. examen): 12 
Theorielessen:  12 
Praktijklessen:  - 
Duur van een les:  3 uur 
 
Deelnamekosten:  € 1.750,- (leden) 
  € 2.015,- (niet-leden) 
Examenkosten:   € 175,- 
 
 
Wat houdt de cursus in? 
De onderstaande onderwerpen worden in de cursus Galvaniseren deel 2 
behandeld.  

• Stoffen 
o Natuurkunde en scheikunde 
o Aggregatietoestanden 
o Soortelijke massa (dichtheid) 
o Uitzetting door warmte 
o Viscositeit 
o Oplossen en kristalliseren 
o Dispersie, emulsie en suspensie 

• Warmte 
o Temperatuur 
o Warmte-inhoud 
o Soortelijke warmte 
o Verdampingswarmte 
o Warmteverliezen 
o Verwarmingscapaciteit badverwarming 
o Badkoeling 
o Warmtebegeleiding 
o Isolatiematerialen 

• Scheikundige grondbegrippen 
o Stoffen 
o Chemische elementen 
o Atomen en moleculen 
o Verbindingen 
o Mengsels 
o Chemisch notatie 

• Atoombouw en chemische binding 
o Atoombouw 
o Ionen en Ionbinding 
o Andere vormen van chemisch binding 
o Moleculen 
o Valentie 

• Oxiden, zuren en hydroxide 
o Atomen, moleculen, weegbare hoeveelheden 
o Oxiden 
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o Zuren 
o Hydroxiden 

• Zoutvorming 
o Samenstelling van zouten 
o Naamgeving van zouten 
o Regels van zoutvorming 
o Zure zouten, basische zouten en dubbelzouten 
o Complexe zouten 

• Ionisatie 
o Ionisatie van zuren, hydroxiden en zouten 
o Ionen en valentie 
o Ionisatie van complexe verbindingen 
o Stoffen, die niet ioniseren 
o Ionisatie van water 
o Het begrip pH 

• Elektrotechniek 
o Leidingen 
o Stroombronnen 
o Meetinstrumenten 
o Verwarmingselementen 

• Elektrochemische processen 
o Spanningsreeks 
o Elektrochemische corrosie 
o Contact- en dompelneerslag 
o Strikebaden 
o Badspanning 
o Het neerslaan van metaallegeringen 

• Elektrochemische verschijnselen 
o Polarisatie 
o Spreidend, bedekkend en opvullend vermogen 
o Werktraject 
o Badbelasting 
o Verbranding 
o Waterstofbrosheid 

• Elektrochemische berekeningen 
o Berekening gewicht neergeslagen metaal 
o Berekening laagdikte 
o Berekening neerslagsnelheid 
o Berekeningen bij massa-galvaniseren 
o Berekening van oppervlakten 
o Laagdikte- en badtijdberekening voor periodiek omgekeerde stroom 
o Laagdikteberekening voor continue galvaniseren 

• Badonderhoud 
o Badcorrecties 
o Proceswater 
o Filteren 
o Verwijderen van opgeloste metalen uit galvanische baden 
o Verwijderen van organische verontreinigingen 
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o Verwijderen van overmaat carbonaat 

• Badaanmaak en -correctie 
o Concentratie van oplossingen 
o Badaanmaak 
o Badcorrectie zonder inachtneming van de volumevergroting 
o Badcorrectie rekening houdend met de volumevergroting 

• Staal als grondmateriaal voor galvanische bewerkingen 
o Principes 
o Invloed van grondmateriaal en de oppervlaktegesteldheid 
o Inwerking op de galvanische laag en/of het gegalvaniseerde product 
o Foutenmechanismen 
o Verbeteringsmogelijkheden 
o Keuring 

• Aluminium als grondmateriaal voor galvanische bewerkingen 
o Materiaalsoorten 
o Grondslagen 
o Invloed van grondmateriaal en oppervlaktegesteldheid 
o Foutenmechanismen 
o Verbeteringsmogelijkheden 
o Keuring  

• Koper als grondmateriaal voor galvanische bewerkingen 
o Materiaalsoorten 
o Invloed van het grondmateriaal en oppervlaktegesteldheid 
o Foutenmechanismen 
o Verbeteringsmogelijkheden 
o Keuring 

• Doordacht construeren 
o Vaststellen van significante vlakken 
o Partieel bedekken 
o Het elektrolytisch proces 
o Stroomloze processen 
o Aanduiding op tekening en ordergegevens 

• Metaalneerslagen: nikkel 
o Elektrolytische nikkelbaden 
o Stroomloze nikkelbaden 
o Nikkellegeringslagen (elektrolytisch) 
o Vernikkelen van zink 
o Behandelingsreeksen 
o Reinigen van nikkelbaden 

• Metaalneerslagen: chroom (uit zeswaardige elektrolyten) 
o Het verchroomproces 
o Anoden in chroombaden 
o Werking van chroombaden 
o Verontreinigingen in chroombaden 
o Chroomlegeringslagen 

• Metaalneerslagen: koper 
o Koperbaden 
o Stroomloos verkoperen 
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o Toepassingen 
o Koperlegeringsbaden 

• Metaalneerslagen: zink 
o Zinkbaden 
o Elektrolytisch verzinken; uitvoeringsvormen 
o Passiveren van zinklagen 
o Zinklegeringslagen 

• Metaalneerslagen: tin 
o Tinbaden 
o Tinlegeringslagen 

• Metaalneerslagen: edelmetalen 
o Eigenschappen en toepassingen van zilverneerslagen 
o Goud 
o Platinametalen 

• Metaalneerslagen: overige metalen 
o Lood 
o Cadmium 
o IJzer 
o Kobalt 
o Indium 
o Aluminium 
o Magnesium 
o Niobium 
o Titaan 

• Bijzondere processen 
o PR-plating 
o Pulse plating 
o Tampongalvaniseren 
o Elektrolytisch polijsten 
o Anodiseren 
o Galvanoplastiek/elektroformeren 
o Bandgalvaniseren (reel-to-reel processen) 
o Galvaniseren van kunststoffen 

• Controlemethoden 
o Controle m.b.v. de hull-cel 
o Visuele controle 
o Laagdiktemeting 
o Controle op poriën 
o Controle op hechting 
o Bepalen van de corrosieweerstand 

 
Wat is het resultaat? 
Na het succesvol afronden van de cursus heeft de cursist diepere kennis van het 
galvaniseerproces en heeft inzicht in elke processtap. Daarnaast is de cursist 
instaat om alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het 
productieproces uit te voeren en te optimaliseren. 
 
 



Galvaniseren deel 2 Wijzigingen onder voorbehoud Versie 2018 
Pagina 7 van 7 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereniging ION is een onafhankelijke brancheorganisatie, die tegemoetkomt 
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  

http://www.vereniging-ion.nl/
http://www.vereniging-ion.nl/
mailto:info@vereniging-ion.nl

