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8 GALVANOTECHNIEK

8.1 DEFINITIE EN INLEIDING

Galvanotechniek (Engels: electroplating of kortweg plating, Duits:
Galvanotechnik, Frans: galvanisation) is in ISO 2080 gedefinieerd als:

het langs elektrolytische weg aanbrengen van een hechtende metaallaag op
een elektrode met het doel het oppervlak daarvan eigenschappen of afme-
tingen te geven, afwijkend van die van het grondmetaal.

De galvanoplastiek, waarbij niet-hechtende lagen worden verkregen wordt
besproken onder 8.4.
Stroomloze metaalafscheiding wordt besproken in hoofdstuk 9.

Galvanotechniek is een elektrochemisch proces, waarbij uit een oplossing of
een smelt een metaal wordt afgescheiden.
Galvanotechniek behoort tot een groep elektrochemische vakgebieden, waar-
van de voornaamste zijn:

- metaalafscheiding uit zijn ertsen (Engels: electrowinning), wordt in dit vade-
mecum niet besproken

- metaalzuivering langs elektrolytische weg (Engels: electrorefining), wordt in
dit vademecum niet besproken

- metaalafscheiding op een ondergrond galvanotechniek, ook nog wel gal-
vanostegie genoemd (Engels: electroplating of kortweg plating)

- metaalafscheiding op een mal, waarbij het afgescheiden metaal van de vorm
wordt losgenomen en als apart voorwerp wordt gebruikt, galvanoplastiek of
elektroformeren (Engels: electroforming), dat bij de diverse metalen in dit
hoofstuk wordt besproken.

- elektrochemisch oxideren van een metaaloppervlak, anodiseren of eloxeren
(Engels: anodising),zie hoofdstuk 13.

Galvanisch en stroomloos afgescheiden metaallagen en andere lagen worden
voor zeer uitéénlopende toepassingen gebruikt. Er zijn dan ook veel eigen-
schappen van deze lagen die voor het gebruik ervan belangrijk zijn. Tabel 8.1
geeft daarvan een overzicht.
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De galvanotechniek is gebaseerd op twee wetten van Faraday:

1. De massa van het afgescheiden metaal is evenredig met de hoeveelheid
elektriciteit die door de elektroliet wordt gevoerd.

2. De massa van het afgescheiden metaal is bij een gegeven hoeveelheid elek-
triciteit evenredig met het elektrochemische equivalent van dat metaal.

De ‘hoeveelheid elektriciteit’ in deze wetten is het aantal ampèreseconden, As,
of Coulombs of de 3600 maal grotere eenheid, ampère-uren, Ah.

In de praktijk kan een lager stroomrendement van de hoeveelheid elektriciteit
optreden, omdat een deel van de elektrische stroom voor andere processen
dan metaalafscheiding wordt gebruikt, bijvoorbeeld waterstofontwikkeling. Het
totaal aan elektrochemische processen voldoet altijd aan de wetten van
Faraday; het begrip rendement of stroomopbrengst wordt gehanteerd voor het
door ons gewenste proces.

TABEL 8.1 Eigenschappen van galvanische (en stroomloze) metaallagen

Eigenschap Toepassing

Kristalstructuur glans, hardheid, taaiheid
Elektrische geleidbaarheid elektrotechniek, elektronica
Warmtegeleiding kookpannen, glijlagers
Laagdikte en corrosieweerstand
laagdikteverdeling ook sterkte, slijtvastheid
Hechting noodzakelijk bij galvanotechniek

lossend nodig bij galvanoplastiek
Poreusheid corrosiewering

deklaag edeler dan substraat:
putcorrosie
deklaag onedeler dan substraat:
bescherming

Mechanische eigenschappen hardheid, slijtvastheid, vervormbaarheid
Hardheid machines, apparaten en gereedschappen
Glij-eigenschappen lagers
Slijtvastheid machinedelen
Corrosieweerstand gaat vaak samen met verfraaiing
Verfraaiing gaat vaak samen met corrosieweerstand

(fraai blijven)
Soldeerbaarheid elektronica, elektrotechniek, blik
Lossingseigenschappen matrijzen, vormen, gereedschappen
Graveerbaarheid diepdrukcilinders
Bondbaarheid elektronica

In tabel 8.2 wordt een beperkt aantal praktijkvoorbeelden gegeven om de veel-
zijdigheid van de galvanotechniek te illustreren.
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TABEL 8.2 Praktijkvoorbeelden

Verfraaiing nikkel-chroom op tal van gebruiksvoorwerpen
zilver op bestek
goud op sieraden

Corrosiewering nikkel-chroom op voorwerpen
voor gebruik buitenshuis
zink op gebruiksartikelen

Hardheid gaat vaak samen met krasvastheid
chroomlagen op gebruiksvoorwerpen
rodium op zilveren tafelgerei

Slijtvastheid voor langere standtijd van machinedelen
hardchroom op hydraulische cilinders,
krukassen, geweer- en kanonlopen

Glij-eigenschappen lood-tin en lood-indium op glijlagers
Lossingseigenschappen hardchroom of getefloneerd nikkel

op vormen en matrijzen
Soldeerbaarheid tin op staal (blik)

tin en lood-tin op staal en in de elektronica
zilver en goud in de elektronica bij
printplaatfabricage (gedrukte bedradingen)

Warmtegeleiding zilver op glijlagers ter voorkoming van 
‘hot spots’
koper op de bodem van roestvast stalen
kookpannen

Elektrische geleiding koper, zilver, goud
zilver ook voor hoogfrequente stromen in de 
elektronica

Graveerbaarheid koper op rotatiediepdrukcilinders
Bondbaarheid goud (en aluminium) voor het 

koudlassen bij het vervaardigen van
I.C.’s (chips)

Hardheid en slijtvastheid anodiseerlagen op aluminium
Inkleurbaarheid anodiseerlagen op aluminium
Lijmbaarheid chroomzuuranodiseerlagen op aluminium

in de vliegtuigbouw
Galvanoplastiek radargolfpijpen, die op andere wijze niet te

maken zijn
vormen en matrijzen
kopieën van zeldzame voorwerpen
bodems van brandstoftanks voor 
ruimtevaartuigen

8.1.1 BASISCHEMIE VOOR DE GALVANOTECHNIEK

Voor het begrijpen van elektrochemische processen is basiskennis van de
scheikunde nodig. Deze wordt hierna in zeer beknopte vorm weergegeven.
Veel diepgaander, maar nog steeds inleidende informatie wordt gegeven in de
VOM cursussen Galvanotechniek en Stralen, beitsen, fosfateren.
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Natuurkunde en scheikunde

Scheikunde is de leer van de samenstelling en verandering van stoffen.

Scheikunde bestudeert niet alleen vaste stoffen, zoals ijzer, chroomzuur of
glas, maar ook vloeistoffen, zoals water, alcohol en zwavelzuur en gassen,
zoals zuurstof, waterstof en stikstof.

Scheikunde houdt zich bezig met de samenstelling van stoffen en met de blij-
vende veranderingen die deze kunnen ondergaan.

Natuurkunde bemoeit zich (naast andere gebieden) ook met de eigenschappen
van een stof, waarbij deze niet verandert. Zulke eigenschappen zijn bijvoor-
beeld kleur, elektrische, magnetische en optische eigenschappen.

Natuurkunde houdt zich ook bezig met de tijdelijke veranderingen van stoffen,
zoals oplossen of verdampen, bevriezen of smelten.

Elementen, verbindingen en mengsels

Elementen of enkelvoudige stoffen kunnen langs scheikundige weg niet meer
in andere stoffen worden gesplitst.

Een verbinding bestaat uit minstens twee elementen.

Een verbinding ontstaat ten gevolge van een scheikundige reactie.

Een verbinding heeft heel andere eigenschappen dan de elementen waaruit hij
is opgebouwd.

Een chemische verbinding heeft een vaste samenstelling.

Een mengsel heeft geen vaste samenstelling.

Een verbinding heeft nieuwe eigenschappen.

In een mengsel zijn de eigenschappen van de samenstellende stoffen nog aan-
wezig.

Atomen en moleculen

Atomen zijn de kleinste deeltjes van een element.

Atomen van eenzelfde element zijn gelijk.

Atomen van verschillende elementen zijn niet gelijk.

Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een verbinding.
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Moleculen bestaan uit twee of meer atomen van de elementen, waaruit de ver-
binding is samengesteld.

TABEL 8.3 Enige voor de galvanotechniek belangrijke elementen

Metalen Niet-metalen

Naam Symbool Naam Symbool

Aluminium Al Argon Ar
Antimoon Sb Borium B
Arseen As Broom Br
Barium Ba Chloor Cl
Beryllium Be Fluor F
Bismut Bi Helium He
Cadmium Cd Jodium J of I
Calcium Ca Koolstof (carbonium) C
Chroom Cr Krypton Kr
Goud (aurum) Au Fosfor (phosphorus) P
Indium In Neon Ne
Iridium Ir Selenium Se
Kalium K Silicium Si
Kobalt Co Stikstof (nitrogenium) N
Koper (cuprum) Cu Waterstof (hydrogenium) H
Kwik (hydrargyrum) Hg Xenon Xe
Lood (plumbum) Pb Zuurstof (oxygenium) O
Magnesium Mg Zwavel (sulfur) S
Mangaan Mn
Molybdeen Mo
Natrium Na
Nikkel Ni
Osmium Os
Palladium Pd
Platina Pt
Rodium Rh
Ruthenium Ru
Strontium Sr
Tin (stannum) Sn
Titaan Ti
IJzer (ferrum) Fe
Zilver (argentum) Ag
Zink Zn

Symbolen, formules, reactievergelijkingen

In de scheikunde worden chemische elementen aangeduid met hun symbool;
tabel 8.3, dat is een afkorting van de Latijnse naam.

Symbolen kunnen worden samengevoegd tot een chemische formule om de
samenstelling van een verbinding weer te geven.
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Chemische reacties geeft men weer door de elementen en verbindingen vóór
en na de reactie te noteren.

Vóór en na de chemische reactie heeft men evenveel atomen, echter in een
nieuwe rangschikking (Wet van Behoud van Stof).

Oxideren, reduceren, organische scheikunde

Oxideren is het zich verbinden van een element of een verbinding met zuur-
stof.

Daarbij ontstaan één of meer oxiden.

Sommige elementen vormen meer dan één oxide.

Reduceren is het onttrekken van zuurstof.

Organische scheikunde is de scheikunde van de koolstofverbindingen. De
scheikunde van alle andere elementen is de anorganische scheikunde.

TABEL 8.4 Enige voor de galvanotechniek belangrijke oxiden

Naam Basevormende oxiden Formule

Aluminiumoxide Al2O3
Chroom(III)oxide Cr2O3
IJzer(II)oxide FeO
IJzer(III)oxide Fe2O3
Zinkoxide ZnO

Zuurvormende oxiden

Chroomtrioxide (chroomzuur) CrO3
Kooldioxide (koolzuurgas) CO2
Zwaveldioxide SO2
Zwaveltrioxide SO3

Neutrale oxiden

Water (waterstofoxide) H2O
Waterstofperoxide H2O2
Koolmonoxide CO

Soorten oxiden, valentie

Er zijn drie soorten oxiden: basevormende, zuurvormende en neutrale, 
tabel 8.4.

Onder valentie of vaardigheid verstaat men het aantal bindingsmogelijkheden
van een atoom of een atoomgroep.
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De valentie van een atoom is het aantal ladingen dat het kan opnemen of
afstaan, tabel 8.5.

TABEL 8.5 De valentie van enige belangrijke elementen en atoomgroepen

Metalen Niet-metalen

Na Natrium 1 H Waterstof 1
K Kalium 1 Cl Chloor 1
Cu Koper 1, 2 F Fluor 1
Ag Zilver 1 OH Hydroxyl 1
NH4 Ammonium 1 NO3 Nitraat 1
Au Goud 1, 3 S Zwavel 2, 4, 6
Pb Lood 2 CO3 Carbonaat 2
Ni Nikkel 2 SO4 Sulfaat 2
Sn Tin 2, 4 CrO4 Chromaat 2
Fe IJzer 2, 3 SiF6 Fluorosilicaat 2
Zn Zink 2
Ca Calcium 2 N Stikstof 1, 2, 3, 4, 5
Mg Magnesium 2
Al Aluminium 3 PO4 Fosfaat 3
Cr Chroom (1), (2), 3, 6 C Koolstof 4

Zuren
Zuren ontstaan door de reactie tussen een zuurvormend oxide en water, tabel
8.6.

TABEL 8.6 Enige voor de galvanotechniek belangrijke zuren

Naam Formule Naam van de zouten

Zwavelzuur H2SO4 Sulfaten
Waterstofchloride,

zoutzuur HCl Chloriden
Fosforzuur H3PO4 Fosfaten
Salpeterzuur HNO3 Nitraten
Koolzuur H2CO3 Carbonaten
Boorzuur H3BO3 Boraten
Cyaanwaterstofzuur

(blauwzuur) HCN Cyaniden
Waterstoffluoride

fluorwaterstofzuur HF Fluoriden
Fluoroboorzuur HBF4 Fluoroboraten
Sulfaminezuur HNH2SO3 Sulfamaten
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SO3 + H2O � H2SO4

N2O5 + H2O � 2 HNO3

CO2 + H2O � H2CO3

Er zijn ook elementen die direct met waterstof reageren en als men het
gevormde product dan in water oplost, krijgt men ook een zuur.

H2 + Cl2 � 2 HCl

H2 + F2 � 2 HF

De waterstofatomen in een zuur kunnen worden vervangen door metaalato-
men. Dan ontstaat een zout.

Fe + 2 HCl � FeCl2 + H2� 

Zn + H2SO4 � ZnSO4 + H2� 

Zuren zijn aan te tonen met een indicator (kleurstof).

Alle in water opgeloste zuren hebben een zure smaak.

Sterke zuren zijn agressief voor metalen.

Geconcentreerde zuren kunnen brandwonden op de huid veroorzaken.

Basen

Een base ontstaat door een reactie van een basevormend oxide met water.

Na2O + H2O � 2 NaOH

CaO + H2O � Ca(OH)2

Fe2O3 + 3 H2O � 2 Fe(OH)3

maar ook

NH3 + H2O � NH4OH

Basen zijn het tegengestelde van zuren, tabel 8.7.
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TABEL 8.7 Enige voor de galvanotechniek belangrijke basen (hydroxiden)

Naam Formule

Natriumhydroxide NaOH
Kaliumhydroxide KOH
Ammoniumhydroxide (ammonia) NH4OH
IJzer(II)hydroxide Fe(OH)2
IJzer(III)hydroxide Fe(OH)3
Nikkelhydroxide Ni(OH)2
Zinkhydroxide Zn(OH)2
Calciumhydroxide Ca(OH)2

Oplossingen van basen en zuren neutraliseren elkaar.

Verdunde basen hebben een zeepsmaak (proberen met soda, niet met wat
anders).

Geconcentreerde sterke basen zijn schadelijk op de huid en zeer gevaarlijk
voor de ogen.

Basen kleuren lakmoes blauw en rodekoolsap groen.

Wanneer een base met een zuur reageert ontstaat een zout.

2 NaOH + H2SO4 � Na2SO4 + 2 H2O

Ca(OH)2 + 2 HCl � CaCl2 + 2 H2O

Zouten, tabellen 8.8 en 8.9

Regels van zoutvorming:

Metaal plus zuur geeft zout plus waterstof.
Metaaloxide plus zuur geeft zout plus water.
Metaalhydroxide plus zuur geeft zout plus (meer) water.

Een sterk zuur verdringt een zwak zuur uit zijn zouten.
Een sterke base verdringt een zwakke base uit zijn zouten.

Na2CO3 + 2 HCl � NaCl + H2CO3
/ \

H2O CO2�

NiSO4 + 2 NaOH � Ni(OH)2 � + Na2SO4

Een zuur zout bevat nog H-atomen.
Een basisch zout bevat nog OH-groepen.

397



H2SO + NaOH � NaHSO4 + H2O

Ni(OH)2 + HCl � NiOHCl + H2O

Dubbelzouten hebben méér metalen gebonden aan één zuurrest:

H2SO4 + NaOH + KOH � NaKSO4 + 2 H2O

Bij complexe zouten treedt een ingewikkelde groep op, waarin het metaal
gebonden kan zijn:

2 NaCN + CuCN � Na2Cu(CN)3

Amfotere metalen, zoals aluminium, kunnen zowel basevormend als zuurvor-
mend optreden.
Driewaardig chroom is basevormend; zeswaardig chroom is zuurvormend.

TABEL 8.8 De namen van zouten zijn samengesteld uit de naam van het
metaal en van de zuurrest

Zuur Zout
Zoutzuur, HCl Chloride
Zwavelzuur, H2SO4 Sulfaat
Chroomzuur, H2CrO4 Chromaat
Koolzuur, H2CO3 Carbonaat
Salpeterzuur, HNO3 Nitraat
Kiezelzuur, H2SiO3 Silicaat
Fosforzuur, H3PO4 Fosfaat

TABEL 8.9 Enige voor de galvanotechniek belangrijke zouten

Naam Formule
Ammoniumchloride (salmiak) NH4Cl
Kaliumcarbonaat K2CO3
Kaliumcyanide KCN
Kopercyanide CuCN
Kopersulfaat CuSO4
Natriumcarbonaat (soda) Na2CO3
Natriumchloride (keukenzout) NaCl
Natriumcyanide NaCN
Natriummetasilicaat Na2SiO3
Trinatriumfosfaat Na3PO4
Natriumsulfaat Na2SO4
Nikkelcarbonaat NiCO3
Nikkelchloride NiCl2
Nikkelsulfaat NiSO4
IJzer(III)chloride FeCl3
IJzer(II)sulfaat FeSO4
ZinkcyanideZn Zn (CN)2
ZinksulfaatZn Zn SO4
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8.1.2 IONISATIE

Vorming van Ionen

In water opgeloste zuren splitsen zich in H+-ionen en negatieve zuurrestionen.

In water opgeloste basen splitsen zich in OH--ionen en positieve metaalionen.

In water opgeloste zouten splitsen zich in positieve metaalionen en negatieve
zuurrestionen.

In water opgeloste zure zouten splitsen zich in positieve metaalionen, positie-
ve H+-ionen en negatieve zuurrestionen.

In water opgeloste basische zouten splitsen zich in positieve metaalionen,
negatieve OH--ionen en negatieve zuurrestionen.

In water opgeloste dubbelzouten splitsen zich in positieve metaalionen van de
eerste soort, positieve metaalionen van de tweede soort en negatieve zuur-
restionen.

In water opgeloste complexe zouten splitsen zich in positieve metaalionen en
negatieve complexe zuurrestionen.

Elektronenafgifte is oxidatie; daarbij ontstaan kationen.
Elektronenopname is reductie; daarbij ontstaan anionen.

De elektrische plus- en minladingen, die zijn ontstaan door ionisatie, zijn in
aantal gelijk en een geïoniseerde oplossing is dus als geheel elektrisch neu-
traal.

Waterstofionen en metaalionen zijn altijd positief geladen.

OH-ionen en zuurrestionen zijn altijd negatief geladen.

TABEL 8.10 Voorbeelden van de ionisatie van zuren, basen en zouten

Zuren

HCl � H+ + Cl-

H2SO4 � 2 H+ + SO4
- -

H3PO4 � 3 H+ + PO4
- - -

Dit is het eindresultaat, want hier vindt een getrapte ionisatie plaats:

H3PO4 � H+ + H2PO4
- � H+ + HPO4

- - � H+ + PO4
- - -
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Basen
NaOH � Na+ + OH-

Ca(OH)2 � Ca++ + 2 OH-

Fe(OH)3 � Fe+++ + 3 OH-

Zouten
NaCl � Na+ + Cl-

NiCl2 � Ni++ + 2 Cl-

CuSO4 � Cu++ + SO4
- -

Fe2(SO4)3 � 2 Fe+++ + 3 SO4
- -

NaHSO4 � Na+ + H+ + SO4
- -

Ni(OH)Cl � Ni++ + OH- + Cl-

NaKSO4 � Na+ + K+ + SO4
- -

Na2Cu(CN)3 � 2 Na+ + Cu(CN)3
- -

Het Cu(CN)3
- - -ion splitst zich voor een deel in:

Cu(CN)3
- - � Cu+ + 3 (CN)-

Het waterevenwicht
Water is voor een heel klein gedeelte in ionen gesplitst.

H2O ��
_ H+ + OH-

Het waterevenwicht is een constante; wordt de concentratie van H+ groter, dan
wordt de concentratie van OH- overeenkomstig kleiner.

[H+] . [OH-] = K = 10-14

In neutraal water is [H+] en [OH+] beide 10-7.
Zie verder 8.1.2.2.
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Alkalische oplossingen hebben een pH hoger dan 7; hoe alkalischer, hoe
hoger.
Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7; hoe zuurder, hoe lager.

8.1.3 ELEKTROCHEMIE

Elektrolyse, samenvatting
Elektrolyse treedt op als een
elektrische stroom wordt geleid
door een vloeistof, die ionen
bevat.

Negatief geladen ionen, dat
zijn OH --ionen en zuurresten,
begeven zich naar de anode (+);
men noemt ze anionen.

Positief geladen ionen, dat zijn
H+-ionen en metaalionen,
begeven zich naar de kathode 
(-); dit zijn kationen.

Een elektrische stroom in een metaal bestaat uit een groot aantal bewegende
elektronen; in een elektroliet zijn het bewegende ionen.

Een metaal is een geleider van de eerste soort; een elektroliet is een geleider
van de tweede soort.

Kationen zijn positief geladen ionen, ze begeven zich naar de kathode.

Anionen zijn negatief geladen ionen; ze begeven zich naar de anode.

Bij elektrolyse ontstaat aan de kathode metaalneerslag, waterstofontwikkeling
of beide.

Bij elektrolyse ontstaat aan de anode oplossen van metaal, zuurstofontwikke-
ling of beide. Bovendien kan de anode oxideren.

8.1.4 ANODE- EN KATHODEPROCESSEN

In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt galvanotechniek uitgevoerd
in een tank met een galvanische badvloeistof. Meestal is dit een waterige oplos-
sing van zouten, zuren, basen of combinaties daarvan. Daarin zijn één of meer
kathoden en anoden geplaatst, die verbonden zijn met respectievelijk de nega-
tieve en de positieve pool van een gelijkstroombron.
Deze gelijkstroombron is meestal een gelijkrichter, die energie afneemt van het
licht- of krachtstroomnet. Accu’s, batterijen, gelijkstroomdynamo’s en andere
gelijkstroombronnen en zelfs zonnepanelen kunnen echter ook worden gebruikt.
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Aan de kathoden zijn de volgende reacties mogelijk:

1. ontladen van metaalionen tot metaalatomen, die een neerslag vormen
2. ontladen van waterstofionen tot waterstofatomen, die zich verder verbinden

tot waterstofmoleculen, zodat waterstofgasontwikkeling optreedt
3. diverse reductiereacties. 

Aan de anode(n) kunnen zich de volgende reacties afspelen:

1. omzetten van metaalatomen van het anodemateriaal in metaalionen, die in
de badvloeistof in oplossing gaan

2. ontladen van hydroxylionen, gevolgd door de reactie tussen twee ontladen
hydroxylgroepen tot een watermolecuul en een zuurstofatoom. Deze ato-
men verenigen zich later tot zuurstofmoleculen en geven aanleiding tot
zuurstofgasontwikkeling

3. diverse oxidatiereacties.

8.1.5 DE ELEKTROLIET

Verreweg de meeste galvanische processen spelen zich af in een waterige
elektroliet. 
Tabel 8.11 geeft de metalen en de niet-metalen, die uit een waterige oplossing
kunnen worden neergeslagen.

TABEL 8.11 Metalen en niet-metalen, die uit waterige oplossing kunnen wor-
den neergeslagen (vet gedrukt: vaak commercieel toegepast)

actinium polonium
antimoon prometium
arseen protoactinium
bismut renium
cadmium rodium
chroom ruthenium
gallium seleen
goud strontium
indium tantaal
iridium technetium
kobalt telluur
koper thallium
kwik thorium
lood titaan
mangaan tin
molybdeen uraan
neptunium vanadium
nikkel wolfraam
niobium ijzer
osmium zilver
palladium zink
platina zirkoon
plutonium



Er zijn ook niet-waterige vloeistoffen waarin opgeloste bestanddelen geïoni-
seerd kunnen worden, zodat daaruit langs galvanische weg elementen kunnen
worden neergeslagen. Deze zijn vermeld in tabel 8.12.

TABEL 8.12 Elementen, die uit een niet-waterige oplossing galvanisch kunnen
worden afgescheiden

aluminium neptunium
arseen nikkel
beryllium niobium
bismut palladium
cadmium platina
chroom ruthenium
germanium thallium
kalium titaan
koper vanadium
lithium wolfraam
lood zilver
magnesium zink
natrium zirkoon

In een zoutsmelt kunnen ionen voorkomen, die langs elektrolytische weg kun-
nen worden afgescheiden. Tabel 8.13 geeft daarvan een overzicht.

TABEL 8.13 Elementen, die uit een zoutsmelt kunnen worden neergeslagen

aluminium niobium
antimoon osmium
barium platina
beryllium renium
bismut rodium
cadmium ruthenium
calcium scandium
chroom silicium
germanium tantaal
hafnium thallium
indium thorium
iridium tin
kalium titaan
kobalt uraan
koper vanadium
lithium wolfraam
lood yttrium
magnesium ijzer
mangaan zilver
molybdeen zink
natrium zirkoon
nikkel
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De elektroliet kan bevatten:

- metaalverbindingen van het metaal, dat moet worden neergeslagen (in het
geval van legeringsbaden van de deelnemende metalen)

- complexeermiddelen
- depassiveringsmiddelen voor de anode
- geleidingszouten
- buffers
- stabilisatoren
- glansmiddelen
- stoffen die opvulling geven
- bevochtigers
- stoffen die verontreiniging van de badvloeistof of van het neerslag tegen-

gaan.

8.1.6 RENDEMENT

Het rendement van het totaal aan reacties dat bij elektrochemische processen
optreedt is altijd 100%; alle stroom wordt ergens voor gebruikt. Er treden ech-
ter naast het gewenste verschijnsel meestal ook andere, niet gewenste proces-
sen op.

Men tracht het galvanische proces zó te leiden, dat van de mogelijke ver-
schijnselen aan de kathode of de anode het gewenste verschijnsel, bijvoor-
beeld de vorming van een metaalneerslag op het kathode-oppervlak, een zo
groot mogelijk deel van het totale reactiecomplex uitmaakt. Toch is niet te ver-
mijden dat zich tegelijk ook andere, niet-gewenste reacties afspelen, zoals
waterstofontwikkeling. De verhouding tussen het theoretisch mogelijke effect
en het werkelijk gehaalde effect noemt men het rendement of de stroomop-
brengst van de betreffende reactie.

Het begrip rendement (stroomopbrengst) van een galvanische reactie heeft dus
betrekking op wat wij ervan verwachten, wat voor ons nuttig is en niet op het
totale procesgebeuren.

Door allerlei secundaire verschijnselen kan het elektrochemische proces wor-
den beïnvloed. Belangrijke verschijnselen zijn polarisatie en waterstofover-
spanning, welke verschijnselen in een aantal galvanotechnische processen
worden uitgebuit om een gunstiger procesverloop te krijgen.

8.1.7 POLARISATIE

Onder polarisatie verstaat men grenslaagverschijnselen, die zich bij het galva-
nische proces uiten als een tegenspanning of een extra weerstand, waardoor
de stroomdoorgang wordt bemoeilijkt. Om het galvanische proces in dezelfde
mate voortgang te doen vinden moet men een hogere spanning aanleggen,
waardoor men een groter elektriciteitsverbruik krijgt. (Spanning x stroomsterkte
x tijd = energie, en die betaalt men aan het electriciteitsbedrijf).
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Polarisatie lijkt ongunstig, want het veroorzaakt een groter energieverbruik.

Polarisatie treedt echter niet over het gehele oppervlak van de voorwerpen in
even sterke mate op. In principe volgt de ionenstroom de weg van de minste
weerstand, dat wil zeggen de kortste afstand tussen anode en kathode (primai-
re stroomverdeling).
Bovendien concentreert de stroom zich bij voorkeur op scherpe randen.
Daarom treedt op plaatsen, die zich het dichtst bij de anoden bevinden en op
scherpe randen een grotere afscheidingssnelheid op, waardoor een grotere
plaatselijke laagdikte ontstaat.
Dit is ongunstig, want om de gewenste laagdikten in dieper gelegen delen te
verkrijgen moet men veel metaal en energie toevoeren, zodat men verliezen
krijgt op die plaatsen waar te veel materiaal wordt afgescheiden.

Polarisatieverschijnselen spelen zich juist op de genoemde plaatsen van grote
stroomdichtheid af, zodat daar de stroomdoorgang het sterkst wordt bemoei-
lijkt. Daardoor zoekt de stroom een weliswaar langere weg, die echter minder
weerstand heeft. Dat is de weg naar de dieper gelegen en verder van de anode
afliggende plaatsen (secundaire stroomverdeling). Door de polarisatie krijgt
men zo een betere laagdikteverdeling.

Vooral baden, waarin het metaalion niet in vrije toestand aanwezig is, maar
complex gebonden, zoals de cyanidische baden, tonen duidelijke polarisatie-
verschijnselen. Dit zijn ook de baden met de beste spreiding, de beste diepte-
werking en de meest gelijkmatige laagdikte. Ondanks het hogere stroomver-
bruik maakt men van polarisatieverschijnselen zo een nuttig gebruik.

Kathodepolarisatie
Wanneer door een galvanisch bad geen stroom wordt vervoerd is de concen-
tratie van ionen door de gehele badvloeistof gelijk.
Bij een matige stroomsterkte (stroomdichtheid op de kathode) zal een zeker
verarmingsproces aan metaalionen rond de kathode optreden.
Om de kathode bevindt zich een metaalarme zone, die men de katholiet
noemt.

De katholiet is een dunne vloeistofzone rondom de kathode, die in samen-
stelling en in eigenschappen verschilt van de rest van de badvloeistof.

Een flink deel van de verbruikte ionen zal echter door de omringende bad-
vloeistof worden aangevuld.
Bij een hoge stroomdichtheid vindt een veel snellere verarming plaats, waar-
door de metaalarme zone, de katholiet, niet alleen dikker wordt, maar ook
armer aan metaalionen.

Als er minder ionen in de badvloeistof aanwezig zijn vindt de stroomdoorgang
moeilijker plaats; deze is afhankelijk van de ionenconcentratie. De stroom-
dichtheid is op die plaatsen daarom minder hoog dan men zou verwachten.
Deze extra weerstand, men kan ook zeggen tegenspanning, noemt men polari-
satie, in dit geval kathodepolarisatie.
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Anodepolaristie
Rondom de anode vindt geen verarming, maar juist verrijking aan metaalionen
plaats. Het wordt voor nieuwe metaalionen dan moeilijker zich in de bad-
vloeistof te begeven, waardoor ook een extra weerstand ontstaat. Dit is anode-
polarisatie.

Op overeenkomstige wijze vormt zich rondom de (oplosbare) anoden een
metaalrijke zone, de anoliet.

De anoliet is een dunne vloeistofzone rondom de anode, die in samenstel-
ling en in eigenschappen verschilt van de rest van de badvloeistof.

Factoren die de polarisatie beïnvloeden
Omdat polarisatie bij galvanische baden een belangrijk verschijnsel is, dat
onder meer de spreiding (dieptewerking) van galvanische baden bepaalt, is het
van belang de factoren te kennen, die polarisatie beïnvloeden. Tabel 8.14 geeft
daarvan een overzicht.

TABEL 8.14 Beïnvloeden van polarisatie

Meer polarisatie Minder polarisatie

Metaalionenconcentratie

Laag: (verdund bad): Hoog: (geconcentreerd bad):
snelle verarming goede uitgangspositie
moeilijke aanvulling minder snelle verarming

gemakkelijke aanvulling

Stroomdichtheid

Hoog: snelle verarming Laag: minder snelle verarming
geen tijd om aan te vullen tijd voor aanvulling

Temperatuur

Laag: vloeistof meer viskeus Hoog: ‘dunnere’ vloeistof 
minder warmtebeweging, daardoor betere aanvulling
daardoor weinig aanvulling

Badbeweging

Weinig: minder snelle aanvulling Sterk: snelle aanvulling

Complexeermiddel

Meer: minder vrije metaalionen, Minder: meer vrije metaalionen
daardoor snelle verarming
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8.1.8 SPREIDEND, BEDEKKEND EN OPVULLEND VERMOGEN

Spreidend vermogen

In een galvanisch bad wordt op diverse plaatsen van de kathode, al naar ze
zich dichterbij de anode of verder daar vanaf bevinden, een verschillende
laagdikte aan metaal neergeslagen.
Hoe verder een oppervlak van de anode vandaan ligt, hoe groter de weerstand
van de vloeistofkolom op die plaats tussen werkstuk en anode is en hoe lager
de stroomdichtheid.
Daar komt bij dat de elektrische stroom de neiging heeft zich op scherpe ran-
den en punten te concentreren, waardoor deze extra dik opgroeien.
Polarisatie werkt deze ongelijkmatige laagdikteverdeling tegen.

De stroom zoekt altijd de weg van de minste weerstand en die is te vinden in
verder weg of dieper gelegen delen van het voorwerp, omdat daar nog geen
verarming is opgetreden. De dichtbij de anode gelegen delen en ook de scher-
pe randen en punten krijgen daardoor minder neerslag en de dieper gelegen
delen krijgen meer neerslag.
Een galvanisch bad, waarin polarisatie optreedt (in dit geval concentratiepola-
risatie, want er zijn ook andere vormen van polarisatie) heeft een betere sprei-
ding.

Het spreidend vermogen van een galvanisch bad is het vermogen om op 
uitstekende delen en in holten een zo gelijkmatig mogelijke laagdikte neer 
te slaan.

Met deze kennis kunnen wij nu proberen, door het nemen van geschikte maat-
regelen, een betere laagdikteverdeling te krijgen, zoals:

1. zeer sterk verlagen van de concentratie aan vrije metaalionen door het
metaal complex te binden

2. verlagen van de temperatuur
3. verhogen van de stroomdichtheid (dit werkt niet bij alle baden; het kan ver-

branding veroorzaken)
4. minder badbeweging toepassen
5. toevoegen van stoffen, die de polarisatie bevorderen.

Bedekkend vermogen

Bij het bedekkend vermogen van een galvanisch bad gaat het erom of op een
bepaalde plaats een metaalneerslag ontstaat. Een cyanidisch koperbad is een
bad met een goed bedekkend vermogen. Chroombaden daarentegen dekken
slecht, vandaar dat men aan het begin van verchroombewerking vaak korte
tijd twee à driemaal de normale stroomsterkte gebruikt om toch een neerslag
te krijgen. Dit noemt men een dekstroom.

Onder het dekkend of bedekkend vermogen van een galvanisch bad ver-
staat men de eigenschap om ook op dieper gelegen delen van het voor-
werp een neerslag te geven.
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Opvullend vermogen

Veel moderne galvanische baden, zoals glansnikkelbaden en zure glanskoper-
baden hebben een goed opvullend vermogen. Dat wil zeggen dat ze op een
niet geheel gladde ondergrond toch een glanzend neerslag geven.
Sommige baden, zoals chroombaden, hebben van zichzelf een goede opvul-
ling; bij nikkelbaden moet men daarvoor speciale toevoegingen gebruiken.

Het opvullend vermogen van een galvanisch bad is de eigenschap om
geringe oneffenheden van het grondmateriaal op te vullen, zodat het
oppervlak gladder wordt.

8.1.9 LAAGDIKTEBEREKENING

Berekeningen in de galvanotechniek kunnen zeer nauwkeurig worden
gemaakt. Dit geldt ook voor de hoeveelheid (de massa) van het neergeslagen
metaal en voor de op te brengen laagdikte.

Wet van Faraday
De Engelse natuurkundige Faraday heeft een diepgaande studie van galvani-
sche processen gemaakt en hij stelde voor het eerst de factoren vast, waardoor
de hoeveelheid afgescheiden metaal bij een elektrolyse wordt bepaald.
Hij legde deze kennis vast in een wet, thans bekend als de eerste wet van
Faraday. Deze luidt:

De hoeveelheid metaal, die door een elektrische stroom wordt neergesla-
gen, wordt bepaald door de stroomsterkte, de tijdsduur van de elektrolyse
en het elektrochemisch equivalent van het betreffende metaal.

In een formule uitgedrukt luidt deze wet als volgt:

G = e . i . t

waarin:

G = de massa van het neergeslagen metaal in milligrammen
e = het elektrochemisch equivalent
i = de stroomsterkte in ampères
t = de tijd in seconden.

Onder het elektrochemisch equivalent verstaat men de massa aan metaal in
milligrammen, die wordt neergeslagen door 1 ampèreseconde (coulomb).
Het elektrochemisch equivalent van een aantal voor de galvanotechniek
belangrijke metalen is weergegeven in tabel 8.15.
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TABEL 8.15 Gegevens voor het berekenen van het laaggewicht

Metaal Elektrochemisch Ah-gewicht Rendement
equivalent
mg g %

Cadmium 0,5824 2,097 90
Chroom 0,0898 0,323 15
Koper

cyanidisch 0,6588 2,371 70
zuur 0,3294 1,186 100

IJzer 0,2893 1,042 98
Lood 1,0740 3,065 98
Nikkel 0,3041 1,095 97
Zilver 1,1179 4,025 100
Tin

zuur 0,6150 2,214 96
stannaat 0,3075 1,107 90

Zink 0,3387 1,219 85
Goud 2,0435 7,353 90

Ah-gewicht
Voor de praktijk van de galvanotechniek is de massa metaal, die wordt neerge-
slagen door 1 ampèreseconde, een onpraktisch kleine eenheid.
Daarom werkt men liever met een grotere eenheid, namelijk de massa metaal,
die uit een galvanisch bad in 1 ampère-uur wordt neergeslagen. Deze hoeveel-
heid is het ampère-uurgewicht, afgekort Ah-gewicht.
Het Ah-gewicht is 3600 keer zo groot als het elektrochemisch equivalent,
omdat een uur 3600 seconden bevat.

Berekening van het laaggewicht
Als het Ah-gewicht van een metaal, dat uit een bepaald galvanisch bad wordt
neergeslagen, bekend is, kan op eenvoudige wijze het gewicht (de massa) van
het neergeslagen metaal worden berekend.
De formule hiervoor is:

Ah . Ah-gewicht . rendement = grammen

Laagdikteberekening 
In de praktijk van de galvanotechniek willen we meestal liever de laagdikte
kennen dan het laaggewicht.
Als we de laagdikte willen kennen, moeten we ook rekening houden met de
oppervlakte waarop het metaal is neergeslagen.

Stroomdichtheid
Voor het berekenen van de laagdikte is dus niet alleen het aantal ampères en
het aantal uren nodig, maar ook de oppervlakte van het voorwerp.
We krijgen dan te maken met het begrip stroomdichtheid.
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De stroomdichtheid in de galvanotechniek is:
het aantal ampères per vierkante decimeter (A/dm2).

De formule die men moet gebruiken om met behulp van de neerslagsnelheid
een laagdikteberekening uit te voeren luidt:

A/dm2 . h. neerslagsnelheid = micrometers

Tabel 8.16 geeft voor de meest voorkomende metalen de noodzakelijke gege-
vens.

TABEL 8.16 Elektrochemische gegevens van de voornaamste metalen uit de
galvanotechniek

metaal Badtype Ah- s.m. Kath.rend. Neerslagsnelheid Ah/dm2 voor
gewicht % µm/Ah/dm2 25 micrometer 

1) 2) 3) 4) 5)
Cadmium cyanidisch 2,097 8,65 ca. 90 ca. 21,5 ca. 1,16
Chroom sulfaat 0,323 7,1 ca. 14 ca. 0,65 ca. 38,5
Koper (1w.) cyanidisch 2,371 8,93 45-60 12-16 2,1-1,6
Koper (1w.) heet cyanidisch 2,371 8,93 ca. 95 ca. 25,5 ca. 1
Koper (2w.) zuur 1,186 8,93 100 13 ca. 1,9
IJzer fluoroboraat 1,042 7,87 98-100 ca. 13 ca. 1,9
Lood fluoroboraat 3,865 11,35 98-100 ca. 34 ca. 0,73
Nikkel sulfaat-chloride 1,095 8,9 97-100 ca. 12 ca. 2,1
Zilver cyanidisch 4,025 10,5 100 38,3 0,65
Tin (2w.) zuur 2,214 7,3 96-100 ca. 30 ca. 0,83
Tin (4w.) stannaat 1,107 7,3 ca. 90 ca. 14 ca. 1,8
Zink cyanidisch 1,219 7,14 ca. 85 ca. 14,5 ca. 1,8
Goud cyanidisch 7,353 19,3 85-95 ca. 34,4 0,73

1) w=waardig, 2) s.m.=soortelijke massa 3) praktijkwaarde 4) hierbij is reke-
ning gehouden met kathodisch rendement  5) evenals bij 4

8.1.10 EDELE EN ONEDELE METALEN

Veel metalen vertonen, als ze aan de atmosfeer worden blootgesteld corrosie,
dat wil zeggen ze gaan weer over in metaalverbindingen.
Andere metalen, de edele metalen: zilver, kwik, goud en de platinametalen,
vertonen dit corrosiegedrag niet.
Niet alle onedele metalen zijn even onedel. Zink en vooral magnesium zijn
onedeler dan bijvoorbeeld nikkel.
Ook de edele metalen zijn niet alle even edel; goud is edeler dan zilver.
Op het praktische corrosiegedrag van metalen wordt uitvoerig ingegaan in bij-
lage A, die geheel aan corrosie is gewijd. Wij richten ons hier meer op de
elektrochemische achtergrond ervan.
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Oplosdruk
Als men een onedel
metaal onderdompelt
in een waterige vloei-
stof (meestal een stan-
daardoplossing van
zijn eigen zout) dan
zal het metaal een
hoeveelheid plusgela-
den metaalionen aan
de vloeistof afstaan.
Er blijft dan een over-
eenkomstige hoeveel-
heid negatieve ladin-
gen (elektronen) in
het metaal achter.
De negatieve en de positieve ladingen trekken elkaar aan, zodat het verschijn-
sel tot stilstand komt, figuur 8.2.

Bij een sterk onedel metaal, zoals magnesium, gaan veel ionen in oplossing,
bij een niet zo edel metaal, zoals nikkel, zijn dat er minder.
Een sterk onedel metaal heeft een grotere oplosdruk dan een minder sterk one-
del metaal. 
Het gaat hier om ionen en het ligt dus voor de hand dat wij deze oplosdruk
elektrisch kunnen meten. Meestal gebruiken we daarvoor waterstof als referen-
tie (in dit geval als nulwaarde).

Spanningsreeks
Wanneer men de metalen rangschikt naar hun neiging om ionen te vormen,
naar hun oplosdruk, naar hun potentiaal ten opzichte van potentiaal H/H+ (dit
is allemaal hetzelfde), dan krijgt men de spanningsreeks, tabel 8.17, waarvoor
we de volgende definitie geven:

De spanningsreeks is een lijst van metalen gerangschikt naar toenemende
neiging om ionen in oplossing te doen gaan door het verlies van elektro-
nen.

Men mag ook zeggen:

De spanningsreeks is een lijst van metalen gerangschikt naar toenemende
onedelheid.
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Figuur 8.2 Het onedeler zink heeft een veel grotere
oplosdruk dan het minder onedeler nikkel. 



TABEL 8.17 Spanningsreeks van de metalen *)

Goud Au/Au+ + 1,69 V
Goud Au/Au+++ + 1,50 V
Platina Pt/Pt++ + 1,12 V
Palladium Pd/Pd++ + 0,95 V
Kwik Hg/Hg++ + 0,85 V
Zilver Ag/Ag+ + 0,80 V
Rodium Rh/Rh+++ + 0,70 V
Koper Cu/Cu+ + 0,52 V
Koper Cu/Cu++ + 0,34 V

Waterstof H/H+ 0,00 V

Lood Pb/Pb++ - 0,13 V
Tin Sn/Sn++ - 0,14 V
Nikkel Ni/Ni++ - 0,26 V
Indium In/In+++ - 0,34 V
Cadmium Cd/Cd++ - 0,40 V
IJzer Fe/Fe++ - 0,45 V
Chroom Cr/Cr+++ - 0,74 V
Zink Zn/Zn++ - 0,76 V
Mangaan Mn/Mn++ - 1,19 V
Aluminium Al/Al+++ - 1,66 V
Magnesium Mg/Mg++ - 2,37 V
Natrium Na/Na+ - 2,71 V
Kalium K/K+ - 2,91 V

*) Gemeten bij 25 ˚C in een 1 N oplossing van het eigen zout.

Waterstof in de spanningsreeks
Waterstof is geen metaal, maar een gas. Toch spreken we over de potentiaal,
die waterstof in een vloeistof aanneemt, alsof we met een stuk metaal te
maken hebben.
Alle elektronegatieve metalen (min ten opzichte van waterstof) zijn de onedele
metalen; alle metalen die een plus potentiaal hebben ten opzichte van water-
stof zijn halfedele metalen (koper) of edele metalen.
De mate van edelheid of onedelheid geeft niet alleen aan hoe gemakkelijk een
metaal in een waterige vloeistof ionen vormt, maar ook hoe gemakkelijk het
uit een oplossing wordt afgescheiden.
Uit een zilverbad wordt gemakkelijker metaal neergeslagen (bij een lagere
spanning) dan uit een nikkelbad of uit een zinkbad.

8.1.11 WATERSTOFOVERSPANNING

Wanneer een metaaloplossing zowel koper als nikkel bevat zal bij een galvanisch
proces koper gemakkelijker als metaal op de kathode worden neergeslagen.
Uit de spanningsreeks blijkt dat waterstof edeler is dan alle onedele metalen.
In een zure oplossing, waarin veel H+-ionen aanwezig zijn verwacht men
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daarom alleen waterstofontwikkeling en geen metaalneerslag.
De praktijk leert dat dit niet het geval is. Zelfs uit een zuur zinkbad, dat veel
H+-ionen bevat, wordt het onedele zink toch met een behoorlijk hoog rende-
ment neergeslagen.
Dit wordt veroorzaakt door het verschijnsel waterstofoverspanning.

Waterstofoverspanning is de extra spanning, die nodig is om waterstofio-
nen uit een oplossing te ontladen.

Waterstofoverspanning is een verschijnsel waardoor het mogelijk is ook uit
oplossingen, die een hoge concentratie aan H+-ionen bevatten, toch onedele
metalen met een redelijk tot goed rendement neer te slaan.
Waterstofoverspanning is een gunstig verschijnsel voor de galvanotechniek.

8.1.12 CONTACTNEERSLAGEN
Eén van de regels van zoutvorming luidt:

Een onedeler metaal verdringt een edeler metaal uit zijn zouten.

(Een spijker ondergedompeld in een oplossing van kopersulfaat wordt verko-
perd, waarbij een weinig ijzer in oplossing gaat).
Aan de hand van de spanningsreeks kan dit verschijnsel worden verklaard.
Het op deze wijze gevormde dompelneerslag of contactneerslag heeft over het
algemeen een slechte hechting en bij praktische galvanische processen zal
men het ontstaan ervan proberen te voorkomen.

Strikebaden
Een strikebad is een voorbehandelingsbad, waarmee men een dunne laag van
een edeler metaal op een onedeler ondergrond neerslaat bij stroomdoorgang,
maar waaruit geen contactneerslag ontstaat.
Strikebaden hebben over het algemeen een zeer lage metaalconcentratie en
bovendien een hoog gehalte aan complexvormers, die ervoor zorgen dat het
edeler metaal alleen complex gebonden is.
Daardoor kan het geen contactneerslag vormen want het metaal is gemas-
keerd, ingebouwd, ingekapseld, complex gebonden (dat is allemaal hetzelfde),
zodat alleen bij stroomdoorgang metaal wordt neergeslagen, zonder dat daar-
bij een uitwisseling van ionen met het grondmetaal optreedt.
Bij de bespreking van de diverse metaalbaden wordt op de strikebaden nader
ingegaan.

8.1.13 LEGERINGSLAGEN

Bij de vervaardiging van metalen voorwepen wordt weinig gebruik gemaakt
van zuivere metalen. Meestal gebruikt men legeringen.
In de galvanotechniek was het lange tijd gebruikelijk hoofdzakelijk zuivere
metalen af te scheiden. Door de vergrote kennis over de techniek van de lege-
ringsneerslagen en de eigenschappen die deze legeringen bezitten, is de toe-
passing van legeringslagen sterk toegenomen.
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Bij het vervaardigen van legeringsneerslagen moeten diverse problemen wor-
den overwonnen.
Deze zijn vooral het gevolg van het verschil in galvanotechnisch gedrag van
de metalen die de legeringslaag moeten vormen.
Door het verschil in edelheid wordt het ene metaal meestal gemakkelijker
afgescheiden dan het andere, zodat het legeringsneerslag een geheel andere
samenstelling heeft dan de verhouding in de badvloeistof.
Vaak treden storingen op; het ene metaal vormt een storende verontreiniging
van het galvanische proces van het andere metaal.
Methoden om legeringsafscheiding op de gewenste manier te laten verlopen
zijn:

- tin-nikkellagen worden binnen ruime grenzen van badsamenstelling afge-
scheiden met een tingehalte van 65%, overeenkomend met de samenstelling
NiSn. Dit gedrag kan als uitzonderlijk worden beschouwd

- de badvloeistof een ‘scheve’ samenstelling geven, zodat het metaal dat
gemakkelijker wordt afgescheiden in een lage concentratie aanwezig is

- het metaal dat gemakkelijker wordt afgescheiden complex binden zodat er
slechts weinig vrije ionen van in de badvloeistof voorkomen

- gescheiden stroomkringen gebruiken voor de twee metalen, waardoor de
afscheidingssnelheid van het ene metaal ten opzichte van het andere kan
worden bevorderd

- het afscheiden van twee metaallagen over elkaar die daarna door een warm-
tebehandeling in elkaar worden gediffundeerd.

De tabellen 8.18, 8.19 en 8.20 geven een overzicht van binaire, ternaire en
enige quaternaire legeringen die langs galvanische weg kunnen worden ver-
kregen.
Daarbij moet men bedenken dat dit een moment-opname is, want regelmatig
wordt over nieuwe legeringen gepubliceerd.
Bij de bespreking van de diverse metaalbaden in 8.3 wordt op diverse legerin-
gen meer gedetailleerd ingegaan.

TABEL 8.18 Binaire legeringen die galvanisch kunnen worden afgescheiden

Element Galvanisch afgescheiden legering mogelijk met

Ag B Bi Cd Co Cr Cu Fe Ga Ge In Ir Mo Ni Os Pb Pd Pt Re Rh Ru S
Sb Se Si Sn Tl W Zn

Al B Co Fe Ni Ti Zn Zr
As Au Bi Co Cu Ga Ge In Ni Pb
B Al Be Fe Mg Ni Pb
Be B
Bi Ag As Au Cd Co Cu In Pb Pd Pt Sb Sc Sn Zn
C Fe
Cd Ag Au Bi Co Cr Cu Fe Ga In Ir Mo Ni Pb Pd Pt S Sb Se Sn Te W

Zn Zr
Co Ag Al As Au Bi Cd Cu Fe Ga Ge In Ir Mo Ni P Pd Pt Re Rh Ru

Sb Sn Ti Tl V W
Cr Ag Au Cd Co Fe Mn Mo Ni P Re Sb Se Sn Te Ti V W Zn
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Cu Ag As Au Bi Cd Co Fe Ga Ge In Ir Mn Mo Ni P Pb Pt Re S Sb Se
Sn Te Ti Tl W Zn

Fe Ag Al Au As B C Cd Co Cr Cu Ga Ge Mg Mn Mo Ni P Pb Pd Re
S Sb Sn Ti V W Zn

Ga Ag Au Cd Co Cu Fe Ge In P Zn
Ge Ag As Co Cu Fe Ga Sb Sn Zn
Hg Re
In Ag As Au Bi Cd Co Cu Ga Mn Ni Pb Pd Pt Rh Sb Sn Tl Zn
Ir Ag Cd Co Cu Ni Pd Pt Rh Ru Sn Zn
Mg B Fe Ni
Mn Au Co Cr Cu Fe In Mo Ni P Pb Pd Se Sn W Zn
Mo Ag Au Co Cr Cu Fe Mn Ni Pd Re Sn W Zn
Nb Ni Sb
Ni Ag Al As Au B Cd Co Cr Cu Fe Ge In Ir Mg Mn Mo Nb Os P Pb

Pd Pt Re Rh Ru S Se Sn Te Ti Tl W Zn Zr
Os Ag Ni
P Co Cr Cu Fe Ga Mn Ni Zn
Pb Ag As Au Bi Cd Cu Fe In Mn Ni Sb Sn Tl Zn
Pd Ag Au Bi Cd Co Cu Fe In Ir Ni Pt Re Rh Ru Sn Zn
Pt Ag Au Bi Cd Co Cu In Ir Ni Pd Re Rh Ru Sn Zn
Re Co Cr Cu Fe Hg Mo Ni Pt Rh Ru W
Rh Ag Au Co In Ir Ni Pd Pt Re Ru Se W
Ru Ag Co Ir Ni Pd Pt Re Rh
Sb Ag Au Bi Cd Co Cr Cu Fe Ga Ge In Nb Ni Pb Pd Se Sn W Zn
Sc Au
Se Ag Au Bi Cd Co Cr Cu Mn Ni Rh Sb Te Zn
Si Ag
Sn Ag Au Fe Ge In Ir Mn Mo Ni Pd Pt W Zn
Te Au Cd Cr Cu Ni Se
Ti Al Au Cd Co Cr Cu Fe Ni Zn
Tl Ag Co Cu In Ni Pb Zn
V Au Co Cr Fe Zn
W Ag Au Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Re Rh Sb Sn Zn
Zn Ag Al Au Bi Cd C Cr Cu Fe Ga Ge In Ir Mn Mo Ni P Pb Pd Pt Se

Sn Ti Tl V W Zr
Zr Al Cd Ni Zn

TABEL 8.19 Ternaire legeringen die langs galvanotechnische weg kunnen 
worden verkregen
(bestanddelen in alfabetische volgorde, ongeacht de concentratie)

Twee-elementen Derde element

Ag-Au Co Cu In Ni Pt Sb W
Ag-Pb Sn
As-Cu Zn
As-Pb Sn
Au-C Cd
Au-Cd Cu
Au-Co P
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Au-Cu Ni Pd Sb
Au-In Zn
B-Co In
C-Re Mn
Cd-Co Fe Ni
Cd-Cu S Sn
Cd-Fe Ni
Cd-Hg Zn
Cd-P Zn
Cd-Pb Sn
Cd-Ni Se Zn
Cd-Sb Zr
Cd-Sn Zn
Co-Cr Ni
Co-Cu Ni Sn
Co-Fe Mn Mo Ni S P Sn Zn
Co-Mn Ni P V
Co-Mo Ni P W
Co-Ni P Pd Pu Sn Ti V W Zn
Co-P Re W Zn
Co-Pb Sn
Co-Sn Zn
Co-V W
Cr-Fe Mn Mo Ni P
Cr-Mo Ni
Cr-Se Te
Cu-In Sn
Cu-Fe Ni W
Cu-Mn Ni
Cu-Ni P Zn
Cu-Pb Sn
Cu-S Zn
Cu-Sb Sn
Cu-Sn Zn
Fe-Mn Ni
Fe-Mo Ni
Fe-Ni Te Sn W Zn
In-Pb Sn
Mo-Ni Re
Mn-P Re W
Pb-Sb Sn
Pb-Sn Zn

TABEL 8.20 Enige quarternaire legeringen die galvanotechnisch kunnen 
worden verkregen
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Ag-Au-Cu-Ni
Ag-Au-Ni-Pd
As-Au-Cu-Pd
C-Fe-Mn-Ni

Co-Cr-Fe-Ni
Co-Fe-Mn-Ni
Co-Mn-Ni-Se
Cu-Fe-Mo-Ni

Cu-Fe-Ni-P
Ca-Pb-Sb-Ti
Fe-Mn-Mo-Ni
Fe-Mn-Ni-Se



8.1.14 COMPOSIETEN

Composieten zijn in hun algemene zin samengestelde materialen, meestal
vaste stoffen, waarin het ene bestanddeel, de continue fase, een ononderbro-
ken geheel vormt en waarin de andere fase discontinu of dispers aanwezig is.
Het doel van het aanbrengen van composieten als galvanisch (of stroomloos)
neerslag is vrijwel steeds het veranderen van de mechanische eigenschappen
van het neerslag; zachte metalen worden harder, de tribologische eigenschap-
pen veranderen aanzienlijk, waarbij soms veel minder wrijving wordt onder-
vonden en in andere gevallen de slijtvastheid sterk wordt verbeterd.

De composieten worden meer in detail besproken in 8.3.5.16, bij de metalen
die nikkelcomposieten vormen.

8.1.15 TROMMELGALVANISEREN

Voor kleine massa-artikelen past men veelal trommelbewerkingen toe, waar-
door wordt voorkomen dat de afzonderlijke onderdelen alle moeten worden
opgehangen of op een rek moeten worden bevestigd. Hierdoor zijn vaak aan-
gepaste badvloeistoffen nodig, die bijvoorbeeld geleidingszouten bevatten.
Recepten en werkomstandigheden zijn, waar van toepassing, vermeld in 8.3
bij de afzonderlijke metalen. Bij massagalvaniseren gelden dezelfde wetten als
bij hangwerk.

Men moet weten:
- oppervlakte van de charge in dm2

- stroomsterkte in A
- neerslagsnelheid
- (eventueel) verliezen door contacten en slijtage.

8.1.16 CONTINU GALVANISEREN

Continu galvaniseren vindt plaats door producten aan elkaar gekoppeld conti-
nu door een bad te verplaatsen tijdens het galvanische proces.
Het kan hierbij gaan om een plaat, om een metalen band die op haspels aan
de voor- en achterzijde van de machine wordt af- en opgewonden: reel-to-
reel, maar ook om draadpijpen, stangen en gaas.
Bij continu galvaniseren wordt de badtijd bepaald uit de badlengte en de
doorloopsnelheid per uur. 
Daarna kan men de gewone formules toepassen.

8.1.17 TAMPONGALVANISEREN

Voor het plaatselijk galvaniseren wordt het tamponproces gebruikt, waarbij de
badvloeistof is opgenomen in een tampon van poreus materiaal, die over het
te behandelen oppervlak wordt bewogen. Dit proces heeft een hoge graad van
ontwikkeling bereikt en kan hiermee ook tal van ‘moeilijke’ metalen bedekken
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of neerslaan, alsmede tal van legeringen. Een aantal van deze processen kan
met de normale galvanotechniek minder goed of in het geheel niet worden uit-
gevoerd.
Tabel 8.21 geeft de metalen, waarvoor momenteel elektrolieten voorhanden
zijn. Een aantal daarvan kan worden gemengd voor legeringsafscheiding.

TABEL 8.21 Metalen en legeringen, die met tampongalvaniseren kunnen 
worden neergeslagen

Metalen Legeringen

antimoon nikkel*) babbit*)
arseen palladium*) goud-chroom
bismut platina*) goud-kobalt
cadmium*) renium kobalt-wolfraam
chroom*) rodium*) messing
gallium ruthenium nikkel-kobalt
goud*) tin*) nikkel-wolfraam*)
indium*) ijzer*) nikkel-zink
kobalt*) zilver*) tin-antimoon
koper*) zink*) tin-indium
kwik tin-lood
lood*) tin-zink

*) Verschillende typen

8.1.18 VOORBEHANDELEN IN DE GALVANOTECHNIEK

Voor het verkrijgen van een galvanisch neerslag van de gewenste kwaliteit is
vrijwel altijd een voorbehandeling van het grondmateriaal nodig. Vaak is één
enkele voorbehandeling onvoldoende, zodat men diverse voorbewerkingen in
een voorbehandelingsreeks uitvoert.
Zo’n reeks kan omvatten mechanische voorbehandelingen, hoofdstuk 1,
fysisch en fysisch-chemisch reinigen, hoofdstuk 2, beitsen en activeren, hoofd-
stuk 3, en het aanbrengen van een ‘strike’, dat is een dun galvanisch metaal-
neerslag, dat de afscheiding van verdere lagen vergemakkelijkt en als regel een
goede hechting geeft; zie daarvoor de tabellen bij de betreffende metaalbaden.
Ook andere speciale voorbehandelingen die soms nodig zijn worden bij de
metaalbaden besproken.

8.1.19 NABEHANDELEN IN DE GALVANOTECHNIEK 

Naast spoelen en drogen, zie 8.1.24 en 8.1.25, worden soms speciale nabe-
handelingen uitgevoerd, zoals passiveren, hoofdstuk 12. Hier wordt ook het
aanbrengen van een blanke lak besproken.
Warmtebehandelingen, bijvoorbeeld om waterstof uit te drijven worden
behandeld in hoofdstuk 6 en 8.3.2.2.
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8.1.20 GALVANISEREN OP NIET-METALEN

Galvanische deklagen worden hoofdzakelijk aangebracht op een ondergrond
van metaal, maar door het uitvoeren van een geschikte voorbehandeling kun-
nen galvanische metaallagen ook verkregen worden op een ondergrond van
niet-metaal. Deze voorbehandelingen worden besproken bij de diverse
metaalbaden.
Het galvaniseren van kunststoffen is daarvan het bekendste voorbeeld. Ook in
de printplaatindustrie (gedrukte bedradingen) maakt men van deze techniek
gebruik.
Het galvaniseren van keramiek wint aan betekenis.
Daarnaast treft men aan galvaniseren op kristallen en op glas. Ook daarvoor
zijn speciale voorbehandelingen nodig.

8.1.21 GALVANOTECHNIEK EN CONSTRUCTIE

Hoewel de galvanotechniek eerder moet worden aangepast aan de vorm van
de voorwerpen dan omgekeerd, is er wel een aantal grondregels, waarmee
men rekening moet houden om moeilijkheden te voorkomen.
Vermeden moeten worden scherpe hoeken, bijna gesloten kraalranden, spitse
punten, nauwe en blinde gaten, smalle gleuven en alle constructiedelen die
kunnen vollopen of volzuigen en die door spoelen niet meer effectief kunnen
worden gereinigd.
Kunnen ongunstige vormen niet worden vermeden, dan kan men in een aantal
gevallen door een goede ophanging, door afscherming en het gebruik van
hulpanoden of hulpkathoden (stroomdieven) een oplossing vinden.
Deze maatregelen werken vaak kostenverhogend.

8.1.22 WATER ALS BADBESTANDDEEL

Water is het belangrijkste bestanddeel van de meeste galvanische baden. Door
de bijzondere eigenschappen van water kunnen zich daarin elektrolytische
processen afspelen. Water met daarin opgelost de badbestanddelen is een
elektroliet.
Er zijn ook enige andere stoffen waarin elektrolytische verschijnselen kunnen
plaatsvinden. Naast enige niet-waterige vloeistoffen zijn dit vooral gesmolten
zouten.
Water is voor een klein deel in ionen gesplitst volgens:

H2O = H+ + OH-.

Het gaat hier om een evenwichtsreactie, waarvoor een evenwichtsconstante
geldt, het waterevenwicht:

[H+] [OH-] = K.
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[H+] tussen vierkante haken geplaatst geeft aan de concentratie van de H+-
ionen uitgedrukt in mol/l.
(Een mol van een stof bevat 6,023 x 1023 deeltjes, ongeveer 600 triljoen; dit is
het getal van Avogadro).
K bedraagt bij 24 ˚C 10-14,0000, maar bij andere temperaturen heeft K een
andere waarde:

bij 0 ˚C 10-14,9435

en bij 60 ˚C 10-13,0171.

In neutraal water is de concentratie van de H+-ionen en van de OH--ionen
gelijk; deze is uitgaande van de vereenvoudigde waarde K = 10-14, voor beide
10-7.
Voegt men aan dit water een kleine hoeveelheid van een in water oplosbaar
zuur toe, dan neemt de concentratie van de H+-ionen toe, bijvoorbeeld in een
nikkelbad tot 10-4. De pH van het bad is nu 4 geworden, want pH = -log [H+].
Doordat K een constante is daalt [OH-] daardoor en wel tot 10-10.
Ondanks het feit dat de OH--ionenconcentratie nu gedaald is tot de zeer lage
waarde van een tienmiljardste mag, zoals we verderop zullen zien, deze klei-
ne hoeveelheid OH--ionen niet verwaarloosd worden. Deze kan onder bepaal-
de omstandigheden tot een veel hogere concentratie aangroeien en bijvoor-
beeld verbranding in het nikkelneerslag veroorzaken.

8.1.23 WATER, SPOELEN EN DROGEN

Water is het meest gebruikte ‘materiaal’ in de galvanotechniek.
Water werd vroeger als ‘hulpstof’ beschouwd, waarmee achteloos werd omge-
sprongen.
Water is nu een ‘grondstof’, die zowel bij het verkrijgen als bij het afvoeren
niet geringe kosten met zich meebrengt.

In 8.1.23 komen ter sprake:

- de eigenschappen van water, die soms heel bijzonder zijn
- waar water in de galvanotechniek bij voor- en nabehandelen voor wordt

gebruikt
- het verwijderen van water van de voorwerpen, het drogen.

Het afvalwater, dat op grond van overheidsvoorschriften aan strenge eisen
moet voldoen voordat het mag worden geloosd, vraagt extra aandacht.

8.1.23.1 EIGENSCHAPPEN VAN WATER

Water is in vele opzichten een bijzondere stof.
Water is de enige stof op aarde die in grote hoeveelheden in vloeibare vorm
aanwezig is.
Alleen al het feit dat water vloeibaar is, is merkwaardig, zie tabel 8.22. 
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Vergelijken wij water met de overeenkomstige verbinding waterstofsulfide,
zwavelwaterstof, H2S een gas is, hoewel zwavel een hogere plaats inneemt in
het periodiek systeem dan zuurstof. Zwavelwaterstof is een gas, water zou dus
zeker een gas moeten zijn. Dat water een vloeistof is komt omdat de molecu-
len van water tot kettinkjes aaneengeregen zijn, het is gepolymeriseerd, waar-
door zwaardere polymoleculen ontstaan, die wel vloeibaar zijn.
Water is ook een stof die wij in de natuur tegenkomen in zijn drie aggregatie-
toestanden: gasvormig, vloeibaar, vast.

TABEL 8.22 Hoeveelheden water op aarde

Er komen op aarde onmetelijke hoeveelheden water voor en wel in de volgen-
de vormen:

Procent Voorkomen Hoeveelheid in km3

98,8 oceanen en zeeën (zout) 1 300 000
1,2 ijs en sneeuw 17 000
0,02 meren en rivieren (zoet) 250
0,02 grondwater (zoet) 250
0,001 atmosfeer 13

Daarnaast gebonden in de lithosfeer (in gesteenten) 260 000.

Een tweede merkwaardige eigenschap van water, die voor het leven op onze
planeet van essentieel belang is, is het feit dat water bij het bevriezen uitzet en
niet krimpt. De meeste stoffen die van vloeibaar in vaste toestand overgaan
krimpen en krijgen daardoor een grotere dichtheid. Water zet uit bij het
bevriezen; de dichtheid van ijs is geringer dan van water. IJs blijft dus op het
wateroppervlak drijven en zal door zonnewarmte ook spoedig weer smelten.
Was dit niet het geval geweest, dan was al het bevroren water naar de bodem
van de zeeën gezakt en had zich steeds weer nieuw ijs gevormd, zodat de
oceanen dan zouden bestaan uit enorme ijsmassa’s met alleen in de warmere
streken een dunne laag gesmolten water er bovenop. Op aarde zou dan geen
leven mogelijk zijn geweest.

Trouwens het leven op aarde is ontstaan in het water en heeft zich pas later
uitgebreid op het land, vandaar dat planten en dieren nog steeds ‘waterige sys-
temen’ zijn; ze dragen het oorspronkelijke milieu met zich mee.

Water is een goed oplosmiddel voor een groot aantal chemische verbindingen.
Watermoleculen, H-O-H, zijn niet rechtlijnig, zoals is afgedrukt, maar de twee
waterstofatomen staan ten opzichte van zuurstof onder een hoek met elkaar.
Het gevolg daarvan is dat het watermolecuul polair is, dat wil zeggen dat de
H-atomen een pluslading dragen en het zuurstofatoom een minlading. Polaire
verbindingen zijn betere oplosmiddelen dan neutrale verbindingen.
In water opgelost kunnen veel stoffen zich splitsen in ionen, dat doen zuren,
basen en zouten. Die ionisatie maakt het water onder meer elektrisch gelei-
dend, hetgeen van belang is voor tal van technische, chemische en elektroche-
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mische processen en ook van biologische processen die zich in het lichaam
van plant en dier afspelen.

Water is een eerste behoefte. Menselijke nederzettingen treft men aan op
plaatsen waar water te vinden is. Woestijnen zijn nagenoeg onbevolkt. Water
dient als grondstof voor tal van processen, zowel in de natuur als in de tech-
niek. Water reguleert de warmte op aarde en water dient als transportmiddel
voor de scheepvaart.
De hoeveelheden water die op aarde voorkomen zijn zeer groot, zie tabel 8.22.

8.1.23.2 SOORTEN GEBRUIKSWATER

Water is de stof die in chemische en galvanische werkplaatsen verreweg het
meest wordt gebruikt.
Een aantal belangrijke toepassingen zijn:

- water voor het vullen van baden
- water voor het aanvullen van verdampingsverliezen
- water voor het spoelen van voorwerpen
- water voor het koelen van machines, apparaten en bepaalde processen
- water voor het schoonhouden van de werkplaats
- water voor noodvoorzieningen (ogendouche, nooddouches en 

brandblusleidingen).

In veel gevallen wordt water maar kort gebruikt en vaak wordt het daarna als
‘afvalwater’ afgevoerd.
Soms is dat niet nodig. Koelwater bijvoorbeeld kan nog goed als spoelwater
worden gebruikt.
Verontreinigd water kan ook worden gezuiverd en het kan dan opnieuw wor-
den gebruikt.
Soms is dit gezuiverde water nog beter van kwaliteit dan leidingwater.

Water dat in de natuur voorkomt is niet geheel zuiver.
Behalve dieren en planten en de resten daarvan bevat oppervlaktewater veel
opgeloste stoffen, zowel anorganische als organische, en ook opgeloste gassen.
In dichtbevolkte landen, zoals Nederland, is oppervlaktewater altijd verontrei-
nigd met bacteriën, waaronder pathogene (ziekteverwekkende). Het is de taak
van de waterleidingbedrijven dit ongezonde water voor gebruik geschikt te
maken en tot nu toe slagen zij daar goed in. Oppervlaktewater is ongeschikt
om te drinken.
Vroeger werd water uit sloten en grachten wel gedronken tal van epidemieën
waren daarvan het gevolg.
Het is de taak van de waterleidingbedrijven goed drinkwater te maken, maar
dat wil nog niet zeggen dat dit water ook voor industriële toepassingen altijd
geschikt is. Ook leidingwater bevat een groot aantal verontreinigingen, waar-
van de voornaamste zijn weergegeven in tabel 8.23.

422



TABEL 8.23 Verontreinigingen in leidingwater*)

Kationen Anionen

Na+ Cl-
Ca++ SO4

- -

Mg++ HCO3
-

Fe++ en Fe+++ NO3
-

Mn++

*) Ook andere ionen kunnen voorkomen. Het waterleidingbedrijf kan daarover
informatie verschaffen.

Grondwater van grotere diepten, dat als welwater of bronwater wordt opge-
pompt, kan, al naar de omgeving waar het zich in bevindt, nog andere opge-
loste stoffen bevatten. In veel gevallen is dit water echter vrij van bacteriën,
zodat het zonder meer geschikt is als drinkwater.
In sommige streken bevat dit water bijzondere verontreinigingen, waardoor er
vaak een geneeskrachtige werking aan wordt toegeschreven.
Deze ‘vreemde’ verontreinigingen kunnen ook voor technische toepassingen
van het bronwater gevolgen hebben, zodat het voor bepaalde doeleinden min-
der geschikt is.

8.1.23.3 WATER VOOR BADAANMAAK

Meestal gebruikt men voor badaanmaak leidingwater, maar het gebruik van
zuiverder water neemt toe.
In water, dat voor technische doeleinden wordt gebruikt, kunnen namelijk ver-
ontreinigingen voorkomen die de processen storen. Welke verontreinigingen
dat zijn en in welke concentratie deze storend werken is sterk afhankelijk van
het uitgevoerde proces.
Wanneer water wordt gebruikt voor het aanmaken van badvloeistoffen moet
men vaak terdege rekening houden met de in het water mogelijk voorkomende
verontreinigingen.

Een paar voorbeelden ter illustratie:
- Chroombaden voor sier- en hardverchromen en anodiseerbaden voor alumi-

nium zijn gevoelig voor chloriden. Daarom maakt men deze baden vaak
aan met gezuiverd water, zoals demi-water of RO-water.

- In nikkelbaden kan de hoge sulfaationenconcentratie bij hard water ertoe
leiden dat het oplosbaarheidsproduct van calciumsulfaat (gips) wordt over-
schreden, waardoor deze stof in de vorm van naaldjes gaat uitkristalliseren.
Dit ‘zwevend vuil’ is zeer nadelig voor de kwaliteit van de nikkellaag.

- Wasserijen en papierfabrieken waren vaak op de Veluwe gevestigd, omdat
daar zo weinig ijzer in het grondwater voorkomt. Dit voorkomt vergeling
van textiel of papier.

- Bij edelmetaalbaden neemt men geen risico’s met de kostbare badinhoud,
maar men gebruikt voor het aanmaken van deze baden altijd demi-water of
RO-water (zie 8.1.23.9).
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Bij ontvettingsbaden zijn waterverontreinigingen in de meeste gevallen niet
storend.
Alkalische ontvettingsmiddelen bevatten als regel onthardingsmiddelen, zoals
soda. Eventueel aanwezige complexeermiddelen houden calcium- en magnesi-
umverbindingen meestal ook in oplossing. Dat geldt ook voor andere metaal-
verontreinigingen. Ionen van zuurresten, zoals chloride en sulfaat blijven als
regel in oplossing en zijn daardoor goed afspoelbaar.

Er is één reinigingsmethode, waarbij verontreinigingen in water storend kun-
nen zijn en dat is bij elektrolytisch ontvetten, meer precies anodisch ontvetten.
Bij de aanwezigheid van chloride of nitraat en nog meer bij gelijktijdige aan-
wezigheid van deze ionen, kan bij anodisch ontvetten aantasting van staal
optreden. Dit verschijnsel komt vooral voor bij gehard en veredeld staal.
Daarbij kunnen millimeters diepe kraters ontstaan.

Chloriden zijn niet alleen afkomstig van het water, waarmee de baden zijn
aangemaakt, maar ze kunnen ook afkomstig zijn van resten procesvloeistoffen
die worden ingesleept. Een bekend voorbeeld van dit soort verontreinigingen
zijn gechloreerde koolwaterstoffen, die na het dampontvetten door adsorptie
nog aan het oppervlak van de voorwerpen hechten. In een anodisch ontvet-
tingsbad kunnen deze worden omgezet in storende chloriden.

8.1.23.4 AANVULLEN VAN VERDAMPINGSVERLIEZEN EN UITSLEEP

Voor suppletie, dat is het aanvullen van verdampingsverliezen van warme
baden kan leidingwater worden gebruikt, maar de daarin aanwezige verontrei-
nigingen verdampen niet. Daardoor stijgt de concentratie van verontreinigin-
gen, die uit het water afkomstig zijn, voortdurend. Door uitsleep (aan de werk-
stukken hangende badvloeistof) wordt weliswaar een deel van deze opzouting
weer verwijderd, maar niet voldoende om de concentratietoename van veront-
reinigingen te nivelleren.

8.1.23.5 SPOELWATER

De eisen die aan spoelwater worden gesteld kunnen heel verschillend zijn. In
de eerste plaats moet men onderscheid maken tussen:

- tussenspoelingen
- eindspoelingen.

Na een tussenspoeling volgt nog een verdere bewerking en het spoelen dient
er dan hoofdzakelijk voor de volgende bewerking niet te storen.
Als men bijvoorbeeld na een ruwe voorontvetting een fijnere reinigingsmetho-
de gaat toepassen dient de spoeling er hoofdzakelijk voor om het vuile ontvet-
tingsbad te verwijderen, maar aan het spoelwater zelf worden geen al te hoge
eisen gesteld. Anders ligt het als na een ontvetting gespoeld wordt om daarna
in een edelmetaalbad te galvaniseren. Men neemt dan geen risico en men zal
als regel eerst voorspoelen en tenslotte een tweede spoeling toepassen in
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demi-water, voordat men de voorwerpen overbrengt naar het edelmetaalbad,
dit om verontreiniging daarvan te voorkomen.

Ook bij andere processen kan de oversleep van bijvoorbeeld hardheid (calci-
um- en magnesiumverbindingen) of chloriden storend werken en men zal dan
een spoeling in zuiverder water uitvoeren voordat de voorwerpen naar het
procesbad worden overgebracht.

Voor eindspoelingen stelt men andere eisen. Na de laatste spoelbewerking
wordt meestal gedroogd en als dit gebeurt door warmte ontstaat bij gebruik
van gewoon leidingwater kans op droogvlekken, omdat de waterdruppels bij
verdampen de verontreinigingen achterlaten.
Eén van de mogelijkheden om deze droogvlekken te vermijden is het gebruik
van demi-water.

Overigens kan voor verdere beschrijving van de spoelbewerkingen worden
verwezen naar 8.1.24.

8.1.23.6 ANDER GEBRUIKSWATER

In een chemische of een galvanische werkplaats kan men water ook nog voor
andere doeleinden gebruiken, zoals

- water voor het schoonhouden van de werkplaats, waaraan geen bijzondere
eisen worden gesteld. Als men daarover de beschikking heeft kan goedkoop
bronwater voor dit doel worden gebruikt. Vaak gebruikt men echter ook
hiervoor leidingwater.

- koelwater. Dit kan bronwater zijn, waarbij men tevens kan profiteren van de
betrekkelijk lage temperatuur dat dit heeft (meestal rond 10 ˚C), maar men
kan eventueel ook leidingwater gebruiken.
Water voor noodvoorzieningen, zoals nooddouches, ogendouches of brand-
weerleidingen is meestal gewoon leidingwater.

8.1.23.7 HARDHEID VAN WATER

In oppervlaktewater en ook in leidingwater komen als regel opgeloste calcium-
en magnesiumzouten voor, die de hardheid van water veroorzaken.
Men onderscheidt twee soorten hardheid:

- tijdelijke hardheid
- blijvende hardheid.

Tijdelijke hardheid wordt veroorzaakt door calcium- en magnesiumzouten, die
bij het koken van water als ketelsteen neerslaan.

Een belangrijk zout is calciumwaterstofcarbonaat, Ca(HCO3)2.
In oplossing is dit in ionen gesplitst volgens:
Ca(HCO3)2 � Ca++ + 2 HCO3

-
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Bij hoge temperatuur ontleedt het HCO3
--ion volgens:

2 HCO3
- � H2O + CO2 � + CO3

- -

Het CO3
- --ion vormt samen met het in oplossing zijnde calcium het onoplos-

bare calciumcarbonaat (krijt), dat als ketelsteen neerslaat:

CO3
- - + Ca++ � CaCO3�

De reactievergelijking wordt ook weleens geschreven alsof er geen ionen aan-
wezig waren en deze luidt dan:

Ca(HCO3)2 � CaCO3� + CO2 � + H2O

Blijvende hardheid wordt verzoorzaakt door de calcium- en magnesiumionen
die bij het koken van water in oplossing blijven, zoals magnesiumchloride en
calciumsulfaat. Bij het koken verdwijnt dus maar een deel van de hardheid
van het water, een ander deel blijft bestaan.
De hardheid van water werd vroeger uitgedrukt in Duitse, Franse of Engelse
hardheidsgraden.
Een Franse hardheidsgraad is 10 mg CaCO3/l.
Een Duitse hardheidsgraad is 10 mg CaO/l; deze komt overeen met 1,78
Franse graden.
Een Engelse of Clark graad komt overeen met 1 grain CaCO3/gallon; deze is
gelijk aan 1,43 Franse graden.
In Nederland en in het Vlaamse deel van België werden hoofdzakelijk de
Duitse hardheidsgraden gehanteerd, terwijl in Frankrijk en in Franstalig België
Franse hardheidsgraden gebruikelijk waren.

Het wordt echter steeds gebruikelijker de hardheid van water op te geven als
ionenconcentratie, bijvoorbeeld 10 mg/l Ca++.

Elk waterleidingbedrijf kan de kwaliteit van zijn water nauwkeurig opgeven en
zal daarbij ook de ionenconcentratie als maat gebruiken. Voor de klanten
wordt daar vaak tussen haakjes achter gezet hoeveel Duitse graden de hard-
heid dan bedraagt.
De hardheid van water is voor een aantal processen, zowel in de techniek als
in het dagelijks leven, storend.
Hierboven is reeds vermeld hoe calciumzouten in een te hoge concentratie
storingen in nikkelbaden kunnen geven.
Ook droogvlekken zijn voor een groot deel het gevolg van de hardheid van
water. 
Vroeger, toen voor reinigen veel zeep werd gebruikt, was hardheid storend
omdat calcium en magnesium zich met de zeepmoleculen kunnen verbinden,
onder vorming van onoplosbare kalkzeep. Daardoor werd een deel van de
zeep onwerkzaam gemaakt en moest men meer dan de gewone hoeveelheid
ervan gebruiken.
Als men bijvoorbeeld een bad genomen had zag men langs de wanden van
het bad een grijze rand van een onoplosbare stof, de kalkzeep. Deze kalkzeep
zette zich ook af in het wasgoed en maakte dit hard en stijf.
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8.1.23.8 ONTHARDEN VAN WATER

Door koken
Uit het bovenstaande is gebleken dat bij het koken slechts een deel van de hard-
heid van het water verdwijnt. De blijvende hardheid kan nog altijd moeilijkhe-
den veroorzaken. Koken is dus maar een gedeeltelijke oplossing van het pro-
bleem.

Door een chemische behandeling
Men kan aan hard water door het toevoegen van chemicaliën ervoor zorgen
dat de calcium- en magnesiumzouten uit het water verdwijnen, doordat ze een
onoplosbaar slib vormen.
Eén van de meest goedkope methoden voor het ontharden van water is het
toevoegen van soda (natriumcarbonaat). Door een overmaat carbonaationen in
het water te brengen slaan de calcium- en magnesiumionen neer als onoplos-
baar calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat:

Ca++ + CO3
- - � CaCO3�

Mg++ + CO3
- - � MgCO3�

Door ionenwisseling
Onthard water kan men maken met een onthardingsfilter, dat is een bepaalde
vorm van een ionenwisselaar.
Het verschijnsel van ionenwisseling, ook ionenuitwisseling genoemd, heeft
men ontdekt aan de werking van akkergrond. Men verwonderde zich erover
dat de kunstmeststoffen, die op deze grond werden gestrooid, niet in veel snel-
ler tempo in het omringende water terechtkwamen. Het bleek, dat deze stoffen
door ionenwisseling werden vastgehouden.
Men is dit verschijnsel gaan onderzoeken en men heeft daar een zeer bruikba-
re methode uit ontwikkeld om onzuiver water te zuiveren.
Een eenvoudige vorm van ionenwisseling wordt gebruikt voor het ontharden
van water. Men gebruikt daarvoor een korrelig product, dat in samenstelling
wel wat op akkergrond of poreuze steen lijkt, maar dat synthetisch (kunstma-
tig) wordt vervaardigd. Een bekend product is Zeoliet.
Zeolieten zijn reeds ter sprake gekomen in hoofdstuk 2 bij alkalisch reinigen.
Het ging toen om zeolieten die dienen als vervanger van fosfaten in alkalische
reinigingsmiddelen.
Zeoliet, dat voor waterontharding wordt gebruikt, behoort weliswaar tot de
grote groep van zeolietproducten, maar de eigenschappen zijn anders. Zeoliet
voor waterbehandeling bevat een grote hoeveelheid natriumionen, die zó los
zijn gebonden, dat ze gemakkelijk worden afgegeven. In hun plaats komen
dan de calcium- en magnesiumionen uit het water:

2 NaZ + Ca++ � Ca(Z)2 + 2 Na+

waarin Z = Zeoliet.
Het hier door een reactievergelijking weergegeven proces noemt men ionen-
wisseling of ionenuitwisseling.
Daardoor verdwijnt de hardheid uit het water en er komt een equivalente hoe-
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veelheid natriumionen voor in de plaats (equivalent = overeenkomstig).
Na zekere tijd heeft de ionenwisselaar al zijn losgebonden natriumatomen als
ionen aan het water afgegeven en hij heeft daarvoor calcium en magnesium
gebonden. Dan is de ionenwisselaar verzadigd en hij kan het water niet verder
ontharden.
Men kan een verzadigde ionenwisselaar echter wel regenereren. Bij Zeoliet
gebeurt dit met een geconcentreerde oplossing van keukenzout, waarin een
grote concentratie Na+-ionen aanwezig is.
Het proces van ionenwisseling is dus omkeerbaar. In welke richting de reactie
gaat hangt af van de onderlinge concentratie van de ionen.
Bij het regenereren worden calcium en magnesium in de vorm van een gecon-
centreerde oplossing afgegeven. Deze wordt naar het afvalwater geleid. Nadat
de ionenwisselaar met water is doorgespoeld, om de overmaat keukenzout
kwijt te raken, is deze weer voor gebruik gereed.

De hoeveelheid water, die tussen twee regeneraties kan worden onthard,
noemt men de periodecapaciteit van het onthardingsfilter.

8.1.23.9 ZUIVEREN VAN WATER

Destilleren
Destilleren is een veel toegepaste reinigingsmethode voor vloeistoffen. Daarbij
brengt men de te reinigen vloeistof aan de kook, waarbij veelal de onzuiverhe-
den die aanwezig zijn achterblijven. De damp van de kokende vloeistof wordt
door een koeler geleid, waarbij deze weer condenseert en een zuiverder vloei-
stof levert.
De onzuiverheden zijn in het kookvat achtergebleven. Op deze wijze wordt
ook water gedestilleerd om het te zuiveren.
Destillatie-apparaten voor water worden meestal zó uitgevoerd dat het koelwa-
ter tevens dient als voedingswater voor het destillatie-apparaat. Het koelwater
wordt tijdens het koelen opgewarmd en komt in warme toestand in de destilla-
tieketel. Hierdoor wordt een grote warmtebesparing verkregen (tegenstroom-
principe).

Er zijn goede destillatie-apparaten voor water te koop, maar gedestilleerd
water is ook in de handel verkrijgbaar.
Niet altijd is dat even zuiver water.

Bij technische processen, waarbij veel water verdampt, vangt men de water-
damp op en de ‘condens’ die dan ontstaat wordt verkocht als gedestilleerd
water. Vaak bevat zulk water nog een zeker gehalte aan chloriden of andere
onzuiverheden.
Dit kan men gemakkelijk aantonen door een liter van dit water in een hoog
cilinderglas aan te zuren met enige druppels salpeterzuur en daaraan een paar
druppels van een zilvernitraatoplossing toe te voegen. Na omroeren ziet men
dan een troebeling ontstaan die het bewijs is voor de aanwezigheid van chlori-
de. Een ander bezwaar van het kopen van gedestilleerd water is het stagneren
van het vervoer ervan in de winter tijdens een vorstperiode.
Destillatie-apparaten die men in eigen bedrijf kan gebruiken ziet men nog
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maar weinig, maar ze
leveren wel water van
goede kwaliteit.
Demineraliseren
Demineraliseren of
deïoniseren van water is
een bewerking die
wordt uitgevoerd in een
ionenwisselaar.
Daarmee verkrijgt men
een zuivere watersoort,
vaak aangeduid als
‘demi-water’. De ionen-
wisselaars, die men voor
dit doel gebruikt, zijn
meestal kunstharsen op
basis van polystyreen.
Deze zijn door een che-
mische behandeling aan
hun oppervlak zodanig
gemodificeerd (veran-
derd, aangepast) dat ze losgebonden H+-ionen of OH--ionen bevatten.
Bovendien zijn de kunstharskorrels microporeus, zodat ze een grote inwendige
oppervlakte hebben en daardoor een grote uitwisselingscapaciteit. Voor het
vervaardigen van demi-water, dat is de afgekorte naam van gedemineraliseerd
water, gebruikt men twee typen kunstharsen:

- kationwisselaars, die beladen zijn met H+-ionen en die deze kunnen uitwis-
selen tegen metaalionen:

HR + Na+ � NaR + H+

waarin R = ‘resin’, kunsthars

- anionwisselaar, die beladen zijn met OH--ionen en deze kunnen uitwisselen
tegen zuurrestionen:

R(OH) + Cl- � RCl + OH-

De H+-ionen en de OH--ionen, die zich gevormd hebben verenigen zich tot
neutraal water, want water kan slechts zeer geringe hoeveelheden van deze
ionen bevatten.
Ionenprocessen verlopen zeer snel, maar het diffunderen van water in en uit
de poriën neemt enige tijd in beslag. De stromingssnelheid in een ionenwisse-
laar mag daarom niet te groot zijn, omdat het filter anders ‘doorslaat’, hetgeen
wil zeggen dat niet geheel gereinigd water uit het apparaat stroomt.
Een ’demi-apparaat’ bevat twee kolommen, één voor de kationwisselaar, die
het eerst wordt gebruikt en een tweede voor de anionwisselaar. Zou men de
omgekeerde volgorde kiezen, dan zouden de nog aanwezige ionen van zware
metalen in aanraking komen met OH-ionen en daarmee een neerslag vormen,
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waardoor de ionenwisselaar verstopt zou raken.
Omdat poreuze kunstharsen gevoelig zijn voor verontreinigingen van slijmeri-
ge stoffen, zoals algen, kiezelzuur, gelatine en dergelijke, plaatst men meestal
vóór deze twee kolommen nog een voorreinigingskolom, die bijvoorbeeld
gevuld kan zijn met zand of actieve kool. Deze dient om de ionenwisselaar-
harsen, die tamelijk kostbaar zijn, te beschermen.
De verzadigde kation- en anionwisselaar moet, evenals bij de onthardingsfil-
ters is beschreven, worden geregenereerd.
Voor de kationwisselaar gebruikt men daarvoor verdund zuur, bijvoorbeeld 10
gew% en de anionwisselaar regenereert men met een oplossing van natrium-
hydroxide.
Tijdens dit regeneratieproces, dat enige uren in beslag kan nemen, is de ionen-
wisselaar niet beschikbaar.
Als men toch de beschikking wil hebben over demi-water kan men twee
wegen bewandelen:

- een tank plaatsen voor gedemineraliseerd water van voldoende inhoud,
zodat men tijdens de regeneratieperiode kan doorwerken

- de ionenwisselaar dubbel uitvoeren, zodat tijdens het regenereren van de
ene set kolommen de andere water kan leveren.

Bij het regenereren van een ionenwisselaar moet men nogal wat handelingen
verrichten, zodat men er thans de voorkeur aan geeft deze regeneratie automa-
tisch te laten verlopen via een programmaregelaar. Zo’n programmaregelaar
kan ook worden gebruikt om bij verzadiging van de ene ionenwisselaar de
demi-wateruitvoer te sluiten en de andere ionenwisselaar in gebruik te stellen.
De zuiverheid van het verkregen demi-water kan worden gemeten aan de
elektrische geleidbaarheid ervan.
Goed gedemineraliseerd water heeft een geleidbaarheid geringer dan 1 µS
(microSiemens), dat wil zeggen een soortelijke weerstand groter dan 1 MΩ
(mega-ohm of megohm) per cm3.
Deze gegeven zijn betrokken op een meetcel met een lengte van 1 cm en een
doorsnede van 1 cm2.
(In het SI-stelsel wordt de geleidbaarheid uitgedrukt in S.m2, een eenheid die
een factor 100 van de oude verschilt.) Een geleidbaarheidsmeetcel wordt
meestal opgenomen in een elektrische schakeling, die bij een te hoge geleid-
baarheid van het water de waterstroom afsluit, een tweede ionenwisselaar in
werking stelt en de regeneratie van de eerste start.

Niet altijd wordt zoveel demi-water gebruikt dat een kostbaar apparaat als
hiervoor beschreven nodig is.
Er zijn kleinere demi-apparaten, die zijn uitgerust met kunstharsen die een
indicator bevatten (een kleurstof) die aangeeft welke hars al verzadigd is en
welke nog niet.

Geleidelijk aan ziet men dan door een kijkvenster of door een geheel in door-
zichtige kunststof uitgevoerd apparaat de gekleurde zone verder in de kolom
opschuiven.
Er zijn ook apparaten waarbij men de verzadigde kunsthars niet zelf regene-
reert, maar deze opstuurt naar een bedrijf dat dit in loon uitvoert.
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Figuur 8.4 Mengbed filter
voor het maken van demi-
water

Figuur 8.5 Principe van omgekeerde osmose
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Een mengbedfilter is een apparaat, dat zowel een kationwisselaar als een
anionwisselaar bevat. Hierbij gebruikt men dus één kolom die demi-water pro-
duceert.
Bij het regenereren doet zich dan een complicatie voor, want men kan natuur-
lijk niet tegelijk zuur en loog in de kolom brengen.
Men heeft de twee harstypen echter uitgevoerd in een sterk verschillende
dichtheid (soortelijke massa) waardoor deze door opspoelen met water van
elkaar gescheiden kunnen worden. De zware hars komt dan onderin en de
lichte bovenin het apparaat te liggen. Nu kan men achtereenvolgens loog en
zuur regenereren. Na het regenereren en spoelen worden de harsen door lucht
doorblazen weer gemengd. Daarbij treedt enige slijtage op. Daarom moet men
na het regenereren goed spoelen om dit slib kwijt te raken.
Vroeger waren mengbedfilters voor het maken van demiwater erg populair. De
genoemde bezwaren en vooral de gecompliceerdheid bij het regenereren,
wegen vaak niet op tegen de voordelen van een iets goedkopere enkele kolom.
Daarom worden deze mengbedfilters tegenwoordig minder gebruikt dan vroeger.

Bij de uitloop van de ionenwisselaar wordt vaak een ultravioletlamp inge-
bouwd om bacteriën te doden en alggroei tegen te gaan. Vaak plaatst men
vaak voor een tappunt voor demi-water nog zo’n lamp.

Omgekeerde osmose
Omgekeerde osmose, vaak RO ( van Engels: Reverse Osmosis) of ook wel
hyperfiltratie genoemd, wordt op grote schaal gebruikt voor het ontzilten van
zeewater en in toenemende mate bij afvalwaterbehandeling. Ook voor de
bereiding van zuiver water kan het worden gebruikt.
Een membraan van RO, een semipermeabele wand, zal als de ionenconcen-
tratie aan beide zijden verschillend is water naar de zijde met de hoogste
ionenconcentratie doorlaten. (Zout water trekt zoet water aan.) Daarbij oefent
het water een zekere druk uit, de osmotische druk.
Door op de zoutzijde van het membraan druk uit te oefenen kan de osmische
druk worden opgeheven. Er gaat nu geen zoet water naar zout water. Maakt
men de druk nog hoger (25 à 40 bar) wordt zuiver water vanaf de zoutzijde
naar de zoetzijde van het hyperfilter, het membraan, geperst. Dit is omgekeer-
de osmose.
Met het systeem van omgekeerde osmose is het mogelijk alle colloïdaal aan-
wezige stoffen tot 0,05 µm diameter te verwijderen. Voorts kan meer dan 95%
van alle opgeloste organische verbindingen en meer dan 90% van alle anorga-
nische verbindingen worden verwijderd. Kleine ionen, zoals van keukenzout,
worden voor circa 95% verwijderd; grotere ionen tot 99%.
Het water is na omgekeerde osmose dus nog niet volkomen zuiver. De geleid-
baarheid circa 10 µS/cm3. Zeewater is na omgekeerde osmose wel geschikt
om te worden gebruikt als drinkwater, maar voor galvanische doeleinden is het
vaak nog niet zuiver genoeg. In dat geval wordt achter de RO-installatie een
ionenwisselaar geplaatst, waarin het water door demineralisatie een laatste
zuivering ondergaat tot een zeer hoge zuiverheidsgraad. Soms plaatst men ook
twee RO-installaties na elkaar.
Bij omgekeerde osmose kan men diverse membraanvormen gebruiken, zoals
pijpvormige membranen, spiraalvormig gewikkelde membranen en holle
vezelmembranen.



De meest gebruikte membraanmaterialen zijn cellulose-acetaat en polyamide;
andere typen, waaronder zeer resistente keramische membranen zijn in ont-
wikkeling. 

Vervaardiging van zeer zuiver water
Ultra puur water wordt op steeds grotere schaal gebruikt bij de vervaardiging
van elektronische componenten.
De zeer hoge zuiverheidsgraad verkrijgt men door een combinatie van zuive-
ringsbewerkingen toe te passen. Deze bestaan bijvoorbeeld uit:

- voorbehandelen en conditioneren om schadelijke stoffen tot een gemakkelij-
ke verwijderbare vorm te brengen

- voorreiniging, bijvoorbeeld door demineraliseren
- nareinigen door nog eens demineraliseren door twee of meer kolommen

ionenwisselaars
- bestralen met ultraviolette straling of gammastraling (deze laatste meestal uit

een kobalt-60 bom).

De volgorde van de bewerkingen kan ook anders zijn. Zo kan men bestralen
in een vroegere fase uitvoeren.
De ionenwisselaars die voor de eindreiniging worden gebruikt zijn van zeer
hoge zuiverheid, ze zijn van een type dat de laatste ionenenergie opneemt en
ze worden langzaam doorstroomd in een grote wijde kolom, zodat het maxi-
mum effect wordt bereikt.
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8.1.24

SPOELEN IN DE GALVANOTECHNIEK

Spoelen kan men om twee redenen uitvoeren:

- als tussenspoeling
- als eindspoeling.

Het doel van een tussenspoeling is de badvloeistof van de voorgaande bewer-
king zóveel te verdunnen dat deze een volgende bewerking niet meer stoort.
Voor het geheel vervangen van de aanhangende badvloeistof door spoelwater
zouden extreem grote hoeveelheden water nodig zijn. Met de gevoelige detec-
tiemethoden, waarover wij thans beschikken, is het na een ‘goede spoeling’
nog altijd mogelijk sporen van de vorige bewerking aan te tonen.

Bij een eindspoeling verwijdert men de aanhangende badvloeistof zodanig dat
de behandelde voorwerpen kunnen worden gedroogd, waarbij de gewenste
eindkwaliteit wordt verkregen. Dit houdt in dat de corrosieve resten badvloei-
stoffen niet meer schadelijk kunnen zijn en veelal ook dat bij het drogen geen
droogvlekken ontstaan.

Spoelprocessen kunnen fysisch en wiskundig bestudeerd worden en dan blijkt
dat het kwantitatief waarderen van een spoelbewerking ingewikkelde berekenin-
gen vraagt, zo ingewikkeld dat daarvoor computerprogramma’s zijn ontwikkeld.

Uitsleep
Voorwerpen die uit een chemisch of galvanisch bad worden genomen zijn
bedekt met aanhangende badvloeistof. Hoeveel dat is hangt af van een aantal
factoren:

- de vorm van de voorwerpen, vlak of gecompliceerd
- de oppervlaktegesteldheid, ruw of glad
- de viscositeit van de aanhangende vloeistof, dik of dun vloeibaar
- als men de massa van de vloeistof wil wegen en niet het volume: de dicht-

heid
- de uitdruiptijd.

Vaak rekent men dat van een ‘gemiddelde’ badvloeistof op 1 m2 vlakke plaat
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Figuur 8.6 Spoelen door dompelen, dompelen gevolgd door sproeien en alleen
sproeien



een volume van 200 ml achterblijft.
Uit de voorgaande opsomming blijkt echter dat de uitsleep sterk van deze
gemiddelde waarde kan afwijken.
Voor het nauwkeurig vaststellen van de uitsleep moet men één of enige voor-
werpen onderdompelen in een nauwkeurig bekend beperkt volume schoon
spoelwater en daarna de concentratie van het voornaamste badbestanddeel
analytisch bepalen. Kent men de samenstelling van de badvloeistof, dan is de
uitsleep gemakkelijk te berekenen.

Dompelspoelen
Reeds na één spoelbewerking in een dompelbad heeft men niet meer te
maken met schoon spoelwater. De voorwerpen, die uit het spoelbad komen
zijn dus bedekt met een dunne laag sterk verdunde badvloeistof.
Eventueel moet men de spoelbewerking herhalen in een tweede bad, waarbij
een veel grotere zuiverheidsgraad wordt verkregen.
Een eenvoudige berekening leert, dat men bij een gegeven hoeveelheid spoel-
water veel gunstiger een aantal malen kan spoelen in telkens een deel van dit
water dan éénmaal in de totale hoeveelheid. Het is gemakkelijk om op deze
manier een miljoen maal betere spoelkwaliteit te verkrijgen. Bij de praktische
toepassing van deze regel kan men niet te ver gaan, omdat de afmetingen van
het spoelbad worden bepaald door afmetingen van de voorwerpen of de
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Figuur 8.7 Diverse manieren van cascadespoelen



ophangrekken.

Men moet zo weinig mogelijk van de aanhangende badvloeistof in het spoel-
bad overbrengen. Daarvoor moet men de voorwerpen voldoende lang laten
uitdruipen of afblazen.
Bij langere uitdruiptijden bestaat bij voorwerpen, die uit een warm procesbad
komen, gevaar dat de badvloeistof indroogt. Dit is in de galvanotechniek zeer
schadelijk.
Eventueel kan men de voorwerpen boven een warm procesbad nevelen, waar-
door een deel van de badvloeistof in het procesbad terugdruipt en waardoor
de werkstukken bovendien worden afgekoeld.

De procesvloeistoffen, die men in een spoelbad wil verwijderen, hebben
meestal een grotere dichtheid dan het spoelwater. Ze zakken dus naar de
bodem van het spoelbad.
Als men het spoelwater in beweging brengt door er lucht door te blazen en
ook als men de voorwerpen op en neer beweegt (plonzen) wordt een goede
vermenging van spoelwater en aanhangende badvloeistof verkregen.
Sommige badvloeistoffen hebben een hoge viscositeit, zodat ze moeilijk
afspoelbaar zijn. Hiertoe behoren alkalische baden, chroombadvloeistof en
geconcentreerde zuren. Om de voorwerpen volledig schoon te krijgen moet
de spoeling geïntensiveerd worden.

Cascadespoelen
Om voortdurend goed te kunnen spoelen moet het spoelwater continu worden
ververst. De verversingsgraad moet zodanig zijn dat de voorwerpen, die uit het
spoelbad komen, een voldoende zuiverheid hebben.
Dit vraagt veel water. Waterbesparing kan worden verkregen met een cascade-
spoelbad, bestaande uit twee of drie compartimenten die in elkaar overlopen.
De spoelbaden hebben na elke overloop (cascade betekent waterval) een lager
niveau. Men spoelt eerst in het laatste spoelbad, met het laagste niveau, daar-
na in het middelste en tenslotte in het eerste, dat vrijwel schoon water bevat
(tegenstroomprincipe).
De hoeveelheid verwijderde verontreinigingen blijft even groot als in drie
afzonderlijke spoelbaden, maar het waterverbruik wordt tot een derde vermin-
derd. Niet altijd zijn cascadespoelbaden trapsgewijs opgebouwd. Er wordt ook
gebruikt gemaakt van drie baden die hetzelfde niveau hebben en die door lei-
dingen in elkaar worden overgepompt.

Spaarbaden
Een andere methode om spoelwater te besparen en tevens kostbare badvloei-
stof terug te winnen is het gebruik van een spaartank, dat is een niet-doorstro-
mend spoelbad (Engels: dead rinse of static rinse).
In deze spaartank, waarin men direct na het procesbad spoelt, blijft een groot
deel van de badvloeistof achter.
De inhoud van de spaartank kan periodiek gebruikt worden voor het aanvullen
van verdampings- en uitsleepverliezen uit het procesbad. Wil men dit doen,
dan moet het spaarbad met dezelfde zorgen worden omringd als het proces-
bad, verontreinigingen mogen daarin niet voorkomen.
Meestal komt men met natte voorwerpen uit een vorig spoelbad in het proces-
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bad. Dit wordt steeds verdund en aan de andere zijde wordt procesbadvloei-
stof uitgesleept naar het spaarbad.
Een zuiniger methode is een laatste spoeling van de (reeds schoongespoelde)
voorwerpen in het spaarbad, voordat men ze overbrengt in het procesbad. Een
deel van de kostbare procesbadvloeistof wordt dan teruggesleept naar het pro-
cesbad. Op die manier worden de uitsleepverliezen verkleind, ook wel eco-
spoeling genoemd. Momenteel wordt door de Overheid om milieuredenen een
spaarbad geëist na elk procesbad.

Sproeispoelen
Sproeispoelen voert men in het algemeen uit in een lege tank waarin sproeire-
gisters (reeksen spuitkoppen die op een gezamenlijke sproeileiding zijn
gemonteerd) zijn geplaatst. De voorwerpen of de rekken met voorwerpen wor-
den in deze tank met relatief weinig water afgesproeid, waarbij een goede rei-
niging wordt verkregen.
Bij sproeispoelen mogen de voorwerpen elkaar niet afdekken, zodat niet alle
voorwerpen en ook niet alle ophangmethoden voor sproeispoelen geschikt
zijn. Soms wordt sproeispoelen als een eerste spoeling uitgevoerd, waarna nog
een dompelspoeling volgt om lastige plekken, zoals blinde gaten, schoon te
krijgen. Volgens deze methode werkend is het waterverbruik voor goed spoe-
len veel geringer dan bij geheel dompelspoelen. Soms is dat waterverbruik
10% van het verbruik bij dompelspoelen.
Het gevolg van dit geringe waterverbruik is ook dat de concentratie aan bad-
vloeistof in het spoelbad hoger is, waardoor het zich gemakkelijker laat behan-
delen bij de afvalwaterzuivering.

Nevelen
Nevelen boven het procesbad is een methode om een groot deel van de proces-
vloeistof direct te laten terugvloeien in het procesbad.
Bij nevelen moet het water zodanig fijn verdeeld worden dat er geen verneveld
water naast het procesbad terechtkomt.
De methode van nevelen is alleen mogelijk boven warme baden, omdat op die
manier niet alleen een groot deel van de badvloeistof wordt teruggevoerd, maar
ook omdat het vernevelde water de verdampingsverliezen worden gecompen-
seerd.
Aan dit water moeten daarom hoge eisen worden gesteld wat betreft de zuiver-
heid. In een aantal gevallen nevelt men daarom niet met leidingwater, maar met
demi-water.
Als regel wordt na het nevelen nog een tweede spoeling toegepast, een sproei-
spoeling of een dompelspoeling.

8.1.25 DROGEN IN DE GALVANOTECHNIEK

Vaak is het gebruikelijk om, als de voorwerpen eenmaal met een waterige
vloeistof in aanraking zijn geweest, ze gedurende de gehele procesgang nat te
houden. Dit nat-in-nat werken eist dat men geen lange tussenpozen tussen de
diverse bewerkingen heeft, zodat indrogen wordt voorkomen.
Als een natte ontvettingsmethode in de plaats is gekomen van een ontvetting
die vroeger een droog product opleverde, zoals dampontvetten, wil men na
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het nat ontvetten ook drogen.
Soms is ook de laatste bewerking in een behandelingsreeks het drogen. Er zijn
tal van manieren waarop voorwerpen met water erop kunnen worden
gedroogd.
De meest voorkomende bij de chemische en galvanische oppervlaktebehande-
lingen zijn:

- drogen met heet water
- drogen met warme lucht
- drogen met zeer droge lucht
- drogen in een droogcentrifuge
- drogen met zaagsel
- drogen met een waterverdringende vloeistof.

Drogen in heet water
Bij drogen in heet water worden de voorwerpen eerst goed gespoeld. In scho-
ne toestand worden ze in een heetwatertank gedompeld en men laat ze daarin
goed doorwarmen.
Dikwandige voorwerpen, die voldoende zijn voorgewarmd, hebben ook
genoeg warmte-inhoud om vanzelf te drogen. Bij kleinere en dunwandige
voorwerpen is dit niet het geval, want de verdampingswarmte van water is
groot en de soortelijke warmte van metalen is circa 100 maal kleiner.
Dunwandige voorwerpen zullen dus niet droog worden, zodat men een aan-
vullende droogmethode, bijvoorbeeld in warme lucht moet uitvoeren.

Een heetwaterbad noemt men vaak een heetwaterspoelbad. Het is echter
onjuist hierin voorwerpen te spoelen, omdat heet water te kostbaar is om het
voortdurend te vervangen.
Toch kan het voorkomen dat in het heetwaterspoelbad verontreinigingen
terechtkomen, omdat de viscositeit van heet water veel geringer is dan van
koud spoelwater, zodat de laatste resten badvloeistof toch nog in het heetwa-
terspoelbad terechtkomen.
Heeft men een heet spoelbad aangemaakt met leidingwater, dan zullen na het
drogen droogvlekken op de voorwerpen achterblijven. Het wegpoetsen van
droogvlekken is arbeidsintensief en daardoor kostbaar.
Door aan het spoelwater een kleine hoeveelheid van een oppervlakactieve stof
toe te voegen kan men droogvlekken grotendeels voorkomen, omdat door de
geringere oppervlaktespanning van het water dit beter afvloeit.
Een andere mogelijkheid is het heetwaterspoelbad niet te vullen met leiding-
water maar met demi-water. Eventueel moet dit demi-water gezuiverd worden
van opgenomen bestanddelen door het opnieuw door het demi-apparaat te lei-
den. Daarvoor moet het water echter eerst tot 50 ˚C worden afgekoeld omdat
anders schade aan de harsen ontstaat. Dit afkoelen en het weer opwarmen van
het behandelde water kan in tegenstroom gebeuren, waardoor veel warmte
wordt bespaard.

Drogen met warme lucht
Drogen met warme lucht wordt vooral uitgevoerd op voorwerpen die een
onvoldoende warmte-inhoud hebben om na een heetwaterspoeling geheel te
drogen. Meestal hangt men deze voorwerpen aan de rekken in een lege tank,
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waarin hete lucht wordt geblazen.
Bij drogen met leidingwater ontstaan droogvlekken, die evenals bij gebruik van een
heetwaterbad kunnen worden beperkt door aan de laatste spoeling een oppervlak-
actieve stof toe te voegen, dan wel de laatste spoeling uit te voeren in demi-water.

Drogen met zeer droge lucht
Zeer droge lucht kan worden verkregen in een vriesdroger. Het vochtgehalte in
deze lucht is zó gering dat reeds bij omgevingstemperatuur een snelle droging van
natte voorwerpen wordt verkregen. Deze techniek vindt steeds meer toepassing.

Drogen in een droogcentrifuge
Kleine massa-artikelen worden na ontvet en gespoeld te zijn vaak gedroogd in
een droogcentrifuge. Dat is een werkwijze, die ook in de galvanotechniek
gebruikelijk is. Tijdens het centrifugeren wordt centraal warme lucht ingebla-
zen die radiaal wordt uitgeslingerd en het droogproces versnelt.

Drogen in zaagsel
Drogen in zaagsel was vroeger een algemeen gebruikelijke techniek in galva-
nische werkplaatsen. In een bak, vaak roterend, met een goede kwaliteit zaag-
sel, kan men snel drogen zonder droogvlekken.
Modern geoutilleerde bedrijven en galvanische bedrijven met een grote pro-
ductie beschouwen het drogen in zaagsel als een verouderde methode. Het is
een stoffige bewerking, die men liever niet gebruikt. Toch zijn er tal van loon-
bedrijven, die het drogen in zaagsel als een nuttige bewerking beschouwen,
die weinig moeilijkheden geeft.
Voor massaproductie zijn intussen speciale droogmachines geconstrueerd, die
werken met zaagsel. Bij deze machines valt het stofprobleem mee. Er zijn ook
kunststofkorreltjes die water kunnen opnemen en voor drogen kunnen worden
gebruikt, op dezelfde wijze als voor zaagsel is beschreven. Als het product
vochtig is geworden kan het worden gedroogd bij 60-80 ˚C. Het voordeel van
kunststofkorrels ten opzichte van zaagsel is dat het minder stof geeft.

Drogen met waterverdringende vloeistof
Waterverdringende vloeistoffen zijn organische oplosmiddelen, waaraan een
geschikte oppervlakactieve stof is toegevoegd. Wanneer men natte voorwerpen
in zo’n vloeistof onderdompelt kruipt het oplosmiddel onder de waterfilm,
waardoor deze wordt afgestoten.
Meestal gebruikt men hiervoor een speciale droogtank, waarin het water zich
onderin verzamelt en gemakkelijk via een sifon kan worden afgevoerd. Bij
deze wijze van drogen ontstaan geen droogvlekken. Bij het uit de bak nemen
zijn de voorwerpen bedekt met een laagje oplosmiddel, waarin oppervlakac-
tieve stof voorkomt. Meestal verdampt deze na enige tijd. Ook kan men aan
het oplosmiddel een geringe hoeveelheid conserveerolie toevoegen om de
voorwerpen een beschermende laag mee te geven.
Waterverdringende vloeistoffen worden samengesteld op basis van brandbare
oplosmiddelen, zoals terpentine, maar ook op basis van gechloreerde koolwa-
terstoffen, zoals tri en trichloortrifluorethaan (luchtverontreiniging, KWS 2000).

Energie nodig voor het drogen
Niet alle stoffen warmen even gemakkelijk op. Om 1 kg water 1 ˚C te verwar-
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men is 4,186 kJ nodig.
Voor 1 kg alcohol is dat 2,43 kJ.
En voor 1 kg tri 0,94 kJ.

Dat heeft te maken met de soortelijke warmte van de stoffen.

De soortelijke warmte is de hoeveelheid warmte in kJ, die nodig is
om 1 kg 1 ˚C in temperatuur te verhogen.

Tabel 8.24 geeft van enige stoffen de soortelijke warmte.

TABEL 8.24 Soortelijke warmte in kJ/kg. ˚C van enige stoffen.

STOF kJ STOF kJ
per kg. ˚C per kg. ˚C

Aluminium 0,17 Water 4,2
Koper 0,38 Tri 0,94
IJzer 0,50 Per 0,88
Steen 0,8 Olie 2,09

Met deze gegevens in handen kunnen we berekenen hoe de warmte-inhoud
van een galvanisch bad is of hoeveel warmte nodig is om het bad op de
gewenste temperatuur te brengen.

Verdampingswarmte
Wanneer men een keteltje met water aan de kook brengt moet men voortdu-
rend warmte toe blijven voeren om het water aan de kook te houden. Op het
gas is daar een flinke vlam voor nodig. Bovendien duurt het geruime tijd voor-
dat al het water is verkookt. Toch is het water gedurende die tijd op één tem-
peratuur gebleven: 100 ˚C.
De warmte, die nodig is om (vloeibaar) water om te zetten in waterdamp,
noemt men de verdampingswarmte.

De verdampingswarmte van een stof is het aantal kilojoules dat nodig is
om 1 kg van die stof bij het kookpunt van de vloeibare naar de gasvormige
toestand te brengen.

De verdampingswarmte van water is aanzienlijk. Daar krijgt men mee te
maken als natte voorwerpen gedroogd moeten worden en bij het ‘indampen’
van badvloeistoffen.
Ook bij een andere temperatuur dan het kookpunt verdampen vloeistoffen.
Ook voor die verdamping is warmte nodig.
Tabel 8.25 geeft de verdampingswarmte van een aantal stoffen.
We zien daaruit dat de verdampingswarmte van water zeer hoog is. Bij techni-
sche processen moet men daarmee rekening houden.
Met de verdampingswarmte kunnen we berekenen hoeveel warmte nodig is
om natte voorwerpen te drogen. Ook kunnen we de warmteverliezen bereke-
nen als aan het badoppervlak water verdampt.
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TABEL 8.25 Verdampingswarmte van water en enige andere stoffen

STOF kj/kg

Water 0 ˚C 2949
20 ˚C 2448
40 ˚C 2403
60 ˚C 2358
80 ˚C 2309

100 ˚C *) 2259

Trichlooretheen*) 240
Methyleenchloride*) 329
Alcohol*) 854

*) verdampingswarmte bij het kookpunt.

8.2 DE GALVANISCHE WERKPLAATS

De bespreking van de galvanische werkplaats is gesplitst in drie delen:

- de werkruimte zelf: vloeren, wanden, plafonds, leidingen en verlichting
- apparatuur: baden, temperatuurregeling, afzuiging, stroomvoorziening en

hulpgereedschappen
- galvaniseerautomaten.

Aan berekeningen en lay-out van een werkplaats wordt in dit vademecum
voorbijgegaan. Bij nieuwbouw, verhuizing of ingrijpende uitbreiding wordt
dringend aanbevolen de hulp van deskundigen in te roepen.
Eventueel kan men de uiteindelijke plannen nog eens door een andere deskun-
dige laten bekijken.

8.2.1 VLOEREN

Twee belangrijke zaken komen bij vloeren van galvanische werkplaatsen aan
de orde:

- de vloeren moeten functioneel zijn, voldoende sterk en bestand tegen trans-
port en de inwerking van chemicaliën

- de vloeren moeten absoluut vloeistofdicht zijn om bodemverontreiniging te
voorkomen.

Functionaliteit van vloeren in een galvanische werkplaats
In een galvanische werkplaats heeft men te doen met natte chemische bewer-
kingen, waarbij soms zeer agressieve stoffen worden gebruikt.
Een betonnen vloer, ook als deze is afgestreken met ‘zuurvaste’ beton, heeft in
een galvanische werkplaats maar een beperkte levensduur, waarbij plaatselijk
grote gaten in het beton kunnen vallen. 
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Bitumenvloeren zijn goedkoop, goed bestand tegen chemicaliën, maar zij heb-
ben het nadeel dat zij ‘s winters bros zijn en ‘s zomers zacht. Bovendien zijn
bitumenvloeren niet bestand tegen oplosmiddelen en ze zijn potentieel kan-
kerverwekkend.
Kunstharsvloeren zijn er in een grote verscheidenheid van typen. Zij zijn goed
bestand tegen chemicaliën, slijtvast en duurzaam. Zij zijn echter tamelijk kost-
baar en zij kunnen onder bepaalde omstandigheden zeer glad worden.
Tegelvloeren zijn er in diverse typen, waarbij als ondergrond vaak een beton-
nen vloer wordt gebruikt. De tegels worden dan ‘vol en zat’ gezet in zuurvaste
cement of in een kunstharskit, waarbij de randen goed worden afgedicht. Soms
gebruikt men onder de tegelvloer nog een kunstharslaag om deze ondoor-
dringbaar te maken en één of enige membranen (weefsellagen) om deze kunst-
harslaag te wapenen. Dergelijke vloeren zijn kostbaar, maar zij hebben -indien
goed gelegd- een zeer lange levensduur en ze zijn ook goed te reinigen.
De vloeren in een galvanische werkplaats worden als regel enigszins hellend
naar afvoergoten of –putten gelegd, met het oog op het schoonmaken. De
vloeren moeten vlak zijn, zodat er geen plassen water op blijven staan. 
Vlonders in een galvanische werkplaats zijn soms eenvoudige looppaden tus-
sen de baden die in een verdiepte kuip zijn opgesteld.
Houten vlonders werden vroeger het meest toegepast.
Tegenwoordig nu er veel minder gemorst wordt met chemicaliën, kunnen ook
thermisch verzinkte stalen roosters goed voldoen.
Bovendien zijn er kunststof vloerroosters in de handel.

Vloeistofdichte vloeren
Voor het verkrijgen van een hinderwetvergunning voor een galvanische werk-
plaats moet men vloeistofdichte vloeren hebben, die bodemverontreiniging
met zekerheid voorkomen. Daardoor moeten de vloeren aan bijzondere eisen
voldoen. Ook aan de plaatsen buiten de werkplaats, waar chemicaliën gelost
of overgepompt worden, moeten de vloeren, afhankelijk van de gebruikte
vloeistoffen, aan bijzondere eisen voldoen. Soms moet men voor HKW’s (halo-
geenkoolwaterstoffen) een stalen inlage gebruiken of een ondoordringbare
kunststofafdichting. Overleg met de plaatselijke autoriteiten vooraf is noodza-
kelijk. De vloeren moeten goed aansluiten op de wanden bijvoorbeeld door
plinten.

8.2.2 WANDEN

De wanden in een galvanische werkplaats mogen geen schadelijk stof afgeven.
Een glad afgewerkte wand, bijvoorbeeld tot 2 meter hoogte betegeld, is daar-
voor het beste.
De langs de wanden lopende leidingen moeten bij voorkeur tot bundels wor-
den verenigd en met metaal omkokerd worden.
Het materiaal van de wand, waarin vaak kolommen van constructiestaal zijn
opgenomen, moet door een verfsysteem met een goede chemische weerstand
worden beschermd.
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8.2.3 PLAFONDS

Ook bij de keuze van de uitvoering van plafonds moet men twee uitgangspun-
ten hanteren:

- geen nadelige invloed op de processen
- voldoende bestand tegen de schadelijke atmosfeer.

Aan de eerste eis wordt voldaan als men ervoor zorgt dat de plafonds geen
schadelijk stof kunnen veroorzaken. Het gebruik van niet-kruimelende dakpla-
ten (eventueel schilderen of afdekken) is hiervoor aan te bevelen.
Staalconstructies moeten beschermd worden met een goed verfsysteem, bij-
voorbeeld op epoxybasis, waarbij het staal door stralen eerst volkomen blank
gemaakt moet zijn.

8.2.4 LEIDINGEN

Een galvanische werkplaats wordt gekenmerkt door een groot aantal leidingen
van verschillende soorten. De voornaamste hiervan zijn:

- waterleidingen
- elektriciteitsleidingen
- luchtleidingen
- warmteleidingen
- gasleidingen
- (vaak omvangrijke) afzuigleidingen of -kokers, zie 8.2.5.

Niet in elke werkplaats komen al deze leidingtypen voor. In verband met
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is het gewenst dat men de leidingen
op een overzichtelijke en systematische manier in de galvanische werkplaats
aanlegt. Bij grotere werkplaatsen kan daarbij een plattegrond van leidingsyste-
men niet gemist worden.
Bij het ontwerpen van leidingsystemen verdient het aanbeveling deze in groe-
pen samen te brengen. Men moet er rekening mee houden dat een leiding van
geringe diameter gemakkelijker een dikke leiding passeert dan omgekeerd.
Dikke afzuigkokers en verwarmingsleidingen (uitgevoerd met een isolatieman-
tel) zullen dan ook zoveel mogelijk recht worden getrokken.

Waterleidingen
Het watergebruik in een galvanische werkplaats is meestal groot. Het grootste
gebruik ontstaat door spoelbaden, maar het watergebruik heeft de neiging af te
nemen, ondanks een goede en zelfs verbeterde spoelkwaliteit.
Daarnaast gebruikt men water voor reinigen, voor het aanmaken van de baden
en voor koeling. Wanneer in een galvanische werkplaats meer dan één behan-
delingsreeks voorkomt, verdient het aanbeveling de hoofdwaterleiding te voor-
zien van een aantal aftakkingen, waarbij elk van deze aftakkingen een reeks
bedient. Bij onderhouds- werkzaamheden kan men dan één van deze ‘stren-
gen’ afsluiten zonder dat de werkzaamheden van de overige reeksen daardoor
worden beïnvloed.
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Naast toevoerleidingen moet men beschikken over een aantal tappunten voor
het aanmaken van baden, voor het schoonhouden van de werkplaats en voor
een nooddouche.
Veel galvanische werkplaatsen beschikken over een apart leidingsysteem voor
demiwater of RO-water en soms zelfs drie: bronwater, leidingwater, demiwater.

Elektrische leidingen
Elektrische leidingen in een galvanische werkplaats kunnen worden verdeeld
in twee of drie groepen:

- laagspanningsleidingen voor gelijkstroomvoorziening van de galvanische
baden

- netspanningsleidingen
- (eventueel) stuurstroomleidingen.

Deze leidingen worden nader besproken bij de elektrische apparatuur, zie
8.2.11.

Luchtleidingen
Normale perslucht, zoals in veel werkplaatsen wordt gebruikt, kan in galvani-
sche werkplaatsen dienst doen voor het droogblazen van werkstukken, voor de
luchtvoorziening van warme persluchtapparaten, voor het bedienen van dek-
sels, luchttakels en andere luchtmotoren.
Wanneer deze lucht in aanraking komt met de werkstukken, bijvoorbeeld voor
droogblazen, moet een extra olie- en waterafscheider worden ingebouwd.
Voor voldoende aansluitpunten, eventueel voorzien van (roestvaste) snelkop-
pelingen, moet worden gezorgd.
Perslucht van lage druk is nodig voor de toeblaas bij push-pull afzuiging, zie
8.2.10 en voor luchtinblaas ten behoeve van badagitatie (borrellucht).
In kleinere werkplaatsen zal men hiervoor vaak gereduceerde of geknepen
perslucht gebruiken, maar voor grotere installaties verdient het aanbeveling
voor deze lucht een aparte centrifugaalcompressor te gebruiken, dat is goedko-
per in energieverbruik. Hiervoor is dan een apart leidingsysteem noodzakelijk.

Warmteleidingen
Wanneer verwarmde baden hun warmte ontvangen van een centrale ketelin-
stallatie, moet gebruik worden gemaakt van een leidingsysteem voor de toe-
voer van warmte naar deze baden. Deze leidingen moeten geïsoleerd zijn om
warmteverliezen te voorkomen en het leidingsysteem moet als ringsysteem
worden uitgevoerd. Door continu rondpompen bereikt men dat op elk gewenst
moment en op elke plaats direct warmte kan worden geleverd. Bij grotere
installaties zal men een ringsysteem met strengen gebruiken, die elk afzonder-
lijk kunnen worden afgesloten.
Al naar het type verwarming stroomt door de verwarmingsleidingen stoom,
heet water (onder druk) of verwarmingsolie.

Gasleidingen
Indien voor baden gasverwarming wordt toegepast zal in de galvanische werk-
plaats een systeem van gasleidingen moeten worden aangelegd.
Omdat de verbrandingsgassen moeten worden afgevoerd is dit systeem eigen-
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lijk alleen geschikt voor kleinere galvanische werkplaatsen. Voor grotere instal-
laties gebruikt men een centrale, met gas verwarmde ketel.

Goten en afvoerleidingen
Voor het afvoeren van afvalstoffen, vooral spoelwater, werd in galvanische werk-
plaatsen meestal gebruik gemaakt van goten. Deze goten kunnen eventueel op
plaatsen waar dit nodig is worden aangelegd met verzonken tegels of ze kunnen
met vlonders worden afgedekt. De goten moeten hellend worden aangelegd
naar één of enige centrale afvoeren die leiden naar de afvalwaterbehandeling.
Een rooster aan het eind van deze goten om grof vuil tegen te houden verdient
aanbeveling.
In verband met de gescheiden afvoer, die moderne afvalwaterbehandeling
nodig maakt, gaat men er steeds meer toe over in plaats van afvoergoten
afvoerleidingen te gebruiken, die eventueel verderop op de juiste wijze tot
afvalwaterstromen kunnen worden verenigd. 
Als regel wordt tegenwoordig geëist dat de galvanische werkplaats beschikt
over een calamiteitenvanger, dat is een bak waarin de badinhoud van de werk-
plaats kan worden opgevangen als door een ongeluk (lekkage, leidingbreuk,
losse pompslang) een procesbad leegloopt. Er moet dan voorkomen worden
dat bodemverontreiniging optreedt.
Bij de calamiteitenvanger moet rekening worden gehouden met de blusmidde-
len die voor geval van brand aanwezig zijn. Bij poederblussen moet de cala-
miteitenvanger de inhoud van alle baden samen omvatten.
Bij blussen met water moet die inhoud 4 à 5 maal zo groot zijn, maar niet alle
baden branden. ‘Blussen’ houdt vaak in nat houden.
Men kan de calamiteitenvanger ook ‘construeren’ door de gehele galvanische
werkplaats met een vloeistofdichte drempel te omgeven. De toevoerstraten
over deze drempel worden dan met een lange, niet steile helling aangelegd.

8.2.5 VENTILATIE EN VERWARMING

Naast de afzuiging van de baden in de galvanische werkplaats, zie 8.2.10, is
ook een ruimtelijke afzuiging noodzakelijk.
Hiermee worden de dampen afgevoerd die aan de badafzuiging ontsnappen.
De atmosfeer in de werkplaats kan dan ook ‘s nachts, wanneer de badafzui-
ging uitgeschakeld is, zuiver worden gehouden.
De afgezogen lucht, zowel van de ruimtelijke afzuiging als van de badafzui-
ging, moet worden gesuppleerd. Deze suppletielucht moet voldoende zuiver
zijn, eventueel door deze door een filter te leiden. Een groot deel van het jaar
zal de lucht moeten worden verwarmd.
Suppletie via openstaande ramen of deuren of vanuit andere afdelingen van
het bedrijf moet als onjuist, schadelijk en hinderlijk van de hand worden
gewezen. De hoeveelheid suppletielucht voor de galvanische werkplaats moet
zodanig zijn dat ten opzichte van andere afdelingen een geringe onderdruk
(20-30 Pa = 2-3 mm waterkolom) gehandhaafd blijft.
De verwarming van toevoerlucht moet zodanig zijn, dat in de werkplaats een
volgens de huidige normen gunstige temperatuur gehandhaafd wordt bij alle
weersomstandigheden. Naast het inblazen van verwarmde lucht is daarom
vaak nog een andere verwarming, bijvoorbeeld met radiatoren, gewenst.
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8.2.6 VERLICHTING

Hoewel daglicht onze voornaamste verlichtingsbron is, is deze uit technisch
oogpunt niet de meest ideale. Al naar de weersomstandigheden, de tijd van de
dag en het jaargetijde, wisselt de intensiteit en de kleur van het licht.
Een gelijkmatige verlichting van vrij hoge intensiteit met fluorescentielampen
of één van de nieuwere spaarlamptypen is uit technisch oogpunt het meest
aan te bevelen. De huidige voorschriften van de Arbeidsinspectie staan niet
toe dat geheel van daglicht verstoken werkplaatsen worden gebruikt. Men
moet dus rekening houden met wisselend daglicht dat via vensters of daken
binnenkomt. Dit daglicht moet men zo goed mogelijk aanvullen met kunst-
licht. Vooral op die plaatsen waar controle op de werkstukken wordt uitge-
voerd verdient echter het gebruik van gelijkmatig kunstlicht aanbeveling. De
uitvoering van de verlichtingsarmaturen moet zodanig zijn, dat zij bestand zijn
tegen de atmosfeer in de galvanische werkplaats.

8.2.7 HULPRUIMTEN

Van de hulpruimten, die eventueel gescheiden van een galvanische werkplaats
moeten worden ingericht, noemen wij:

- magazijnen
- magazijn voor in- en uitgaande goederen
- magazijn voor hulpgereedschappen
- chemicaliënmagazijn

- inspectieruimte
- ruimte waar de gelijkrichters staan opgesteld
- voorbehandelingsruimte
- laboratorium
- kantoor.

Voor het chemicaliënmagazijn, de voorbehandelingsruimte en het laborato-
rium worden speciale eisen gesteld in verband met veiligheid en milieube-
scherming.

8.2.8 BADEN EN TANKS
Tot de belangrijkste uitrustingsstukken voor de galvanotechniek behoren baden
en tanks die de badvloeistoffen moeten bevatten.
De afmetingen en de vorm van deze baden worden bepaald door een aantal
factoren, zoals:

- productiegrootte
- afmetingen van de werkstukken
- galvanotechnische overwegingen, zoals kathode-anode-afstand.

Daarom zal men zelden erg smalle en erg brede baden aantreffen. Kleinere
baden kunnen in vierkante vorm worden gemaakt; grotere baden zijn meestal
langwerpig.
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In bepaalde gevallen wordt ook gebruik gemaakt van ronde baden of ringvor-
mige baden, bijvoorbeeld in carrouselinstallaties.

Badmaterialen
Galvanische baden kunnen vervaardigd worden van een grote verscheiden-
heid van materialen en er kunnen diverse badbekledingen worden toegepast.

Baden van hardgebakken steen (Steinzeug) worden alleen vervaardigd in
beperkte afmetingen. Ze zijn chemisch vrijwel inert, maar ze zijn gevoelig
voor stoten en snelle temperatuurwisselingen.

Verreweg het meest treft men aan galvanische baden van staal of kunststof.

Stalen baden worden bekleed met geschikte bekledingsmaterialen, zoals rub-
ber of kunststof. Ook homogeen verloden van baden komt nog een enkele
maal voor. Dit is oplassen van aaneensluitende rupsen van lood in twee lagen,
de eerste op een vertinde ondergrond, de tweede van puur lood.
Voor sommige doeleinden kunnen galvanische baden thermisch worden ver-
zinkt. Men maakt ook wel baden van roestvast staal, terwijl kleine baden ook
wel van titaanplaat worden vervaardigd.

Kunststofbaden kunnen worden verdeeld in twee groepen, namelijk de gepers-
te of gesinterde bakken, die eventueel in secties kunnen worden samenge-
bouwd en die vervaardigd zijn uit polyetheen of polypropeen en daarnaast de
bakken vervaardigd van gewapende kunststof, meestal een met glasvezel
gewapende polyester. Vaak hebben de bakken van dit laatste type een binnen-
bekleding van hard PVC, dat een grotere chemische weerstand heeft. In de
wand van deze baden is vaak isolatieschuim verwerkt.
Tabel 8.26 geeft aanwijzingen voor de keuze van badmaterialen.

Badconstructie
Bij de badconstructie moet men rekening houden met het grote vloeistofge-
wicht dat de baden moet bevatten, zodat ze voldoende sterk moeten worden
gemaakt.
Stalen baden worden bij grotere afmetingen met aangelaste stalen profielen
versterkt.
In gewapende kunststof baden worden ter versteviging meestal stalen koker-
profielen ingesloten. Deze zijn dan geheel tegen corrosie beschermd.
Bij diepe baden (bij hardverchromen gebruikt men wel verticale baden tot 10
m diep) moet men bovendien rekening houden met een grote hydrostatische
druk.

Badarmatuur
Op een galvanisch bad hoort een badarmatuur, een stelsel van stangen en bui-
zen boven de badvloeistof, die dienen voor de stroomtoevoer naar de anoden
en de kathoden.
Aan de kathodestang hangen de te behandelen voorwerpen of trommels.

- de kathode, meestal het werkstuk, hangt aan de kathodestang, meestal tus-
sen de twee anoden aan de zijkanten van het bad
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-  de anoden worden in twee typen gebruikt:
- oplosbaar als bron voor metaalionen ter vervanging van de ionen, die bij

het proces worden verbruikt. De anode dient daardoor tevens als stroom-
toevoer

- onoplosbaar, dient alléén als stroomtoevoer; de verbruikte metaalionen
moeten door badcorrecties worden gesuppleerd.

TABEL 8.26 Materialen voor badconstructies en -bekleding

Bestand tegen

Materiaal
zwak
sterk
oxid.
alka-
org.
fluo-
koud
heet
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Opmerkingen
zuur zuur zuur liën opl. midd. riden water water

Staal - - - + - + - - Bestand tegen
gec. H2SO4

Roestvast + - + + - - + +
staal
Thermisch - - - - - + + +
verzinkt staal
Geschoopeerd - - - - - + (+) (+)
staal
Lood + + - - + + + +
Titaan + - + - - + + +
Steen + + + + - + + (+) Springt bij snelle 
(Steinzeug) temp. wiss.
Email + - (+) (+) - + + + 
Glas + + + + - + + (+) Springt bij snelle

temp. wiss.
Beton - - - - - + + (+)
Hardrubber*) + - - + + - + +
Penton + + + + + (+) + +
PVC + + + + + - + - Tot 60 ˚C
Kerageliet + + + + + - + - Tot 60 ˚C
Hypalon + + + + + - + - Tot 100 ˚C
Bitumen + - - + + - + - Tot 30 ˚C
Epoxylak + - - + + (+) + (+)
Polyetheen + + + + + - + - Tot 80 ˚C
Polypropeen + + + + + - + + Tot 140 ˚C
Polyester + - - - - - + + Tot 120 ˚C

*) afhankelijk van het rubbertype: natuurrubber, Neoprene (=chloropreen), nitrilrubber, zwavelrubber
(Thiocol), siliconrubber, fluorrubber en nog andere.

In de meeste gevallen treft men twee met elkaar verbonden anodestangen aan,
elk aan één zijde van het bad en een kathodestang voor het ophangen van de
werkstukken in het midden van het bad. Bij de baden voor anodische behan-
deling is de schakeling uiteraard omgekeerd.
De badarmatuur wordt bij stalen baden met behulp van isolatoren op de bad-
wand bevestigd. De armatuur moet gemakkelijk van het bad kunnen worden
verwijderd, omdat regelmatig schoonhouden noodzakelijk is. Reinigen van de
badarmatuur boven het bad houdt het gevaar in dat de badvloeistof door
invallend vuil wordt verontreinigd.
Als materiaal voor de badarmatuur kiest men meestal koper, soms zwaar ver-
nikkeld, en een enkele maal voor kleinere baden ook roestvast staal.
Men moet ook voorzieningen treffen voor de bevestiging van andere leidingen
naar het bad, waarvoor aan de badwand beugels en bevestigingsplaten wor-
den aangebracht.
Ook bevat de badwand soms schakelaars en drukknoppen voor het op afstand
bedienen van stroombronnen en andere apparatuur. Deze elektrische onderde-
len moeten bij voorkeur op een apart, gemakkelijk te verwijderen paneel wor-
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den gemonteerd.
Een enkel maal bevestigt men aan de badwand ook ondersteuningen voor
vlonders.

Isolatiemantels
Verwarmde baden worden voorzien van een isolatiemantel, afgedekt met
plaatmateriaal en druipwaterdicht uitgevoerd.
Isolatiematerialen zijn luchtige, schuimachtige of vezelige materialen die
luchtstromingen verhinderen. De eigenlijke isolatie wordt verkregen door stil-
staande lucht.
Men gebruikt dekens van glaswol of slakkenwol die niet door zuren of vocht
worden aangetast. Men brengt deze aan de buitenzijde van de baden aan in
een laag van bijvoorbeeld 4 cm dikte en men dekt ze daarna af met een dunne
metaal- of kunststofplaat. Ook het isoleren van de onderzijde van baden levert
een warmtebesparing op, maar dit wordt in de praktijk weinig toegepast.
Het verminderen van warmteverliezen aan de bovenzijde van de baden is veel
moeilijker. Hiervoor zijn verschillende oplossingen.
Baden met deksels erop zijn gecompliceerd in verband met de badarmatuur.
Toch worden ze in toenemende mate gebruikt. Plastic balletjes in een gesloten
laag, of nog beter in een dubbele laag, kunnen warmteverliezen aan het bad-
oppervlak met 95% verminderen.
Ook verdampingsverliezen worden op die wijze beperkt.
Bij zware voorwerpen met niet al te veel holten zijn deze balletjes erg prettig.
Bij gecompliceerde voorwerpen kunnen de balletjes erin vastraken en lichte
voorwerpen kunnen van de rekken worden getild.
Soms is het nodig plastic afdekballen regelmatig te reinigen, bijvoorbeeld bij
hardverchromen (verontreiniging met afdekwas).

8.2.9 BADVERWARMING EN -KOELING

Er zijn diverse verwarmingssystemen voor galvanische baden:

- directe verwarming door middel van stoom, heet water of verwarmingsolie
- directe verwarming met behulp van elektrische dompelaars of insteekele-

menten
- directe gasverwarming volgens verschillende methoden
- indirecte au bain Marie verwarming
- indirecte verwarming via een warmtewisselaar.
Directe verwarming met stoom, heet water of verwarmingsolie
Directe badverwarming met stoom, heet water of verwarmingsolie vindt plaats
door de betreffende vloeistof te laten circuleren door leidingen, die in de bad-
vloeistof zijn geplaatst.
Afhankelijk van de aard van de badvloeistof kiest men stalen, verzinkt stalen,
roestvast stalen, loden of titaan leidingen. Ook bundels van dunne Teflon buis-
jes worden gebruikt.
Dergelijke verwarmingsbuizen of –spiralen kunnen onder in het bad worden
geplaatst, maar indien geplaatst aan één zijde van de zijwanden van het bad
wordt natuurlijke circulatie verkregen.
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In het geval van stoomverwarming kiest men meestal lagedrukstoom.
Heetwaterverwarming heeft het voordeel dat de warmte-inhoud van heet water
(onder druk) veel groter is dan van een overeenkomstig volume stoom.
Een voordeel van het verwarmen met speciale verwarmingsolie is dat dit sys-
teem werkt zonder overdruk. Het gekozen materiaal voor de verwarmingsspi-
ralen moet bestand zijn tegen de badvloeistof. De verwarmingsbuizen moeten
schoon gehouden worden omdat anders de warmte-overdracht sterk terug-
loopt.
Buizen bekleed met een organisch chemisch bestendig materiaal hebben een
slechte warmte-overdracht. Ze worden maar weinig gebruikt.

Elektrische dompelaars of insteekelementen
Elektrische dompelaars of insteekelementen voor badverwarming zijn geheel
gesloten elektrische weerstandselementen, voorzien van een mantel die
bestand is tegen de inwerking van de galvanische badvloeistof.
Men gebruikt hiervoor mantels van staal, roestvast staal, lood, inconel, monel,
porcelein, glas, kwarts en nog andere materialen.
Aan het gebruik van elektrische dompelaars of insteekelementen, hoe eenvou-
dig dit ook lijkt, kleven diverse nadelen.
In de eerste plaats is elektrische energie duur. Daar de weerstandselementen
worden gevoed met netspanning (220 of 380 V) en omdat ze dienst moeten
doen in een vochtige omgeving met zeer goed geleidende vloeistoffen, moeten
ze zeer goed onderhouden worden, omdat anders gevaar door elektriciteit kan
ontstaan.
Ze moeten ook goed schoon gehouden worden.

Men gebruikt ook wel verwarmingselementen in de vorm van spiralen langs de
badwand en ‘kookplaten’ onder tegen de bodem van een metalen bad.

Gasverwarming
Gasverwarming heeft door de komst van het (toen nog) goedkope aardgas
grote belangstelling gekregen. Het gebruik van aardgas door de industrie wordt
van overheidswege soms aan beperkingen onderworpen.
Er zijn in principe drie methoden van gasverwarming voor galvanische baden:

- met behulp van branders onder de baden
- met behulp van verbrandingskanalen in de badvloeistof
- met behulp van onderwaterbranders.

De verwarmingsmethode met branders onder de baden is gevaarlijk (open vuur
in de galvanische werkplaats) en moet als verouderd worden beschouwd.
Bij gebruik van verbrandingsbuizen in de vloeistof heeft men als regel de bran-
ders aan de voorzijde van het bad geplaatst en worden de gasvlammen geleid
door een aantal buizen, die van voor naar achter schuin omhoog door de bad-
vloeistof lopen en tenslotte uitkomen in een aantal stijgbuizen die verzameld
worden in een schoorsteen. De verbrandingsgassen moeten met vrij hoge tempe-
ratuur worden afgevoerd, als men condensvorming in de buizen wil voorkomen,
hetgeen vaak niet helemaal gelukt. Corrosieproblemen zijn hiervan het gevolg.
Het meest economisch werkt men met onderwaterbranders. Hierbij wordt een
lucht-gasmengsel met behulp van een speciale brander onder de vloeistofspie-
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gel verbrand. De verbrandingsgassen (koolzuurgas en waterdamp) worden
afgekoeld, zodat een volledige condensatie van de waterdamp optreedt.
Men maakt hier gebruik van de bovenste verbrandingswaarde van de brand-
stof. Deze methode kan echter alleen worden toegepast in galvanische baden
die geen nadeel onder-vinden van de grote hoeveelheid koolzuurgas, die erin
wordt gebracht en door de hoge plaatselijke temperatuur. Het blijkt dat deze
methode maar voor weinig badtypen toepasbaar is.
Bij hoogrendementverwarming maakt men gebruik van de bovenste verbran-
dingswaarde. Men krijgt dan condenswater dat voortdurend moet worden
afgetapt en uiteraard treedt er corrosiegevaar op. Speciale materialen voor de
rookgasafvoer worden steeds vaker toegepast.

Au bain Marie verwarming
Voor het verkrijgen van een gelijkmatige temperatuur van de badvloeistof past
men au bain Marie verwarming toe. De baden worden hiertoe dubbelwandig
uitgevoerd en de ruimte tussen de twee wanden wordt gevuld met een vloei-
stof: water voor lagere temperaturen, verwarmingsolie voor hogere temperatu-
ren. In deze vloeistofmantel worden de verwarmingselementen aangebracht.
De gehele wand van het
galvanische bad wordt op
die manier omgeven door
een verwarmings- of even-
tueel koelmantel, waar-
door een zeer gelijkmatige
temperatuur wordt verkre-
gen.
Door deze verwarmings-
methode en ook door
invloed van de badbekle-
ding, zoals hard rubber,
ontstaat een zekere vertra-
ging (hysteresis) in het
opwarmen, respectievelijk
afkoelen. Men heeft dus
kans dat men zijn doel
voorbij schiet.
Bij hardchroombaden is
de situatie nog gecompli-
ceerder, omdat men eerst
moet verwarmen en later
moet koelen. Het gevaar
bestaat dan dat de installa-
tie gaat pendelen.

Warmtewisselaars
Een verwarmingsmethode
die vooral voor grotere
baden meer in de belang-
stelling komt, is het verwar-
men via een externe warm-
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tewisselaar.
De badvloeistof wordt daartoe met behulp van een pomp door een buiten het
bad geplaatste warmtewisselaar geleid en op de juiste temperatuur weer terug-
gevoerd. Bij baden met continue filtratie kan dezelfde pomp dienen voor het
leiden van de badvloeistof door het filterpakket. Ook kunnen badcorrecties
worden uitgevoerd.
Soms, in de auto-industrie, wordt in dit circulatiesysteem een apart bad opge-
nomen, waarin een continue zuivering van de badvloeistof, bijvoorbeeld door
doorwerken plaatsvindt.

Badkoeling
In sommige baden wordt door de gelijkstroom zoveel warmte ontwikkeld dat
er gekoeld moet worden. Enige processen (hardanodiseren) moeten bij zeer
lage temperatuur worden uitgevoerd.
Men kan daartoe metalen koelspira-
len in het bad aanbrengen, of van
buitenaf koelen door middel van een
koelmantel.
Men kan met leidingwater of bronwa-
ter koelen, maar dit is tegenwoordig
alleen nog economisch mogelijk als
men dit water daarna nog voor een
ander doel kan gebruiken, bijvoor-
beeld als spoelwater. Daarom gaat
men er meer en meer toe over in
plaats van waterkoeling, koeling met
behulp van koelaggregaten te gebrui-
ken. De koelvloeistof van deze koel-
machines (ammoniak) wordt via cor-
rosievaste spiralen direct door de
badvloeistof geleid of men werkt met een warmtewisselaar of een waterman-
tel. Freon is voor deze koeling niet meer toegestaan (veroorzaakt schade aan
de ozonlaag).

Temperatuurregeling
De temperatuur van galvanische baden wordt als regel thermostatisch gere-
geld. Daartoe plaatst men een voeler in de badvloeistof, waarvan het signaal
een motorklep of een schakelaar voor de verwarming of koeling bedient.
Bij baden met een watermantel is de temperatuurregeling gecompliceerder.
Men past dan vaak een meerpuntsregeling toe.

8.2.10 AFZUIGING

Een algemene regel is dat men bij het verwijderen van verontreinigingen bij
voorkeur de plaats kiest waar de concentratie aan verontreinigingen het grootst
is. In het geval van afzuiging van schadelijke dampen is dit zo dicht mogelijk
bij de plaats waar deze ontstaan. De hoeveelheid te verplaatsen verontreinigde
lucht is dan het geringst.
Daarom worden in de galvanische werkplaats de baden, die schadelijke dam-
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pen produceren, zoveel mogelijk afzonder-
lijk afgezogen. De ruimtelijke afzuiging
dient dan om de resten aan schadelijke
dampen te verwijderen.
De volgende typen baden komen in aan-
merking om te worden afgezogen:

- baden die giftige of agressieve gassen
afgeven (zoutzuur, salpeterzuur en alle
cyanidische baden)

- baden die tijdens hun werking een
gevaarlijke of hinderlijke nevel vormen
(chroombaden, anodiseerbaden, elektro-
lytische ontvettingsbaden)

- baden die bij hoge temperatuur werken,
zodat een grote hoeveelheid waterdamp
wordt ontwikkeld (warm spoelen, fosfa-
teerbaden).

In sommige gevallen kan men de eisen die
aan een afzuiging worden gesteld reduce-
ren door op de baden een deksel aan te
brengen, een laag drijvertjes of een
schuimlaag. Dit laatste is bijvoorbeeld
mogelijk bij elektrolytische ontvettingsba-
den en bij chroombaden.
De voornaamste uitvoeringsvormen van
afzuigsystemen voor galvanische baden
zijn:

- wasemkap
- afzuigkap aan één zijde
- randafzuiging
- wandafzuiging
- push-pull afzuiging.

Een wasemkap, zoals bijvoorbeeld ook
boven een smidsvuur wordt gebruikt, treft
men weinig aan. Men heeft bij dit systeem
geen vrije ruimte boven het bad, waardoor
het inbrengen en uithalen van de werkstuk-
ken wordt bemoeilijkt. Bovendien moet een
grote hoeveelheid lucht worden afgezogen
(weinig geconcentreerd) voor het bereiken
van het gewenste effect.
De afzuiging aan één kant wordt meestal
toegepast bij lange, smalle baden. De
afzuigkap wordt over de volle lengte van
één van de lange zijden aangebracht en
helt aan de voorzijde meestal iets over het
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Figuur 8.10.a Dynamo met 
magneetstator en gewikkelde rotor 

Figuur 8.10.b Een omvormer,
bestaande uit een gelijkstroomdy-
namo gekoppeld aan een aandrijf-
motor

Figuur 8.11.a Een gelijkrichterplaat
die de stroom wel doorlaat van
links naar rechts, maar niet omge-
keerd. Deze platen kunnen tot een
blok verenigd worden om een
hogere spanning gelijk te richten.

Figuur 8.11.b Parallel- en serie-
parallelschakeling van gelijkrich-
tercellen



bad. De kap is voorzien van
spleten of gaten, waardoor een
voldoende luchtsnelheid van
de aangezogen lucht wordt
verkregen.

Randafzuiging past men toe
voor die baden die een inten-
sieve afzuiging nodig hebben.
Meestal brengt men langs drie
zijden van het bad een afzuig-
koker aan met een spleet dicht
boven de badvloeistof. Op die
manier kan men bijvoorbeeld
de moeilijke chroomzuurnevel
verwijderen.

Wandafzuiging dient voor het
verwijderen van de damp als
rekken of korven met werkstuk-
ken uit hete baden omhoog
worden gehesen.
Wandafzuiging wordt meestal
alleen korte tijd aangezet als
het nodig is.

Voor baden die breed zijn of
een meer vierkante vorm heb-
ben gebruikt men veelal de
push-pull afzuiging. Deze
bestaat uit een afzuigkap aan
de achterzijde en een inblaas
aan de voorzijde. 
Deze inblaas dient niet om de
gehele hoeveelheid afgezogen
lucht te vervangen, maar uit-
sluitend voor het geven van
richting aan de luchtstroom
boven het bad.
Bij push-pull afzuiging wordt
bijvoorbeeld 10% van de afge-
zogen lucht aan de voorzijde
aangeblazen. De lucht heeft
een hoge snelheid, omdat ze
onder relatief hoge druk door
een nauwe spleet of kleine
gaten wordt aangeblazen. 
Omdat deze lucht direct weer wordt afgezogen is het niet nodig aanblaaslucht
te verwarmen. Filtratie van deze aanblaaslucht is wel gewenst.
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Figuur 8.12.b Wisselstroom

Figuur 8.12.a Zuivere gelijkstroom 

Figuur 8.12.c Pulserende gelijkstroom

Figuur 8.12.d Een fase wisselstroom, dubbel
gelijkgericht Rimpel 47%

Figuur 8.12.e Drie fasen wisselstroom, enkel
gelijkgericht Rimpel 17-18%

Figuur 8.12.f Drie fasen wisselstroom, dubbel
gelijkgericht. Rimpel 4-5%

1/50 seconde

1/50 seconde

1/50 seconde



Als materialen voor het vervaardigen van afzuigkappen, afzuigleidingen en de
ventilatoren maakt men gebruik van staal bedekt met een corrosiewerend verf-
systeem (heeft meestal geen lange levensduur), roestvast staal (niet geschikt
voor het afzuigen van zure dampen) en kunststoffen, zoals hard PVC, polye-
theen en polypropeen.
In het afzuigsysteem van chroombaden wordt meestal een chroomzuurvanger
gemonteerd, waarin het grootste deel van de afgevoerde chroomzuurnevel kan
worden teruggewonnen.
Ook andere schadelijke bestanddelen moeten uit de uitblaaslucht worden ver-
wijderd.

8.2.11 ELEKTRISCHE GELIJKSTROOMAPPARATUUR

De elektrische gelijkstroomapparatuur voor galvanische processen omvat:

- gelijkstroombronnen
- meet- en regelapparatuur
- leidingen.

Gelijkstroombronnen
De stroombron kan diverse stroomsoorten leveren:
- gelijkstroom (Engels: direct current, DC)
- periodieke omkerende gelijkstroom, poolwisseling (Engels: Periodic Reverse,

PR, vaak genoemd in PR plating), waarbij de kathodische periode naar het
substraat aanmerkelijk langer duurt dan de veel kortere anodische periode.
Tijdens de anodische periode lost een deel van het afgescheiden metaal
weer op, vooral die delen, welke onregelmatig zijn neergeslagen (deze heb-
ben een grotere energie-inhoud). Daardoor worden beginnende oneffenhe-
den weggenomen en er ontstaat een gladder neerslag.
Vaak werkt men met perioden van bijvoorbeeld 10 s kathodisch en 1 s ano-
disch, maar er wordt ook wel met hogere frequenties gewerkt, bijvoorbeeld
400 Hz.

- gelijkstroom, met daarop gesuperponeerd een wisselstroomcomponent (wis-
selstroom, Engels: Alternating Current, AC)

- pulserende stroom (Engels: Pulse Current, PC, vaak gebruikt in pulse pla-
ting), eventueel gecombineerd met een andere stroom, bijvoorbeeld pool-
wisseling.
Met ‘pulse plating’ kan men vaak de structuur van het neergeslagen metaal
verbeteren. Bij het vergulden kan men bijvoorbeeld harde, fijnkorrelige neer-
slagen verkrijgen van 24 karaats goud, welke hardheid anders alleen bereik-
baar zou zijn geweest door goudlegeringen toe te passen.
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Er zijn in principe drie belangrijke soorten stroombronnen voor galvanotech-
niek:

- gelijkstroomdynamo’s
- elektrische elementen
- gelijkrichters.

Daarnaast worden soms andere energiebronnen gebruikt, zoals zonne-energie.

Gelijkstroomdynamo’s, energie gekoppeld aan een elektromotor of een ver-
brandingsmotor worden in Nederland weinig toegepast voor de gelijkstroom-
voorziening van galvanische baden. Wij zullen deze stroombronnen hier niet
verder bespreken.

Elektrische elementen, meestal in de vorm van accu’s of accubatterijen, vinden
enige toepassing bij het op kleine schaal aanbrengen van edele metalen, bij-
voorbeeld bij een juwelier. De toepassing hiervan is echter zo beperkt dat wij
ook deze niet verder bespreken.

Zonne-energie verkregen door zonnecellen en gekoppeld aan een accu-batterij
doet soms dienst op verlaten gebieden zonder stroomvoorzieningen.

Vrijwel uitsluitend wordt gebruik gemaakt van gelijkrichters voor de gelijk-
stroomvoorziening van galvanische baden. Het hart van een gelijkrichter wordt
gevormd door gelijkrichtcellen, vroeger seleniumcellen, thans de veel kleinere
gelijkrichtelementen van het halfgeleidende silicium of soms germanium.
Gelijkrichtcellen zijn sperlaagcellen die een elektrische stroom in de ene rich-
ting wèl, maar in de andere richting niet doorlaten. Silicium- en germaniumcel-
len hebben een veel hoger rendement dan seleencellen, zodat men met een
kleine silicium- of germaniumcellen hetzelfde kan bereiken als met een groot
seleenpakket. Dit voordeel is echter minder groot dan men zou denken, want
de overige delen van gelijkrichter, zoals de netspanningstransformator en de
regeltransformator, houden dezelfde omvang.
Silicium- en germaniumcellen zijn gevoelig voor overbelasting en kortsluitstro-
men, zodat deze beveiligd moeten worden met uiterst snel werkende elektroni-
sche zekeringen, zoals thyristors.

Door schakeling van de gelijkrichtcellen kan men de aard van de verkregen
gelijkstroom beïnvloeden. Wordt éénfase netstroom enkel gelijkgericht, dan
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Figuur 8.13 Aansluiting van de badarmatuur, de volt- en ampèremeter (met shunt)
aan de gelijkrichter



verkrijgt men een pulserende gelijkstroom. 
Bij dubbel gelijkrichten verkrijgt men een gelijkstroom met een sterke rimpel,
waardoor theoretisch de stroomsterkte na een maximum tot nul daalt om
direct daarna weer te stijgen. In de praktijk is de ontstane rimpel niet zo groot
door afvlakkende effecten in de installatie, zoals zelfinductie.
Bij het gelijkrichten van drie-fasenstroom (draaistroom) ontstaat direct al een
kleinere rimpel, omdat de fasen gedeeltelijk over elkaar vallen en als men dan
bovendien dubbel gelijk-gericht is de rimpel nog kleiner. Ook hier treden
afvlakkingseffecten op. Bovendien kan men door het gebruik van smoorspoelen
(grote zelfinductie) de rimpel nog verder verkleinen. Men kan eventueel een
gelijkspanning verkrijgen met een rimpel kleiner dan 0,5%. In de meeste geval-
len beperkt men zich voor de galvanotechniek echter tot dubbel gelijkrichten
van draaistroom, figuur 8.12.
Gelijkrichters voor de galvanotechniek zijn uitgerust met een transformator, die
de netspanning omlaag transformeert. Omdat deze transformator de gehele
grote stroomsterkte van de gelijkrichter moet verwerken, is de secundaire wik-
keling zwaar uitgevoerd. Deze transformatoren zijn dan ook tamelijk omvang-
rijke en zware apparaten.
Voor het regelen van de badstroom past men tegenwoordig vrijwel altijd regel-
transformatoren toe, die in de gelijkrichter zijn ingebouwd. Dit heeft tot gevolg
dat elk bad een aparte gelijkrichter moet hebben, hetgeen zeer aan te bevelen
is.
Regeltransformatoren kunnen zijn uitgevoerd met een groot aantal aftakkingen,
die bediend worden met meerstandenschakelaars (trapregeling), maar men kan
ook gebruik maken van ringvormige of rechte transformatoren (continue rege-
ling), waarbij de secundaire wikkeling met behulp van een motorcontact wordt
afgetapt. De regelknoppen voor deze afstandsbediening worden als regel aan
het bad aangebracht.

In de gelijkrichter ontstaan verliezen, die worden omgezet in warmte. Hoe
royaler men de afzonderlijke onderdelen van de gelijkrichter uitvoert, hoe
geringer de verliezen door warmte-ontwikkeling zijn. De aanschafkosten van
de gelijkrichter zijn dan weliswaar hoger, maar men heeft minder koeling
nodig en er gaat dus minder energie verloren bij het gelijkrichten. In de meeste
gevallen kan men niet geheel buiten koeling. Er zijn drie veel gebruikte koel-
methoden voor gelijkrichters in de galvanotechniek:

- natuurlijke luchtkoeling
- geforceerde luchtkoeling (met een ventilator)
- oliekoeling (eventueel zelf gekoeld met water).

In het geval van oliekoeling is de gehele gelijkrichter ondergebracht in een
oliebad, dat gekoeld wordt door koelspiralen of koelbuizen die zich op het
huis van de gelijkrichter bevinden.
Bij silicium- en germaniumgelijkrichters voor grote vermogens wordt ook wel
directe waterkoeling toegepast.
De kleinere typen werken met koelribben of –vleugels om de energieverliezen,
die in warmte worden omgezet, te dissiperen.

Meet- en regelapparatuur

459



Bij het gebruik van gelijkrichters in de galvanotechniek wordt als regel per bad
een voltmeter en een ampèremeter gebruikt. Vaak zijn deze meters op de
gelijkrichter zelf gemonteerd en vormen daarmee één geheel. In veel gevallen
is het gemakkelijk te beschikken over een volt- en ampèremeter, die zich op
een andere plaats bevinden, zodat men ze vanaf het bad direct kan waarne-
men. De gelijkrichter kan dan op enige afstand worden geplaatst, bijvoorbeeld
achter een muur of in een kelder.

De ampèremeter kan op elke gewenste plaats in de leiding worden aange-
bracht; er bestaat immers een elektrisch circuit, waarin de stroomsterkte op
alle plaatsen even groot is.
Omdat de te meten stroomsterkten meestal groot zijn, plaatst men de ampère-
meter als regel parallel aan een geijkte shunt. Een shunt is een weerstand die
het grootste deel van elektrische stroom laat passeren, waardoor slechts een
klein gedeelte, bijvoorbeeld 0,1%, door de ampèremeter vloeit. De shunt moet
door een geschikte deklaag worden beschermd tegen corrosie, omdat anders
de aanwijzing van de ampèremeter fout wordt. De laatste tijd is het gebruike-
lijk de shunt in te gieten in een blokje kunsthars.
De voltmeter heeft tot taak de spanning tussen de kathode en anode van het
galvanische bad te meten. Dit is de badspanning.
Als men de spanning aan de gelijkrichter meet, de klemspanning, dan vindt
men meestal een iets hogere spanning, tengevolge van de spanningsval over
de leidingen van de gelijkrichter naar het galvanisch bad.
Als men tijdens het proces niet alleen de voltmeter van het bad afleest, maar
ook de klemspanning meet, kan men op het spoor komen van een extra grote
spanningsval, bijvoorbeeld veroorzaakt door een los of gecorrodeerd contact.
De volt- en ampèremeters die worden gebruikt zijn vrijwel steeds draaispoel-
meters van een standaardtype.
Een enkele maal past men naast een volt- en ampèremeter nog een ampère-
uurmeter of een milli-ampère-uurmeter toe, bijvoorbeeld bij het neerslaan van
edele metalen en bij het tampongalvaniseren.

Bijzondere regelapparatuur wordt op beperkte schaal in de galvanotechniek
gebruikt, bijvoorbeeld voor het galvaniseren onder constante spanning, zoals
bij sommige vormen van anodiseren, met constante stroomsterkte, zoals bij
hardverchromen met periodiek omkerende stroom (PR-plating), voor pulse pla-
ting en voor het afwerken van een bepaald spanningsprogramma, zoals bij het
chroomzuuranodiseren.

Leidingen
De gelijkstroomleidingen die van de gelijkrichter naar de galvanische baden
lopen moeten grote stroomsterkten transporteren en ze worden daarom zwaar
uitgevoerd. Voor stroomsterkten tot enkele honderden ampères kan men kabels
gebruiken, maar daarboven gebruikt men meestal koperen staaf of strip. Ook
aluminium vindt als stroomrail wel toepassing. De doorsnede (oppervlakte van
de doorsnede) van de stroomkabels of stroomrails wordt in de eerste plaats
bepaald door de te transporteren maximale stroomsterkte. Deze bedraagt voor
koper maximaal 2 A/mm2. Ook de afstand van de gelijkrichter naar het galva-
nische bad speelt echter een rol. Hoe groter deze afstand, hoe groter namelijk
de te verwachten spanningsval en hoe groter de energieverliezen door warmte-
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uitstraling van de stroomrail. Bij een grotere afstand kan men daarom beter
een wat dikkere stroomrail kiezen.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verbindingsplaatsen van
deze geleiders omdat, bij de lage spanningen die in de galvanotechniek
gebruikelijk zijn, over een slecht contact vaak een relatief grote spanningsval
kan optreden, die gepaard gaat met hitte-ontwikkeling, grote energieverliezen
en eventueel brandgevaar.
Voor het verkrijgen van een goed contact kan men de contactplaatsen plaatse-
lijk vertinnen, deze plaatsen daarna met bouten op elkaar bevestigen, vervol-
gens de vertinde plaats verhitten, waardoor het tin gaat vloeien en de bouten
nog eens extra aandraaien. Dergelijke doorgesoldeerde verbindingen hebben
een geringe overgangsweerstand maar ze zijn moeilijk weer los te maken.
Een andere methode bestaat uit het gebruik van een dun plaatje lood tussen de
verbindingsplaats, welke folie bij het aandraaien van de bouten zodanig wordt
vervormd, dat een zo groot mogelijk contactoppervlakte ontstaat.
Tenslotte wordt voor deze contactplaatsen wel gebruik gemaakt van gelei-
dingsvet (met koperpoeder gevuld).

8.2.12 FILTERPOMPEN

Het gebruik van filterpompen is in de galvanotechniek in de loop der jaren
sterk toegenomen. Vroeger werd een filterpomp in een galvanische werkplaats
uitsluitend gebruikt voor het periodiek filtreren. Men beschikte dan over één
filterpomp, die voor de gehele werkplaats moest dienen.
Vooral de opkomst van de glansnikkelbaden, die gevoelig zijn voor zwevende
verontreinigingen, heeft de toepassing van filterpompen sterk gestimuleerd.
Ook voor de technische toepassingen van de galvanotechniek zijn deze filters
onmisbaar.
Steeds meer ziet men filterpompen toegepast op baden, waarvoor men dit
vroeger niet zo nodig achtte, zoals zink- en cadmiumbaden, tinbaden en ook
op chroombaden.
Meestal worden deze filterpompen thans gebruikt voor continue badfiltratie,
waarbij tevens andere voordelen worden verkregen, zoals badbeweging en -
eventueel door de combinatie met een warmtewisselaar- het op temperatuur
houden van de badvloeistof.

Een filterpomp is opgebouwd uit drie onderdelen, die op een frame zijn
samengebouwd tot één geheel:

- een pomp
- een elektromotor om deze pomp aan te drijven
- een filter.

Soms krijgt men met moeilijkheden te maken, bijvoorbeeld door de bijzondere
aard van de te filtrereren vloeistoffen. Deze vloeistoffen zijn vaak agressief en
ze zijn gevoelig voor verontreinigingen, die eventueel door de materialen van
de filterpomp kunnen worden veroorzaakt.
De afdichtingen van de pompen kunnen beschadigd worden door uitgekristal-
liseerde badzouten in het filtermechanisme bij stilstand en afkoeling (vooral

461



nikkelbaden zijn hiervoor berucht).

Deze moeilijkheden kunnen echter als opgelost worden beschouwd.
De meeste filterpompen zijn zelfaanzuigend en ze kunnen na het uitschakelen
automatisch een laatste spoeling met schoon water krijgen.

Het belangrijkste deel van de filterpomp is het filterelement. Hiervan zijn twee
typen:

- een uit schijven opgebouwd filterpakket
- kaarsenfilters.

Een uit schijven opgebouwd filterpakket heeft het voordeel dat een grote filter-
oppervlakte in een kleine ruimte wordt ondergebracht. Men gebruikt hier-
voor papieren filters die eventueel bestaan uit twee lagen (grof dik papier
met daarop dun fijn papier) en de zogenaamde precoat filters, vervaardigd
van doek, synthetisch weefsel of metaalgaas, dat voor het in gebruik nemen
van de filterpomp met behulp van een geschikte filterpulp (filterhulpmiddel,
filteraid) moet worden bedekt. Er bestaat koolhoudend filtreerpapier voor het
continu reinigen van de badvloeistof.

Ook kaarsenfilters zijn meestal pre-coat filters. Ze hebben het voordeel dat
door het omkeren van de stroomrichting de filterkoek met de verontreinigingen
van de kaars wordt losgemaakt en door wegspoelen gemakkelijk kan worden
verwijderd.

8.2.13 DIVERSE HULPGEREEDSCHAPPEN

Tot de hulpgereedschappen in de galvanotechniek rekent men:

- rekken
- stelstukken
- diversen.

Rekken
Vroeger was het algemeen gebruikelijk de te galvaniseren werkstukken aan
koperdraad in de badvloeistof te hangen. Deze methode wordt nu nog maar
een enkele maal toegepast. Algemeen worden hiervoor ophangrekken
gebruikt, hetgeen grote technische voordelen met zich meebrengt.
Deze rekken kunnen van universele aard zijn, maar ze kunnen ook speciaal
voor bepaalde werkstukken zijn ontworpen. Ophangrekken zijn vervaardigd
van stevig metaal en meestal uitgerust met verende klemmen of opzetstukken,
waaraan de werkstukken worden bevestigd.
Het gedeelte van het rek dat in de badvloeistof hangt is bedekt met een isola-
tiemateriaal, meestal een geplastificeerde kunststof, waarin uitsluitend de
verende contactpunten zijn vrijgelaten. Op die manier voorkomt men dat op
het rek ook metaal neerslaat. Aan de bovenzijde is het rek uitgerust met een
verende haak of gleuf, waardoor het over de kathodestang kan worden gehan-
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gen, dan wel met klemschroeven kan worden vastgemaakt, voor het verkrijgen
van een goed elektrisch contact.
Aan de hechting van de rekbekleding worden hoge eisen gesteld om te voor-
komen dat de badvloeistoffen worden overgesleept.
De contactpunten van galvaniseerrekken kan men van diverse veerkrachtige
materialen vervaardigen, zoals staaldraad, brons, nieuwzilver, maar vooral
titaan.
Stelstukken
Stelstukken zijn meestal tamelijk nauwkeurige en meestal gecompliceerde
ophang-mechanismen, die bijvoorbeeld gebruikt worden bij het hardverchro-
men en bij het hardanodiseren. De werkstukken worden in een stelstuk nauw-
keurig in positie gehouden evenals de hulpanoden en de afschermingen.
Veelal worden ook de noodzakelijke kabels, bijvoorbeeld voor de hulpanoden,
aangebracht, waarna het geheel in de badvloeistof wordt gehangen.
De grens tussen stelstukken en ophangrekken kan niet scherp worden getrok-
ken. Stelstukken zijn over het algemeen zo kostbaar dat zij zich niet lenen
voor het behandelen van enkele stuks. Voor serieproductie maakt men er ech-
ter veel gebruik van.

Diversen
In de galvanische werkplaats maakt men gebruik van diverse hulpgereedschap-
pen, die deels karakteristiek zijn voor de toepassing in de galvanotechniek,
deels ook in andere werkplaatsen worden aangetroffen. Wij noemen:

- roestvast stalen en geplastificeerde manden en korven
- roerders van bestendige materialen
- scheppen en magneten met een lange steel
- hulpgereedschappen voor het afmeten en afwegen van de badbestanddelen
- vatpompen van bestendig materiaal
- schoonmaakgereedschap
- wagens, eventueel rollenbanen, loopkatten en takels.

Takels met loopkatten worden ook aangebracht boven badenreeksen, waarin
zware werkstukken of zwaar beladen rekken moeten worden behandeld.
Daarbij moet speciale aandacht worden besteed aan de constructie om te
voorkomen dat er vuil in de baden valt. Voortdurende controle op corrosie is
noodzakelijk.

8.2.14 TROMMELS EN KLOKKEN

Trommels en klokken zijn apparaten voor het in charges behandelen van grote
aantallen kleine massa-artikelen.
De wanden van achtkantige of cilindrische trommels zijn geperforeerd of van
spleten voorzien om de badvloeistof naar binnen te laten.
Hierbij moet men een compromis maken tussen de maximale doorlaatbaar-
heid van stroom en de afmetingen van de gaten om te voorkomen dat werk-
stukken uit de trommel vallen. Daarom gebruikt men bij trommelbewerkingen
goed geleidende badvloeistoffen.
Inwendig zijn de trommels voorzien van kathodische contacten, contactknop-
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pen of van een soepele verbinding in het inwendige van de trommel.
De anoden bevinden zich bij het trommelgalvaniseren buiten de trommels in
het bad waarin de trommel wordt ondergedompeld.
De trommels worden tegenwoordig veel vervaardigd van kunststof. Houten
trommels treft men vrijwel niet meer aan en verrubberd stalen trommels alleen
nog voor zeer zware belastingen.
De trommels zijn voorzien van een aandrijving, zodat zij tijdens het galvanise-
ren kunnen ronddraaien en de te behandelen voorwerpen voortdurend over
elkaar schuiven, zodat zij elk op hun beurt aan het galvanische proces worden
blootgesteld. Daardoor verkrijgt men over de gehele charge een gelijkmatige
laagdikte.

Er zijn diverse soorten trommels.
Men kent eenvoudige inhangtrommels, die aan de kathodestang van een gal-
vanisch bad worden gehangen en er zijn speciale trommelbaden, meestal
bestaande uit een galvaniseersectie en een spoelsectie, waarin de trommels
door een hefmechanisme van het ene in het andere bad kunnen worden over-
gebracht. Er zijn ook trommelautomaten, waarin een gehele bewerkingssectie
automatisch wordt uitgevoerd, zie 8.2.15.8.

Klokken worden in diverse typen vervaardigd.
Men kent daarbij eenvoudige klokken, tulpvormige baden die onder een hoek
worden opgesteld en de meer gecompliceerde klokautomaten.
Bij klokken bevinden de anoden zich vaak boven de werkstukken. Bij insteek-
klokken is dit meestal niet het geval; deze lijken in uitvoering meer op trommels.

8.2.15 GALVANISEERAUTOMATEN

Galvaniseerautomaten zijn belangrijke machines in de moderne galvanotech-
niek. Hiermee is het mogelijk belangrijk op mankracht te besparen, een gelijk-
matige productie te verkrijgen zonder kans op menselijke fouten en bij een
gegeven vloeroppervlak een veel grotere productie te verkrijgen dan met een
badenreeks mogelijk is.

8.2.15.1 RECHTE AUTOMATEN

Rechte of doorloopautomaten vormen de meest voor de hand liggende vorm
voor het bouwen van een galvaniseerautomaat. Men plaatst de badenreeks
voor de uit te voeren behandelingen in een rechte lijn achter elkaar en men
laat de rekken met werkstukken of trommels met behulp van een mechanisme
door deze badenreeks passeren. Meestal past men een kettingtransportsysteem
toe, zodat de bewegingssnelheid door alle baden even groot is. Dit houdt in
dat dié baden waarin een langere verblijftijd nodig is ook evenredig langer
zullen zijn dan baden waarin de bewerking slechts kort duurt.
Rechte automaten zijn mechanisch niet erg gecompliceerd en ze lenen zich
typisch voor grote massaproductie. Dit zijn bijvoorbeeld de automaten die
men aantreft in (grote) automobielfabrieken. 
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8.2.15.2 OMKEERAUTOMATEN

Een omkeerautomaat kan men in eerste benadering zien als een rechte auto-
maat, die is gebogen tot een U-vorm of in de vorm van een lange ovaal.
Terwijl zich bij een rechte automaat de laad- en lospositie op grote afstand van
elkaar bevinden, liggen deze bij een omkeerautomaat naast elkaar of ze zijn
zelfs gecombineerd.
Een belangrijker verschil is echter dat de doorloop door een omkeerautomaat
meestal niet continu is, maar plaatsvindt met een bepaalde takttijd. De takttijd
wordt meestal bepaald door de verblijftijd in de baden waarin de kortste
behandelingsduur nodig is. In baden waarin een langer durende behandeling
nodig is, blijven de voorwerpen een aantal malen deze takttijd.
Meestal beschikken omkeerautomaten over een centraal hefmechanisme. Dit
hef-mechanisme gaat aan het eind van de takttijd in zijn geheel omhoog en
verplaatst in principe alle rekken één positie verder. Ze worden dan over de
badrand geheven en in het andere bad geplaatst. Moeten de rekken langer in
één bad blijven, dan worden ze niet opgeheven maar doorgeschoven. Door
deze voorzieningen is het mechanisme bij een omkeerautomaat ingewikkelder
dan van een rechte automaat.

8.2.15.3 RONDE AUTOMATEN

Ronde automaten gelijken in hun uitvoeringsvorm wel wat op omkeerautoma-
ten, maar ze hebben in plaats van een langwerpige een ronde vorm.
De galvanische baden zijn in de vorm van segmenten rond een centraal hef-
mechanisme geplaatst. Dit hefmechanisme is uitgevoerd als een hefkolom.
Men heeft dus te maken met een soort parapluconstructie. Mechanisch levert
deze constructie voordelen en ook de plaatsruimte voor deze automaat is
beperkt. De capaciteit van een ronde automaat kan echter niet onbeperkt wor-
den opgevoerd.

8.2.15.4 CARROUSELAUTOMATEN

Carrousel- of ringvormige automaten kan men beschouwen als een cirkelvor-
mige uitvoering van rechte automaten.
De automaatarmen, waaraan de rekken met voorwerpen hangen, kunnen indi-
vidueel omhoog bewegen om aan het eind van een bad over de rand getild te
worden.
Aan het begin van een badencirkel is een laad-losplaats, waar de behandelde
rekken van de armen genomen worden en nieuwe rekken worden opgehan-
gen.
Het laden en lossen van de rekken zelf gebeurt dus buiten de automaat. 

8.2.15.5 PROGRAMMA-AUTOMATEN

De meest gecompliceerde automaten zijn programma-automaten. In een pro-
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gramma-automaat zijn de bewerkingsbaden meestal achter elkaar geplaatst in
een rechte reeks en de rekken of trommels met werkstukken worden met
behulp van een transportmechanisme naar de gewenste positie gebracht.
Karakteristiek bij een programma-automaat is het transportmechanisme, dat is
uitgevoerd in de vorm van transportwagens, die de rekken of trommels over-
brengen, loslaten en nieuwe rekken gaan halen om deze naar een andere 
positie te brengen. De transportwagens (één wagen bij kleine programma-auto-
maten, twee of meer wagens bij grotere typen) werken daarbij een gecompli-
ceerd programma af en het is bijvoorbeeld mogelijk dat rekken of trommels
met werkstukken elkaar passeren om een open plek in de galvanische reeks te
gaan innemen.
Het doel van deze uitvoeringsvorm is, dat men met programma-automaten
zeer flexibel is en dat men de bewerkingsreeks en de bewerkingsduur naar
wens kan aanpassen.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk in een programma-automaat bepaalde voor-
werpen te vernikkelen, andere te vernikkelen met voorverkopering en weer
andere te verkoperen, te vernikkelen en daarna te verchromen.

De besturing van een programma-automaat is natuurlijk zeer ingewikkeld.
Vroeger gebruikte men grote kasten met relais, maar tegenwoordig zijn elektro-
nische besturingen met behulp van een magneetband of, nog vaker, met
insteekkaarten die een programma bevatten gebruikelijk.
Hoewel een programma-automaat door zijn veelzijdigheid zeer aantrekkelijk
is, is deze vaak kostbaarder dan de andere beschreven automaattypen, zodat
men ook hier weer door economische berekeningen moet uitmaken of de aan-
schaf van dit automatentype noodzakelijk is. Vooral het punt of men de flexibi-
liteit die deze automaat biedt werkelijk nodig heeft, is daarbij een belangrijk
punt van overweging.

8.2.15.6 DOORLOOPAUTOMATEN

Onder doorloopautomaten worden installaties verstaan, waarbij het te galvani-
seren product als een ononderbroken materiaal door de baden wordt gevoerd,
zonder dat de voor-behandeling of het elektrochemisch proces periodiek wordt
onderbroken (Engels on-line plating).
Deze automaten worden veel gebruikt bij het verzinken van buis, draad en
plaat, het vertinnen of vergulden van onderdelen, voor de elektronische indus-
trie.
De doorloopautomaten zijn ontwikkeld uit de reel-to-reel machines, die zeer
veel in de elektronische industrie worden toegepast. De doorloopautomaten
onderscheiden zich van traditionele automaten doordat de producten op een
andere manier door de machine gaan.
De producten worden achter elkaar door de automaat getrokken of geschoven.
Daarbij passeren ze kamertjes, die continu vol met vloeistof worden gepompt
en waarin de verschillende behandelingen plaatsvinden. Zodra het product
buiten de kamer komt (overloopschot), wordt met behulp van borstels of rub-
bers de badvloeistof eraf gestroopt. Met lucht worden de laatste vloeistofresten
verwijderd.
Bij deze automaten vallen de korte badtijd en hoge stroomdichtheden en de
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snelle doorlooptijd in vergelijking met normale programma-automaten op.
Door gebruik te maken van pompen, zodat de elektroliet tegen de voorwerpen
wordt aangespoten, zijn veel hogere stroomdichtheden bij diverse typen baden
mogelijk dan normaal.
Het verzinken van draad en band in zure baden met kathodische stroomdicht-
heden van 100 tot 140 A/dm2 is normaal.
Ook zijn automaten in de handel waarmee bijvoorbeeld zuigerstangen hard-
verchroomd worden in zeer korte tijd (15 micrometer in 10 seconden).
Deze zuigerstangen worden toegepast bij Japanse motorfietsschokdempers.
Ook autoschokdempers worden soms op deze manier verchroomd.

8.2.15.7 REEL-TO-REEL AUTOMATEN (BANDMACHINES)

De reel-to-reel machines lijken qua constructie en eigenschappen sterk op
doorloopautomaten. Het product dat in een machine gegalvaniseerd wordt
heeft als kenmerk, dat het op een haspel is op te rollen (band-draad-losse aan
elkaar gekoppelde onderdelen enzovoort).
Voor en na de machine bevinden zich zogenaamde sleck towers, dat zijn
accumulatoren voor het bandmateriaal, waarin een voorraad band aanwezig is
voor perioden van stilstand om de rol te verwisselen. De automaat kan dan
gewoon doorwerken. Bij het aankoppelen van een nieuwe haspel is men door
middel van sleck tower in staat het proces in de galvaniseerautomaat continu
voortgang te doen vinden.
Plaatselijk kan selectief metaal worden neergeslagen.
Veelal maakt men hiervoor gebruik van het zogenaamde platingwheel; dit zijn
maskers aangebracht op het loopvlak van een wiel, waarover het product
loopt.
Via de uitsparingen in het masker wordt het elektroliet met het product in aan-
raking gebracht. Door middel van afdekbanden kunnen ook neerslagen op het
product verkregen worden in de vorm van banen (strip plating).

8.2.15.8 TROMMELAUTOMATEN

In plaats van rekken met voorwerpen kunnen ook trommels met massa-artike-
len door een badenreeks worden gevoerd. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast
voor het verzinken van bouten en moeren, waarbij de gehele behandelings-
volgorde: voorbehandelen, verzinken en passiveren wordt uitgevoerd.
Bij onderdompeling in de baden wordt het draaien van de trommels gestart en
na het hijsen draaien ze nog enige tijd na boven het bad om overtollige bad-
vloeistof te laten uitlekken.

8.3 METAALAFSCHEIDINGSPROCESSEN IN DE GALVANOTECHNIEK

De voornaamste metalen, die galvanotechnisch worden afgescheiden, worden
steeds op dezelfde manier besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde:

- de voornaamste eigenschappen van het betreffende metaal
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- de belangrijkste galvanotechnische toepassingen
- de belangrijkste metaalbaden met samenstelling en werkomstandigheden 
- legeringslagen van het metaal: badsamenstelling, werkomstandigheden
- trouble shooting, waar nodig per badtype
- composieten van het metaal
- galvanoplastiek met het metaal
- korte vermelding van speciale voorbehandelingen op specifieke ondergronden

- korte vermelding van nabehandelingen
- verwijderen van de metaallagen.

(Bij de voor- en na behandelingen wordt verwezen naar hoofdstukken, waarin
deze uitvoerig zijn behandeld.)

Problemen, die kunnen optreden bij galvanotechnische processen zijn:

- laagdikte: op onregelmatig gevormde voorwerpen is de dikte van het metaal-
neerslag niet overal gelijk

- moeilijke afscheiding van metaal in nauwe ruimten en in blinde gaten
- afmetingen van de voorwerpen, die beperkt worden door de maten van de

tanks (soms is dit probleem door plaatselijke behandeling op te lossen met
tampongalvaniseren)

- het grote aantal variabelen, dat het proces kan beïnvloeden en die alle
beheerst moeten worden, bijvoorbeeld stroomdichtheid, temperatuur, bad-
verversing

- neerslaan uit niet-waterige elektrolieten of uit gesmolten zout; dit geeft
gecompliceerde procesuitvoering

- de soms gecompliceerde voorbehandelingen van ‘moeilijke’ substraten
- de soms lage afscheidingssnelheid en/of het lage rendement van sommige

processen, bijvoorbeeld verchromen
- het veranderen van de procesomstandigheden tijdens het proces
- beïnvloeden van het substraat, zoals het ontstaan van waterstofbrosheid of

verhitting tot hoge temperaturen bij gesmolten zoutprocessen
- onbruikbaarheid van het neergeslagen metaal, bijvoorbeeld als los niet-

hechtend poeder of in vloeibare vorm, zoals bij veel metalen bij afscheiding
uit gesmolten zout.

Bij de bespreking van de diverse galvanische processen wordt hierop dieper
ingegaan.

8.3.1 VERZINKEN

Naast het elektrolytisch verzinken zijn er diverse andere methoden om zink op
te brengen. 
Het langs galvanische weg aanbrengen van zink kan gemakkelijk verwarring
doen ontstaan met thermisch verzinken, het dompelen in gesmolten zink dat
minder juist ook wel galvaniseren wordt genoemd.
Daarom is voor het Nederlandse taalgebied voor het dompelen in gesmolten
zink alléén de naam thermisch verzinken genormaliseerd en voor het elektro-
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lytische proces wordt elektrolytisch verzinken aanbevolen.
Helaas wordt de term galvaniseren in de omringende landen wel gebruikt:
Engels: hot dip galvanizing, Duits: Galvanisierung, Frans: galvanisation à
chaud.
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Het metaal zink
Het metaal zink, dat circa 0,01% van de aardkorst uitmaakt, werd reeds in de
oudheid gebruikt, hoofdzakelijk bij de vervaardiging van messing, maar het
werd pas als afzonderlijk element in 1746 door Marggraf beschreven.
De voornaamste algemene en galvanotechnische eigenschappen van zink zijn
vermeld in tabel 8.27.

TABEL 8.27 Belangrijke eigenschappen van zink

Soortelijke massa 
(vroeger soortelijk gewicht g/cm3), 7,133 (20 ˚C)
Smeltpunt, ˚C 419,58
Kookpunt, ˚C 907
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 65,38
Atoomnummer 30
Elektrochemisch equivalent, mg/C 0,3387
Ampère-uurgewicht, g/Ah 1,2195
Valenties 2
Kristalstructuur hexagonaal
Elektropotentiaal, V -0,7618

Het wereldjaarverbruik van zink bedraagt momenteel circa 6 miljoen ton maar
het valt op dat bij de grote zinkverbruikers het elektrolytisch verzinken zelfs
niet genoemd wordt. Dat komt omdat er bij elektrolytisch verzinken zo zuinig
met zink wordt omgesprongen.

TABEL 8.28 Grote gebruikers van zink

Thermisch verzinken 30-40%
Messingbereiding 20-30%
Plaatzink 10-20%
Gietlegeringen 10%
Zinkoxidebereiding 10-20%

Zink is een biometaal dat in kleine concentraties noodzakelijk is voor het
menselijk leven. In grotere concentraties wordt het in het milieu gezien als een
ongewenst ‘zwaar metaal’.
Door zijn onedele karakter (-0,76 V ten opzichte van een waterstofelektrode) is
zink in staat ijzer (-0,44 V) opofferend tegen corrosie te beschermen.

Deze waarden gelden voor atmosferische corrosie bij omgevingstemperatuur.
Bij de opofferende bescherming wordt het zink zelf verbruikt en bij overigens
vergelijkbare omstandigheden is de levensduur van een zinklaag min of meer
recht evenredig met zijn laagdikte. Door een passiveerbewerking kan de
levensduur van zinkbedekkingen echter belangrijk worden verlengd.

Elektrolytisch verzinken
Het elektrolytisch verzinken wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het beschermen
van staal tegen corrosie, maar er zijn ook enige andere toepassingen.
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De redenen voor dit ruime toepassingsgebied zijn dat zink, als onedel metaal,
staal (opofferend) tegen corrosie beschermt, dat het op alle gebruikelijke
manieren galvanotechnisch kan worden aangebracht: in hangbaden, in trom-
mels, in galvaniseerautomaten en ook continu, en dat het betrekkelijk goed-
koop is. Bovendien zijn de meest gebruikelijke verzinkprocessen eenvoudig uit
te voeren.

De mogelijkheid om hoogglanzende zinkneerslagen te verkrijgen heeft het toe-
passingsgebied verder verruimd.
Door geschikte passiveermethoden kunnen zinkneerslagen, die anders, aan de
atmosfeer blootgesteld, mat zouden worden, lange tijd hun glans en hun deco-
ratieve effect behouden.
De goedkope zinkneerslagen hebben daarom een deel van de toepassingen
overgenomen, waarvoor vroeger decoratief nikkel-chroom werd gebruikt. (zelf-
bedieningswagentjes, kinderwagenwielen)
Het feit, dat het duurdere nikkel-chroom pas bij een relatief grote laagdikte
effectieve corrosiebescherming geeft, heeft daartoe in belangrijke mate bijge-
dragen.
De toegepaste laagdikten bij elektrolytisch verzinken lopen uiteen van 5 µm
(droog, binnenshuis) tot 40 µm (corrosieve omstandigheden, buitenshuis). Het
aanbrengen van grotere laagdikten is technisch goed mogelijk, maar meestal
niet economisch verantwoord.

Elektrolytisch aangebrachte zinklagen op andere metalen dan staal vinden
slechts een beperkte toepassing.

Op aluminium wordt elektrolytisch zink soms gebruikt in plaats van een zin-
kaatbeits, zie 8.3.5.19, waardoor een betere hechting zou worden verkregen.

Zink op koper wordt weinig toegepast. Wanneer ijzer en koper of een koperle-
gering met elkaar in contact aan een corrosieve omgeving worden blootgesteld
treedt snel contactcorrosie op. Door beide metalen te verzinken kan men dit
voorkomen.

Galvanisch aangebrachte glanszinklagen op zinkspuitwerk vinden toepassing
in de apparatenbouw en in de speelgoedindustrie. In veel gevallen kan ver-
zinkt en gepassiveerd zinkspuitwerk worden gebruikt in plaats van het veel
duurdere vernikkeld-verchroomd spuitgietwerk.

Omdat zinkspuitgietlegeringen vaak aluminium bevatten die een oxidefilm op
het zinkoppervlak geven moet een speciale (licht etsende) voorbehandeling
worden toegepast om een goede hechting te verkrijgen.
Tabel 8.29 geeft een overzicht van de elektrolytische zinkbadtypen.
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TABEL 8.29 Overzicht elektrolytische zinkbadtypen

cyanidische zinkbaden
- hoog cyanidisch
- laag cyanidisch
- zeer laag cyanidisch
- extra laag cyanidisch
alkalische cyanidevrije zinkbaden
zure glanszinkbeden
- op ammoniumbasis
- op kaliumbasis
zure sulfaatzinkbaden
fluoroboraatzinkbaden
zinklegeringsbaden
- met kobalt
- met nikkel
- met ijzer
- met andere metalen, zoals mangaan (nog experimenteel).

8.3.1.1 CYANIDISCHE ZINKBADEN 

In cyanidische zinkbaden zijn naast elkaar aanwezig het complexe natrium-
zinkcyanide, Na2Zn(CN)4, natriumzinkaat, Na2ZnO2, alsmede vrij natriumcy-
anide en vrij natriumhydroxide.
Men lost eerst het natriumcyanide en het natriumhydroxide op in water en
men voegt daaraan toe het tot een papje aangeroerde zinkoxide of zinkcyani-
de.
Het natriumzinkcyanide is een niet-volmaakt complex, zodat naast 
Zn (CN)4

--ionen ook tamelijk veel vrije Zn++-ionen in het bad aanwezig zijn,
waarvan de concentratie afhankelijk is van de overmaat vrij cyanide.

Zink is een amfoteer metaal. Daardoor is 75 à 90% van het opgeloste zink
aanwezig in de vorm van natriumzinkaat. Er bestaat een wisselwerking tussen
deze beide componenten, want uit het complexe zinkcyanide-ion kan door
hydrolyse het zinkaat-ion ontstaan. Als men een bad samenstelt alléén op basis
van natriumzinkaat krijgt men daaruit grijze, poederachtige neerslagen. Reeds
een geringe cyanidetoevoeging aan het bad verbetert de kleur van het neerslag
naar glanzend wit.
Natriumcyanide geeft het bad de gewenste geleidbaarheid; natriumhydroxide
zorgt onder meer voor het oplossen van de anode.
Doordat het grootste deel van het zink complex gebonden is hebben deze
baden een sterke polarisatie en daardoor een goed spreidend vermogen.

Bij cyanidische zinkbaden is de verhouding tussen de bestanddelen belangrij-
ker dan de werkelijke concentratie ervan. Men werkt daarom met R-factoren 
(R = ratio, verhouding):
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R totaal cyanide uitgedrukt als NaCN
NaCN =

Zn als metaal

R totaal hydroxide uitgedrukt als NaOH
NaOH =

Zn als metaal

De concentraties worden opgegeven in grammen per liter.
Deze factoren zijn voor hoogcyanidische zinkbaden bij voorkeur:

Staand bad Glansbad Trommelbad

R 
NaCN (het belangrijkst) 1,8-2,2 2,75 2,5-3,2

R
NAOH (minder belangrijk) 2,0-2,4 2,0-2,4

Door het toevoegen van glansmiddelen aan cyanidische zinkbaden kan men
hoogglanzende neerslagen verkrijgen.

Als regel zijn deze handelsproducten mengsels van organische stoffen, waar-
van de samenstelling geheim is en/of door patenten wordt beschermd.

Men kan daarin stoffen tegenkomen zoals polyepoxaminereactieproducten,
polyvinylalcoholen, aromatische aldehyden, (anisaldehyde, veratraldehyde,
piperonal (heliotropine) vanilline, benzaldehyde, salicylaldehyde) en quater-
naire nicotinaten.

Hoogcyanidische zinkbaden worden beschouwd als gemakkelijke baden. De
voorbehandeling kan zeer eenvoudig zijn. Soms wordt zelfs niet eens ontvet.

Onder de druk van milieu-eisen zijn andere zinkbaden in gebruik gekomen,
die echter meestal een betere voorbehandeling vragen, die gecompliceerder en
duurder is.
Een aantal bedrijven is daarom teruggegaan naar de hoogcyanidische baden,
temeer daar de cyanide-ontgifting een volledig beheersbaar proces is en waar-
van de kosten kunnen worden afgewogen tegen de grotere zorg en de betere
voorbehandeling die men moet gebruiken bij het toepassen van laag cyanidi-
sche of cyanidevrije zinkbaden.

Teneinde de afvalwaterbehandelingskosten van cyanidische zinkbaden te ver-
minderen zijn enige tijd baden met een laag cyanidegehalte op de markt
geweest: middelcyanidische zinkbaden (MCZ) en laag cyanidische zinkbaden
(LCZ, LC of CA), in de Engels-Amerikaanse literatuur aangeduid als mid cyani-
de en low cyanide.
Tabel 8.30 geeft de samenstelling en de werkomstandigheden van cyanidische
zinkbaden.
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TABEL 8.30 Cyanidische Zinkbaden

Basissamenstelling

1 2 

ZnO g/l 44 -
Zn(CN)2 g/l - 61
NaOH g/l 44 80
temp., ˚C 15-30 15-30
A/dm2 3 3

1 en 2 geven dezelfde samenstelling

Andere samenstellingen
1 2 3 4 5 6 7

Zn(CN)2 g/l 60 90 40 - 60 - -
ZnO g/l - - - 20 - 43 60
NaCN g/l 23 37,5 45 60 43 77 150
NaOH g/l 53 90 60 77 80 38 100
NaCl g/l - - - 23 - - -
temp., ˚C 40-50 40-70 18-25 20-24 23-37 23-37 20-70
A/dm2 1-2 13 0,5-2 0,4-0,8 1-9 1-9 1-10

Cyanidisch trommelbad

1 2

ZnO g/l 49 -
Zn(CN)2g/l - 70
NaOH g/l 42 90
temp., ˚C 15-30 15-30
A/dm2 1-2 1-2

1 en 2 geven dezelfde badsamenstelling.

Trouble shooting bij cyanidisch verzinken

Fout Mogelijke oorzaak

dof neerslag badverontreiniging, te hoge temperatuur,
slecht voorreinigen, te weinig glansmiddel,
slecht voorspoelen

verbranding bij badverontreiniging, te lage temperatuur,
hoge stroomdichtheid te weinig glansmiddel, te hoge stroomdichtheid,

te laag NaOH-gehalte

474



dof bij te hoge temperatuur, te lage temperatuur,
lage stroomdichtheid te weinig glansmiddel, te laag NaOH-gehalte,

metaalverontreiniging, organische verontreiniging,
gemagnetiseerde deeltjes, slecht elektrisch contact

vlekkerig neerslag badverontreiniging, slecht voorgereinigd

ruw neerslag slecht voorgereinigd, te hoge stroomdichtheid,
slecht elektrisch contact, gemagnetiseerde deeltjes,
anodeslib, zwerfstromen, ingesleept zuur

bros neerslag te hoge temperatuur, te lage temperatuur, 
te veel glansmiddel, zwevend vuil, te hoge R-facto-

ren

pitting te veel glansmiddel, organische verontreiniging

laag rendement te lage temperatuur, te laag zinkgehalte
te laag NaOH-gehalte, slecht contact in trommel,
slecht elektrisch contact elders
te kleine anode-oppervlakte

slechte hechting slecht voorgereinigd, te veel glansmiddel
chroomverontreiniging, te weinig gebeitst,
te sterk gebeitst, nitraatverontreiniging

slechte spreiding slecht voorgereinigd, te hoog Zn-gehalte,
(dieptewerking) te weinig glansmiddel, te lage stroomdichtheid,

te laag CN-gehalte, zuurinsleep

geen neerslag te lage temperatuur, slecht voorreinigen,
geen elektrisch contact, chroomverontreiniging, 
te kleine anode-oppervlakte, te weinig gebeitst,
te sterk gebeitst, slechte glansdip

vlekken na de slecht spoelen, metaalverontreiniging, glansdip vuil,
behandeling spoelbaden vuil, slecht gepassiveerd, 

corrosieve omgeving, slecht anodecontact

vlekkerig na opslag slecht spoelen, metaalverontreiniging, 
te weinig NaOH

dalend zinkgehalte te weinig CN, anode gepolariseerd

stijgend zinkgehalte te veel NaOH, te veel NaCN, 
te grote anode-oppervlakte, 
te laag kathoderendement.
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8.3.1.2 ALKALISCHE CYANIDEVRIJE ZINKBADEN

De ontwikkeling van alkalische cyanidevrije zinkbaden (Engels: Non Cyanide
Zinc, NCZ of NC of Duits: Cyanidfrei, CF) is niet zonder slag of stoot gelukt.
De directe aanleiding voor het ontwikkelen van alkalische zinkbaden die geen
cyaniden bevatten was gelegen in de extreme giftigheid en de milieu-onvrien-
delijkheid van cyaniden. Cyaniden vervullen in cyanidische zinkbaden de rol
van complexvormer en het leek eenvoudig naar een andere, minder giftige
complexvormer te zoeken om hetzelfde effect te bereiken.
Dit bleek moeilijker te zijn dan aanvankelijk werd gedacht.
De ontwikkelingen van de latere jaren hebben de alkalische cyanidevrije zink-
baden hun verdiende plaats onder de goed bruikbare producten gegeven, die
echter -dat mag niet worden verheeld- wel wat meer zorg en oplettendheid
vereisen dan de wel zeer gemakkelijke hoogcyanidische baden.

TABEL 8.31 Cyanidevrije alkalische zinkbaden naast cyanidische baden

CN vrij bad CN bad

Zn g/l 7 15
NaOH g/l 110 90
NaCN g/l 30
Carrier g/l 2-5 -
Glansmiddel 0,2-0,5 vol% 0,05-0,2 vol%
Bevochtiger 1-3 vol% -
Temp., ˚C 15-40 15-35

TABEL 8.32 Verschillen in eigenschappen tussen alkalische cyanidevrije en 
cyanidische zinkbaden

Eigenschap CN-vrije alkalische baden CN-baden

Kennis en ervaring kort lang
Prijs basiszouten lager matig
Spreiding zeer goed zeer goed
Bedekking goed goed
Opvulling slecht slecht
Badonderhoud nauwkeurig gemakkelijk
Tolerantie in
badsamenstelling gering ruim

Giftigheid weinig giftig zeer giftig
Agressiviteit niet niet
Afvalwaterbehandeling gemakkelijk goed beheersbaar
Geleidbaarheid matig matig
Rendement 85-40% 75-90%
Verontreinigingen gevoelig ongevoelig
Waterstofbrosheid ja ja
Kleur neerslag grijzer witter
Taaiheid brosser taai
Ontvettende werking vrijwel niet goed
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Trouble shooting bij alkalisch cyanidevrij verzinken

Fout Mogelijke oorzaak

dof neerslag badverontreiniging, te hoge temperatuur, 
te lage temperatuur, slechte voorreiniging, 
te veel zink, te weinig glansmiddel

verbranding bij te lage temperatuur, te weinig zink,
hoge stroomdichtheid te weinig glansmiddel, te hoge stroomdichtheid, 

voorwerpen te dicht bij de anode, te weinig NaOH

dof bij badverontreiniging, te hoge temperatuur,
lage stroomdichtheid te lage temperatuur, te hoog zinkgehalte, 

te weinig glansmiddel, te weinig NaOH, 
sulfideverontreiniging, zwevend vuil, 
te weinig gebeitst, te sterk gebeitst

vlekkerig neerslag slecht voorgereinigd, te hard water

ruwheid te hoge stroomdichtheid, zwevend vuil, 
gemagnetiseerde deeltjes, 
te kleine anode-oppervlakte, anodeslib

pitting te veel glansmiddel, organische verontreinigingen

bros neerslag badverontreiniging, te veel glansmiddel, 
zwevend vuil

slecht rendement badverontreiniging, te lage temperatuur, 
te laag zinkgehalte, te veel glansmiddel, 
te weinig NaOH, te kleine anode-oppervlakte

slechte hechting te lage temperatuur, onvoldoende voorgereinigd, 
te hoog zinkgehalte, te veel glansmiddel, 
weinig NaOH, organische verontreiniging, 
chroomverontreiniging, te kleine anode-oppervlakte,
koper in het beitsmiddel, stroomonderbreking

slechte spreiding te weinig badbeweging, te hoge temperatuur,
te lage temperatuur, slecht voorgereinigd, 
te hoog zinkgehalte, te weinig glansmiddel
te weinig NaOH, te licht gebeitst, te sterk gebeitst

geen neerslag te lage temperatuur, slecht voorgereinigd,
contact onderbroken, chroomverontreinigingen, 
te kleine anode-oppervlakte, te licht gebeitst,
te sterk gebeitst, slecht passiveerbad
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vlekken na behandelen slecht gespoeld, metaalverontreiniging,
glansdip vervuild, slecht gepassiveerd,
corrosieve omgeving

vlekken bij opslag onvoldoende gespoeld, metaalverontreiniging

dalend zinkgehalte te weinig NaOH, anodes gepolariseerd

stijgend zinkgehalte teveel NaOH, te grote anode-oppervlakte

teveel verbruik aan badverontreiniging, te hoge temperatuur,
toevoegingen organische verontreiniging, te veel uitsleep.

8.3.1.3 ZURE GLANSZINKBADEN

Er zijn diverse typen zure zinkbaden op grote schaal in gebruik.
Daartoe behoren de sulfaatbaden, die voor continu verzinken worden gebruikt
en de chloridebaden, die dienen voor hang- en trommelwerk. Uit de literatuur
zijn vele andere zure zinkbaden bekend, waarvan een enkel type, zoals de
fluoroboraatzinkbaden enige toepassing vinden.
Nauwelijks toegepast worden sulfamaat-, pyrofosfaat-, acetaat- en perchloraat-
baden.

Wij bespreken hier de zure en zwakzure chloridebaden, deze laatste vaak aan-
geduid als zure glanszinkbaden.
De basissamenstelling van deze baden is zinkchloride met ammoniumchlori-
de, kaliumchloride of een mengsel van beide, op een zwakzure pH gebracht,
soms met een boorzuurtoevoeging, tabel 8.33.

TABEL 8.33 Basissamenstelling van zure glanszinkbaden

Bestanddeel NH4Cl NH4Cl+KCl KCl

Zn g/l 15-30 15-30 22-37
NH4Cl g/l 120-150 20-45 -
KCl g/l - 120-150 185-225
H3BO3 g/l - - 22-37
pH 5,0-6,0 5,0-6,0 5,0-5,5
temp., ˚C 18-55 27 27
A/dm2 10-50 2-9 2-9

In plaats van kaliumchloride wordt ook wel natriumchloride gebruikt.
De aanvankelijk gebruikte zure glanszinkbaden waren samengesteld op basis
van zinkchloride en ammoniumchloride. Ammoniumionen vormen gemakke-
lijk oplosbare complexe verbindingen met zware metalen waaronder zink, het-
geen problemen geeft bij de afvalwaterbehandeling.

Men is toen overgeschakeld op baden die kaliumchloride bevatten, maar die
bleken toch gevoeliger te zijn en meer aandacht te vragen.
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Daarom zijn er nu ook badtypen die naast kaliumchloride ook nog wat ammo-
niumchloride bevatten.
De voornaamste verschillen tussen deze twee badtypen zijn bijeengebracht in
tabel 8.34.

TABEL 8.34 Verschillen tussen diverse typen zure glanszinkbaden

Eigenschap NH4Cl NH4Cl+KCl KCl

Aanmaakkosten hoger lager hoger
Slibvorming lager lager hoger
Boorzuur nee nee ja
Dk-traject groter groter kleiner
Afvalwaterbehandeling moeilijker eenvoudiger eenvoudig
Troebeling in bad gering gering hoger
Problemen bij overdosis
toevoegingen gering gering groter

Reproduceerbare kwaliteit goed goed moeilijker

In tegenstelling tot de alkalische cyanidische en cyanidevrije zinkbaden bevat-
ten de zure zinkbaden weinig of vrijwel geen complex gebonden zinkionen.
Een direct gevolg daarvan is dat deze baden een geringe polarisatie vertonen
en daardoor een minder goede dieptewerking hebben. De polarisatie, die het
goede spreidend vermogen bepaalt in baden met complex gebonden metaal is
concentratiepolarisatie, veroorzaakt door een lage concentratie en daardoor
een snelle verarming aan metaalionen in de katholiet, als in het bad wordt
gewerkt. Er zijn echter ook andere polarisatieverschijnselen, waarvan sommige
door toevoegingen aan het bad worden veroorzaakt.

De zure glanszinkbaden die later ontwikkeld zijn vertonen dan ook een betere
dieptewerking. Toevoegingen zijn bijvoorbeeld benzylaceton, benzofenon,
pyridine, nicotinezuur en benzeentriazol of daarmee verwante producten. 
De zure glanszinkbaden hebben geen reinigende werking, zoals de cyanidi-
sche baden hebben. Daardoor moet de voorbehandeling voor zuur verzinken
tot een hoge graad van zuiverheid worden uitgevoerd. De voorbehandelings-
reeks wordt daardoor langer en vertoont gelijkenis met het voorbehandelen
voor het glansvernikkelen.
Tabel 8.35 geeft een overzicht van enige gunstige en minder gunstige eigen-
schappen van zure glanszinkbaden ten opzichte van alkalische zinkbaden.

TABEL 8.35 Gunstige en ongunstige eigenschappen van zure glanszinkbaden

Gunstiger eigenschappen van zure baden:

- minder afvalwaterbehandeling
- zeer hoog rendement: 90-98%
- zeer hoge, briljante glans
- stabiele glansmiddelen
- 40% opvullend vermogen
- geschikt voor lastige ondergronden, zoals gecarboneerd staal en gietijzer
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- goede geleidbaarheid, halve badspanning, energiebesparing
- 25-30% hogere productie
- ongevoelig voor metaalverontreiniging; deze zijn meestal edeler en worden

‘uitgepleet’
- minder waterstofbrosheid door hoog rendement
- anoden bij stilstand niet uit het bad verwijderen
- gemakkelijk afspoelbaar
- kaliumhoudende baden nog betere opvulling
- 5-10 ˚C hogere temperatuur bij kaliumhoudende baden.

Nadeliger eigenschappen van zure zinkbaden:

- de baden zijn corrosief, ook de dampen die ze afgeven en resten die in sple-
ten achterblijven

- goede corrosiewerende bekleding van baden en trommels is nodig
- hoge eisen aan de voorbehandeling
- meestal colloïdaal neerslag van ijzer(II)hydroxide dat door filtreren verwij-

derd moet worden
- zinklagen uit zure baden zijn minder goed vervormbaar dan uit alkalische

baden
- kaliumhoudende baden werken bij een iets lagere stroomdichtheid
- kaliumbaden zijn 10-20% duurder

Trouble shooting bij zure glanszinkbaden

Fout Mogelijke oorzaak

dof neerslag onvoldoende badbeweging, badverontreiniging,
te hoge temperatuur, te hoge pH, 
slecht voorgereinigd, te weinig glansmiddel

verbranding bij te lage temperatuur, te hoge pH, te lage pH,
hoge stroomdichtheid slecht voorgereinigd, te laag zinkgehalte,

te weinig
glansmiddel, te hoge stroomdichtheid, 

te weinig
ammonia, te weinig boorzuur, 

ijzerveront-
reiniging, voorwerpen te dicht bij
anode

mat bij te hoge tem-
peratuur, te hoge pH,
lage stroomdichtheid slecht voor-
gereinigd, te hoog zinkgehalte, 

te veel glans-
middel, te weinig glansmiddel, 

te lage
stroomdichtheid, te laag chloridege-
halte, 
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metaalverontreinigen, organische verontreinigingen, 

vlekkerig neerslag te lage pH, slecht voorgereinigd, te veel glansmiddel,
te hoog chloridegehalte, organische verontreiniging,
chroomverontreiniging

ruw neerslag te hoge pH, slecht voorgereinigd, te weinig ammonia, 
zwevend vuil, trommel draait te langzaam, gemagneti-
seerde deeltjes, te kleine anode-oppervlakte

brosse neerslagen te lage temperatuur, te veel glansmiddel,

pitting te hoge temperatuur, te veel glansmiddel,
te laag chloridegehalte, metaalverontreiniging,
organische verontreiniging

slechte hechting te hoge pH, slecht voorgereinigd, te laag zinkgehalte,
te veel glansmiddel, te hoge stroomdichtheid,
te weinig ammonia, metaalverontreiniging,
te weinig boorzuur, metaalverontreiniging,
organische verontreiniging, te zwak gebeitst,
te sterk gebeitst, koper in het beitsmiddel,
stroomonderbreking

slechte spreiding badverontreiniging, te hoge pH, slecht voorgereinigd,
te hoog zinkgehalte, te veel glansmiddel,
te lage stroomdichtheid, te laag chloridegehalte,
te zwak gebeitst, te sterk gebeitst, 
te veel waterstofperoxide

geen neerslag te lage temperatuur, slecht voorgereinigd,
stroomonderbreking, chroomverontreiniging,
te kleine anode-oppervlakte, te zwak gebeitst,
te sterk gebeitst, te veel waterstofperoxide,
slecht passiveerbad,

vlekken na behandeling slecht gespoeld, te veel glansmiddel, 
metaalverontreiniging, slecht passiveerbad,
vuil spoelwater, corrosieve omgeving, 
slecht gedroogd

vlekken na opslag slecht gespoeld, metaalverontreiniging

dalend zinkgehalte te hoge pH, slecht anodecontact, veel uitsleep

stijgend zinkgehalte te lage pH, te grote anode-oppervlakte

te veel gebruik hoge temperatuur, organische verontreiniging.
van toevoegingen
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8.3.1.4 SULFAATZINKBADEN

Zinkbaden op basis van zinksulfaat en zwavelzuur worden uitsluitend gebruikt
in grote continue installaties, voor het verzinken van plaat, band en draad.
Meestal gebruikt men in deze baden geen hoogglansmiddelen maar slechts
korrelverfijners.
Deze baden hebben een slechte spreiding. Dit is echter voor de genoemde
toepassingen niet hinderlijk. De neerslagen worden van mindere kwaliteit bij
metaalverontreiniging in de baden.
De badvloeistoffen zijn goedkoop.
Tabel 8.36 geeft enige badsamenstellingen.

TABEL 8.36 Zure sulfaatzinkbaden voor draad en band

1 2

ZnSO4.7H2O g/l 380 350
Na2SO4.10H2O g/l 72 -
MgSO4.7H2O g/l 61 -
(NH4)2SO4 g/l - 30
pH 3,0-4,0 3,0-4,5
Temp., ˚C 55-65 40-55
A/dm2 30-45 10-65

8.3.1.5 FLUOROBORAATZINKBADEN

Het fluoroboraatzinkbad bevat als hoofbestanddelen zinkfluorobaat, Zn(BF4)2
en fluoroboorzuur, HBF4. Als stablisator van het fluoroboorzuur is boorzuur,
H3BO3, aanwezig.
Fluoroboraatzinkbaden hebben een kathoderendement van 100%, zodat bij
het verzinken geen waterstofontwikkeling optreedt. Daarom worden deze
baden wel gebruikt voor het verzinken van gehard stalen voorwerpen, omdat
waterstofbrosheid vrijwel niet kan optreden. Het toepassingsgebied is beperkt.
Tabel 8.37 geeft badsamenstellingen en werkomstandigheden.

TABEL 8.37 Fluoroboraatzinkbaden

1 2

Zn(BF4)2 g/l 180 200
NH4BF4 g/l 20 35
NH4Cl g/l - 54
H3BO3 g/l 25 -
ß naftol g/l 1 -
pH 5,0-5,4 2,5-10
Temp., ˚C 20-30 20-40
A/dm2 4,5-10 3,5-4,0
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8.1.3.6 ZINKLEGERINGSLAGEN

De zinklegeringslagen, die in de praktijk worden toegepast, worden verkregen
uit zowel alkalische baden, in samenstelling overeenkomend met de alkalisch
cyanidevrije baden en ook uit zure baden, gelijkend op de glanszinkbaden. De
legeringsbestanddelen voor deze baden zijn kobalt, nikkel en ijzer. Andere
legeringsbaden bijvoorbeeld met mangaan, molybdeen of chroom worden
(nog) niet in de praktijk toegepast.

8.1.3.7 ZURE ZINK-KOBALTBADEN

Een van de eerste zinklegeringsbaden, die op de markt kwam was het zure
zink-kobalt-legeringsbad. Dit is samengesteld op basis van kaliumhoudende
zure zinkbaden met een toevoeging van kobalt als chloride (Ammonium in
deze baden zou tot grote waterafvalproblemen leiden in verband met de vor-
ming van het zeer stabiele kobalt-aminecomplex. Toch treft men een geringe
ammoniumchloridetoevoeging tot 45 g/l soms in de literatuur aan.) Enige bad-
samenstellingen geven de tabellen 8.38 en 8.39.

TABEL 8.38 Zure zinkkobaltbaden

1 2 3 4 5

ZnCl2 g/l 43-60 65 70-90 30 30
KCl g/l 260-300 240 210-260 180 225
NH4Cl g/l - - - 45 -
H3BO3 g/l 20-25 25 25 15-25 15-25
Co (metaal) g/l 2,4-2,5 2,5-3,0 1,9-3,0 1,9-3,8 1,9-3,8
pH 4,7-5,5 5,0-6,0 5,0-5,6 5,0-4,0 5,0-4,0
Temp., ˚C 20-40 31-28 20-30 21-38 21-38
A/dm2 0,1-5,0

TABEL 8.39 Zure zink-kobaltbaden voor trommelwerk

Zn (metaal) g/l 30
KCl g/l 225
Co (metaal) g/l 1,9-3,8
H3BO3 g/l 15-25
pH5,0-6,0
Temp., ˚C 21-38
A/dm2 1-50

8.3.1.8 ALKALISCHE ZINK-KOBALTBADEN

Alkalische zink-kobaltneerslagen, die later ontwikkeld werden, gelijken in hun
samenstelling op alkalische cyanidevrije zinkbaden. Een van de belangrijkste
redenen voor hun ontwikkeling was het feit dat de ermee verkregen zinklagen
taaier en vervormbaarder zijn dan die welke verkregen worden uit het zure
bad. Kobalt wordt als een complexe verbinding toegepast om dit metaal in het



alkalische milieu in oplossing te houden.
Tabel 8.40 geeft enige samenstellingen van alkalische zink-kobaltbaden.
Evenals de zure glanszinkbaden en de alkalische cyanidevrije zinkbaden moe-
ten deze baden ook diverse glansmiddelen en andere toevoegingen bevatten,
die als specialités op de markt zijn.

TABEL 8.40 Alkalische zink-kobaltbaden

1 2

Zink (als metaal) g/l 10 6-9
NaOH g/l 100 75-105
Kobalt (als metaal) g/l 0,7-1,0 30-50 mg/l
Complexvormer voor
kobalt g/l tot 25
Temp., ˚C 21-32 21-32
A/dm2 2,0-4,0

8.3.1.9 ZURE ZINK-NIKKELBADEN

Nikkel en kobalt zijn - evenals het verderop te bespreken ijzer - verwante
metalen die in de achtste groep van het periodiek systeem voorkomen en voor
een groot deel overeenkomstige eigenschappen bezitten. Daarom is het
opmerkelijk dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen zink-kobaltbaden
enerzijds en zink-nikkelbaden anderzijds. Later zullen dergelijke verschillen
ook opvallen als over zink-ijzerlegeringen wordt gesproken. 
Voor optimale eigenschappen van de zink-kobaltlagen is een kobaltgehalte
van 0,4-0,8% noodzakelijk, maar voor zink-nikkellegeringen is een nikkelge-
halte van 10-14% gebruikelijk.
Boven een nikkelgehalte van 15% is de legering niet meer onedel ten opzichte
van staal, zodat geen opofferende bescherming tegen corrosie meer optreedt.
Met deze nikkelgehalten wordt een 8 maal zo goede corrosiewering als van
ongelegeerde zinklagen geclaimd, terwijl deze bij zink-kobaltlagen hoogstens
5 maal beter is.
Overigens maakt de methode van corrosiebeproeving groot verschil bij het
beoordelen van het corrosiegedrag.
Een ander verschil tussen nikkelhoudende en andere zinklegeringsbaden is de
werkwijze bij de elektrolyse. Bij zink-kobaltbaden wordt het kobalt aan de
badvloeistof toegevoegd, verder verloopt het proces als bij zuur glansvernikke-
len. Zink-nikkelbaden moeten werken met een systeem van gescheiden
stroomkringen. Afzonderlijke zink- en nikkelanoden zijn elk met een eigen
gelijkrichter verbonden en de stroomtoevoer kan afzonderlijk geregeld wor-
den. Alleen op die manier kan een goed procesverloop worden verkregen. Er
zijn tal van zure zink-nikkellegeringsbaden op de markt verschenen. (Er zijn
inmiddels ook zure zink-nikkelbaden op de markt verschenen die geen
gescheiden stroomkringen nodig hebben.) 

De tabel 8.41 en 8.42 geven een overzicht van enige belangrijke typen.
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TABEL 8.41 Zure zink-nikkelbaden

1 2 3 4 5 6 7

ZnCl2  g/l 58-75 62-83 62-83 10-31 67-73 79-100 130
NiCl2   g/l 44-66 44-55 44-66 22-66 62-68 66-88 130
Cl’totaal g/l 200 200 150-200 120-150 225-255 210-255 KCl 230
NH4Cl  g/l 280-325 280-325 - - 85-100 80-100 -
pH 5,9-6,1 5,5-6,0 5,5-6,0 6,15-6,65 5,6-6,0 5,5-5,8 5,0-5,6
Temp., ˚C 38-43 30-40 30-40 18-75 42-49 33-37 24-30
A/dm2 - - - - - - 0,1-4,0

TABEL 8.42 Zuur zink-nikkelbad voor trommelwerk

ZnCl2 g/l 120
NiCl2 g/l 110
pH 5,0-6,0
Temp., ˚C 35-40
A/dm2 0,5-3,0

8.3.1.10 ALKALISCHE ZINK-NIKKELBADEN

Evenals in de alkalische zink-kobaltlegeringsbaden moet ook in de alkalische
zink-nikkelbaden het legeringsmetaal –in dit geval nikkel- door een complex-
vormer in oplossing worden gehouden. Het nikkelgehalte van de uit deze
baden verkregen legeringsneerslagen is niet zo hoog als bij gebruik van zure
baden, namelijk 6-9%. In deze baden hoeft ook niet met gescheiden stroom-
kringen voor zink gewerkt te worden. Men gebruikt zuivere zinkanoden of
onoplosbare nikkel- of staalanoden. Enige badsamenstellingen geeft tabel 8.43.
Behalve door het lagere nikkelgehalte hebben de uit de alkalische baden ver-
kregen zink-nikkelneerslagen een gelijkmatiger laagdikteverdeling en ze geven
ook een gelijkmatiger legeringssamenstelling.
De neerslagen zijn beter vervormbaar dan zuur zink-nikkel. De afscheidings-
snelheid is geringer. Men werkt in deze baden als in alkalisch cyanidevrije
zinkbaden en er bestaat geen hinder van corrosieve dampen die installaties en
constructies in de buurt aantasten, zoals bij zure baden wèl het geval is.

TABEL 8.43 Alkalische zink-nikkelbaden

rek trommel
1 2 3

Zink g/l 7-10 7-10 8,0
Nikkel g/l 1,4-1,6 1,4-1,6 1,6
NaOH g/l 120-140 120-140 130
Temp., ˚C 20-25 20-25 23-26
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8.3.1.11 ZINK-IJZERLEGERINGSBADEN

Pas lang nadat zink-kobalt en zink-nikkel in Europa en de Verenigde Staten op
ruime schaal werden toegepast kwamen de zink-ijzer legeringsprocessen uit de
laboratoriumsfeer, waar ze al geruime tijd bekend waren.
In Japan waren zink-ijzerlegeringsbaden reeds eerder in gebruik genomen.
Ook van deze badtypen kent men zure en alkalische uitvoeringen. Een voor-
beeld van een zuur zinkijzerlegeringsbad is vermeld in tabel 8.44.

TABEL 8.44 Zuur zink-ijzerlegeringsbad

FeSO4 g/l 200-300 
ZnSO4 g/l 200-300 
Na2SO4 g/l 30 
Na-acetaat g/l 20 

Alkalische zink-ijzerbaden zijn in grotere verscheidenheid gepubliceerd, zie
tabel 8.45. De verkregen legeringen zijn goed vervormbaar. De baden vereisen
geen gescheiden stroomkringen.
Een belangrijke eigenschap is dat zink-ijzerlegeringslagen zich goed zwart
laten passiveren.

TABEL 8.45 Alkalische zink-ijzerbaden

1 2 3 rek 4 trommel

Zn g/l 20-25 18-25 20-25 18-23
Fe g/l 0,25-0,50 0,4-0,6 0,25-0,4 0,25-0,4
NaOH g/l 120-140 120-140 90-120 90-120
Temp., ˚C 18-23 20-23 10-23 10-23
A/dm2 1,5-3,0

8.3.1.12 ZINK-MANGAAN LEGERINGSBADEN

Volgens de eerste publikaties over dit onderwerp schijnen zink-mangaan lege-
ringslagen een goede corrosiewering te geven, veel beter dan van ongelegeerd
zink.
Bovendien zijn deze neerslagen goed vervormbaar, hetgeen vooral op plaat-
materiaal dat later nog vervormd moet worden, voordelen geeft.

8.3.1.13 VERGELIJKING TUSSEN DIVERSE BADTYPEN

Een vergelijking van enige belangrijke eigenschappen van diverse badtypen is
bijeengebracht in tabel 8.46. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor diverse
baden nog afwijkende eigenschappen kunnen gelden. De in tabel 8.46 ver-
melde waarden dienen te worden beschouwd als gemiddelden.
Over de zinklegeringsbaden kunnen nog de volgende algemene opmerkingen
worden gemaakt.
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De zure legeringsbaden zijn zwak zuur, zodat zich in deze baden ijzerhydro-
xide kan vormen. Dit moet door continu filtreren worden verwijderd (3 maal
per uur verversen).
De alkalische legeringsbaden moeten het zinkgehalte op peil houden door in
een separate tank, die met het procesbad is verbonden, het zink op te lossen.
De anoden in het galvanische bad zijn onoplosbaar en gemaakt van staal of
vernikkeld staal.
Voor moeilijke ondergronden, zoals gietijzer of gecarboneerd staal gebruikt
men bij voorkeur zure badtypen. Ook voor gehard en veredeld staal moet men
zure baden kiezen in verband met het hoge rendement en daardoor kleinere
kans op waterstofbrosheid.
Vraagt men maximale vervormbaarheid dan genieten alkalische baden de
voorkeur.

TABEL 8.46 Vergelijking van zinklegeringsbaden

Type Dk rende- sprei- vervorm- hardheid apparatuur
A/dm2 ment % ding baarheid Vickers

Cyanidisch 0,5-10 75-90 ++ ++ 100-180 eenvoudig
Alk CN vrij 0,2-6 50-70 ++ ++ 80-160 gescheiden zink

oplossen
Zuur glans 0,5-5 95-98 (+) + 70-130 zuurvast
Zuur ZnCo 0,1-5 95-100 (+) (+) 180-220 zuurvast/
Zuur ZnNi 0,5-5 95-100 (+) (+) 160-200 zuurvast/

filtreren
Zuur ZnFe 0,5-3 95-100 (+) + 160-200 zuurvast/

filtreren
Alk ZnCo 3-4 60-80 ++ + 180-220 niet voor moeilijke

ondergronden
Alk ZnNi 1-5 45-80 ++ (+) 200-250 niet voor moeilijke

ondergronden
Alk ZnFe 1,5-3 50-70 ++ (+) 100-179 niet voor moeilijke

ondergronden

8.3.1.14 ONTZINKEN

De eenvoudigste methode om zinklagen van staal te verwijderen is afbeitsen
in verdund zoutzuur (10 vol%). Mag het staaloppervlak in het geheel niet aan-
getast worden dan voegt men aan het zoutzuur een beitsrem toe, die veelal
zeer effectief is.
Bij het oplossen van zink wordt waterstof gevormd. Bij staalsoorten die daar-
voor gevoelig zijn bestaat de kans op waterstofbrosheid.
Men kiest dan voor een methode die geen waterstof vormt. Anodisch ontzin-
ken in 10 gew % NaOH of 10% NaOH plus 10% NaCN (giftig) is een voor
het staal veilige methode.
Ammoniumnitraat in een 10 gew %. oplossing verwijdert vlot zink zonder
waterstofontwikkeling. Wanneer deze oplossing indroogt op werkkleding ont-
staat brandgevaar.
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8.3.1.15 VOORBEHANDELEN VOOR HET VERZINKEN

De cyanidische zinkbaden zijn het minst veeleisend voor de voorbehandeling.
Cyanide heeft een sterk reinigende werking. Vaak worden voorwerpen die nog
bewerkingsolie bevatten direct in het zinkbad gebracht. Bovendrijvende olie
wordt dan zo nu en dan van de baden geschept.
Alkalische cyanidevrije en zure glanszinkbaden vragen een volledige voorbe-
handelingsreeks, zoals in de galvanotechniek gebruikelijk is, bijvoorbeeld:
voorontvetten, eindontvetten en activeren. Soms worden ook beitsbewerkingen
toegepast. Zie voor details de hoofdstukken 2 en 3.

8.3.1.16 NABEHANDELEN NA HET VERZINKEN

Zinkneerslagen ondergaan vaak een passiveerbewerking. Daarvan bestaan ver-
schillende typen. Soms wordt na het verzinken een warmtebehandeling uitge-
voerd voor het uitdrijven van opgenomen waterstof. Zie voor passiveerbewerkin-
gen hoofdstuk 12, conversielagen en voor warmtebehandelingen hoofdstuk 6.

8.3.2 VERCADMIUMMEN (CADMEREN)

Het metaal cadmium, waarvan enige belangrijke eigenschappen zijn vermeld
in tabel 8.47, dat in kleine gehalten vaak in zinkertsen aanwezig is, werd
jarenlang gebruikt als corrosiewerende deklaag op staal ondanks het feit dat
het belangrijk duurder is dan zink.
In een zeeklimaat en tropisch milieu geeft cadmium een iets betere corrosie-
wering dan zink, maar die betere bescherming zou in de meeste gevallen ook
kunnen worden verkregen door circa 5 micrometer dikker te verzinken.

TABEL 8.47 Belangrijkste eigenschappen van cadmium

Soortelijke massa 8,65
(vroeger soortelijk gewicht g/cm3, 20 ˚C)
Smeltpunt, ˚C 320,9
Kookpunt, ˚C 765
Relatieve atoommassa 112,41
(vroeger atoomgewicht)
Atoomnummer 48
Elektrochemische equivalent, mg/C 0,5824
Ampère-uurgewicht, g/Ah 2,0968
Valenties 2

De giftigheid van cadmium en de milieuproblemen die het met zich mee-
brengt heeft het gebruik van cadmium, dat aanvankelijk zeer groot was, tot
een fractie van het vroegere teruggedrongen. Eisen zijn vastgelegd in het cad-
miumbesluit.
Behalve dat het metaal cadmium ongeveer tienmaal zo duur is als zink heb-
ben de noodzakelijke milieu- en veiligheidsmaatregelen tot verdere prijsverho-
gingen van het vercadmiummen geleid. Men treft vercadmiummen momenteel
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eigenlijk alleen nog aan voor speciale toepassingen, zoals in de vliegtuigbouw,
de ruimtevaart, de militaire sector en enige andere kleinere gebieden, zoals de
kernenergie.
Cadmium is géén amfoteer metaal, zodat het in tegenstelling tot zink niet door
sterk alkalische stoffen wordt aangetast. Cadmium is in niet-gepassiveerde toe-
stand goed soldeerbaar met weinig agressieve vloeimiddelen; hiervan werd
voor elektrotechnische toepassingen gebruik gemaakt.
De corrosieproducten van cadmium nemen nauwelijks een groter volume in
dan het cadmium zelf, zodat vercadmiumde bevestigingsartikelen ook na
lange tijd nog goed demonteerbaar zijn. Bovendien is cadmium een zacht
metaal, dat op schroefdraad zelfsmerende eigenschappen heeft.
Het kan ook dienen als glijlaag bij spaanloze vervorming van staal.
Deze combinatie van goede eigenschappen maakt het vervangen van cadmi-
umlagen niet altijd eenvoudig. Zie daarvoor 8.3.2.6.
Behalve op staal wordt cadmium in bepaalde mate ook aangebracht op alumi-
nium, koper, roestvast staal en zink.
De belangrijkste cadmiumbaden zijn:

- cyanidische baden voor hang- en trommelwerk
- sulfaatbaden
- chloridebaden
- fluoroboraatbaden.

8.3.2.1 CYANIDISCHE CADMIUMBADEN

Cyanidische cadmiumbaden worden zowel voor hangwerk als in trommels
gebruikt.
Bij trommelvercadmiummen treedt ten gevolge van geringe hardheid van het
metaal tamelijk veel slijtage van de aangebrachte cadmiumlaag op. Om dit te
voorkomen kan men kleinere trommels gebruiken, langzamer draaien en deze
niet tot het normale niveau met artikelen vullen.
Evenals bij cyanidische zinkbaden is ook bij cyanidische cadmiumbaden de
verhouding van totaal cyanide, uitgedrukt als natrium-cyanide, tot cadmium
essentieel voor een goede werking. In de meeste baden ligt deze verhouding
tussen 4:1 en 5:1.
Omdat cadmium geen amfoteer metaal is, is in de baden ook geen ‘cadmiaat’
aanwezig, zodat men bij cyanidische cadmiumbaden niet kan spreken van een 

R 
NaOH

Als glansmiddelen in cyanidische cadmiumbaden worden hoofdzakelijk orga-
nische stoffen gebruikt, als regel handelsproducten. Deze bevatten ondermeer
furfural, dextrine, gelatine, melksuiker, melasse, piperonal (heliotropine) en
sommige sulfonzuren.
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TABEL 8.48 Cadmiumbaden

1 2

CdO g/l - 26
Cd(CN)2 g/l 33 -
NaCN g/l 100 124
NaOH g/l 20 4
temp., ˚C 21-28 21-28
A/dm2 1-4 1-4

1 en 2 geven dezelfde samenstelling.

1 2 3 4

CdO g/l 23 23 26 40
NaCN g/l 78 138 115 163
NaOH g/l 14,2 14,2 16,4 25,2
Na2CO3 g/l 30-75 30-45 30-60 30-45
Temp., ˚C 27-32 27-32 24-29 27-32
A/dm2 0,5-6 1-8 0,5-9 0,5-15 

Cyanidisch trommelcadmiumbad

Cd g/l 10-20
vrij NaCN g/l 90-100
NaOH g/l 15-22,5
temp., ˚C 20-35
A/dm2 0,1-1

Trouble shooting bij cyanidische cadmiumbaden

Fout Mogelijke oorzaak

verbranding metaalgehalte te hoog, cyanidegehalte te laag,
hydroxidegehalte te laag

pitting zwevend vuil, te veel glansmiddel

strepen en vlekken slecht ontvet, bad verontreinigd, te veel glansmiddel

ruwheid stroomdichtheid te hoog, zwevend vuil

slechte hechting slecht ontvet
(blaasvorming) te sterk gebeitst.
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8.3.2.2 VOORKOMEN VAN WATERSTOFBROSHEID BIJ GALVANISCH 
VERCADMIUMMEN

Bij het neerslaan van cadmium uit een gewoon (cyanidisch) bad bestaat bij
hoog veredeld staal gevaar voor waterstofbrosheid. Door een warmtebehande-
ling kan deze waterstofbrosheid worden opgeheven, maar bij zeer hoog vere-
delde staalsoorten is de rest waterstof, die nog achterblijft, schadelijk.
Cadmium kristalliseert in een zeer dichte structuur (hexagonaal, dichtste bol-
stapeling) waardoor het uitdrijven van waterstof door een warmtebehandeling
niet volledig gelukt.
Bij gebruik van een fluoroboraatbad is het gevaar voor waterstofbrosheid veel
geringer, maar toch nog niet voldoende om te voldoen aan de strenge eisen in
de luchtvaart.
Er is een speciale werkmethode voor het verkrijgen van een poreuze cadmi-
umlaag uit een cyanidisch bad, waardoor de opgenomen waterstof geheel uit
het staal kan worden verdreven door een langdurige (24 uur) warmtebehande-
ling. Deze bewerking wordt alleen op zeer hoog veredeld staal (HHT staal,
High Heat Treated) toegepast, bijvoorbeeld op vliegtuigonderdelen. Het cadmi-
umbad is geheel vrij van glansmiddelen en stoffen die als zodanig kunnen
werken (continue koolfiltratie) en er wordt gewerkt met een hoge stroomdicht-
heid van 6 A/dm2.
Een andere benadering van het probleem van waterstofbrosheid is het gebruik
van een nitraathoudend cadmiumbad. Nitraat oxideert gevormde atomaire
waterstof voordat deze in het staal kan binnendringen.

Door aan galvanische cadmiumbaden titaan toe te voegen, in de USA aange-
duid als Ti-Cad plating, kan men het gedrag ten opzichte van waterstofbros-
heid voorkomen.
Het titaan wordt in fijn verdeelde metaalvorm in het cadmiumneerslag opge-
nomen en werkt als ‘getter’ ; het kan waterstof opnemen en bij een warmtebe-
handeling ook doorgeven. Deze cadmiumlegeringslagen worden in de vlieg-
tuigindustrie gebruikt op staalsoorten die tot een grote sterkte zijn veredeld.

TABEL 8.49 Cyanidisch poreus vercadmiummen voor uitdrijven waterstof

1 2

Cyanide, totaal g/l 90-120 90-135
Cd g/l 25-35 21-24
Na2CO3 g/l <60 <37,5
vrij NaOH g/l 7,5-24 11-30
temp., ˚C 17-33 15-27
A/dm2 6,5-8,5 5,4-7,5

Nitraathoudend cadmiumbad
Cd(NO3)2.4H2O g/l 220
CdO g/l 131
NaCN g/l 410
NaOH g/l 40

492



Ti Cad plating
Cd (metaal) g/l 21-24
CN (totaal) g/l 105-128
NaOH g/l 11-15
titaan, ppm 40-80
Na2CO3 (max) g/l 38
R 4:1
NaCN

Fe (max) ppm 100
temp., ˚C 16-27
A/dm2 (strike 15 s) 4,3-5,4
daarna 1,6-3,2
Voorbehandeling: ontvetten
stralen met korrel 80
Binnen 1 uur na het vercadmiummen warmtebehandelen 191 ± 14˚C geduren-
de 12 uur.

8.3.2.3 ZURE SULFAATCADMIUMBADEN

Zure sulfaatcadmiumbaden kunnen worden gebruikt voor rek- en trommel-
werk. Tabel 8.50 geeft enige samenstellingen en werkomstandigheden.
TABEL 8.50 Zure sulfaatcadmiumbaden

1 2
Cd g/l 30-45 15-30
H2SO4 (vrij) g/l 60-90 50-90
glansmiddel - -
korrelverfijner - -
temp., ˚C 16-32
20-23
A/dm2 1-3 1-2
trommel

3-7,5
hangwerk

8.3.2.4 NEUTRALE CHLORIDECADMIUMBA-
DEN

Neutrale chloridecadmiumbaden hebben
een goed spreidend vermogen. Het is
nodig stabilisatoren toe te voegen. Een
voorbeeld van badsamenstelling geeft
tabel 8.51.
TABEL 8.51 Cadmiumchloridebad

Cd g/l 15
KCl g/l 240
glansmiddel -
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stabilisatoren -
pH 7,2
temp., ˚C 25
agitatie krachtig
A/dm2 1-8

8.3.2.5 FLUOROBORAATCADMIUMBADEN

Fluoroboraatcadmiumbaden hebben een rendement van 100%. Er treedt dus
tijdens het vercadmiummen geen waterstofontwikkeling op.
Daarom zijn deze baden enige tijd in gebruik geweest voor materialen die
gevoelig zijn voor waterstofbrosheid.
Omdat de baden echter zuur zijn kan op afgeschermde gedeelten, waar geen
cadmium wordt afgescheiden, door de inwerking van zuur op het gevoelige
materiaal toch waterstofbrosheid ontstaan.
Daarom zijn de fluoroboraatcadmiumbaden momenteel door andere (speciale
cyanidische) baden vervangen.

TABEL 8.52 Fluoroboraat cadmiumbaden

1 2 3

Cd(BF4)2 g/l 210 240 242
NaBF4 g/l 25 - 60
NH4BF4 g/l - 8 -
H3BO3 g/l 25 - 25
Na-ß-naftenaat g/l 1 - -
pH 3,2-3,6 3,0-3,5 -
temp., ˚C 20-30 21-37 21-38
A/dm2 2-6,5 3-6 3-6

8.3.2.6 VERVANGEN VAN CADMIUMLAGEN

Cadmium als metaal is circa 10 maal zo duur als zink, het is giftig, het geeft
zwart af aan de handen (montagewerkzaamheden) en de corrosiewering is nu
eens beter, dan weer slechter dan van zink; in aanraking met warm water is
cadmium beter dan zink en ook in een zee-atmosfeer verdient cadmium vaak
de voorkeur. Onder invloed van organische dampen kan cadmium soms
onverwacht sterke corrosie vertonen (elektrische apparatuur waarin oliekous is
verwerkt). In tegenstelling tot zink is cadmium goed soldeerbaar met zachtsol-
deer.
Als algemene regel voor de keuze kan gelden dat men cadmium alléén moet
gebruiken als men geen zink kan toepassen, dit is:

- als de laag soldeerbaar moet zijn
- als het (geringe) verschil in corrosieweerstand de doorslag geeft
- als men een zekere smerende werking op schroefdraad wenst (aanzetten van

bouten of moeren met behulp van een torsiesleutel)
- als het zilverwitte uiterlijk van een (nieuw) cadmiumneerslag de voorkeur
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verdient.

Onder de druk van de milieu-eisen wordt het gebruik van galvanisch neerge-
slagen cadmium steeds problematischer. Daarom heeft het zin de eigenschap-
pen van mogelijke vervangende neerslagen te kennen, tabel 8.53.
Een zinklaag, die 5 micrometer dikker is dan normaal kan vaak het verschil in
corrosiewering tussen zink en cadmium al opheffen. Aan de andere kant zijn
er toepassingen waarbij cadmium niet gemist kan worden zonder ernstig kwa-
liteitsverlies. Men dient dan een meer verfijnde afvalwaterbehandeling uit te
voeren.

TABEL 8.53 Mogelijke vervangende neerslagen voor cadmium

cadmium zink tin lood-tin tin-zink zink-grafiet
galvanisch galvanisch galvanisch galvanisch galvanisch galvanisch
neergeslagen neergeslagen neergeslagen neergeslagen neergeslagen neergeslagen

duur nee ja matig matig matig
giftig weinig nee ja weinig weinig
corrosie- goed, maar moeilijker goed, maar goed, maar redelijk
werend anders anders anders

soldeerbaar moeilijk goed ja ja nee
glij-eigen-
schappen slecht goed goed minder goed

contact-
geving slecht goed matig matig slecht

witte kleur grijs wit matig matig grijs

8.3.2.7 NABEHANDELEN NA HET VERCADMIUMMEN

Cadmiumlagen worden vaak gepassiveerd, zie daarvoor hoofdstuk 12,
Conversielagen.
Warmtebehandelingen na het vercadmiummen zijn besproken onder 8.3.2.2.

8.3.2.8 VERWIJDEREN VAN CADMIUMLAGEN

Verwijderen van cadmiumlagen van staal kan plaatsvinden in een anodisch cyan-
idisch bad, zoals beschreven bij het ontzinken, zie 8.3.1.14, waar ook het gebruik
van een eveneens bruikbare ammoniumnitraatoplossing staat beschreven.

8.3.2.9 VERCADMIUMMEN OP ANDERE METALEN DAN STAAL

Aluminium kabelmantels, die in militaire vliegtuigen worden gebruikt moeten
corrosiewerend beschermd worden, maar ze moeten ook elektrisch geleidend
zijn om storende ladingen af te voeren. Vercadmiummen van het aluminium
en daarna groen passiveren is daarvoor een oplossing. Vaak wordt eerst een
zinkaatbeits, zie 8.3.5.19, uitgevoerd.
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Koper kan in contact met onedele metalen, zoals aluminium of zink sterke
corrosieverschijnselen geven. Door het koper van een cadmiumlaag te voor-
zien kan men deze corrosie voorkomen. In verband met de giftigheid van cad-
mium wordt voor dit doel momenteel meestal een zinklaag gekozen.

Roestvast staal in contact met aluminium kan corrosieverschijnselen geven,
bijvoorbeeld bij de bouw van aluminium ramen. Een cadmiumlaag kan dit
voorkomen. Meestal past men voor dit doel momenteel een zinklaag toe.

Op zink kan een cadmiumlaag de stroefheid van zink op schroefdraad vermin-
deren. Momenteel worden veelal andere behandelingen gekozen.

8.3.3 VERKOPEREN

Koper is een van de meest waardevolle metalen in de galvanotechniek.
Koperneerslagen worden gebruikt voor technische doeleinden in de elektro-
techniek, de elektronica en de grafische techniek, ze worden gebruikt als
onderlaag bij decoratief vernikkelen-verchromen en zijn vooral waardevol
doordat andere galvanische neerslagen er gemakkelijk op kunnen worden aan-
gebracht.
Bij het galvaniseren van ‘moeilijke’ metalen zal men daarom de voorbewerkin-
gen zodanig leiden, dat eerst een koperneerslag wordt aangebracht, want heeft
men die eenmaal, dan zijn andere galvanische bedekkingen als regel eenvou-
dig aan te brengen. Koper wordt toegepast als afdekmateriaal op staal, wan-
neer bepaalde plaatsen niet genitreerd mogen worden. Enige belangrijke
eigenschappen van koper zijn vermeld in tabel 8.54.
Koper wordt op ruime schaal toegepast in de galvanoplastiek, hetzij als zoda-
nig, bijvoorbeeld voor de vervaardiging van matrijzen voor plastic artikelen,
dan wel als ondersteuningslaag voor galvanoplastisch aangebracht nikkel. Van
de koperlegeringslagen zijn vooral van belang messinglagen en diverse typen
bronslagen.

TABEL 8.54 Belangrijke eigenschappen van koper

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht), g/cm3 8,96

Smeltpunt, ˚C 1083,4
Kookpunt, ˚C 2567
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 8,91

Atoomnummer 29
Elektrochemisch equivalent, mg/C 0,6588 (Cu I)

0,3295 (Cu II)
Ampere-uurgewicht, g/Ah 2,3715 (Cu I)

1,1858 (Cu II)
Valenties 1 en 2
Elektrische weerstand 10-6 Ωcm 1,678
Warmtegeleiding W/cmK 4,01
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Kristalstructuur kubisch
Elektrodepotentiaal -2,92 V (Cu I)

-8,3419 V (Cu II)
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8.3.3.1 KOPERBADTYPEN

De voornaamste koperbadtypen zijn de zure (sulfaat) baden en de cyanidische
baden.
Daarnaast worden gebruikt pyrofosfaatbaden en fluoroboraatbaden.
De literatuur vermeldt nog tal van andere koperbadtypen, maar deze worden
zeer weinig of alleen maar voor speciale toepassingen gebruikt. De mechani-
sche eigenschappen van koperneerslagen die uit de verschillende badtypen
worden verkregen lopen tamelijk sterk uiteen. Bovendien kan men door toe-
voegingen aan koperbaden mechanische eigenschappen nog verder beïnvloe-
den.
In tabel 8.55 is een overzicht gegeven van deze verschillen in mechanische
eigenschappen.

TABEL 8.55 Mechanische eigenschappen van galvanisch neergeslagen koper

Type Vickers Rek % Trekst.N/mm2

sulfaat 40-100 15-14 200-500
sulfaat + toev. 80-180 1-20 200-650
pyrosfaat 160-190 10 -
fluoroboraat 40-75 6-20 120-260
fluoroboraat + toev. 62-71 6-11 200
cyanidisch, snel 100-160 30-50 -
cyanidisch + poolw. 100-240 6-9 700-800

8.3.3.2 ZURE SULFAATKOPERBADEN

Zure koperbaden zijn blauw van kleur door de aanwezigheid van het twee-
waardige koperion. Ze hebben een hoog gehalte aan vrije koperionen en
omdat koper een halfedel metaal is bestaat bij het verkoperen van veel techni-
sche metalen, die meestal onedeler zijn dan koper, het gevaar van een con-
tactneerslag (uitwisselingsneerslag), dat in het algemeen een slechte hechting
heeft.
Bij het verkoperen van onedele metalen wordt daarom altijd een strike toegepast.
Vroeger was dat altijd een koperstrike verkregen uit een cyanidisch koperstrike-
bad, maar in verband met de giftigheid van cyanidische baden zijn veel bedrijven
ertoe overgegaan op staal een nikkelstrike aan te brengen voordat zuur wordt ver-
koperd.
Bij het verkoperen uit zure sulfaatbaden ontstaat een zeer zuiver neerslag, dat
onder rustige elektrolyse-omstandigheden tot grote zuivere koperkristallen kan
uitgroeien, hetgeen ongunstig is voor de mechanische eigenschappen. Bij het
zuur verkoperen wordt daarom meestal met een tamelijk hoge stroomdichtheid
gewerkt en er wordt badbeweging of voorwerpbeweging toegepast om tot een
fijnere kristalstructuur te komen.
Bovendien worden soms speciale toevoegingen gebruikt om een nog fijnere
korrelstructuur en een grote hardheid te verkrijgen, bijvoorbeeld in de grafi-
sche industrie bij het verkoperen van diepdrukcilinders.
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In de printindustrie (gedrukte bedradingen) gebruikt men zure koperbaden die
door hun aangepaste samenstelling in boringen van printplaten een gelijkmatig
koperneerslag kunnen geven.
Dit ‘through-hole-plating’ is een van de peilers voor de vervaardiging van
printplaten op grote schaal. Zure koperbaden hebben over het algemeen een
slechte spreiding. De microspreiding (het opvullend en sluitend vermogen) is
echter bijzonder groot, zodat ook op poreuze materialen goede neerslagen
kunnen worden verkregen.
Tabel 8.56 geeft badsamenstellingen en werkomstandigheden van zure sulfaat-
koperbaden.

TABEL 8.56 Zure sulfaatkoperbaden

Sulfaat, standaard

1 2 3 4

CuSO4
-5 H2O g/l 210 200-240 200 275

H2SO4 g/l 52 45-75 50 50-60
temp., ˚C 15-50 20-50 20-40 20-40
A/dm2 2-4 2-10 3-5 3-5

Sulfaat, speciaal

trough hole galvanoplastiek snel

CuSO4.5 H2O g/l 60-110 240 275
H2SO4 g/l 180-260 60-75 50-60
temp., ˚C 20-40 15-50 20-40
A/dm2 0,1-6 2-5 3-5

Trouble shooting bij zure sulfaatkoperbaden

Fout Mogelijke oorzaak

pitting organische verontreiniging, anodeslib,
te laag chloridegehalte, te weinig badbeweging,
te hoge stroomdichtheid, slechte voorbewerking

verbranding te weinig koper te veel zuur, te lage temperatuur,
te weinig beweging, organische verontreiniging, 
te hoge stroomdichtheid, te weinig glansmiddel

te weinig glans te weinig chloride, te weinig glansmiddel, 
(bij glansbaden) organische verontreiniging, te warm, 

te weinig koper

ruwheid zwevend vuil, te weinig zwavelzuur, te weinig 
glansmiddel, arseen- of antimoonverontreiniging,
nikkel- of ijzerverontreiniging, 
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kapotte anodezakken, verkeerde anodes,
te weinig chloride

slechte hechting niet goed voorverkoperd, slecht ontvet,
organische verontreiniging

slechte laagdikteverdeling te weinig badbeweging, 
te grote anode-oppervlakte, slechte anodefilm
organische verontreiniging, 
metaalverontreiniging (tin, lood).

8.3.3.3 PYROFOSFAATKOPERBADEN

Pyrofosfaatkoperbaden worden gebruikt voor decoratieve doeleinden, voor
doormetalliseren bij de fabricage van gedrukte bedradingen en als afdekmate-
riaal bij het selectief inzetharden van staal.
Pyrofosfaatkoperbaden vormen een overgang tussen de zure koperbaden en
cyanidische baden. Ze lijken in eigenschappen veel op een cyanidisch koper-
bad met een hoog rendement.
De baden hebben een vrijwel neutrale pH en ze hebben een rendement van
100%.  De neerslagen zijn fijnkorrelig en halfglanzend, zie tabel 8.57.

TABEL 8.57 Pyrofosfaatkoperbaden
1 2 3

Cu g/l 16-48 22-38 22-38
P2O7 g/l 100-300 150-250 150-250
citraat g/l 10-30 - -
oxalaat g/l - 15-30 -
nitraat g/l - 5-10 6-12
ammonium g/l - 1-3 1-3
pH 7-8 8,2-8,8 -
temp., ˚C 50-70 50-60 40-60
A/dm2 1-12 1-8 1-7

8.3.3.4 FLUOROBORAATKOPERBADEN 

Fluoroboraatkoperbaden worden gebruikt voor zeer hoge afscheidingssnelhe-
den waarbij dikten worden verkregen tot 500 mm. De baden zijn eenvoudig
aan te maken en in de hand te houden. Het rendement bedraagt vrijwel 100%,
zie tabel 8.58.
TABEL 8.58 Fluoroboraatkoperbaden

1 2 3 4 5

Cu(BF4)2 g/l 224 336 448 225 450
HBF4 g/l 2 2 2 tot pH 40
pH 0,8-1,7 0,5-0,7 <0,6 0,8-1,7 <0,6
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temp., ˚C 26-76 20-76 26-
76 20-70 20-70
A/dm2 8-14 14-22 22-
28 7-13 12-35

8.3.3.5 SULFAMAATKOPERBADEN

Op beperkte schaal wordt een sulfamaatko-
perbad gebruikt, tabel 8.59.

TABEL 8.59 Sulfamaatkoperbad

Cu-sulfamaat g/l 128-384
sulfaminezuur g/l 2,0-6,5
pH 1-3
temp., ˚C 25
A/dm2 1-8

8.3.3.6 CYANIDISCHE KOPERBADEN

In cyanidische koperbaden is het éénwaardige koper complex gebonden tot
natriumkopercyanide of, bij gebruik van kaliumzouten, tot kaliumkopercyani-
de. Deze complexen zijn tamelijk volmaakt, hetgeen inhoudt dat de cyanidi-
sche koperbaden maar een gering gehalte aan vrije koperionen hebben.
Door het toevoegen van extra vrij cyanide kan de concentratie aan vrije kope-
rionen nog verder worden teruggedrongen. Daarvan wordt gebruik gemaakt bij
de aanmaak van cyanidische koperstrikebaden. Deze bevatten een relatief
hoog gehalte aan vrij cyanide en een laag kopergehalte. De concentratie aan
vrije koperionen is daardoor zo gering dat, wanneer men een onedel metaal
stroomloos in zo’n koperstrikebad hangt, er geen uitwisselingsneerslag
optreedt.

TABEL 8.60 Cyanidische koperbaden

Snel cyanidisch
1 2

Cu g/l 35-90 35-90
vrij NaCN g/l 10-20 -
vrij KCN g/l - 13-27
NaOH g/l 20-35 -
KOH g/l - 28-70
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Cyanidisch, trommel
1 2

CuCN g/l 45 45
NaCN g/l 67,5 -
KCN g/l - 68
NaOH g/l 7-15 -
KOH g/l - 8-15
Seign. zout g/l 45-75 45-75
temp., ˚C 50-60 55-70

Seign. zout= Seignettezout ook Rochellezout, natrium-kaliumtartraat.

1 2 3

Cu g/l 40 75 60
vrij NaCN g/l 35 25-30 -
vrij KCN g/l - - 20-30
NaOH g/l 5-15 30 -
KOH g/l - - 5-10
Seign. zout g/l 50-90 60 -
temp., ˚C 55-60 60-75 65

standaard snel

CuCN g/l 30 75
NaCN g/l 39 -
KCN g/l - 115
Na2CO3 g/l 30 -
K2CO3 g/l - 20
NaOH g/l 30 -
KOH g/l - 15
Seign. zout g/l 45 45
temp., ˚C 40-50 60-70
A/dm2 1-2 2-6

verd. CN verd. seign. geconc. hoog rend.

CuCN g/l 22 26 60 80
NaCN g/l 30 35 80 105
Na2CO3 g/l 15 30 30 -
NaOH g/l tot pH tot pH tot pH 30
Seign. zout g/l - 45 - -
pH 12,0-12,6 12,0-12,6 13 >13
temp., ˚C 30-50 60-75 60-75 -
A/dm2 1,0-1,5 1,0-4 2-5 2-6
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1 2 3 4 5

Cu g/l 10-18 10-20 15-20 13-32 22-25
vrij NaCN g/l 10-15 4-8 14-22 4-15 5-8
NaOH g/l 0-4 - 4 - -
Na2CO3 g/l - 20 15 15-60 35-45
Seign. zout g/l - - 45 30-90 55-60
temp., ˚C 20-65 20-40 50 55-70 55-70
A/dm2 0,5-3 0,5-1 2,0-2,5 2-6 2-6

Deze baden kunnen als strikebad worden gebruikt.

Cyanidisch, strike

1 2

CuCN g/l 24 41,25
NaCN g/l 35 -
KCN g/l - 67,5
KF g/l - 30
NaOH g/l 4 -
pH - 9,6-10,4
temp., ˚C 30-50 54-60
A/dm2 0,5-1 0,5-1

Trouble shooting bij cyanidische koperbaden

Fout Mogelijke oorzaak

pitting te weinig bevochtiger, verkeerde bevochtiger, te koel,
organische verontreiniging

verbranding te hoge stroomdichtheid, te weinig koper,
te weinig beweging, verkeerde badsamenstelling,
te hoog carbonaatgehalte, te koel

laag rendement te veel cyanide, te koel, chroomverontreiniging

ruwheid zwevend vuil, metaalverontreiniging,
cadmium of bismut, te hoog carbonaatgehalte,
slecht ontvet

slechte hechting te weinig cyanide (anodes bruin), 
chroomverontreiniging, slecht voorbehandeld

slechte stroomdoorgang te hoge anodische stroomdichtheid, 
te weinig vrij cyanide, anoden in te dichte zakken.
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Koperstrike na zinkaatbeits op aluminium

CuCN g/l 42
totaal NaCN g/l 50-55
Na2CO3 g/l 30
Seign. zout g/l 60
vrij NaCN max. g/l 5,7
pH 10,2-10,5
temp., ˚C 40-55
A/dm2 2,6
tijd 2 min

Tabel 8.61 geeft de verschillen tussen zure en cyanidische koperbaden.

TABEL 8.61 Verschillen tussen zure en cyanidische koperbaden

Eigenschap Zuur Cyanidisch

Valentie koper 2 1
Kleur blauw kleurloos
Vrije koperionen veel weinig
Rendement 100% 60 à 70 &
Afscheidingssnelheid lager dan 1,2-1,4 maal

CN koper zuur koper
Polarisatie gering sterk
Dieptewerking gering *) goed
Opvulling beter minder goed
Hardheid geringer hoger
Verontreinigingen minder gevoelig

gevoelig
Contactkoper ja nee **)
Giftigheid weinig zeer giftig
Prijs lager hoger

*) met uitzondering van speciale baden voor through-hole plating in de 
elektronica

**) behalve bij een geconcentreerd, warm, snel cyanidisch koperbad.

8.3.3.7 MESSINGBADEN

Messingbaden zijn altijd cyanidische baden. Ze bevatten naast het kopercyani-
decomplex ook zinkcyanidecomplex. Het natriumzinkcyanide is echter niet
zo’n volmaakt complex als het natriumkopercyanide.
Onder normale omstandigheden zijn daardoor in het bad veel minder vrije
koperionen aanwezig dan vrije zinkionen. Daarom wordt de afscheiding van
koper, dat veel edeler is en dus gemakkelijker neerslaat, afgeremd ten gunste
van zink.
Een geringe verhoging van het vrij cyanidegehalte heeft een veel grotere
invloed op de concentratie van de vrije koperionen dan van de vrije zinkio-
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nen. Op deze wijze kan men de samenstelling van het neerslag regelen. Ziet
men dat dit te rood is, dan voegt men natriumcyanide toe, waardoor de kleur
geler wordt. Is dit te bleek, dan kan men natuurlijk geen cyanide uit het bad
halen; men moet dan kopercyanide toevoegen of, wat vaker wordt gedaan,
enige tijd in het bad werken zonder nieuw cyanide toe te voegen. Ook een
toevoeging van een ammoniumzout maakt de kleur van het messing roder.
Overigens is de kleur van messingneerslagen anders dan van massief messing.
Een neerslag van 80-20 (80% koper) heeft dezelfde kleur als massief messing
65-35.
In tabel 8.62 is de samenstelling van messingbaden opgenomen. In deze
baden regelen natriumhydroxide en de andere natriumzouten de pH, die van
invloed is op de kleur van het neerslag.

De ammoniumverbindingen geven een gelijkmatige kleur en voorkomen rode
vlekken in het neerslag. Polyvinylalcohol en gelatine zijn glansmiddelen.
Messingneerslagen worden toegepast voor verfraaiing van staal, zink en alumi-
nium en voorts als tussenlaag voor het vernikkelen, als ondergrond voor het
verbronzen en ter verbetering van de hechting van rubber op staal.

TABEL 8.62 Messingbaden

1 2 3 4 5 6 7

NaCN g/l 36 60 60 120 125 - 70
KCN g/l - - - - - 110 -
CuCN g/l 26 36 36 90 75 42 42
Zn (CN)2 g/l 11 14 14 7 5 5 7
Na2CO3 g/l 10 10 10 - - - 10
NaOH g/l - - - 65 45 - -
KOH - - - - - 22 -
NH4OH g/l 0,5 0,5 - - - - -
temp., ˚C 32 32 70 82 70 45 40
pH 10,0 10,0 10,0 - - - 10,0
A/dm2 0-3 0-2 0-7 3-16 1-8 0,5-5 0-2

1 standaard,rek 4 snel, voor strip 6 goudkleur
2 standaard, trommel 5 snel, alkalisch 7 standaard, goud
3 standaard, snel

8.3.3.8 BRONSBADEN
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Bronsbaden bevatten koper als cyanidecomplex en tin als stannaat.
Er zijn diverse badsamenstellingen met uiteenlopende tingehalten.
Hoewel koper-tinlegeringen met een laag tingehalte goed langs galvanische
weg kunnen worden afgescheiden, zijn de speculumlegeringen, met in het
ideale geval 42% tin, het belangrijkst. Speculum is een legering die sinds de
Romeinse tijd gebruikt werd voor het maken van spiegels.
De legering is hard, krasvast, zilverwit en verkleurt niet aan de lucht.
Er zijn speculumbaden op basis van stannaat-cyanidebasis en ook speculum-
baden op fosfaatbasis.
Bij speculumafscheiding werkt men met twee gescheiden stroomkringen. De
kathodestang in het midden van het bad wordt aan beide zijden omgeven
door twee anodestangen. Aan de ene groep anodestangen hangen tinanoden,
aan de andere groep koperanoden. Vanuit de pluspolen van de gelijkrichters
gaan twee leidingen naar de twee groepen anodenstangen. De stroomsterkte
door deze leidingen kan onafhankelijk geregeld en gemeten worden.
Tabel 8.63 geeft enige badsamenstellingen.

TABEL 8.63 Bronsbaden

1 2 3

NaCN g/l 70 - 37
KCN g/l - 90 -
CuCN g/l 30 25 20
ZnCN2 g/l 40 40 -
Na stannaat g/l 20 - 100
K stannaat g/l - 60 -
NaOH g/l 19 - 10
KOH g/l - 7,5 -
Seign. zout g/l - 5 -
temp., ˚C 60 60-71 70
A/dm2 0,1-8 5-11 3

1 standaard, 15% Sn, 2 glans, 12% Sn, 3 speculum, 40% Sn

8.3.3.9 KOPER- NIKKELLAGEN

Koper gedraagt zich in nikkelbaden als een schadelijke verontreiniging. Ook
koperbaden worden bij voorkeur vrij van nikkel gehouden. Toch zijn in de
algemene techniek nikkel-koperlegeringen zeer waardevol, waarbij gedacht
kan worden aan cupronikkel (globaal 70% Cu en 30% Ni) en monel (globaal
70% Ni en 30% Cu).
Van beide legeringen zijn veel varianten ontwikkeld, vaak ook met andere
metalen als bijmengsel.

Deze legeringen zijn goed chemisch bestand, onder meer tegen zeewater, ze
zijn sterk en goed verwerkbaar.
Er zijn diverse processen ontwikkeld om langs galvanische weg koper-nikkella-
gen af te scheiden. Eén daarvan maakt gebruik van afwisselende dunne koper-
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en nikkellagen, die later door een warmtebehandeling in elkaar worden gedif-
fundeerd.
Complexvormers maken het mogelijk legeringsbaden samen te stellen waaruit
nikkel-koper kan worden afgescheiden.
Pulse plating is een andere methode om nikkel-koper uit baden, die ook com-
plexvormers bevatten, af te scheiden.
Meerlaagsafscheiding van nikkel en koper is reeds in 1921 beproefd door de
metalen op te dampen. Pas in 1970 heeft men langs galvanische weg een
afwisseling van koper- en nikkellagen beproefd.
Daarbij zijn twee systemen te onderscheiden, de micro-gemoduleerde lagen,
die zeer dun zijn, slechts enige atomen dik, en de macro-gemoduleerde lagen
met een dikte van 0,4-8,0 mm, die 250-3000 atomen dik zijn.
Er waren nogal wat moeilijkheden te overwinnen om de macro-gemoduleerde
lagen te vervaardigen: hoge inwendige spanningen en slechte intercoathech-
ting waren de voornaamste.
De eenvoudigste methode is het galvaniseren in twee afzonderlijke baden, één
voor koper en één voor nikkel. Later is men baden gaan gebruiken die zowel
nikkel als koper bevatten. Het edelste metaal koper wordt in een lage concen-
tratie gebruikt en afgescheiden bij een zeer lage stroomdichtheid en intensieve
badbeweging.
De gedachte aan het ‘doorwerken’ van een met koper verontreinigd nikkelbad
dringt zich hierbij op.
Het minder edele nikkel is in een hogere concentratie aanwezig en wordt
afgescheiden bij een hogere stroomdichtheid en een verminderde badbewe-
ging. De gebruikte stroomdichtheid was 2 A/dm2. Vervolgens wordt een diffu-
siebehandeling uitgevoerd bij 120-200 ˚C.

Het bad bevatte:
1,25 M NiSO4 (ruim 30 g/l NiSO4.6 H2O)
0,60 M H3BO3 (37 g/l)
0,01 M CuSO4 (2,5 g/l CuSO4.5 H2O)
bij een pH van 2,5.

(M is molair).

De ervaringen leerden dat vooral het kopergehalte van de oplossing kritisch
was; bij 5 g/l kopersulfaat verviervoudigt de koperafscheiding.

Gecomplexeerde nikkel-koperbaden.
Vooral nikkel-koperbaden met citroenzuur als complexeermiddel of baden op
basis van pyrofosfaat zijn onderzocht. De voornaamste aandacht ging tot nu
toe uit naar cupro-nikkellegeringen met nikkelgehalten niet hoger dan 25 à
30%. Deze legeringen worden op uitgebreide schaal toegepast in de elektroni-
ca en ook voor de bedekking van aluminium warmtewisselaars.
Later heeft men ook de mogelijkheid van het vervaardigen van hoog nikkel-
houdende legeringen onderzocht. Daarbij werden aanvankelijk grote moeilijk-
heden ondervonden.

8.3.3.10 KOPERLAGEN OP DIVERSE ONDERGRONDEN
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Als tussenlaag wordt koper vaak aangebracht op verscheidene ondergronden.
Een aantal daarvan wordt hierna kort besproken. Voor de voorbehandelingen
wordt verwezen naar de hoofdstukken 2 en 3. Opgemerkt moet worden dat als
tussenlaag ook vaak stroomloos aangebrachte koperlagen worden gebruikt, bij-
voorbeeld voor het aanbrengen van metaallagen op kunststoffen.

Op aluminium wordt koper meestal neergeslagen na een zinkaatbeits of een
stannaatbeits. Rechtstreeks verkoperen is ook mogelijk via de tamponmethode
en ook met ondersteuning van ultrageluid, dat de oxidehuid op aluminium
verbreekt.

Magnesium ondergaat meestal ook een behandeling met zink.

Koper en koperlegeringen, die soms lood bevatten, worden voorverkoperd om
er een nikkel-chroomsysteem op te kunnen aanbrengen.

Koperlagen op zink zijn nodig als men het zink -vaak spuitgietwerk- wil ver-
nikkelen en verchromen.
Voor het verkrijgen van de gewenste laagdikte is de beste methode twee galva-
nische koperlagen van verschillende typen over elkaar aan te brengen, de eer-
ste laag uit een cyanidisch koperbad, zie 8.3.3.6, de tweede uit een zuur
koperbad, zie 8.3.3.2. Is om milieuredenen cyanidisch verkoperen ongewenst,
dan kan ook een pyrofosfaatkoperbad, zie 8.3.3.3, worden gebruikt. Er moet
dan echter ‘onder stroom’ worden ingehangen om contactkoper, een uitwisse-
lingsneerslag met slechte hechting te voorkomen. De methode met cyanidisch
voorverkoperen is zekerder.
De tweede laag kan eventueel mechanisch worden gepolijst, maar men past
voor dit doel vaker glansverkoperen toe uit zure glanskoperbaden met opvul-
lend vermogen, omdat dit economischer is. Daarna wordt direct vernikkeld.
Voor sierdoeleinden, waarbij men de koperkleur wenst, wordt koper, hetzij
neergeslagen uit hoogglansbaden dan wel nagepolijst op zink toegepast.

Roestvast staal wordt van een dikke koperlaag voorzien om de warmte van de
bodems van kookpannen gelijkmatiger te verdelen en zo aanbranden te voor-
komen.

8.3.3.11 NABEHANDELEN VAN KOPERLAGEN

Glanskoperlagen zijn fraai, maar weinig bestendig. Ze verkleuren aan de lucht
en zijn vingergevoelig. Door het aanbrengen van een blanke lak, eventueel
langs elektroforetische weg kan het fraaie uiterlijk worden behouden.
Door een chromaatpassivering kan men enige bescherming van koperlagen
krijgen; de kleur wordt daardoor donkerder.

8.3.3.12 ONTKOPEREN

Ontkoperen kan op de volgende manieren worden uitgevoerd:
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- van staal: anodisch in een cyanideoplossing met speciale handelsproducten
- van aluminium: chemisch in geconcentreerd salpeterzuur
- van roestvast staal: chemisch in salpeterzuur 1:1.

8.3.4 GALVANOPLASTIEK, ELEKTROFORMEREN

Galvanoplastiek of elektroformeren, Engels: electroforming, Duits:
Galvanoplastik, Frans: galvanoplastic, électroformage, behoort tot de oudste
toepassingen van de galvanotechniek. De definitie van deze techniek luidt:

‘Het langs galvanische weg aanbrengen van een metaallaag op een mal met
het doel deze van de ondergrond los te nemen en als afzonderlijk voorwerp
te gebruiken’.

In vroeger tijden legde men zich er vooral op toe langs deze weg kopieën te
maken van kostbare voorwerpen, zoals munten of sieraden uit de klassieke
oudheid, maar ook van producten uit de natuur, zoals kevers, bladeren enzo-
voort.
Door de verbetering van de toegepaste technieken heeft de galvanoplastiek de
laatste tientallen jaren een sterke uitbreiding ondergaan, waarbij vooral de
technische toepassingen belangrijk zijn geworden.
De voornaamste metalen voor de galvanoplastiek zijn nikkel en koper. Er zijn
echter geen redenen, waarom andere metalen niet voor hetzelfde doel zouden
kunnen dienen. Zo vervaardigt men bepaalde instrumentonderdelen wel van
massief zilver, goud of platina. Ook de kroon van Koningin Elizabeth van
Engeland (gewicht enige kilogrammen) is langs galvanoplastische weg van
goud vervaardigd.
Het is mogelijk bimetaalfolie te vervaardigen. Ook composieten (metalen met
insluitingen) kunnen langs galvanoplastische weg worden verkregen.

8.3.4.1 METALEN VOOR DE GALVANOPLASTIEK

In principe kan elk metaal, dat galvanisch tot een samenhangende laag kan
worden afgescheiden, ook voor de galvanoplastiek worden gebruikt.
Daarnaast is het proces uitvoerbaar met een aantal legeringen.
Van de vele metalen en legeringen, waarmee elektroformeren in de praktijk is
uitgevoerd, geeft tabel 8.64 een overzicht.
Het meest wordt gebruik gemaakt van de metalen, nikkel, nikkel-kobalt, zilver
en goud.
Meestal gebruikt men de bekende galvanische processen, waarvan bij de
bespreking van de diverse metalen onder 8.3 een uitvoerig overzicht is gege-
ven. Deze worden slechts, indien nodig, in geringe mate aangepast aan de
eisen die de galvanoplastiek stelt.
Meestal maakt men gebruik van processen, die in waterige oplossingen wor-
den uitgevoerd, maar de galvanoplastiek is ook mogelijk in niet-waterige bad-
vloeistoffen en zelfs in gesmolten zoutbaden, mits het materiaal van de onder-
grond, de mal of het model, tegen de hoge temperaturen van deze zoutbaden
bestand is. Naast zuivere metalen en legeringen wordt in de galvanoplastiek in
toenemende mate gebruik gemaakt van composieten (neerslagen met insluitin-
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gen). Dit kan zijn voor de gehele massa van het afgescheiden metaal, teneinde
dit een grotere stijfheid en hardheid te geven, maar soms wordt alleen als laat-
ste laag een composiet gebruikt, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een gro-
tere slijtvastheid.
Bij het galvanoplastisch vervaardigen van voorwerpen worden vaak ondersteu-
ningstechnieken gebruikt. Men brengt bijvoorbeeld bij de vervaardiging van
een matrijs eerst een laag nikkel aan, daar overheen een dikke laag koper
(sneller en goedkoper) en vervolgens wordt het geheel ondersteund door de
achterzijde vol te gieten met gesmolten metaal met een lager smeltpunt dan
nikkel en koper of, als de matrijs bij voldoend lage temperaturen wordt
gebruikt, met een kunsthars, zoals epoxyhars met gehakte glasvezel (chopped
strand) als versterking.

TABEL 8.64 Metalen voor de galvanoplastiek

Metaal Metaal

8.3.4.2 VERSCHILLEN TUSSEN GALVANOTECHNIEK EN GALVANOPLASTIEK

Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de galvanotechniek en de galvan-
oplastiek en hoewel beide processen op dezelfde elektrochemische grondsla-
gen berusten, zijn er toch enige belangrijke verschillen:

- Bij de galvanoplastiek hoeft het neerslag niet op de mal te hechten. Bij mal-
len voor herhaaldelijk gebruik brengt men zelfs een speciale lossingslaag
aan.

- De ondergrond, de mal, wordt na gebruik losgenomen en opnieuw gebruikt,
dan wel, als de vorm van de voorwerpen dit onmogelijk maakt, zodanig ver-
wijderd dat deze verloren gaat.

- Er worden veel grotere laagdikten
afgescheiden dan in de galvano-
techniek gebruikelijk is.

Het proces duurt daardoor lang en
kost gedurende die tijd installatie-
uren en energie.
Gedurende het proces zijn slechts
weinig manuren nodig, omdat één
man gemakkelijk een groter aantal
werkende units kan bewaken.
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8.3.4.3 WERKWIJZE BIJ HET GALVANOPLASTISCH VERVAARDIGEN VAN 
VOORWERPEN

Voor het galvanoplastisch vervaardigen van voorwerpen heeft men een vorm,
matrijs of mal nodig, waarop het metaal kan worden neergeslagen dat later
weer van deze mal wordt afgenomen. Deze vormen of mallen kan men in
twee groepen verdelen:

- mallen die zonder meer van het vervaardigde voorwerp kunnen worden los-
genomen

- mallen die niet kunnen worden losgenomen en dus moeten worden vernie-
tigd.

Voorbeelden van de eerste categorie treft men aan bij grammofoonplaat- en
CD-matrijzen en galvano’s; een karakteristiek voorbeeld van de tweede groep
vindt men bij golfpijpen.
De eerste groep kan eventueel een aantal malen worden gebruikt, de tweede
groep is altijd bestemd voor eenmalig gebruik.

Bij de mallen voor eenmalig gebruik moet het materiaal zó gekozen zijn, dat
dit gemakkelijk kan worden verwijderd. Een voorbeeld is was, dat eerst geme-
talliseerd moet worden, voordat men er een metaal op kan neerslaan. Het kan
na het galvanoplastisch vervaardigen van het voorwerp door smelten worden
verwijderd. Een ander voorbeeld vormen de aluminium mallen die na het gal-
vanoplastisch vervaardigen van nikkelen voorwerpen worden verwijderd door
ze op te lossen in loog.

Bij metalen mallen voor meermalig gebruik moet men altijd een scheidings-
laag toepassen om ervoor te zorgen dat het galvanoplastisch vervaardigde
voorwerp goed en zonder beschadiging van de vorm kan worden losgenomen.

Op een mal van roestvast staal brengt men zo’n scheidingslaag aan door een
behandeling met dichromaat, waardoor een oxidefilm ontstaat. Op een kope-
ren ondergrond werkt men vaak met een contactzilverneerslag, dat daarna
bovendien behandeld kan worden met natriumjodide.

In een aantal gevallen is het galvanoplastisch vervaardigde voorwerp niet sterk
of massief genoeg om zonder beschadiging te worden gebruikt. Bij de nikkel-
galvanoplastiek brengt men vaak achter de vervaardigde voorwerpen nog een
ondersteuning aan van koper (dat veel sneller wordt afgescheiden en boven-
dien goedkoper is). Andere werkwijzen worden ook wel toegepast, zoals het
ondersteunen aan de achterzijde met een gegoten metaallegering met een laag
smeltpunt, door metaalspuiten of door toepassing van een giethars.

Afhankelijk van het materiaal, waarvan de mal is vervaardigd, past men een
verschillende bewerkingsreeks toe.

Belangrijk is bij de galvanoplastiek dat het afgescheiden metaal zo gelijkmatig
mogelijk opgroeit. De badsamenstelling en de werkomstandigheden moeten
voor dit doel zo gunstig mogelijk worden gekozen. Zwevend vuil veroorzaakt
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haast altijd het opgroeien van knobbels. Daarom moeten de baden voor de
galvanoplastiek zorgvuldig en continu gefiltreerd worden. De stroomdichtheid
moet zodanig zijn dat geen verbranding optreedt en eventueel moet men door
anoden van een speciale vorm ervoor zorgen dat een zo gelijkmatig mogelijke
laagdikte ontstaat. Voor veel toepassingen van de galvanoplastiek is het van
groot belang dat de neerslagen spanningsvrij worden afgescheiden. Als men
bijvoorbeeld een grammofoonplaatmatrijs met inwendige spanningen zou ver-
vaardigen, zou deze bij het losnemen van de vorm, hol of bol gaan staan,
waardoor er geen goed product mee zou kunnen worden vervaardigd.
Speciale badsamenstellingen zijn hiervoor in een aantal gevallen nodig, even-
als speciale stroomvormen, zoals poolwisseling.

8.3.4.4 TOEPASSINGEN VAN DE GALVANOPLASTIEK

Tabel 8.65 geeft een opsomming van enige artikelen, voorwerpen en onderdelen
die galvanoplastisch zijn of worden vervaardigd. Men kent toepassingen voor het
vervaardigen van sieraden, gebruiksvoorwerpen en kopieën en ook technische
toepassingen, zoals vormen en matrijzen, onderdelen van apparaten en instru-
menten, drukplaten in de grafische industrie en prothesen in de tandheelkunde.

TABEL 8.65 Enige voorbeelden van galvanoplastisch vervaardigde voorwerpen

antennemasten voor vliegtuigen
bimetaal
brandstoftanks Apolloraketten
CD-matrijzen
drukplaten (galvano’s)
elektronische onderdelen
folie
glasvormen
grammofoonplaatmatrijzen
injectienaalden
instrumentonderdelen
kopieën van munten
kopieën van natuurproducten
kopieën van sieraden
kroon van Koningin Elizabeth van Engeland (enige kilo’s massief goud)
medische instrumenten en prothesen
nauwkeurige vormen voor explosieven
neuskegels van raketten
onderdelen voor deeltjesversnellers
persmatrijzen voor plaatwerk (o.m. autoportieren)
pitotbuizen
plaat
plastic vormen
prothesen voor de tandheelkunde
radargolfpijpen
reflectoren
ruwheidsplaten
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scheerbladen
straalpijpen voor raketten
strip
tafelgerei
theekannen
venturimeters
verbrandingskamers voor raketmotoren
vulpendoppen
zeefgaas
zinkspuitgietmatrijzen
zoutstrooiers

8.3.4.5 VOOR- EN NADELEN VAN DE GALVANOPLASTIEK

Voordelen:

- geschikt voor het vervaardigen van voorwerpen met een gecompliceerd
oppervlak, die anders alleen door moeilijke verspanende bewerkingen met
veel handwerk te maken zouden zijn

- kopieën van voorwerpen met een ongekend grote nauwkeurigheid, die door
geen enkele andere reproductiemethode wordt overtroffen (natuurproducten,
producten uit de oudheid, grammofoonplaatmatrijzen, CD-matrijzen)

- uitvoerbaar met een groot aantal metalen en legeringen.

Nadelen:

- langdurig proces; voor serieproductie een groot aantal units naast elkaar
gebruiken

- voorwerpen met diepe holten, blinde gaten of nauwe spleten zijn moeilijk of
niet te vervaardigen (stroomloze metaalafscheiding kan hiervoor soms een
oplossing bieden)

- verschil in uitzettingscoëfficient van het materiaal van de mal en van het
afgescheiden metaal. Dit is van invloed in warme baden. De toepassing van
gesmolten zoutbadprocessen is mede daardoor zeer beperkt

- inwendige spanningen in het neerslag, die tot vervorming van de voorwer-
pen leiden, wanneer ze worden losgenomen van de mal.
Daarom moeten processen worden gebruikt die neerslagen geven zonder
inwendige spanningen (of soms met drukspanningen om lossing van een
cilindrische mal mogelijk te maken).

- bij scherpe randen en hoeken, zowel in- als uitwendig, kan spanningsop-
bouw plaatsvinden die tot scheurvorming kan leiden.

Deze constructiedetails dienen daarom te worden vermeden. 

8.3.4.6 KOPERGALVANOPLASTIEK

Bij de kopergalvanoplastiek maakt men vrijwel uitsluitend gebruik van sulfaatko-
perbaden, 8.3.3.2. De grote afscheidingssnelheid en het nagenoeg spanningsvrij
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zijn van de neerslagen maakt deze baden voor de galvanoplastiek zeer geschikt.
Kopergalvanoplastiek past men dáár toe, waar de betere mechanische eigen-
schappen van nikkel niet noodzakelijk zijn. Soms kunnen bepaalde eigenschap-
pen van galvanisch afgescheiden koper, zoals het betere warmtegeleidingsver-
mogen, zelfs een voordeel betekenen ten opzichte van nikkel. In de grafische
industrie gebruikt men koperen galvano’s voor kleine en middelgrote series.
Bij nikkelen galvano’s, die voor grotere series worden gebruikt, past men vaak
een ondersteuning (backing) toe van galvanisch afgescheiden koper.

Een ruim toepassingsgebied vindt koper voor het galvanoplastisch vervaardi-
gen van vormen voor geblazen plastic artikelen (zoals poppen), alsmede voor
gietvormen voor het vervaardigen van imitatie houtsnijwerk uit zogenaamde
hot-melt plastics.

8.3.5 VERNIKKELEN

Nikkel is één van de meest gebruikte metalen in de galvanotechniek.
Het metaal kan voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Naast
galvanotechnische toepassingen wordt nikkel ook op ruime schaal gebruikt in
een grote verscheidenheid van legeringen: sterke, corrosievaste en hittevaste,
daarnaast in materialen met bepaalde fysische eigenschappen, zoals Invar, en
voor magnetische toepassingen. Voorts vindt men nikkel en nikkelverbindingen
in katalysatoren en pigmenten. De daarbij opgedane ervaring en kennis kan in
een aantal gevallen ook voor de nikkelgalvanotechniek worden gebruikt.

Door de ruime toepassing van galvanisch (en ook stroomloos) vernikkelen is
daar veel onderzoek naar verricht en er is veel kennis vergaard. Als deze ken-
nis wordt gepubliceerd en gebruikt kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat
vernikkelen een ‘moeilijk’ vak is. Als echter naar andere, minder vaak gebruik-
te metalen ook veel onderzoek zou zijn verricht zouden ook die waarschijnlijk
als moeilijk en gecompliceerd worden ervaren.
Naast decoratief en corrosiewerend vernikkelen is het terrein van galvanisch
vernikkelen in de loop der jaren uitgebreid met technisch vernikkelen, nikkel-
galvanoplastiek, nikkellegeringslagen en composieten. Daarnaast heeft het
stroomloos vernikkelen, zie hoofdstuk 9, zich een belangrijke plaats verwor-
ven.
Nikkel is taai, sterk, corrosievast, veelzijdig bruikbaar en niet al te duur.
Nikkelverbindingen zijn giftig; nikkelmetaal kan allergische reacties veroorza-
ken.
Nikkel, dat vaak samen met koper in de natuur wordt gevonden, werd vroeger
beschouwd als door berggeesten bedorven koper; de naam Satan of (Duits)
Alte Nick, (Engels) Old Nick leidde tot de naam nikkel.
Het metaal werd door de Zweedse chemicus Cromwell in 1751 voor het eerst
vrijgemaakt en hij toonde aan dat het een afzonderlijk element was. Hij deed
dit door erop te wijzen dat uit een nikkeloplossing op ijzer geen koper wordt
neergeslagen.
Al spoedig ontdekte men dat uit een oplossing van nikkelzouten, evenals bij
koper het geval was, door een elektrische gelijkstroom nikkel kon worden
neergeslagen. Dat was ook de methode waarmee Bergman in 1792 zeer zuiver
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nikkel verkreeg. Daarmee werd tevens de eerste stap gezet op weg naar de
elektrolytische nikkeltoepassingen.
Tabel 8.66 geeft een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van nikkel.

TABEL 8.66 Belangrijkste eigenschappen van nikkel

Soortgelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht) 8,902

Smeltpunt, ˚C 1453
Kookpunt, ˚C 2732
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 58,69

Atoomnummer 28
Elektrochemisch equivalent, mg/C 0,3041
Ampère-uurgewicht, g/Ah 1,0947
Valenties 2, daarnaast 0, 1, 3 en 4
Elektrische weerstand, 10-6 Ω cm 6,03 (3.59 x koper)
Warmtegeleiding, W/cmK 0,909 (0,23 x koper)
Kristalstructuur vlakkengecentreerd kubisch
Magnetisme matig ferromagnetisch
Curiepunt, ˚C *) 358
Elektrodepotentiaal -0,257 V

*) Temperatuur waarbij ferromagnetische stoffen hun ferromagnetisme verliezen en paramagnetisch
worden.

8.3.5.1 GALVANISCH VERNIKKELEN

Voor het aanbrengen van nikkellagen zijn galvanische processen het belang-
rijkst. Hoewel veel verschillende typen nikkelbaden bekend zijn vinden de sul-
faatbaden verreweg de meeste toepassing. In mindere mate worden de sulfa-
maat- en chloridebaden gebruikt.

Daarnaast vinden enige speciale nikkelbaden en nikkellegeringsbaden techni-
sche toepassing.
Na de langzaam werkende matnikkelbaden kwam als eerste nieuwe ontwikke-
ling in 1916 het Watts’ nikkelbad, met als voornaamste kenmerken: goede
anode-corrosie, weerstand tegen ‘verbrande’ plekken en grote afscheidings-
snelheid. Van het Watts’ nikkelbad zijn alle moderne glansnikkelbaden afge-
leid, figuur 8.17. 
De auto-industrie heeft als grootste afnemer van nikkel-chroomprocessen de
ontwikkelingen sterk beïnvloed.
Enerzijds geschiedde dit door het op grote schaal invoeren van diverse typen
galvaniseer-automaten, anderzijds door intensieve corrosiebeproevingen, die
ertoe moesten leiden dat nikkel-chroombedekkingen op bumpers en wieldop-
pen ongeveer dezelfde levensduur zouden hebben als de auto zelf.
Andere industrieën, die toch ook redelijk grote nikkelverbruikers waren, zoals
de rijwiel- industrie en de industrie van huishoudelijke apparaten, profiteerden
mee van de onderzoeksresultaten door en ten behoeve van de auto-industrie.
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Achtereenvolgens kwamen de volgende badtypen op de markt:

- matnikkel, napolijsten, daarna verchromen met voorafgaand ontvetten en
activeren

- glansnikkel, mits de ondergrond glanzend is (bijvoorbeeld gepolijst koper),
waarna op hetzelfde rek kon worden verchroomd (Duits: Durchfahren)

- glansnikkel met opvullend vermogen, dat glans opbouwt op een geborsteld
of fijngeslepen oppervlak; ook daarna direct verchromen.

Nikkelneerslagen hebben een belangrijk nadeel. Zelfs uit baden die de juiste
samenstelling hebben, continu gefiltreerd worden en onder de juiste omstan-
digheden worden gebruikt bevatten nikkelneerslagen tot betrekkelijke grote
laagdikten poriën. Pas bij een laagdikte van circa 50 micrometer kan men uit
een schoon, goed werkend bad met zekerheid van een porievrij nikkelneerslag
spreken. Deze laagdikten worden echter maar zelden toegepast.

Inmiddels was ook gebleken, dat de chroombedekking op nikkel-chroomsyste-
men niet alleen voor verfraaiing dient, maar dat deze wel degelijk een bijdrage
levert aan de corrosieweerstand van het gehele systeem. Zie daarvoor 8.3.8.
Diepgaand onderzoek toonde aan dat het oude matnikkel, dat gepolijst moest
worden, een veel betere corrosieweerstand vertoonde dan de moderne glans-
nikkeltypen, al dan niet met opvullend vermogen.

De oorzaak werd toen ook gevonden: De glansmiddelen, die in nikkelbaden
worden gebruikt, zijn bijna alle zwavelhoudend en er wordt een gering per-
centage (0,02-0,13%) zwavel in het nikkelneerslag opgenomen. Zwavel in nik-
kel is zeer schadelijk voor de corrosieweerstand.

Een aantal nieuwe ontwikkelingen volgden elkaar toen snel op. Op het gebied
van nikkelbedekkingen waren dat:

- dubbele nikkellagen, een vrij dikke laag halfglansmiddel met een laag zwa-
velgehalte en daar overheen een dunnere laag hoogglansnikkel. De corrosie
loopt dan niet door tot op het staaloppervlak, maar wijkt bij het halfglans-
nikkel aangekomen naar opzij uit

- drievoudige nikkellagen, waarbij de twee eerder beschreven lagen worden
gescheiden door een dunne nikkellaag met een extra hoog zwavelgehalte
om corrosieve doorboring van het gehele systeem met nog meer zekerheid
uit te sluiten

- speciale chroomlagen, zie daarvoor 8.3.8.

Helaas, deze nieuwe ontwikkelingen kwamen te laat voor de grootste afnemer,
de auto-industrie. Door de vele teleurstellingen hadden de ontwerpers zich al
op nikkel-chroomarme auto’s geworpen.

8.3.5.2 SULFAATNIKKELBADEN

Alle momenteel in gebruik zijnde sulfaatnikkelbaden zijn afgeleid van Watts’
nikkelbad.
De concentratie aan nikkelzouten is momenteel hoger dan in het oorspronke-
lijke Watt’s nikkelbad en om deze nikkelzouten in oplossing te houden moet
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bij hogere temperaturen worden gewerkt. Deze baden moeten daarom bij
voorkeur niet afkoelen, bijvoorbeeld in vakantieperioden, want dan kristalli-
seert een groot deel het nikkelsulfaat uit.
Het is dan moeilijk dit weer in oplossing te brengen.

Uit de geconcentreerde sulfaatnikkelbaden zijn de glansnikkelbaden ontwik-
keld. Hoogglansmiddelen voor nikkelbaden geven een hard, bros nikkelneer-
slag met grote inwendige spanningen. Daarom wordt de voornaamste taak, het
verkrijgen van korrelverfijning en daardoor halfglans, vervuld door halfglans-
middelen, meestal glansdragers genoemd.
Het nikkelneerslag dat dan ontstaat is niet al te hard en voldoende ductiel.
Door nu nog slechts een kleine hoeveelheid van een hoogglansmiddel toe te
voegen verkrijgt men een hoogglanzend nikkelneerslag zonder nadelige
mechanische eigenschappen.
Bekende glansdragers zijn: saccharine (o-sulfobenzoë-imide), paratolueensul-
fonamide, benzeensulfonamide, natriumbenzeenmonosulfonaat, natriumortho-
sulfobenzaldehyde en natriumnafteen 1.3.6.trisulfonaat. Enige van deze stoffen
hebben ook andere werkingen. Zo is saccharine een stof, die de inwendige
spanningen in het nikkelneerslag verlaagt.
De speciale groep glansdragers zijn die, welke naast halfglans ook opvullend
vermogen geven. De bekendste zijn: natriumallylsulfonaat en 1.4-butyn 2-diol.
Bekende hoogglansmiddelen tenslotte zijn gereduceerde fuchsine, fenosafrani-
ne, thioureum, N-allylchinolinebromide en 5-aminobenzimidazol-thiol-2.
Van de standaard sulfaatnikkelbaden is een aantal speciale nikkelbaden afge-
leid, bijvoorbeeld voor het afscheiden van fosforhoudend nikkel, hardnikkel en
zwart nikkel.

TABEL 8.67 Sulfaat nikkelbaden

Langzaam, mat nikkelbad

NiSO4.6 H2O *) g/l 150
NiCl2.6 H2O g/l 30
H3BO3 g/l 20
pH 5,5-5,8
temp., ˚C 20-30
A/dm2 0,5-1

*) hexahydraat met 6 H2O vooral in USA
heptahydraat met 7 H2O vooral in Europa
100 g NiSO4 .6 H2O = 107 g NiSO4 .7 H2O. 
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Watts’ nikkelbaden

1*) 2 3 4

NiSO4 .6 H2O g/l 240 240 300 225-410
NiCl2.6 H2O g/l 20 45 45 30-60
H3BO3 g/l 20 30 40 30-45
pH - 4,5-5,5 1,5-4,5 1,5-5,2
temp., ˚C - 46-70 46-60 46-71
A/dm2 - 2-8 2-10 1-10

*) Originele samenstelling

Snelle sulfaat-nikkelbaden

1 2 3 4

NiSO4.6 H2O g/l 270-450 300 75-110 120
NiCl2.6 H2O g/l 45-90 - - -
H3BO3 g/l 37-50 30 15 15
NH4Cl g/l - - 15-35 15
Na2SO4 g/l - - 75-110 -
pH 2,5-4,5 1,5-2,0 5,3-5,8 5-5,5
temp., ˚C 45-70 54 21-32 20
A/dm2 2-12 2-4 0,5-2,5 0,5-1

Hiervan zijn de moderne glansnikkelbaden afgeleid.

Nikkelbaden voor de grafische industrie

NiSO4.6 H2O g/l 35-65
NH4Cl g/l 5-15
pH 5,6-6,2
temp., ˚C 35
A/dm2 1-2

Nikkel in twee lagen

1e laag 2e laag

NiSO4.6 H2O g/l 300 300-375
NiCl2.6 H2O g/l 35 60-90
H3BO3 g/l 45 41-45
pH 3,5-4,5 4,0-4,2
temp., ˚C 54 66-71
A/dm2 5-7 6-8
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Sulfaatnikkelbad, trommel

1 2 3 4

NiSO4.6 H2O g/l 150-200 240-300 150-200 150
NiCl2.6 H2O g/l 60-75 60-75 150-200 -
NaCl g/l 150-200 - - -
NH4Cl g/l - - - 30
MgSO4.7 H2O g/l - 180-250 - -
H3BO3 g/l 40 40 40 30
pH 4,5-5,0 5,2-5,5 4,5-5,0 5-5,5
temp., ˚C 50-55 50-55 50-55 21-32

Hardnikkelbad

1 2 3

NiSO4.6 H2O g/l 180 180 70
NiCl2.6 H2O g/l 25 - -
NH4Cl g/l 25 25 5,4
H3BO3 g/l 30 30 -
pH 5,6-5,9 5,6-5,9 6,0-6,4
temp., ˚C 45-60 45-60 22-27
A/dm2 2,5-5 2,5-5 1,5

Trouble shooting bij sulfaatvernikkelen

Fout Mogelijke oorzaak

pitting ijzerverontreiniging, organische verontreiniging, 
te weinig anti-pitmiddel, te laag metaalgehalte, 
te laag boorzuurgehalte, te weinig beweging, 
te zuur, lekke pomp of filter

slechte spreiding metaalverontreiniging, organische verontreiniging,
chroomzuurverontreiniging, te veel 
waterstofperoxide, pH te laag

verbranding te weinig nikkel, te weinig boorzuur, pH te hoog,
te weinig beweging, plaatselijk te lage 
stroomdichtheid, te koel

ruwheid zwevend vuil, verbranding, zie aldaar, bad vuil,
kapotte anodezakken, pH te hoog, slecht gespoeld,
water te hard

brosse neerslagen organische verontreiniging, te veel waterstofperoxide,
metaalverontreiniging, onvoldoende ontvet, 
slecht gespoeld
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slechte hechting onvoldoende ontvet, slecht contact bij ontvetten,
slechte zuurdip, slecht gespoeld, erg vuil bad.

Speciaal bij glansnikkelbaden

nikkel moeilijk te lang gewacht voor verchromen, 
verchroombaar metaalverontreiniging, organische verontreiniging,

te veel glansmiddel

streperige neerslagen te weinig beweging, te veel glansmiddel,
metaalverontreiniging (vooral zink)

vlekken slecht ontvet, slechte zuurdip, slecht gespoeld,
silicaatvlekken uit ontvettingsbad.

8.3.5.3 SULFAMAATNIKKELBADEN

Sulfamaat vernikkelen vindt hoofdzakelijk toepassing voor technische doelein-
den.
Een belangrijke eigenschap van sulfamaatnikkelbaden is dat ze neerslagen
kunnen leveren met geringe inwendige spanningen en dat die spanningen
door bepaalde toevoegingen tot nul kunnen worden gereduceerd en zelfs in
drukspanningen kunnen worden omgezet.
Voor het afscheiden van dikke, spanningsvrije, technische nikkelneerslagen
zijn de sulfamaatbaden daarom zeer geschikt.
Ook in de galvanoplastiek vinden ze om die reden ruime toepassing.
Nikkelsulfamaat is tot een hoge concentratie in water oplosbaar, zodat gecon-
centreerde sulfamaatbaden mogelijk zijn, waarmee men zeer grote afschei-
dingssnelheid kan verkrijgen. In de grafische industrie en voor het vervaardi-
gen van grammofoonplaatmatrijzen en CD-matrijzen is dit een belangrijke
eigenschap. Zie tabel 8.68.

TABEL 8.68 Sulfamaatnikkelbaden

1 2 3 4

Ni-sulfamaat g/l 300 600 260-450 260-450
NiCl2.6 H2O g/l 30 5 30 0-30
H3BO3 g/l 30 40 35-40 30-45
pH 3,5-4,5 4,0 3-5 3-5
temp., ˚C 25-70 60 38-60 38-60
A/dm2 10-20 tot 40 2,5-30 2,5-30

(Ni-speedbad)

522



8.3.5.4 CHLORIDENIKKELBADEN

Nikkelchloride is tot een hoge concentratie in water oplosbaar en deze oplos-
sing geleidt de elektrische stroom beter dan een oplossing van nikkelsulfaat.
Daarom kan men in chloridebaden snel werken.
De neerslagen zijn tamelijk glad en fijn van structuur. Ze worden vooral voor
technische doeleinden gebruikt. Zie tabel 8.69.

TABEL 8.69 Chloride en chloride-sulfaatnikkelbaden
1 2 3 4

NiSO4.6 H2O g/l - - 200 150-225
NiCl2.6 H2O g/l 225-300 300 175 150-225
H3BO3 g/l 30-35 30 40 30-45
pH 1-4 2,0 1,5 1,5-2,5
temp., ˚C 38-60 55-65 45 43-52
A/dm2 2,5-3 2-15 2-13 2,5-15

8.3.5.5 WOOD’S NIKKELSTRIKES

De Wood’s nikkelstrikes zijn speciale vormen van chloridenikkelbaden. Ze
bevatten een hoog gehalte aan vrij zoutzuur. Daarom zijn ze geschikt voor het
aanbrengen van hechtende nikkellagen op ‘moeilijke’ metalen, zoals roestvast
staal en superlegeringen.
Vaak laat men deze materialen eerst korte tijd stroomloos in het Wood’s nik-
kelbad hangen om daarna pas, als het oppervlak is aangeëtst, tot afscheiding
van nikkel over te gaan. Daardoor wordt het bad wel verontreinigd met ijzer,
zodat men het met regelmatige tussenpozen moet reinigen of vervangen. Zie
tabel 8.70.
Een overeenkomstige werking wordt geclaimd van de minder bekende nikkel-
baden met een hoog vrij zwavelzuurgehalte, die in tegenstelling tot de Wood’s
baden geen corrosieve dampen afgeven.

TABEL 8.70 Wood’s nikkelstrikes

1 2
NiCl2.6 H2O g/l 240 240
HCl (d=1,19) 120 ml 240 ml
Fe g/l 7,5 max -
temp., ˚C 20-40 20
A/dm2 5-8 2-10
tijd 1/2-2 min 1/2-2 min

Nikkelstrike voor lood

NiSO4.6 g/l H2O 120
NH4Cl g/l 15
H3BO3 g/l 15
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pH 5,2-5,4
temp., ˚C 20-30
A/dm2 0,5-2

Nikkelstrike voor stroomloos vernikkelen

Ni-sulfamaat g/l 165-325
H3BO g/l 30-34
sulfaminezuur g/l 20
zoutzuur (d=1,19) 12 m/l
pH 1-1,5
temp., ˚C 20
A/dm2 1-10
tijd 30-60 s
anoden S-nikkel

Nikkelbaden met speciale magnetische eigenschappen

1 2

NiSO4.7 H2O g/l 130-140 -
NiCl2.6 H2O g/l - 120-140
CoSO4.7 H2O g/l 110-120 -
CoCl2.6 H2O g/l - 120-140
H3BO3 g/l 20-30 -
KCl g/l 10-15 -
NH4Cl g/l - 80-100
Na2H2PO2.H2O g/l - 8-10
pH 4-5 3-4
temp., ˚C 40-50 40-50
A/dm2 1-10 7-10
anoden 70% Co -

8.3.5.6 FLUOROBORAATNIKKELBADEN

Fluoroboraatnikkelbaden worden op beperkte schaal gebruikt.
Nikkelfluoroboraat is goed oplosbaar en de baden hebben een rendement van
100%. Deze baden worden uitsluitend voor technische doeleinden gebruikt.
Zie tabel 8.71.

TABEL 8.71 Fluoroboraatnikkelbaden
1 2 3

Ni(BF4) g/l 225-300 300 225-300
NiCl2.6 H2O g/l - - 0-15
H3BO3 g/l 15-30 30 15-30
pH 2,5-4,0 2,7-3,5 2,5-4,0
temp., ˚C 38-71 37-76 38-71
A/dm2 2,5-30 2-20 2,5-30
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8.3.5.7 NIKKEL-FOSFORBADEN

Door fosforhoudende bestanddelen aan nikkelbaden toe te voegen kan men
een fosforhoudend nikkelneerslag krijgen, dat men eventueel door een warm-
tebehandeling kan harden. Zie tabel 8.72.
Men bereikt daarmee overeenkomstige resultaten als met stroomloze nikkelba-
den die natriumhypofosfiet bevatten, zie hoofdstuk 9.

TABEL 8.72 Baden voor fosforhoudend nikkel

1 2 3 4

NiSO4.6 H2O g/l 330 175 150 175-330
NiCl2.6 H2O g/l 45 50 45 35-55
H3BO3 g/l 38 - - 0-4
H3PO4 g/l - 50 50 50 
H3PO3 g/l 0,2-2,2 1,5 40 2-40
pH 1,7-2,8 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-3,0
temp., ˚C 60-66 75-95 75-95 60-95
A/dm2 2 5-30 5-30 2-5

2-3% P 2-3% P 12-15% P
bij badbeweging

450 Vickers

8.3.5.8 ZWARTNIKKELBADEN

Voor het verkrijgen van zwarte nikkelneerslagen wordt aan de nikkelbaden een
zinkzout toegevoegd, alsmede natriumrhodanide.
Als regel wordt op de normale wijze ontvet, geactiveerd en voorvernikkeld in
een normaal nikkelbad. Daarna brengt men de voorwerpen over in het zwart-
nikkelbad, zodat alleen de buitenste laag uit zwart nikkel bestaat.

TABEL 8.73 Zwartnikkelbaden

1 2 3

NiSO4.6 H2O g/l 75 75 -
Ni(NH4)2(SO4)2 g/l 45 - -
NiCl2.6 H2O g/l - - 75
ZnSO4 . 7 H2O. g/l 38 30 -
ZnCl2.7 H2O g/l - - 30
(NH4)2SO4 g/l - 35 -
NH4Cl g/l - - 30
NaCNS g/l 15 15 15
pH 5,6-5,9 5,6 5,0
temp., ˚C 50-55 21-24 21-24
A/dm2 0,5-2,0 0,15 0,15-0,6
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8.3.5.9 NIKKELLEGERINGSLAGEN

Nikkel is een metaal dat met een groot aantal andere metalen gezamenlijk kan
worden neergeslagen.
Enerzijds treft men daarbij legeringen aan die langs andere weg, bijvoorbeeld
samensmelten, niet te verkrijgen zijn.
Anderzijds brengt de legeringsafscheiding bepaalde problemen met zich mee,
omdat het elektrochemische gedrag van verschillende metalen sterk uiteen-
loopt en omdat sommige legeringsbestanddelen werken als storende verontrei-
nigingen in nikkelbaden.

Door allerlei ingrepen in het galvanische proces, bijvoorbeeld complexvor-
ming van een storend bestanddeel, is het vaak mogelijk toch een legering af te
scheiden.
Het aantal mogelijke nikkellegeringen is zeer groot, zie de tabellen 8.74, 8.75
en 8.76. Deze zijn in de zeer omvangrijke literatuur over dit onderwerp uit-
voerig besproken. Wij zullen daaruit de typen kiezen die in de praktijk toepas-
sing vinden.

TABEL 8.74 Galvanisch afgescheiden binaire nikkellegeringen (de metalen en
niet-metalen zijn aangegeven met hun chemische symbolen)

Ag Cr Mn Pt Te
Al Cu Mo Re Ti
As Fe Nb Rh Tl
Au Ge Os Ru W
B In P S Zn
Cd Ir Pb Se Zr
Co Mg Pd Sn

TABEL 8.75 Galvanisch afgescheiden ternaire nikkellegeringen

Ni Ag Au Ni Co Pd Ni Cu Zn
Ni Au Cu Ni Co Pu Ni Fe Mn
Ni Cd Co Ni Co Sn Ni Fe Mo
Ni Cd Fe Ni Co Ti Ni Fe Sn
Ni Cd Se Ni Co V Ni Fe Te
Ni Cd Zn Ni Co U Ni Fe W
Ni Co Cr Ni Co W Ne Fe Zn
Ni Co Cu Ni Co Zn Ni Mo Re
Ni Co Fe Ni Cr Fe Ni P Re
Ni Co Mn Ni Cu Fe Ni P W
Ni Co Mo Ni Cu Mn
Ni Co P Ni Cu P
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TABEL 8.76 Enige quartaire galvanisch verkregen nikkellegeringen

Ni Ag Au Cu Ni Co Mn Se
Ni Ag Au Pd Ni Cu Fe Mo
Ni C Fe Mn Ni Cu Fe P
Ni Co Cr Fe Ni Fe Mn Mo
Ni Co Fe Mn Ni Fe Mn Se

Er zijn tal van redenen waarom legeringsafscheiding problemen ondervindt:

- Het ene metaal in oplossing verhindert de goede afscheiding van een lege-
ringsneerslag; dit wordt poreus, poedervormig, het bladdert af of het is op
een andere manier onbruikbaar.

- Een zuurrest die met het ene metaal een goed oplosbaar zout vormt geeft
met het andere metaal een oplosbaar zout dat een troebeling of een neerslag
in het bad vormt.

- Een pH, die voor één metaal een goed milieu vormt voor elektrolytische
afscheiding, leidt bij het andere metaal tot de vorming van een onoplosbaar
hydroxide.

- De metalen hebben een zo sterk uiteenlopende afscheidingspotentiaal, dat
de vorming van een legering met de gewenste samenstelling onmogelijk is.

Om deze moeilijkheden te ontlopen worden diverse maatregelen genomen om
toch de gewenste legering te verkrijgen, zoals:

- Wanneer het ene metaal veel gemakkelijker wordt neergeslagen dan het
andere moet men de badsamenstelling zo kiezen dat het gemakkelijkst
afscheidende metaal, dat is het edelste metaal, maar in geringe concentratie
aanwezig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nikkel-zinklegeringen met een
hoog nikkelgehalte.

- Soms is het mogelijk ondanks variaties in badsamenstelling een legering met
een vaste samenstelling te verkrijgen, zoals het geval is bij de tin-nikkellege-
ringen.

- Men kan één van de metalen complex binden, waardoor het zijn schadelijke
invloed niet kan uitoefenen. Een voorbeeld is het complex binden van drie-
waardig ijzer in nikkel-ijzerbaden.

- Soms stuurt men het afscheidingsproces door gescheiden stroomkringen te
gebruiken voor de twee metalen. Deze stroomkringen maken het mogelijk
de afscheiding van elk metaal afzonderlijk te regelen. Dit vindt plaats bij de
zink-nikkellegeringen.

- Men kan twee metalen uit twee baden afzonderlijk neerslaan. Een voorbeeld
is nikkel-cadmium, waarbij de twee lagen door een warmtebehandeling in
elkaar worden gediffundeerd.
Een andere toepassing van dit principe is het afwisselend neerslaan van een
groot aantal dunne lagen van koper en nikkel. Dit multi-lagenpakket wordt
vervolgens door een warmtebehandeling tot een legering gevormd.
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8.3.5.10 NIKKEL-IJZERBADEN

In de afgelopen jaren is het neerslaan van nikkel-ijzerlegeringen ingevoerd als
een methode voor het verminderen van de productiekosten.
De decoratieve nikkel-ijzerlegering levert een neerslag met een goede glans,
een sterk opvullend vermogen, een goede vervormbaarheid en het neerslag
kan bovendien goed verchroomd worden. De legering kan neergeslagen wor-
den op staal, messing, aluminium, zinkspuitgietwerk of kunststoffen, zowel aan
rekken of in trommels. 
De werkwijze is overeenkomstig aan het vernikkelen. Eventueel kan men
bestaande nikkelbaden omzetten in nikkel-ijzerbaden. Het grootste deel van
het ijzer in het bad is in tweewaardige vorm aanwezig. Speciale toevoegingen
zijn nodig om te zorgen dat het ijzer niet als hydroxide neerslaat.
De recepten, die in tabel 8.74 zijn opgenomen vermelden niet de speciale toe-
voegingen (handelsproducten) die in deze baden noodzakelijk zijn.
Driewaardig ijzer speelt een belangrijke rol in nikkel-ijzersystemen.Terwijl in
nikkel-kobaltbaden kobalt, evenals nikkel, alleen in tweewaardige vorm voor-
komt kan ijzer in nikkel-ijzersystemen twee- en driewaardig optreden. Reeds
bij pH 2,5 vormt driewaardig ijzer een onoplosbaar hydroxide. Daarom moet
de vorming van driewaardig ijzer door het toevoegen van reductiemiddelen
worden voorkomen of men moet het driewaardige ijzer complex in oplossing
houden.

Over de stabilisatoren in nikkel-ijzerbaden worden in de literatuur slechts glo-
bale aanduidingen gedaan. Het is wel duidelijk dat hydroxycarbonzuren, zoals
citroenzuur en vooral mengsels van dergelijke zuren, een belangrijke rol spe-
len om driewaardig ijzer als complex in oplossing te houden. Dit soort com-
plexvormers geniet de voorkeur boven reductiemiddelen.
Stabilisatoren moeten aan een aantal eisen voldoen. Ze moeten voldoende sta-
biel zijn bij de toegepaste temperaturen en pH en ze moeten de werking van
glansmiddelen niet storen.

De werkomstandigheden van glansnikkel-ijzerbaden vragen de nodige aan-
dacht:

De glans vermindert bij temperaturen lager dan 60 ˚C.
Een hoge pH bevordert het ontstaan van driewaardig ijzer.
Een te lage pH vermindert de glans.
Luchtagitatie bevorderde vroeger de vorming van driewaardig ijzer, maar met
moderne stabilisatoren speelt dit probleem niet meer.
Bij luchtagitatie wordt het ijzergehalte in het neerslag hoger dan bij kathode-
stangbeweging of stilstand van het bad. Het kan wel twee- tot driemaal zoveel
bedragen als in een niet-geagiteerd bad.

Een hoog driewaardig ijzergehalte vermindert de glans en het opvullend ver-
mogen. Bij langdurige stilstand moet de temperatuur dalen tot circa 50 ˚C, dan
blijft het bad stabiel.

Glansmiddelen in nikkel-ijzerbaden vertonen veel overeenkomst met de glans-
dragers en de hoogglansmiddelen in glansnikkelbaden.
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Bij een hoger ijzergehalte zijn bepaalde glansmiddelen onbruikbaar, andere
daarentegen zijn zeer effectief.
Het kathoderendement van nikkel-ijzerbaden is slechts iets geringer dan van
glansnikkelbaden; door een zeer hoog driewaardig ijzergehalte daalt het ren-
dement.
Het corrosiegedrag van nikkel-ijzerlagen is vergelijkbaar met glansnikkel in
nikkel-chroomsystemen. Wel is het zo dat de bruine corrosieproducten van
driewaardig ijzer meer opvallen dan nikkelcorrosieproducten. Dit heeft aanlei-
ding tot klachten gegeven.

Daarom zijn ook voor nikkel-ijzerlagen duplexsystemen ontwikkeld: een
onderlaag met 25% ijzer en een toplaag met 13% ijzer (handelsnaam Biloy).
Men kan dit systeem uit één bad verkrijgen door veranderen van de agitatie:
onderlaag sterke agitatie, toplaag weinig agitatie.
Verchromen van nikkel-ijzerlagen verloopt iets gunstiger dan het verchromen
van glansnikkel; passiviteit van het nikkel-ijzer treedt niet op.
De vervormbaarheid van nikkel-ijzerlagen is beter dan van glansnikkellagen.
Deze komt overeen met de goede ductiliteit van nikkel-kobaltlagen.

TABEL 8.77 Nikkel-ijzerbaden

1 2 3

NiSO4.6 H2O g/l 218 30-225 150 (50-150)
NiCl2.6 H2O g/l - 75-225 60 (30-90)
FeSO4.7 H2O g/l 1,2 10-75 10 (5-20)
H3BO3 g/l 25 45-50 45 (40-55)
NaCl g/l 10 - -
Na-laurylsulfonaat g/l 0,42 - glansmiddel
saccharine g/l 0,83 - stabilisator
pH 2,7 3-4 3,4 (3,0-3,8)
temp., ˚C 50 43-71 63 (60-70)
A/dm2 0,6-7,5 0,5-10 5 (2-10)

geeft Permalloy
(21% Fe)

8.3.5.11 NIKKEL-KOBALTBADEN

Nikkel-kobaltbaden zijn daarom interessant, omdat het de eerste glansnikkel-
baden waren.
Kobalt is belangrijk duurder dan nikkel, zodat men, toen andere glansmidde-
len ter beschikking kwamen weer van dit typen baden is afgestapt. Nikkel-
kobaltbaden worden gebruikt voor technische doeleinden en voor het verkrij-
gen van lagen met bepaalde magnetische eigenschappen.
Kobalt maakt nikkelneerslagen sterker en beter bestand tegen hoge temperatu-
ren. In de galvanoplastiek zijn diverse toepassingen van nikkel-kobaltbaden
bekend, zie 8.3.5.17.
Nikkel en kobalt bevinden zich beide in de achtste groep van het periodiek
systeem, hetgeen de overeenkomstige eigenschappen verklaart.
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IJzer, dat ook in deze groep voorkomt, kan in twee- en driewaardige vorm
optreden, nikkel en kobalt nauwelijks; ze treden vrijwel altijd tweewaardig op.
Deze drie metalen komen in ertsen vaak gezamenlijk voor.
Door nikkel met kobalt te legeren verbeteren de mechanische eigenschappen.
Nikkel-kobaltlagen kunnen langs elektrolytische weg (en ook stroomloos) ver-
kregen worden voor technische doeleinden. Bovendien worden ze gebruikt
om hun magnetische eigenschappen in geheugenelementen.

Nikkel-kobaltbaden kunnen worden gebruikt voor het verkrijgen van sterke
nikkellegeringslagen, waarvan de sterkte en hardheid ook bij hogere tempera-
turen behouden blijven. Een badsamenstelling geeft tabel 8.78.

TABEL 8.78 Samenstelling van een nikkel-kobaltbad

1 2

NiSO4.7 H2O g/l 130-140 200
CoSO4.7 H2O g/l 110-120 19 (2-20)
H3BO3 g/l 20-30 30
KCl g/l 10-15 -
NaCl g/l - 15
pH 4-5 -
temp., ˚C 40-50 20-21
stroomdichtheid A/dm2 1-10 1,5-5,6
anoden nikkel-kobalt nikkel-kobalt

Een Russisch bad dat laagdikten van 3-4 mm afscheidt van nikkel-kobaltlagen
tot 40% Co met een hardheid van 40 Rockwell C (circa 400 Vickers) geeft de
gunstigste resultaten bij gescheiden Ni- en Co-anoden, elk met een gescheiden
stroomkring.
De hardheid van deze lagen is afhankelijk van het kobaltgehalte, waarbij de
maximale hardheid ligt bij 35% kobalt, tabel 8.79.

TABEL 8.79 Hardheid van nikkel-kobaltlegeringen

g/l Co in het bad % Co in het neerslag Vickers hardheid

2,0 12 350
3,3 18 400
4,5 25 450
5,0 31 500
6,0 35 525
8,0 44 500

10,5 49 450
13,5 54 400
16,5 60 350
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Bij eenzelfde hardheid en verschillende werkomstandigheden kunnen de
andere mechanische eigenschappen sterk uiteenlopen, tabel 8.80.

TABEL 8.80 Nikkel-kobaltneerslagen met een hardheid van 450 Vickers

A/dm2 % Co in bad % Co in neerslag rek bij breuk %

4 3,8 24 1,5
z4 9,0 47 4,5
7 4,8 - 2,0
11,4 5,0 30 2,5
11,4 5,2 - 5,5

Magnetische eigenschappen van nikkel-kobaltlagen worden gebruikt bij de
vervaardiging van geheugenelementen. Vaak bevatten deze elektrolytisch ver-
kregen neerslagen ook fosfor, tabel 8.81.

TABEL 8.81 Nikkel-kobaltbad voor het verkrijgen van magnetisch bruikbare
neerslagen

NiCl2.6 H2O g/l 120-140
CoCl2.6 H2O g/l 120-140
NH4Cl g/l 80-100
NaH2PO2. H2O g/l 8-10
pH 3-4
temp., ˚C 40-50
A/dm2 7-10

Nikkel-kobaltfilms met 15-38% nikkel kunnen ook worden verkregen uit zure
sulfaatoplossingen. Ze bezitten een coërcitiefkracht van 200-600 Oersted en
een remanent magnetisme van 400-600 Gauss. Nikkel-kobalt-fosforfilms heb-
ben zelfs een coërcitiefkracht van 800 Oersted.
In sulfamaatnikkelbaden, in het bijzonder de baden van het Ni-speedtype wor-
den kobalttoevoegingen gebruikt om de hardheid te verhogen.
Men werkt als regel niet met legeringsanoden maar men voegt kobaltzouten
toe, naarmate die verbruikt worden. Zowel kobaltsulfaat, kobaltchloride als
kobaltsulfamaat worden daarvoor gebruikt.
Naast een verhoging van de hardheid tot boven 500 Vickers nemen ook de
inwendige spanningen toe. 
Behalve voor deklagen worden deze nikkel-kobaltneerslagen ook in de galvan-
oplastiek gebruikt voor vormen en matrijzen die bij hoge temperatuur dienst
moeten doen.
Wanneer men een neerslag met 50% kobalt verhit op 480 ˚C krijgt dit een
superplastisch karakter, waardoor vervormingen door smeden of warmpersen
mogelijk zijn.

Nikkel-kobalt-ijzerlegeringen die een goede weerstand hebben tegen corrosie
en die in bepaalde samenstellingen ook gewenste magnetische eigenschappen
bezitten kunnen op diverse manieren worden verkregen.
Sulfaatbaden bevatten de sulfaten van ijzer(II), kobalt en nikkel, boorzuur en
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ascorbinezuur om de oxidatie van ijzer tot ijzer(III) te voorkomen. Het uiterlijk
van de neerslagen is staalglanzend tot witachtig grijs. De samenstellingen die
kunnen worden verkregen zijn vermeld in tabel 8.82, eerste kolom.
Een ander badtype bevat de chloriden van nikkel, kobalt en ijzer(III), kalium-
pyrofosfaat en ammoniumcitraat. Samenstellingen van de verkregen neerslagen
zijn vermeld in tabel 8.82, tweede kolom.

TABEL 8.82 Samenstellingen van nikkel-kobalt-ijzerlagen (zie tekst)

nikkel 6-63 4-70
kobalt 5-55 9-72
ijzer 9-50 6-57
stroomdichtheid 20 A/dm2 -

8.3.5.12 NIKKEL-CHROOM- EN IJZER-CHROOM-NIKKELLAGEN

Het verkrijgen van bruikbare nikkel-chroomlegeringsneerslagen blijkt in de
praktijk zo moeilijk te zijn dat dit nog niet tot een bruikbaar proces heeft
geleid.
Hetzelfde is het geval met ijzer-chroom-nikkellegeringen waarmee een roest-
vast staalneerslag zou moeten worden verkregen. Bruikbare processen zijn er
nog niet.

8.3.5.13 NIKKEL-MOLYBDEENBADEN

Nikkel-molybdeenlegeringen met 25-30% Mo hebben een zeer hoge weer-
stand tegen aantasting in zuurstofvrije vloeistoffen met grote agressiviteit, zoals
zoutzuurbevattende mengsels.
Molybdeen kan niet langs galvanische weg uit waterige vloeistoffen worden
neergeslagen, maar voor Ni-Mo-legeringen lukt dit wel.
Ze zouden in principe geschikt zijn voor beschermende deklagen op staal.
Badsamenstellingen die voor dit doel ontwikkeld zijn vermeld in tabel 8.83.

TABEL 8.83 Nikkel-molybdeenbaden

0,2 M NiSO4 = 31 g/l
0,015 M Na2MoO4 = 3,1 g/l
0,030 M Na2MoO4 = 6,2 g/lof
0,060 M Na2MoO4 = 12,4 g/l
0,25 M trinatriumcitraat= 64,5 g/l

De neerslagen zijn slechts tot een beperkte laagdikte scheurvrij, maar door
gebruik te maken van een pulserende stroom konden laagdikten worden ver-
kregen van 20-30 µm dik.
Een topstroomdichtheid van 12 A/dm2 en een gemiddelde stroomdichtheid van
5,5 A/dm2 bleken gunstig te zijn.
Glanzende neerslagen werden verkregen bij pulsfrequenties van 10-100 Hz.
De Vickers hardheid van de neerslagen lag tussen 725 en 850.
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Bij een hogere gemiddelde stroomdichtheid daalden de inwendige spanningen
van 
80 N/mm2 bij 3 A/dm2 gemiddeld tot bijna 0 bij 9 A/dm2.

8.3.5.14 NIKKEL-WOLFRAAMBADEN

De metalen chroom, molybdeen en wolfraam komen voor in dezelfde groep
van het periodiek systeem, de groep 6B, men zou dus overeenkomstige eigen-
schappen verwachten.
In de galvanotechniek blijkt er een verloop op te treden van het lichtere
chroom via het zwaardere molybdeen naar het nog zwaardere wolfraam.

Voor de nikkellegeringen houdt dit in dat nikkel-chroomlegeringen niet tot
bruikbare afscheidingen hebben geleid en de nikkel-molybdeenlegeringen
alleen onder pulse plating een wellicht bruikbaar neerslag kunnen leveren, ter-
wijl de nikkel-wolfraamlegeringen zonder meer als succesvol kunnen worden
beschouwd.
Enige belangrijke toepassingen zijn daardoor mogelijk geworden.
Nikkel-wolfraambaden zijn zowel samengesteld op basis van nikkelsulfaat als
van nikkelsulfamaat. Drie samenstellingen zijn vermeld in tabel 8.84.

TABEL 8.84 Nikkel-wolfraambaden

1 2 3

NiSO4.7 H2O g/l 30 - -
Ni(NH2SO3)2 g/l - 70 -
NiCl2.6 H2O g/l - - 28
Na2WO4.2 H2O g/l 100 30 32
NH4Cl g/l - - 50
Na citraat g/l 100 90 100
temp., ˚C - 30-70 90
pH - 4-8 8,5
A/dm2 - 0,5-10 6,5

Andere nikkel-wolfraambaden zijn gebaseerd op sulfosalicylzuur met een
geringe concentratie aan wolfraam. De neerslagen werden verkregen bij 50 ˚C,
5-7 A/dm2 en een pH van 2,5. Deze lagen bezitten geringe inwendige span-
ningen.
Een neerslag dat 30-40% wolfraam, 60-65% nikkel en 0,25% borium bevat
heeft een zeer fijne kristalstructuur en een hardheid van 600-700 Vickers, die
door een warmtebehandeling kan worden opgevoerd tot 1000 Vickers.

Er zijn inmiddels toepassingen voor galvanisch afgescheiden Ni-W-legeringen
gevonden. Eén van de meest opvallende is het beschermen van matrijzen voor
het persen van beeldbuizen voor tv en monitors.
Deze matrijzen, die het warme glas met een nauwkeurigheid van 0,2 mm
moeten persen, werden vroeger hardverchroomd in een laagdikte van 
15-25 µm.
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Zo’n stempel haalde een levensduur van 8-12 uren, waarmee per uur 500-600
beeldbuizen geperst konden worden.
Bij een onderzoek van 20 andere technologieën, werd ook een nikkel-fosforle-
gering met 6-20% P betrokken. Hierdoor verbeterde de levensduur van de
stempels, die na het galvaniseren een hardheid bezaten van 500-600 Vickers,
en na een warmtebehandeling zelfs 1100 Vickers.
Een werkelijk revolutionaire levensduurverbetering werd verkregen met een
nikkel-wolfraamlegering met 25-40% W, die van 8 uur op 10-12 dagen werd
gebracht, dat wil zeggen 50- tot 80-voudige levensduurverbetering.
Na een hechtlaag op het stempelmateriaal, nodig in verband met het hoge
chroomgehalte daarvan, wordt 15-70 µm NiW neergeslagen met een hardheid
van 500-600 Vickers, die door de hoge temperatuur bij het glaspersen opliep
tot 1200 Vickers.
Het bad van kolom 1 in tabel 8.84 werd gebruikt.
Een probleem vormde het verwijderen van de oude NiW-laag, omdat dit door
slijpen niet mogelijk bleek. De ontnikkelvloeistof mag het staaloppervlak niet
aantasten. Er werd gewerkt met een bad dat perboraten en ammoniumcitraten
bevat dat per uur 15-20 µm van de laag oplost.

8.3.5.15 NIKKEL-CADMIUMLAGEN

Nikkel-cadmium wordt in de vliegtuigbouw gebruikt voor het beschermen van
de ‘hot section parts’ van vliegtuigturbinemotoren.
Bij lage temperatuur, wanneer de motor stilstaat, zorgt het cadmium hoofdza-
kelijk voor de corrosiewering. De oxidatieweerstand bij hoge temperaturen
wordt verkregen door het nikkel.
Cadmium is gevaarlijk wanneer het zich bij hoge temperatuur (boven het
smeltpunt, 594 ˚C) op staal, roestvast staal of superlegeringen bevindt. Het
dringt dan gemakkelijk in het metaal door en veroorzaakt cadmiumbrosheid
(liquid metal embritlement). Daarom moet bij het aanbrengen van nikkel-cad-
miumlagen een speciale techniek worden gevolgd. Eerst wordt het werkstuk
vernikkeld, vervolgens worden de randen over een breedte van 0,5-1 cm afge-
dekt en daarna wordt vercadmiumd.
Tenslotte wordt een nikkel-cadmiumpakket door verhitting in elkaar gediffun-
deerd tot een legering.

8.3.5.16 NIKKELCOMPOSIETEN

Composieten zijn in hun meest algemene zin samengestelde materialen, meest-
al vaste stoffen, waarin het ene bestanddeel, de continu fase, een ononderbro-
ken geheel vormt en waarin de andere fase discontinu of dispers aanwezig is.
Karakteristiek voor composieten is dat de samenstellende bestanddelen verschil-
lende eigenschappen hebben, waardoor de combinatie zich anders gedraagt:
harder, slijtvaster, minder vervormbaar of met andere glij-eigenschappen.
Homogene samenstellingen, zoals metaallegeringen en vaste oplossingen
rekent men niet tot de composieten.
De galvanotechnische processen, waarmee composieten worden vervaardigd,
noemt men ook wel dispersieplating en vroeger occlusionplating.

534



Het doel van het aanbrengen van composieten als galvanisch of stroomloos
neerslag is vrijwel steeds het veranderen van de mechanische eigenschappen
van het neerslag; zachte metalen worden harder, de tribologische eigenschap-
pen veranderen aanzienlijk, waarbij soms veel minder wrijving wordt onder-
vonden en in andere gevallen wordt de slijtvastheid sterk verbeterd.
De ingesloten deeltjes zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarvoor is het wel
nodig dat ze verankerd zijn in een sterke ondergrond. Vandaar dat in veel
gevallen daarvoor nikkel en nikkel-kobalt worden gebruikt.

Vervaardiging van composieten
Het vervaardigen van composieten is in principe eenvoudig. Aan een galva-
nisch of stroomloos werkend metaalafscheidingsbad wordt een hoeveelheid
van het gewenste materiaal, de disperse fase, toegevoegd en door voortdurend
roeren in het bad in beweging gehouden. Daardoor ontstaat het neerslag met
insluitingen.
De praktijk leert echter dat deze voorstelling van zaken wat al te eenvoudig is.
Speciale roer- en triltechnieken zijn soms nodig, toevoegingen aan de bad-
vloeistoffen helpen soms, bij de juiste dosering, om de gewenste eigenschap-
pen te verkrijgen. Soms wordt de poedervormige toevoeging eerst van een
metaallaag voorzien en soms zijn nabehandelingen noodzakelijk.

Men kan een aantal hoofdgebieden van composieten onderscheiden:
- dispersiegeharde lagen
- slijtvaste lagen
- corrosievaste lagen
- zelfsmerende lagen.

Nikkel met diamantsluitingen
Een klassiek en reeds jaren bekend voorbeeld van een composiet, die als
gereedschap wordt gebruikt, is de vervaardiging van tandartsboren. Door hoe-
kige diamantsplinters op te nemen in een galvanisch nikkelneerslag ontstaat
een boor met diamantbeiteltjes die het harde tandglazuur gemakkelijk doorbo-
ren. Uiteraard worden op de diamantdeeltjes grote krachten uitgeoefend, zodat
ze goed moeten hechten. Een taaie, sterke ondergrond, zoals nikkel is daar-
voor geschikt. Ook aan de hechting van deze taaie nikkellaag op de onder-
grond moet aandacht worden besteed.

Harde insluitingen voor het verhogen van de slijtvastheid
Evenals bij het vorige voorbeeld, tandartsboren, moet bij het verhogen van de
slijtvastheid aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan.
Zo moet de continu fase, het materiaal dat de deeltjes vasthoudt, voldoende
taai en sterk zijn en de ingesloten deeltjes moeten daarin goed hechten.

Vooral nikkel en nikkellegeringen komen daarvoor in aanmerking:
- nikkel
- stroomloos nikkel
- nikkel-kobalt
- nikkel-fosfor (galvanisch aangebracht)
- kobalt.
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De harde insluitingen, die voor het verkrijgen van de slijtvastheid moeten zor-
gen zijn:

- siliciumcarbide
- aluminiumoxide
- korund
- titaandioxide
- chroomcarbide
- chroomoxide
- wolfraamcarbide
- zirkoonoxide
- boriumnitride
- titaannitride.

Van de vele combinatiemogelijkheden die met deze matrixmaterialen en
insluitingen mogelijk zijn is in de loop der jaren het meeste onderzoek verricht
naar nikkel met insluitingen van siliciumcarbide. Deze worden in de praktijk
ook het meest toegepast en hieraan is in de vakliteratuur veel aandacht
besteed.

Uitvoering in de praktijk
Theoretische studies van het proces van composietplating en de praktijk zijn
elkaar nog niet zover genaderd, dat op grond van theoretische overwegingen
de badsamenstelling en de werkomstandigheden kunnen worden voorgeschre-
ven.
Door uitproberen kan men echter bij veel technische processen tot duidelijke
ervaringen komen, die tot praktisch bruikbare werkvoorschriften kunnen lei-
den, waarop eventueel een serieproductie kan worden gebaseerd.
De theoretische verklaring van wat in de praktijk is gevonden kan dan nog wel
verbeteringen opleveren.

Nabewerken van slijtvaste composieten
In tegenstelling tot eerder kort gememoreerde tandartsboren, waarbij men
gebruik maakt van niet geheel ingesloten diamantsplinters, moet men voor
slijtvaste loopvlakken de composieten zodanig nabewerken, dat geen harde
deeltjes daarbuiten steken, die extra slijtage van het tegenovergelegen materi-
aal veroorzaken.
In verband met de grote hardheid van siliciumcarbide is alleen naslijpen met
diamantgereedschap mogelijk.
Ook de uitzonderingsgevallen, waarbij als insluiting diamant wordt gebruikt,
vragen een (voorzichtige en langdurige) nabewerking met diamant.
Naast natuurdiamant is momenteel op voldoende schaal synthetische diamant
op de markt beschikbaar, die in het algemeen betere en gelijkmatiger mecha-
nische eigenschappen heeft dan natuurdiamant en vooral voor slijpdoeleinden
een grotere taaiheid bezit.
Diamant gereedschappen zijn momenteel in vele uitvoeringen op de markt en
ook voor het slijpen van oppervlakken met slijtvaste insluitingen, zoals silici-
umcarbide of aluminiumoxide zijn deze gereedschappen beschikbaar.
Vaak wordt na de slijpbewerking het behandelde oppervlak nog ultrasoon
gereinigd om eventuele losse deeltjes, die bij het slijpen zijn losgeraakt of zelfs
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resten diamant van de gereedschappen bevatten, geheel te verwijderen.
De Taber wear index is een maat voor de materiaalafname die optreedt. Tabel
8.85 geeft enige waarden voor harde materialen en composieten.
TABEL 8.85 Tabel wear index van harde materialen

Nikkel 12
Nikkel met chroomcarbide 3,0
Hardchroom 1,8
Nikkel met SiC 1,2
Nikkel WC 0,8
Nikkel met diamant 0,6

De hardheid van Ni-SiC-lagen worden uiteraard beïnvloed door het SiC-gehal-
te.
Bij 1% SiC is de hardheid van een zacht nikkeltype 280 Vickers en bij 8% SiC
is dat 440 Vickers.

Zelfsmerende composieten
Van de zelfsmerende composieten hebben vooral de nikkel-PTFE lagen een
grote bekendheid verkregen.
De goede glij-eigenschappen van PTFE (polytetrafluoretheen), ook bekend als
Teflon, worden in de techniek veel toegepast.
Er zijn echter ook andere composieten met smerende insluitingen bekend. De
meest gebruikelijke zijn:

- PTFE
- grafiet
- MoS2 (molybdeendisulfide)
- CaF2 (calciumfluoride).

Meestal worden deze smerende bestanddelen opgenomen in elektrolytische of
stroomloze nikkellagen, maar ook andere matrixmetalen worden gebruikt.
De goede glij-eigenschappen van Ni-PTFE lagen hebben geleid tot een ruime
toepassing in de auto-industrie (onder andere Citroën, BMW) en voorts bij de
vervaardiging van textielmachines, machines in de voedingsmiddelenindustrie
en in kantoormachines. Niflon is een bekende handelsnaam voor nikkel-PTFE
lagen.
De voornaamste functie van PTFE is dat het de laagste wrijving heeft van alle
polymeren, het daardoor langer droogsmerend is, waardoor geen vervuiling
door smeermiddelen optreedt.
PTFE is een vuilafstotende stof, die bestand is tot 300 ˚C, hetgeen voor de
genoemde toepassingen belangrijke eigenschappen zijn.
Vaak is een korte inloopperiode nodig om tot de optimale smeereigenschap-
pen te komen.
Door de moleculaire structuur van PTFE, waardoor kleine deeltjes van de
kunststof op het tegenovergelegen machinedeel worden afgezet, ontstaat een
situatie waarbij de over elkaar lopende delen als het ware op een film van
sterk afstotende PTFE wrijven.
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Wrijvingsslijtage, dat is glijdende slijtage, wordt door PTFE goed opgevangen.
Verspanende slijtage, zoals men uitoefent met de Taber Abraser, is weinig zin-
vol, omdat het materiaal dan snel wordt aangetast.

Een andere toepassing van Ni-PTFE treft men aan in condensorpijpen. PTFE
heeft een sterk afstotende werking voor andere stoffen, waaronder ook de
waterfilm, die zich in de condensorpijpen vormt. Deze film vloeit daardoor
sneller af, waardoor een dunnere, warmte-isolerende film op het oppervlak
achterblijft, zodat een grotere warmte-overdracht optreedt, waardoor het con-
denserend vermogen wordt vergroot.
Verdere toepassingen zijn hydraulische pomponderdelen, vormen voor rubber
en plastic en elektrische schakelaaronderdelen.

8.3.5.17 VOORBEHANDELEN VOOR HET VERNIKKELEN

Over de voorbehandelingen die voor het vernikkelen nodig zijn is veel onder-
zoek verricht en daaruit zijn complete voorbehandelingssystemen voortgeko-
men.
Enige standaard voorbehandelingsreeksen zijn vermeld in de tabellen 8.86 en
8.87.

TABEL 8.86 Behandelingsreeksen voor siervernikkelen- verchromen van staal

Direct op staal Met voorverkoperen

slijpen slijpen
borstelen borstelen
alkalisch of dampontvetten alkalisch of dampontvetten
spoelen, indien alkalisch ontvet spoelen, indien alkalisch ontvet
elektrolytisch ontvetten elektrolytisch ontvetten
spoelen spoelen
activeren activeren
- spoelen
- cyanidisch voorverkoperen
- spoelen
- opvullend zuur glansverkoperen
- spoelen
opvullend hooglansvernikkelen hoogglansvernikkelen
spoelen spoelen
verchromen verchromen
spoelen spoelen
drogen drogen
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TABEL 8.87 Behandelingsreeksen voor siervernikkelen-verchromen van 
messing

Met voorpolijsten Met voorbeitsen

slijpen -
borstelen -
dampontvetten of zwak dampontvetten of zwak
alkalisch ontvetten alkalisch ontvetten

spoelen, indien alkalisch ontvet spoelen, indien alkalisch ontvet
elektrolytisch ontvetten -
spoelen -
activeren glansbeitsen
- spoelen
glansvernikkelen glansvernikkelen
spoelen spoelen
verchromen verchromen
spoelen spoelen
drogen drogen

Voor sommige metalen zijn speciale voorbehandelingen nodig. Dit zijn bij-
voorbeeld gietijzer, roestvast staal, chroom, zink, aluminium en magnesium.
Deze voorbehandelingen worden meer in detail besproken in hoofdstuk 2.

8.3.5.18 NABEHANDELEN NA HET VERNIKKELEN

De meest voorkomende behandeling na siervernikkelen is verchromen, 8.3.8.

Soms wordt op nikkel een blanke kleurlak aangebracht, bij voorkeur elektrofo-
retisch, waardoor speciale effecten worden verkregen.

8.3.5.19 VERNIKKELEN OP ALUMINIUM

Om aluminium te kunnen vernikkelen, een vaak uitgevoerde bewerking, kan
men kiezen uit een aantal speciale voorbehandelingen:

- zinkaatbeits (het meest toegepast), zie hoofdstuk 2 
- stannaatbeits, hoofdstuk 2
- fosforzuuranodiseren, hoofstuk 13
- zwavelzuur-fosforzuuranodiseren, hoofdstuk 13.
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TABEL 8.88 Nikkelstrikes na zinkaatbeits op aluminium

NiSO4 g/l 142 Ni-acetaat g/l 65
(NH4)2SO4 g/l 34 H3BO3 g/l 45
NiCl2 g/l 30 glycolzuur 70% g/l 60
Ni-citraat g/l 140 saccharine g/l 1,5
Na-gluconaat g/l 30 Na-acetaat g/l 50
pH 6,8-7,2 pH 5,5
temp., ˚C 57-66 temp., ˚C 20
A/dm2 9,5-13 A/dm2 2,5
tijd 30-45 s tijd 2 min
beweging geen beweging ja

8.3.5.20 NIKKELLAGEN OP ROESTVAST STAAL

Vernikkelen van roestvast staal wordt als regel uitgevoerd na een Wood’s nik-
kelstrike, 8.3.5.5, als voorbehandeling.

8.3.5.21 VERNIKKELEN VAN ZINK

Nikkel is de meest toegepaste metaalbedekking op zink, in het bijzonder spuit-
gietwerk, voor decoratieve en corrosiewerende doeleinden. Het wordt uitslui-
tend langs galvanische weg aangebracht, vrijwel steeds op een onderlaag van
koper of messing, 8.3.3.6, 8.3.3.2 en 8.3.3.7.
De aanbevolen methode is eerst cyanidisch verkoperen, gevolgd door zuur
(glans)verkoperen. Voor het verkrijgen van een goede corrosieweerstand is het
nodig dat een behoorlijke totale laagdikte koper + nikkel wordt gebruikt.
Bovendien moet het nikkel porievrij zijn. Nikkelsystemen met meer dan één
nikkellaag, 8.3.5.2, zijn voor toepassing op zink belangrijk.
Er is een nikkelbadtype bekend dat direct op zink kan worden gebruikt, maar
hieruit kan men alleen een bedekking met een goede corrosiewering verkrij-
gen als de nikkellaagdikte voldoende groot is, tabel 8.89.
Nikkellagen van inferieure kwaliteit, te dun of poreus, leiden tot de vorming
van blaasjes en putcorrosie. Dit verschijnsel kon veelvuldig worden geconsta-
teerd aan deurkrukken en kofferdekselscharnieren van personenauto’s.

TABEL 8.89 Vernikkelen direct op zinkspuitgietwerk

NiSO4.6 H2O g/l 100
Ni(NO3)2 g/l 20
Ni-citraat g/l 66
NH4Cl g/l 35
EDTA g/l 60
triëthanolamine g/l 40
NaHSO3 g/l 20
pH 7
temp., ˚C 60
A/dm2 4
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8.3.5.22 VERNIKKELEN VAN ANDERE METALEN

Op diverse andere metalen worden om uiteenlopende redenen nikkellagen
aangebracht. Daarvoor zijn vaak speciale voorbehandelingen nodig. Een bij-
zondere groep vormen de ‘refactory metals’, metalen met een hoog smeltpunt,
zoals titaan, zirkoon, vanadium, wolfraam en uraan. Ze moeten toegankelijk
gemaakt worden door speciale beitsbewerkingen, zie hoofdstuk 3.

8.3.5.23 NIKKELLEGERINGEN VOOR CONTACTMATERIALEN

Er zijn veel pogingen ondernomen om de kostbare edelmetaalcontacten uit de
elektronica te vervangen door legeringen van onedele metalen.
Nikkellegeringen spelen daarbij een belangrijke rol.
Nikkel, gelegeerd met fosfor, antimoon, arseen, germanium, bismut, indium en
zink zijn daarbij beproefd.
Men heeft een verouderingsprocedure ontwikkeld om de verkregen legeringen
te beproeven. Deze beproeving wordt uitgevoerd gedurende 72 uur in 95% RV
bij 75 ˚C. De contactweerstand, Rc, moet dan laag blijven. Indien de contacten
worden belast met 50 g wordt een contactweerstand groter dan 100 milli-ohm
als de grens beschouwd. Bij een aantal legeringen worden veel lagere weer-
standen gemeten, vaak kleiner dan 20 mΩ.
Bij deze uitvoerige onderzoekingen werden uiteenlopende samenstellingen
van nikkellegeringen beproefd:

- nikkel met 3-8% fosfor was gunstig
- nikkel-arseen bij pulse plating verkregen als een glanzend neerslag had een

Rc < 50 mΩ bij 5-12% As
- nikkel-antimoon vertoonde een overeenkomstig gedrag
- nikkel-bismut was gunstig maar had een slechte hechting
- nikkel-germanium was gunstig met een Ge-gehalte beneden 15%
- nikkel-indium is onderzocht bij indiumgehalten van 0,1-80%. Daarbij bevin-

den zich gunstige legeringen
- nikkel-zinklegeringen die bij een zinkgehalte boven 1% glanzend zijn, ble-

ken eveneens mogelijkheden te bieden.

De beproefde baden waren meestal samengesteld op basis van nikkelsulfaat of
nikkelchloride, de betreffende toevoegingen als oplosbare zouten en voorts
boorzuur als stabilisator en complexerende middelen, zoals citroenzuur of
wijnsteenzuur, om de producten in oplossing te houden.
De onderzoekingen worden nog steeds voortgezet omdat vervanging van het
kostbare goud voor een aantal toepassingen in de elektronica mogelijk lijkt.
Enige badsamenstellingen zijn weergegeven in de tabellen 8.90 en 8.91.
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TABEL 8.90 Nikkel-indiumbaden van contactmateriaal

1 2 3 4 5

NiSO4.7 H2O g/l 123 132 132 125 93,5
In2(SO4)3.9 H2O g/l 0,24 1,7 3,2 17 60
H3BO3 g/l 30 30 30 30 -
temp.,°C 22 50 50 22 22
pH 2,0 2,0 2,0 1,75 2,25
A/dm2 2-6 2-12 1-12 4 4-14

TABEL 8.91 Nikkel-zinkbad voor contactmateriaal

NiSO4.7 H2O g/l 300
NiCl2. 6 H2O g/l 60
H3BO3 g/l 38
ZnSO4.7 H2O g/l al naar gewenste legering

Zn: Ni in bad 0,1 0,5 0,7 2,7 6,4
Zn: Ni in neerslag 0,5 0,5 1,5 12,7 19,1

8.3.5.24 VERNIKKELEN VAN NIET-METALEN

Niet metalen, kunststoffen, keramische materialen en ook natuurproducten
vragen speciale voorbehandelingen om te kunnen worden vernikkeld. Deze
worden beschreven in hoofdstuk 2.

8.3.5.25 ONTNIKKELEN

Voor het verwijderen van nikkellagen zijn diverse specialité’s in de handel.

Algemene producten voor het ontnikkelen zijn:
van staal: chemisch in een cyanide-oplossing plus activator 
anodisch in verdund zwavelzuur plus glycerol
van aluminium: chemisch in warm salpeterzuur 1:1
van koper: chemisch in verdund zwavelzuur plus activator plus inhibitor
anodisch in zwavelzuur plus glycerol
van roestvast staal: chemisch in salpeterzuur 1:1

8.3.5.26 NIKKELGALVANOPLASTIEK

De algemene principes van de galvanoplastiek, het elektroformeren zijn
besproken in 8.3.4.
De galvanische badvloeistoffen die voor het elektroformeren met nikkel wor-
den gebruikt zijn het Watts’ nikkelbad, het sulfamaatnikkelbad en het snelle
sulfamaatnikkelbad. 8.3.5.2 en 8.3.5.3. Vooral uit de sulfamaatnikkelbaden
kan men spanningsvrije neerslagen verkrijgen.
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Nikkel-kobaltlegeringen dienen voor het vervaardigen van matrijzen en vor-
men die aan hoge temperaturen blootstaan. Dit zijn bijvoorbeeld zinkspuitgiet-
matrijzen en glasvormen.
Ook mangaanhoudende nikkelneerslagen, die bij hoge temperaturen minder
gevoelig zijn voor opgenomen zwavelverbindingen worden toegepast.

Belangrijke toepassingsgebieden van de nikkelgalvanoplastiek zijn vormen en
matrijzen, waaronder grammofoonplaat en CD matrijzen, drukplaten voor de
grafische industrie, kalibers, kathoden voor elektrochemisch bewerken, vonke-
rosie-elektroden, zeefgaas en slijpmiddelhoudende lagen. Zeer grote voorwer-
pen kunnen langs galvanoplastische weg feilloos worden vervaardigd. Een
voorbeeld daarvan vormen de bodems van de grote brandstoftanks voor vloei-
bare zuurstof en waterstof die in de Apollo maanraketten zijn gebruikt.
Bij de vervaardiging van grammofoonplaten en CD’s is deze techniek tot een
hoge graad van perfectie uitgewerkt. Tegenwoordig gaat men meestal uit van
een bandopname, die in een was- of kunststofplaat wordt gesneden, waarop
door opdampen of door chemische reductie een zilverlaag wordt aangebracht.
Deze zilverlaag wordt vervolgens vernikkeld en daarna eventueel van een
koperen steunlaag voorzien. Het zo gevormde negatief, de ‘vader’, zou reeds
geschikt zijn om er grammofoonplaten van te persen, maar meestal geeft men
er de voorkeur aan hiervan door een dubbele herhaling van het proces via de
‘moeder’ dochtermatrijzen te maken. Ook bij deze herhaalde copiëring blijven
de fijnste details in minigroefplaten volledig behouden en wordt aan de klank
van de opname geen schade gedaan. Ook bij de vervaardiging van CD’s speelt
de galvanotechniek een belangrijke rol.

In de grafische industrie treft men naast geheel nikkelen galvano’s in overgrote
meerderheid de nikkel-kopergalvano’s aan. Men vervaardigt hierbij eerst een
nikkelen schaal die vervolgens met koper wordt opgedikt, waarna er een
ondersteuning van lettermetaal of een andere legering met een laag smeltpunt
achter wordt gegoten.

Badvloeistof vrij van zwevend vuil
Een zeer nauwkeurige weergave van de oppervlaktegesteldheid van de bij de
nikkelgalvanoplastiek gebruikte mallen maakt het mogelijk matrijzen te ver-
vaardigen die -indien het nikkelneerslag zuiver genoeg is- tot in de fijnste
details de vorm van de mal weergeeft.
Een volledige afsluiting van het nikkelneerslag op het substraat is daarvoor een
vereiste. Bij de voorbehandeling mag geen vreemd materiaal op de mal achter-
blijven en de geringste gasbelletjes dienen afwezig te zijn.
Omdat de laagdikte bij de galvanoplastiek veelal groter is dan bij de normale
galvanotechniek bestaat ook het gevaar dat kleine ingesloten onzuiverheden
knopvormig uitgroeien. Mechanische verwijdering van zulke fouten houdt
grote gevaren in voor beschadiging en daardoor afkeur van het vervaardigde
product.
Door intensieve badfiltratie en door afdekken van de baden bij stilstand kan
men reeds veel bereiken.
Om de neiging tot knopvorming verder te voorkomen kan men vernikkelen
met poolwisseling, waarbij beginnende onregelmatigheden in de anodische
fase met voorrang kunnen worden opgelost.
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Men past dan een hoge frequentie van de poolwisseling toe, ongeveer 400 Hz.
om onregelmatigheden die zich in het neerslag vormen direct te verwijderen.
De twee- of drievoudig opgestapelde nikkelatomen in het overigens gladde
neerslag hebben een grotere energie-inhoud en ze worden daardoor anodisch
sneller opgelost.

Inwendige spanningen
Chloriden zijn nodig om een voldoende anodecorrosie te verkrijgen, maar ze
veroorzaken ook inwendige spanningen. Het gebruik van gemakkelijk oplos-
sende anoden -vooral de S-nikkelanoden- is daarom gewenst.
In sommige baden wordt in plaats van nikkelchloride gebruik gemaakt van
nikkelbromide.
Hierdoor ontstaan minder inwendige spanningen.
Omstandigheden, waardoor inwendige spanningen in het nikkelneerslag ont-
staan, zijn gelegen in badverontreinigingen en in de werkomstandigheden.
Van de opgeloste verontreinigingen zijn vooral ijzer en organische stoffen,
zoals afbraakproducten van glansmiddelen schadelijk.
Een nikkelbad voor de galvanoplastiek moet regelmatig op deze verontreini-
gingen worden gecontroleerd. Herhaalde badreiniging is omslachtig en hinder-
lijk voor een regelmatige productie.
IJzer kan eventueel in een apart badgedeelte, dat wordt gevoed door de filter-
pompen, door elektrodialyse worden verwijderd.
Organische afbraakproducten verwijdert men met actieve kool, waarbij echter
ook het glansmiddel voor een deel verdwijnt, zodat een nauwkeurige nadose-
ring noodzakelijk is. Een zorgvuldige analytische controle is daarvoor nodig.
Van de werkomstandigheden, die de inwendige spanningen beïnvloeden, kun-
nen vooral genoemd worden de combinatie van stroomdichtheid en badbewe-
ging.
De positie van de voorwerpen ten opzichte van de anoden en de badvloeistof-
beweging die over het gehele oppervlak gelijkmatig is en zeker geen plaatsen
met flauwe badbeweging bevat, zijn essentieel voor het vermijden van inwen-
dige spanningen.
Voor de nikkelgalvanoplastiek worden baden gebruikt die veel overeenkomst
vertonen met de normale sulfaat- en sulfamaatbaden.

Tabel 8.92 geeft van enige baden de samenstelling en de werkomstandighe-
den.
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TABEL 8.92 Nikkelbaden voor de galvanoplastiek

Sulfaat Sulfamaat Snel sulfamaat

nikkelsulfaat g/l 225-300 - -
nikkelsulfamaat g/l - 315-450 550-850
nikkelchloride g/l 37,5-52,5 0-22,5 3-7
boorzuur g/l 30-45 30-45 10 tot verz.
temp.,°C 46-66 32-60 45-60
agitatie ja ja ja, krachtig
A/dm2 3-11 0,5-32 1-45
pH 3,0-4,2 3,5-4,5 3,5-4,5
Hardheid, Vickers 130-200 170-230 220-400

Voor hittevaste galvanoplastisch vervaardigde voorwerpen worden nikkel-
kobaltbaden gebruikt. Tabel 8.93 geeft enige samenstellingen.

TABEL 8.93 Enige nikkel-kobaltbaden

Nikkel-kobaltsulfamaat Snel nikkel-kobaltsulfamaat

totaal Ni + Co g/l 90 Ni 100-120 g/l
verhouding Ni:Co g/l 5:20 Co tot 12 g/l
nikkelbromide g/l 15 nikkelchloride 5 g/l
boorzuur g/l 40 30 g/l
temp.,°C 50 60
pH 3,8-4,2 3,5-4,5
A/dm2 2,2-5,4 1-3

Galvanisch gewenste eigenschappen van het nikkelneerslag
Voor een succesvolle toepassing van galvanoplastisch uit nikkel vervaardigde
voorwerpen is het noodzakelijk dat deze aan een aantal eisen voldoen.
Sommige van die eisen zijn inherent verbonden aan de keuze van nikkel,
zoals de mechanische eigenschappen en de corrosieweerstand.
Andere moeten door de werkomstandigheden bij de nikkelafscheiding of door
de vormgeving van de mallen worden verkregen.

Scheurvorming bij scherpe inspringende hoeken
Door de aanwezigheid van glansmiddelen in het nikkelbad ontstaat een laag-
vormige opbouw van het neerslag.
Bij inwendige holten mogen de hoeken niet scherp zijn uitgevoerd, omdat het
nikkelneerslag dan op de plaats waar de vlakken samenkomen een zwakke
plek ontwikkelt. Men moet, om een voldoende sterkte van het galvanoplas-
tisch vervaardigde voorwerp te verkrijgen, deze inspringende hoeken afgerond
uitvoeren, waardoor het neerslag zich zonder zwakke plek kan ontwikkelen.

Vervaardiging van galvano’s of drukplaten
In verband met de mechanische eigenschappen van nikkel was het te ver-
wachten dat geheel nikkelen galvano’s in de praktijk nog beter zouden vol-
doen, een veel langere levensduur zouden hebben dan de jarenlange toege-
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paste koperen galvano’s en daardoor in de praktijk goedkoper zouden zijn.
Door het ter beschikking komen van nieuwe nikkelbadtypen: naast de Watts’
sulfaatbaden ook sulfamaat- en fluoroboraatbaden en door meer inzicht in de
werking van de toevoegingen kon men een succesvol sulfamaatbad ontwikke-
len. Het criterium hierbij was de geringe inwendige trekspanning van slechts
10 N/mm2 tegenover 110 N/mm2 voor het fluoroboraatbad en 170 N/mm2

voor het sulfaatnikkelbad. (Inwendige spanningen worden momenteel ook
weergegeven in Mpa; 1 Mpa = 1 N/mm2.)
De afscheidingssnelheid van het vernikkelen uit een sulfamaatbad kan worden
verhoogd door het bad geconcentreerd te maken en een hogere stroomdicht-
heid toe te passen. Bij een standaardbad met 250-300 g/l nikkelsulfamaat is
een stroomdichtheid van 5-7 A/dm2 gebruikelijk. Bij een snel sulfamaatbad,
zoals het Inco Ni-speed proces, wordt 600 tot zelfs 700 g/l nikkelsulfamaat
gebruikt en een stroomdichtheid van 15 A/dm2. Het vervaardigen van een nik-
kelgalvano, waarvoor onder normale omstandigheden anderhalf à drie uur
nodig is kan dan in een uur worden gerealiseerd.
Als toevoegingen aan sulfamaatnikkelbaden voor dit doel wordt gebruikt ben-
zeendisulfonzuur, 1 g/l, om ook bij een hogere badtemperatuur de hardheid
van het neerslag op peil te houden. Er moet ook een bevochtiger worden
gebruikt om waterstofpitting te voorkomen. De bevochtiger moet een niet-
schuimend type zijn, omdat ook badbeweging en luchtdoorblazing plaatsvin-
den. Een veel te hoog bevochtigergehalte doet grijze neerslagen ontstaan.
Een latere ontwikkeling is het gebruik van een gemengd sulfamaat-fluorobo-
raatbad, waarmee verbranding aan de randen (normaal te bestrijden met een
boorzuurgehalte van 30 g/l) verder wordt voorkomen.
Het gebruik van gemakkelijk te beschadigen wasvormen is in latere tijden ver-
vangen door een vorm van vinylplastic die van het voorverwarmde origineel
wordt overgenomen in een vormpers. Het reinigen en gevoelig maken kunnen
op de gebruikelijke manier plaatsvinden.
Met koper-nikkelgalvano’s is het maken van 750 000 afdrukken mogelijk.
Geheel nikkelen galvano’s hebben een levensduur van 2 000 000 afdrukken.
Het verchromen, dat vaak op nikkel-kopergalvano’s werd uitgevoerd om de
levensduur te verlengen is dan meestal niet nodig.

Geëlektroformeerde zinkspuitgietmatrijzen en glasvormen
Het galvanoplastisch vervaardigen van matrijzen voor kunststoffen en rubber is
een gebruikelijke en veel toegepaste techniek. De hardheid van deze matrijzen
wordt (door toevoegingen aan het nikkelbad) meestal op 250-400 Vickers
gehouden.
In verband met het zwavelgehalte van het neergeslagen nikkel mogen deze
matrijzen niet worden gebruikt bij temperaturen boven 200 °C, omdat anders
brosheid optreedt.

Onderzoekingen hebben aangetoond dat door toevoeging van kobalt aan het
snelle sulfamaatnikkelbad (Ni-speed bad) niet alleen een grotere hardheid van
het neerslag wordt verkregen, maar ook weerstand tegen hogere temperaturen
tussen 200 en 600 °C.
Echter, door toevoeging van kobalt aan deze baden ontstaat niet alleen een
grotere hardheid, maar er ontstaan ook inwendige spanningen die een ongun-
stige invloed hebben op de mechanische eigenschapen en de levensduur van
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de matrijzen. De maximale hardheid van 530 Vickers, die wordt verkregen bij
een kobaltgehalte van 35 à 40% in het neerslag, is door de inwendige span-
ningen, die daarmee gepaard gaan, voor praktische toepassingen te hoog. In
een Ni-speed bad past men maximaal 20% kobalt in het neerslag toe, maar
vaak worden ook bij lagere kobaltgehalten reeds voldoende resultaten verkre-
gen. Tabel 8.94 toont de werkomstandigheden en de resultaten bij het vervaar-
digen van nikkel-kobaltlegeringen.

TABEL 8.94 Werkomstandigheden om hardheden van nikkel-kobaltlegeringen 
te verkrijgen in het gebied tussen 300 en 400 Vickers

stroom- kobalt- bad- Vickers kobalt-
dichtheid gehalte temp. hard- gehalte

A/dm2 van de °C heid neerslag
badvloei- gew %

stof g/l

Conditie A 3,2 1,25 60 316 10
Conditie B 3,2 1,50 50 378 15

Het spuitgieten van zink wordt uitgevoerd met een inspuittemperatuur van
390-440 °C; voor glasvormen moet met temperaturen tot 600 °C rekening wor-
den gehouden.
Het vervaardigen van dikke, geëlektroformeerde matrijzen neemt vaak veel tijd
in beslag. Daarom is men voor dit soort matrijzen overgegaan op een door
thermisch spuiten aangebrachte metaallaag aan de achterzijde.
Toevoegingen aan het nikkel-kobaltbad verbeteren de eigenschappen.
Gebleken is dat butyndiol (nauwkeuriger 2 butyn 1:4 diol) de aangroei van knob-
bels duidelijk vermindert. Ook de sterkte in inwendige hoeken wordt verbeterd.

Geëlektroformeerde voorwerpen met zeer grote afmetingen
Voorwerpen met zeer grote afmetingen, die vaak moeilijk langs andere weg te
vervaardigen zijn, kunnen met nikkelgalvanoplastiek soms op fraaie wijze
gerealiseerd worden.
Een voorbeeld daarvan vormen matrijzen voor dashboards voor auto’s, rubber
vloermatten voor auto’s en radarneuskegels voor de Airbus. De voorzijden van
helikopter rotorbladen staan aan sterke slijtage bloot. Galvanoplastisch ver-
vaardigde schermplaten, vervaardigd uit nikkel met toevoegingen om de slijt-
vastheid te vergroten, zijn een ander voorbeeld.
EMF Corporation vervaardigt onderdelen van helikopterbladen in lengten tot
10 meter. Ook gereedschappen voor de vliegtuigindustrie worden op deze
wijze gemaakt. Vormen voor vliegtuigvleugels met een totale oppervlakte van
18 m2 zijn andere voorbeelden van grote onderdelen. De grootste tank voor
dit doel heeft een inhoud van 180 000 liter. De constructie van de tank en het
continu filtreren van de badvloeistof vragen bijzondere voorzorgen. In een der-
gelijke ‘zee’ van badvloeistof is het niet moeilijk van plaats tot plaats verschil-
len in temperatuur en samenstelling te krijgen. Naast nikkelanoden (S-nikkel)
worden geplatineerde titaananoden gebruikt.
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Golfpijpen van kleinere afmetingen
De interesse voor holle golfgeleiders is de laatste jaren sterk toegenomen.
Werkte men aanvankelijk met de vrij grote exemplaren voor radartoepassin-
gen, de laatste tijd is men naar een hoger frequentiegebied gegaan boven 18
GHz met de zwaartepunten bij 35, 60, 94 en 140 GHz met golflengten in het
gebied van 3 tot 10 mm. Dit leidde tot een belangrijke verkleining van de
afmetingen van de golfpijpen en ook tot de vorming van gecompliceerde een-
heden (hybriden), waarbij hoge eisen werden gesteld aan de precisie en de
stabiliteit.
De maattoleranties die daarvoor nodig zijn liggen tussen 0,5 en 15 micrometer.
De keuze van kernmaterialen wordt dan een onderwerp van groot belang. In
het algemeen gaat het hier om eenmalige mallen die na gebruik moeten wor-
den verwijderd en verloren gaan. Meestal worden deze golfgeleiders inwendig
verguld, maar de gecompliceerde vorm ervan maakt het niet mogelijk dit ach-
teraf te doen. Daarom begint men met de mal te vergulden.

Miniaturisering van onderdelen
De verdergaande groei van de miniaturisering vraagt om steeds kleinere onder-
delen. Ook elektromotoren horen daarbij. Belangrijke onderdelen daarvan zijn
geminiaturiseerde statorspoelen, die alleen kunnen worden vervaardigd door
het combineren van fotolithografie, etsen en galvanisch neerslaan.
In het kader van een nieuw onderzoeksprogramma werd in het
Kernforschungszentrum Karlsruhe een nieuwe basistechnologie ontwikkeld
voor het vervaardigen van microstructuren, het zogenaamde LIGA-proces.
De met dit proces mogelijke kleine structuurafmetingen reiken tot in het sub-
microngebied. Ze komen overeen met de kleinste afmeting bij moderne half-
geleiderschakelingen, terwijl de maximale structuurhoogte tot 1 mm kan
bedragen (dus 1000 maal zo hoog als breed).
Deze microstructuren onderscheiden zich door een zeer extreme parallelliteit
van de structuurwanden en kunnen zowel vervaardigd worden van metaal als
van kunststof.
Het fabricageproces berust op een combinatie van lithografie met synchrotron-
straling, galvanoplastiek en kunststofafscheiding. Daarvan is de naam LIGA
afgeleid.
Een andere ontwikkeling is een proces voor het elektroformeren van driedi-
mensionale onderdelen in aantallen van 35 miljoen stuks per jaar. De proce-
dure omvat metalliseren van kunststof spuitgietwerk dat als een model dient.
Eerst wordt zilver opgebracht en vervolgens nikkel. Het plastic model wordt
vervolgens opgelost, waarbij het geëlektroformeerde artikel achterblijft.

8.3.6 KOBALT GALVANISCH NEERSLAAN

Kobalt lijkt in zijn technische eigenschappen sterk op nikkel, tabel 8.95. Het is
belangrijk duurder, vandaar dat de toepassingen van kobalt beperkt blijven tot
enige uitzonderingen, waarbij de afwijkende eigenschappen van kobalt een rol
spelen.
Zo ligt het Curiepunt van kobalt, dat is de temperatuur waarbij ferromagnetis-
me verdwijnt, bij 1127 °C, hetgeen belangrijk hoger is dan van ijzer of nikkel,
respectievelijk 760 en 357 °C.
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Enige andere, minder belangrijke eigenschappen zijn een grotere hardheid dan
nikkel, een betere soldeerbaarheid, bijvoorbeeld op hardmetaal, alsmede een
grote taaiheid en slijtvastheid.
Tabel 8.96 geeft enige badsamenstellingen van kobaltbaden.

TABEL 8.95 Belangrijkste eigenschappen van kobalt

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht) g/cm3 8,83

Smeltpunt,°C 1495
Kookpunt,°C 2878
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 58.9332

Atoomnummer 27
Elektrochemisch equivalent, mg C 0,3054 (Co II)
Ampère-uurgewicht, g/Ah 1 ,0993 (Co II)
Valenties 2, 3
Magnetisme matig ferromagnetisch
Curiepunt,°C 1127 °C
Elektrodepotentiaal + 0,28 V

TABEL 8.96 Kobaltbaden

1 2 3 4

CoSO4.7 H2O g/l 504 75 5 200
H3BO3 g/l 45 - - -
NaCl g/l 17 - - -
NH4-acetaat g/l - - - 30
azijnzuur g/l - - - 1
triëthanolamine - 70 ml/l - -
etheendiamine g/l - - 50 -
formaldehyde g/l - - - 3
pH 5,0 2,6-6,6 > 7 -
temp.,°C 20-45 - - -
A/dm2 4-17 1-2 5 -

met 0,2 g/l
CdSO4. 8 H2O

glans

8.3.7 VERIJZEREN

Galvanisch aangebrachte ijzerlagen worden gebruikt om versleten machine-
onderdelen (bijvoorbeeld scheepscilinders) weer op maat te brengen. Deze
lagen kunnen worden gecarboneerd, zie hoofdstuk 6.
Langs galvanische weg kunnen ook fosforhoudende ijzerlegeringen worden
neergeslagen, die door een warmtebehandeling tot een grote hardheid en slijt-
vastheid kunnen worden veredeld. Bij het galvanisch verijzeren verkrijgt men
dichte, niet-poreuze ijzerlagen. De prijs van galvanisch verijzeren is per kilo
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neergeslagen materiaal gerekend hoog,
maar wanneer men volgens deze
methode kostbare werkstukken, die
anders zouden moeten worden afge-
schreven, weer bruikbaar kan maken,
kan galvanisch verijzeren in veel geval-
len ook economisch aantrekkelijk zijn.

Galvanisch verijzeren van koper kan
worden uitgevoerd om een koperen
kern (goede elektrische geleidbaarheid)
aan het oppervlak ferromagnetische
eigenschappen te geven.
Een andere bekende toepassing is het
verijzeren van koperen tips van elektri-
sche soldeerbouten. De vorming van
tin-ijzerlegeringen verloopt bij het smelt-
punt van zachtsoldeer langzaam, zodat de slijtage van de koperen tip veel
kleiner is dan in niet-verijzerde toestand. De goede warmtegeleidbaarheid van
koper en de weerstand tegen legeringsvorming van ijzer zijn in deze toepas-
sing op goede wijze gecombineerd.

In tabel 8.97 zijn enige algemene eigenschappen van ijzer bijeengebracht.

TABEL 8.97 Belangrijke eigenschappen van ijzer

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht) g/cm3 7,874

Smeltpunt, ˚C 1535
Kookpunt, ˚C 2750
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 55,847

Atoomnummer 26
Elektrochemisch equivalent, mg/C 0,2893 (Fe II)
Ampère-uurgewicht, g/Al 1,0416 (Fe II)
Valenties 2,3,4 en 6
Elektrische weerstand, 10 –6 Ω cm 8,57
Kristalstructuur kubisch
Magnetisme sterk ferromagnetisch
Curiepunt, ˚C 760
Elektrodepotentiaal -0,44 V

8.3.7.1 CHLORIDE-IJZERBADEN 

Het meest gebruikte chloride-ijzerbad bevat ijzer(II)chloride en calciumchlori-
de als hoofdbestanddelen, tabel 8.98. 

Het levert sterke, vervormbare en gladde neerslagen, het heeft een goede
geleidbaarheid en het werkt met een hoge stroomdichtheid, waardoor een
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hoge afscheidingssnelheid wordt verkregen.
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TABEL 8.98 Chloride-ijzerbaden
1 2 3 4

FeCl2.4 H2O g/l 300 300 600 300
CaCl g/l 110-225 - - -
MnCl2.4 H2O g/l - 50-150 -
KCl g/l - - - 102-225
HCl g/l - - 0,005 -
pH 0,2 1,5-2,0 - 0,2
temp., ˚C 90 71-104 70 90
A/dm2 4-7 5 15 4-7 *)

*) Zonder badbeweging; met badbeweging tot 20 A/dm2.

De maximale vervormbaarheid wordt verkregen bij de hogere temperaturen,
de laagste pH en de hoogste stroomdichtheid. Hardere neerslagen worden ver-
kregen bij 88 ˚C en een pH hoger dan 1.
De neerslagen moeten een warmtebehandeling ondergaan bij 260 ˚C geduren-
de 2 uur per 3 mm dikte.
Door het hoge zoutzuurgehalte zijn deze baden agressief voor de omgeving.

8.3.7.2 SULFAATIJZERBADEN

Sulfaatijzerbaden worden gebruikt wanneer snel werken geen vereiste is en
een lagere werktemperatuur gewenst is. Bij deze lagere temperaturen ontstaan
geen grote inwendige spanningen in het neerslag, zoals bij de chloridebaden.
Tabel 8.99 geeft enige badsamenstellingen en werkomstandigheden.

TABEL 8.99 Sulfaatijzerbaden

1 2 3

FeSO4.7 H2O g/l 250-400 240 -
Fe(BF4)2 g/l 40-80 - -
Fe(NH4)2(SO4)3.6 H2O g/l - - 250-360
NH4Cl g/l 20-60 - -
pH 3-4 2,8-3,5 2,8-5,0
temp., ˚C 43-70 32-66 24-60
A/dm2 4 4-10 *) 2-10 *)

*) De hogere stroomdichtheden worden gebruikt bij de hoge temperaturen. Kathodebeweging is gewenst.

8.3.7.3 GEMENGD SULFAAT-CHLORIDE-IJZERBAD

Een gemengd sulfaat-chloridebad heeft de samenstelling en de werkomstandig-
heden die vermeld zijn in tabel 8.100.
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TABEL 8.100 Gemengd sulfaat-chloride-ijzerbad

FeSO4.7 H2O 250
FeCl2.4 H2O 36
NH4Cl 20
pH 3,5-5,5
temp., ˚C 27-72
A/dm2 2-10
kathodestangbeweging

8.3.7.4 FLUOROBORAATIJZERBADEN

De fluoroboraatijzerbaden hebben een goede geleidbaarheid en ze zijn sta-
biel. Bij lagere temperaturen zouden deze baden een hogere stroomdichtheid
mogelijk maken dan de chloridebaden.
Enige samenstellingen geeft tabel 8.101.

TABEL 8.101 Fluoroboraatijzerbaden

1 2 3

Fe(BF4)2 g/l 220 225 115-460
NaCl g/l 20 10 -
pH 3,0-3,7 3,0-3,4 0,1-3,4
temp., ˚C 58-62 59-64 25-80
A/dm2 2-5 2-9 2-12

8.3.7.5 SULFAMAATIJZERBAD

Het sulfamaatijzerbad, dat veel lijkt op het sulfaatbad maakt een hogere
stroomdichtheid mogelijk.
Tabel 8.102 geeft samenstelling en werkomstandigheden.

TABEL 8.102 Sulfamaatijzerbad

IJzer als Fe(II) g/l 67-112
(NH4)2 SO4 g/l 22-44
NaCl g/l 22-60
pH 2,5-3,3
temp., ˚C 44-70
A/dm2 1-10
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8.3.7.6 VAN DER HORST IJZERBAD

Een succesvol ijzerbad, waarvan de samenstelling en de werkomstandigheden
geheim zijn wordt gebruikt door enige licentiehouders, meestal als onderlaag
voor poreuze hardchroom-lagen bij de reparatie van sterk versleten machine-
delen, zoals scheepsdieselcilinders, zuigers en compressorhuizen.
De hechting is goed en het neerslag heeft goede mechanische eigenschappen.

8.3.7.7 IJZER-FOSFORBAD

Evenals nikkel kan ook ijzer als een fosforlegering worden afgescheiden, welke
door een warmtebehandeling kan worden gehard tot 50 Rockwell-C of harder.
Tabel 8.103 geeft de samenstelling en werkomstandigheden.

TABEL 8.103 IJzer-fosforbad

FeSO4.7 H2O g/l 200
FeCl2.4 H2O g/l 50
H3BO3 g/l 35
H3PO4 g/l 50
H3PO3 g/l 2
pH 0,5-1,0
temp., ˚C 60-75
A/dm2 2

8.3.7.8 TAMPONGALVANISEREN MET IJZER

Het tampongalvaniseren kan worden gebruikt om plaatselijk (niet al te grote)
beschadigingen te repareren.

8.3.7.9 IJZERGALVANOPLASTIEK

Het galvanoplastisch vervaardigen van drukplaten voor bankbiljetten en voor
de grafische industrie in het algemeen heeft alleen nog historische betekenis.
Soms maakt men volgens die methode ijzerfolie.

8.3.8 VERCHROMEN

Verchromen wordt vrijwel uitsluitend langs galvanische (elektrolytische) weg
uitgevoerd. Deze chroomlagen past men op grote schaal toe als sierchroomla-
gen voor verfraaiing en corrosiewering, meestal op een nikkellaag als onder-
grond, en als hardchroomlagen voor technische toepassingen.
Het galvanisch verchromen is pas in de 20e eeuw tot ontwikkeling gekomen.
De chroomprocessen wijken in belangrijke mate af van andere processen voor
metaalafscheiding.
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De belangrijkste eigenschappen van chroom zijn bijeen gebracht in tabel
8.104.

TABEL 8.104 Belangrijke eigenschappen van chroom

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht) g/cm3 7,19

Smeltpunt, ˚C 1860
Kookpunt, ˚C 2672
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 51,996

Atoomnummer 24
Elektrochemisch equivalent mg/C (Cr VI) 0,08983

(Cr III) 017965
Ah gewicht g/Ah (Cr VI) 8,3234

(Cr III) 0,6467
Valenties (1), 2, 3 en 6
Elektrische weerstand 10-6Ωcm 7,6 x zo groot als koper
Warmtegeleiding W/cm K 4,3 x zo groot als koper
Kristalstructuur boven 26˚C ruimtegecentreerd kubisch

beneden 26˚C hexagonaal, dichtste bolstapeling
dichtheid dan 6,08 g/cm3

Elektrodepotentiaal actief - 0,799 V
passief + 1,3 V

Chroom is een zeer belangrijk element, dat gebruikt wordt voor het verkrijgen
van legeringen zoals roestvast staal als galvanische lagen voor het sierverchro-
men en hardverchromen en in de vorm van zijn verbindingen voor tal van
technische doeleinden.
Galvanisch afgescheiden chroom is hard en bros. Het heeft een blauwachtige
tint.
Opvallend zijn van chroom de lossende eigenschappen; andere materialen
hechten er slecht op. Daar wordt gebruik van gemaakt bij verspanende gereed-
schappen en matrijzen.
Chroomverbindingen zijn meestal giftig en ze moeten daarom met de nodige
voorzorgen worden gehanteerd.
Chroom is in de atmosfeer zeer corrosievast. De oorzaak daarvan is de dunne
oxidehuid, die zich bij aanraking met zuurstof uit de atmosfeer direct vormt en
die het onderliggende metaal beschermt.
Wordt de vorming van deze oxidefilm verhinderd, bijvoorbeeld door contact
met reducerende stoffen, dan blijkt chroom niet corrosievast te zijn.
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8.3.8.1 SIERVERCHROMEN

Sierchroomlagen worden aangebracht op een glansnikkellaag of op een glan-
zend gepolijst metaal (meestal koper) in een zeer dunne laag, vaak van slechts
0,25 micrometer dik tot een dikte van enkele micrometers.
Sinds men de invloed van de dunne chroomlaag op de corrosieweerstand van
het systeem nikkel-chroom inziet, worden naast de eenvoudige chroombedek-
kingen ook toegepast dikkere chroomlagen (enige micrometers), scheurvrij
chroom, microgescheurd chroom en microporeus chroom.
Chroomlagen zijn hard en slijtvast en bepalen voor een belangrijk deel het
uiterlijk van sierverchroomde (dus eigenlijk vernikkelde en verchroomde) voor-
werpen. De corrosieweerstand van nikkel-chroombedekkingen blijkt in belang-
rijke mate af te hangen van het scheurpatroon dat vrijwel steeds in een
chroomlaag voorkomt. Een grof patroon concentreert de corrosie op de enkele
scheuren die aanwezig zijn, en is ongunstig. Microgescheurd chroom dat vaak
wordt verkregen door het over elkaar aanbrengen van twee chroomlagen met
verschillende inwendige spanningen is in dit opzicht belangrijk gunstiger.
Microporeus chroom dat soortgelijke voordelen heeft verkrijgt men door de
uiterste toplaag van de nikkelbedekking te voorzien van een groot aantal
insluitingen waarop zich geen chroom afzet.
Het ‘metaalzout’ in een chroombad is chroomzuur.
Het kathoderendement van chroombaden is laag. Het ligt tussen 15 en 25%.
Het grootste deel van de stroom wordt dan ook gebruikt om water te ontleden,
zodat bij het verchromen een sterke gasontwikkeling optreedt, die een hinder-
lijke en gevaarlijke chroomzuurnevel veroorzaakt. Ook het spoelwater na het
verchromen is zeer giftig en moet zorgvuldig behandeld worden.

8.3.8.2 KLASSIEKE SIERCHROOMBADEN MET ZWAVELZUUR ALS KATALYSATOR

De klassieke sierchroombaden bevatten als bestanddelen chroomzuur, drie-
waardig chroom en als katalysator zwavelzuur, tabel 8.105.

TABEL 8.105 Het klassieke sierchroombad

CrO3 400
Cr2O3 4-12 (1 a 3% van CrO3)
H2SO4 4,0 ( 3,2-4,8, 1% van CrO3)
temp., ˚C 38-42
A/dm2 10-20
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Het chroomtrioxide, CrO3, in het bad, in de wandeling meestal chroomzuur
genoemd is de leverancier van het chroom. Het wordt verbruikt en het moet
regelmatig aangevuld worden. Men noemt chroomzuur ook ‘zeswaardig
chroom’.
Technisch chroomzuur bevat vaak een gering percentage verontreinigingen,
waarvan zwavelzuur (of sulfaat) de voornaamste is. In het algemeen wordt een
gehalte van 0,2 gew % als het maximum toelaatbare beschouwd.
De kleur van het chroombad, donker roodbruin tot zwart, toont aan dat bij het
oplossen van chroomtrioxide geen eenvoudig chroomzuur is ontstaan:

CrO3 + H2O � H2CrO4 (geel)
+ CrO3 � H2Cr2O7 (helder oranje)
+ CrO3 � H2Cr3O10 (oranjerood)
+ CrO3 � H2Cr4O13 (donkerrood)

De hoofdbestanddelen in het chroombad zijn:

trichroomzuur, H2Cr3O10 en
tetrachroomzuur, H2Cr4O13

Baden voor hardverchromen hebben meestal een CrO3-gehalte van 250 g/l. 
Bij die concentratie heeft men het beste rendement van de chroomafscheiding.
(Met rendement wordt bedoeld het nuttig gebruik dat van de elektrische
stroom wordt gemaakt: stroomopbrengst.)
Bij een chroomzuurconcentratie, zoals in een sierchroombad gebruikelijk is,
400 g/l CrO3, krijgt men een iets lager rendement. Daar staat tegenover een
betere geleidbaarheid van het bad. Dit geeft een lager elektriciteitsverbruik.
Met 400 g/l chroomzuur heeft men daardoor een lagere badspanning. Het bad
heeft een breder glanstraject, een beter spreidend vermogen en het is minder
gevoelig voor verontreinigingen.

Driewaardig chroom is absoluut noodzakelijk om het chroomafscheidingspro-
ces te laten verlopen.
In zeswaardige vorm levert chroom een zuurvormend oxide, maar zijn lagere
oxiden, CrO en Cr2O3, zijn basevormend.
Voor het verchromen is het oxide van driewaardig chroom, Cr2O3 noodzake-
lijk.
In het chroomzuur uit de handel komt maar zeer weinig of geheel geen drie-
waardig chroom voor.
Bij een eerste badvulling moet het daarom in het bad worden aangemaakt
door:

- reductie van een deel van het chroomzuur door toevoeging van reductie-
middelen

- kathodisch reduceren met een grote kathode-anodeverhouding in het bad,
het zogenaamde ‘inwerken’

- toevoegen van driewaardig chroom, bijvoorbeeld als chroomsulfaat.

Als reductiemiddelen worden organische stoffen gebruikt, zoals citroenzuur,
oxaalzuur, suiker of alcohol.
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Deze worden door het chroomzuur volledig geoxideerd tot CO2 en H2O,
waarbij het zeswaardig chroom door zuurstofafgifte zelf overgaat in driewaar-
dig chroom.

Bij kathodisch reduceren gebruikt men bij voorkeur een grote oppervlakte,
omdat de atomaire waterstof, die bij stroomdoorgang ontstaat, dan de meeste
gelegenheid heeft om met zeswaardig chroom te reageren:

2 CrO3 + 6 H � Cr2O3 + 3 H2O

Een groot deel van het driewaardige chroom wordt door de gasontwikkeling
aan de kathode, en de stroming die deze veroorzaakt, door de badvloeistof
verspreid.

Bij het toevoegen van driewaardig chroom als chroomsulfaat moet men ervoor
waken dat het gehalte aan sulfaation (werkend als vreemd zuur of katalysator)
in het bad niet te hoog wordt.
Het driewaardige chroomgehalte in chroombaden wordt meestal laag gehou-
den, circa 1 à 3% van het chroomzuurgehalte. Opgemerkt moet worden dat
andere driewaardige ionen, die in het bad voorkomen, zoals Fe+++ en Al+++,
voor een deel de taak van Cr+++ kunnen overnemen.

De oudst bekende en ook nu nog veel toegepaste katalysator in chroombaden
is zwavelzuur, dat gebruikt wordt in een concentratie van circa 1% van het
chroomzuurgehalte (0,8-1,2%).
Ook sulfaation, afkomstig van toegevoegde zouten, kan als katalysator dienst
doen.
Daarnaast worden als katalysator gebruikt de volgende ionen: fluoride, fluoro-
silicaat, fluoroboraat en mengsels van de genoemde katalysatoren.
Van enige nieuwere katalysatoren zijn de samenstellingen niet bekend
gemaakt.
Bij sierverchromen wordt onder de gebruikelijke werkomstandigheden in
chroombaden met zwavelzuur als katalysator een betrekkelijk laag rendement
gehaald, 15-17%.
Ondanks dit lage rendement van chroombaden met zwavelzuur als katalysator
worden ze toch op grote schaal gebruikt voor verchromen.
De voornaamste redenen daarvoor zijn:

- de samenstelling van het bad is geheel bekend
- de werkomstandigheden zijn geheel beheersbaar
- het bad is eenvoudig te analyseren
- de correcties zijn eenvoudig uit te voeren
- het bad is betrekkelijk ongevoelig voor verontreinigingen
- het bad etst niet op stroomloze gedeelten van het werkstuk, bijvoorbeeld het

inwendige van buiswerk, of op plaatsen met een lage stroomdichtheid.

Een chroombad moet bij voorkeur worden aangemaakt met gedeïoniseerd of
gedestilleerd (=chloridevrij) water.
Ook het aanvullen van uitsleep- en verdampingsverliezen moet met dit water
plaatsvinden.

558



De atomaire waterstof, de losse atomen, vormen een zeer sterk reductiemid-
del. Deze reageren voor een deel met het aanwezige chroomzuur, waarbij
driewaardig chroom wordt gevormd.
Tussen driewaardig chroom, dat een basevormend oxide is, en zeswaardig
chroom, een zuurvormend oxide, kan zich een zoutvormingsreactie afspelen:
(vereenvoudigde weergave):

2 Cr(OH)3 + 3 H2CrO4 � Cr2(CrO4)3 + 6 H2O

De stof chroomchromaat (in feite polychromaat), die in het chroombad onop-
losbaar is, zet zich als een film af op het kathode-oppervlak.

De driewaardige chroomionen, die in het chroomchromaat aanwezig zijn, zor-
gen uiteindelijk voor de chroomafscheiding.
Daarbij speelt het vreemde zuur of de katalysator een rol. Deze veroorzaakt
waarschijnlijk poriën in de dichte laag van chroomchromaat, zodat de stroom
tot aan het metaaloppervlak kan doordringen en chroomafscheiding kan ver-
oorzaken. Het chroomafscheidingsproces vindt dus getrapt plaats: eerst reduc-
tie van zeswaardig chroom naar driewaardig chroom en vervolgens chroomaf-
scheiding uit het driewaardige chroom.

8.3.8.3 ANODEN IN CHROOMBADEN

Anoden in chroombaden bestaan altijd uit lood of loodlegeringen. Het metaal
chroom zou in een chroombad snel in oplossing gaan, echter in de vorm van
driewaardig chroom, waardoor het bad in korte tijd onbruikbaar zou worden.
Loodanoden vormen door de zich daar ontwikkelende atomaire zuurstof aan
hun oppervlak een laag bruin loodperoxide, die sterk oxiderend werkt en
ervoor verantwoordelijk is dat het driewaardige chroom, dat voortdurend aan
de kathode wordt gevormd, aan de anode weer wordt omgezet in zeswaardig
chroom.
Bij een goede werking van het chroombad houden deze processen elkaar in
evenwicht.

Ongelegeerd lood is in loodbaden bruikbaar, maar het heeft het nadeel dat,
zeker in perioden van stilstand, betrekkelijk veel geel loodchromaat wordt
gevormd.
Dit is een isolator die de goede werking van de loodanoden vermindert.
Soms wordt van stalen hulpmateriaal, zoals kippengaas, een speciaal gevorm-
de anode vervaardigd, die vervolgens elektrolytisch wordt verlood. In dat geval
is het gebruik van zuiver lood nauwelijks te voorkomen.

Lood-antimoon, met een gehalte van 7% antimoon, is niet alleen veel stijver
en sterker dan ongelegeerd lood, maar het heeft ook een sterk verminderde
vorming van loodchromaat.
Lood-antimoon is de standaardelektrode in chroombaden met zwavelzuur als
katalysator.
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Lood-tin, met 7% tin, wordt in het algemeen gebruikt in chroombaden met
fluoridebestanddelen in de katalysator. De storingen, die door antimoon wor-
den veroorzaakt in baden met een gemengde katalysator, worden daardoor
voorkomen.

Lood-tinanoden met een geringe hoeveelheid zilver worden soms gebruikt in
snelle chroombaden.

8.3.8.4 ANODE- EN KATHODEPROCESSEN IN CHROOMBADEN

Aan de kathode in een chroombad vinden de volgende processen plaats:

- chroomafscheiding
- (veel) waterstofontwikkeling 
- reductie van een weinig zeswaardig chroom tot driewaardig chroom, door

de ter plaatse gevormde atomaire waterstof

Aan de anode vinden plaats:

- (veel) zuurstofontwikkeling
- vorming van loodperoxide door de gevormde atomaire zuurstof
- oxidatie van driewaardig chroom tot zeswaardig chroom door het aanwezi-

ge loodperoxide.

8.3.8.5 FLUORHOUDENDE SIERCHROOMBADEN

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van fluoriden of waterstoffluoride
als katalysator in een chroombad is het hogere rendement dat daarmee kan
worden verkregen.
Ligt in het praktisch bruikbare werkgebied van de badvloeistof het rendement
bij zwavelzuurhoudende baden op circa 18%, bij gebruik van fluoriden
bedraagt dit 23%.
Bij gebruik van fluorhoudende katalysatoren in chroombaden kunnen geen
hulpgereedschappen van titaan worden gebruikt, omdat dit metaal door de
fluoridecomponent in de badvloeistof wordt aangetast.
Het is gebruikelijk in fluorhoudende chroombaden lood-tinanoden te gebrui-
ken met een tingehalte van circa 7%.
Tabel 8.106 geeft enige badsamenstellingen en werkomstandigheden van fluor-
houdende sierchroombaden.
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TABEL 8.106 Fluorhoudende sierchroombaden

1 2 3 4 5 6 7

CrO3 g/l 350 250 360 200 250 250 250
Cr2O3 g/l 8 6-8 8 6-8 6-10 6 6-20
HF g/l 1,5 - - - - 3,5 0,8-1,6
NH4F g/l - 1,5 1,5 4 3,8 - -
Cr2(SO4)3 g/l - 3 0,4 - - - -
H2SO4 g/l - - - < 3 - 0,5 -
temp., °C 20-25 25 15-24 15-25 15-25 20-22 20-25
A/dm2 8 5,4-7,5 5-8 8-12 2,5-6 3 2,5-6

8.3.8.6 SIERCHROOMBADEN MET FLUOROSILICAAT ALS KATALYSATOR

Met fluorosilicaat, 2% van het CrO3-gehalte, als katalysator kan nog een iets
hoger rendement worden verkregen dan met fluoridehoudende baden, circa
25%.
Enige badsamenstellingen geeft tabel 8.107.

8.3.8.7 SIERCHROOMBADEN MET FLUOROBORAAT ALS KATALYSATOR

Fluoroboraathoudende sierchroombaden worden maar weinig gebruikt. Twee
samenstellingen geeft tabel 8.107.
Boriumverbindingen maken de chroomlagen harder.

TABEL 8.107 Sierchroombaden met fluorosilicaat en fluoroboraat als 
katalysator

1 2

CrO3 g/l 250 400
Cr2O3 g/l 6-8 8-10
H2SiF6 g/l 5-10 -
Na2SiF6 g/l - 6
Na2SO4 g/l - 1
temp.,°C 18-25 18-35
A/dm2 5-8 5,5-5,7

Fluoroboraathoudende sierchroombaden

CrO3 g/l 100-400 100
BF3 g/l 1-7 -
HBF4 g/l - 3
H2SO4 g/l 0,5-2,0 -
temp.,° C 25 20-22
A/dm2 6-12 3
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8.3.8.8 SIERCHROOMBADEN MET GEMENGDE KATALYSATOR

Er zijn diverse chroombaden op de markt die een gemengde katalysator bevat-
ten. Hiertoe behoren ook de zelfregulerende chroombaden, die in 8.3.8.9 wor-
den besproken.

Het doel van het gebruik van deze gemengde katalysatoren in chroombaden
kan zijn:

- vergroting van het kathoderendement
- betere activering van nikkel en roestvast staal
- betere spreiding bij lage stroomdichtheden
- beter glanstraject.

De meest gebruikte baden van dit type bevatten fluorosilicaat naast zwavel-
zuur.
Er kan een rendement van 27% worden bereikt.

8.3.8.9 ZELFREGULERENDE SIERCHROOMBADEN

Bij de zelfregulerende baden, soms aangeduid als SRHS-baden (Self Regulation
High Speed), een gedeponeerde handelsnaam van M & T, werkt de katalysator
op een andere wijze.

Door toevoeging van een overmaat van in het chroombad moeilijk oplosbare
zouten; kaliumfluorosilicaat en strontiumsulfaat, ontstaat een bezinksel daar-
van op de bodem van het bad. Van deze zouten lossen zodanige hoeveelhe-
den op, dat de katalysatorconcentratie wordt bereikt. Verdwijnt er katalysator,
dan wordt deze uit het bodembezinksel aangevuld (Self Regulation).

De opgeloste ionen hebben in het bad ongeveer dezelfde concentratie als in
een bad met gemengde katalysator, waardoor een hoog rendement tot 27%
kan worden gehaald (High Speed). Enige voorbeelden van badsamenstellingen
zijn gegeven in tabel 8.108.

TABEL 8.108 Zelfregulerende chroomba-
den

1 2
3

CrO3 g/l 350 250
300
Cr2O3 g/l 2-3 -
-
H2SO4 g/l 3 -
-
SrSO4 g/l 10 5
1,2-3,6
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K2SiF6 g/l 25 14 2,7-7,5
SrCrO4 g/l - - 4,5-13,5
K2Cr2O7 g/l - - 7,2-19,8
temp., °C - 33-45 50-65
A/dm2 - 8-15 40-75
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8.3.8.10 NIET-ETSENDE SIERCHROOMBADEN

Niet-etsende chroombaden met een hoog rendement zijn een nieuwere ont-
wikkeling.

Alle fluoridehoudende baden, dat zijn dus alle tot nu toe besproken baden met
uitzondering van het klassieke zwavelzuurhoudende bad, etsen metalen aan
op plaatsen met een lage stroomdichtheid of geheel stroomloze delen.
Ook titaan, dat wordt gebruikt voor stelstukken, verwarmings- en koelspiralen
en soms zelfs voor de badwand, wordt door fluoridehoudende badvloeistoffen
aangeëtst.
Er zijn enige baden ontwikkeld, die een fluoridevrije katalysator bevatten,
zodat ze niet-etsend werken. Deze baden hebben een hoog rendement.
Enige voorbeelden van handelsnamen van deze baden zijn: HEEF-25 van M &
T (High Efficiency Etch Free) en Ankor 1126 van Langbein Pfanhauser Werke.

8.3.8.11 TETRACHROMAAT SIERCHROOMBADEN

Een tetrachromaatbad is vermeld in tabel 8.109.

TABEL 8.109 Tetrachromaat sierchroombad

Cr2O3 g/l 330
NaOH g/l 48
CrO3 g/l 6
H2SO4 g/l 0,6
temp., °C 15-22
A/dm2 20-95
spanning 6-12 V
anode lood-antimoon
zo groot mogelijke anode-kathode verhouding.

Voor dit bad wordt een afscheidingssnelheid opgegeven van 2,5 µm/min bij 
85 A/dm2, hetgeen neerkomt op een rendement van 30-33%.
Tetrachroombaden zijn geschikt om direkt op koper en messing te verchromen.

8.3.8.12 DRIEWAARDIGE CHROOMBADEN

Veel pogingen in het verleden gedaan om bruikbare driewaardige chroomba-
den samen te stellen zijn mislukt. Deze zijn pas sinds korte tijd op de markt.
Ze worden hoofdzakelijk gebruikt voor het afscheiden van dunne glans-
chroomlagen.
Deze baden, waarvan de samenstelling geheim wordt gehouden, bevatten naast
chroom(III)verbindingen geleidingszouten en een buffer. De basissamenstelling
is bijvoorbeeld chroomsulfaat, natriumsulfaat, kaliumsulfaat en boorzuur.

Daarnaast zijn nog complexeermiddelen aanwezig, zoals ammoniak, citroen-
zuur, zouten daarvan en andere complexerende middelen. De elektroliet moet
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ook speciale tensiden bevatten. De pH, waarbij gewerkt wordt, ligt tussen 2,6
en 3,0.
De werksnelheid is hoog. Bij een chroomgehalte van 20 g/l wordt bij kamer-
temperatuur 9-15 µm bij 10 A/dm2 in 1 min afgescheiden.
Het chroom is niet zo blauw als uit gebruikelijke sierchroombaden en de tint
wordt na verloop van tijd donkerder.
Opmerkelijk is, dat het rendement van driewaardige chroombaden sterk daalt
bij hogere stroomdichtheden. Dit heeft tot gevolg dat verbranding op scherpe
randen nauwelijks kan optreden.

8.3.8.13 CHLORIDECHROOMBADEN

De geconcentreerde chloridebaden zijn nog weinig bekend. Ze hebben een
chroomzuur-chlorideverhouding van 20:1.
Ze werken bij 100 A/dm2.
Bij 20 °C ontstaat een glanzend chroomneerslag.
Bij 50 °C is het neerslag grijs.

8.3.8.14 ZWART VERCHROMEN

Zwart chroomneerslagen kunnen zowel sepia-achtig als diepzwart van kleur
zijn. Ze hebben toepassing in de decoratieve sector, maar zwart chroom wordt
ook aanbevolen voor zonnepanelen, omdat zwart chroom veel straling
opneemt en maar weinig afgeeft.
Het zwarte chroomneerslag bevat ook chroomoxide en het is minder corrosie-
vast dan zuiver chroom.
Tabel 8.110 geeft enige badsamenstellingen.

TABEL 8.110 Zwart chroombaden

1 2 3 4 5 6 7

CrO3 g/l 250-400 400 300 200 200 2,5-4 mol/l 250
H2SO4 g/l -- 0,2-0,4 - - - - -
H2SiF6 g/l - - - - - - 0,5
Cr2O3 g/l - 10 - - - - -
NaNO3 g/l - - 20 - - - -
H2SeO3 g/l - 2,4 - - - - -
Ba(OH)2 g/l - - 4 - - - -
NiCl2 g/l - - - 20 - - -
NH4VO3 g/l - - - - 20 - -
ijsazijn 5 ml - - 5 ml 6,5 ml 0,5 mol/l -
ureum - - - - - 0,05 mol/l -
temp., °C <25 20 30-40 30-50 35-50 25 20-35
A/dm2 80-100 20-30 30-40 70-180 100 <50 16-50

5-30 ml 
HCl

(d=1,19)
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8.3.8.15 UITVOERING VAN HET SIERVERCHROMEN

Meestal worden sierchroomlagen aangebracht in laagdikten van 0,25-0,5 µm.
Speciale sierchroomlagen brengt men aan in laagdikten van 2 à 3 µm.
Vrijwel altijd wordt het sierverchromen direct uitgevoerd op (hoogglanzend)
nikkel.
Zowel in met de hand bediende reeksen als in galvaniseerautomaten streeft
men ernaar de werkstukken gedurende de gehele behandelingsreeks op de rek-
ken te laten. 
Bij de bouw en de lading van deze rekken moet men dan rekening houden
met de ongunstige spreidende eigenschappen van het chroombad. Daardoor
wordt de rekvulling voor het nikkelbad niet optimaal. Om aan deze moeilijk-
heid tegemoet te komen past men bij het sierverchromen wel eens eenvoudige
hulpmiddelen toe, zoals hulpanoden of stroomvangers. Bij het werken in gal-
vaniseerautomaten bestaat deze mogelijkheid in het algemeen niet.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van een driewaardig chroombad dat
geen verbranding geeft, zie 8.3.8.12.
Bij gebruik van dit bad kan men de rekken optimaal voor het nikkelbad bela-
den, hetgeen in het driewaardig chroombad geen moeilijkheden geeft.

In veel gevallen kunnen bij het sierverchromen de werkstukken na het vernik-
kelen en spoelen direct worden overgebracht in het chroombad. Soms past
men nog een activeerdip toe voor het verchromen.  Dit is bijvoorbeeld een vrij
jodium bevattende kaliumjodide-oplossing. Dit is vooral belangrijk wanneer
de vernikkelde voorwerpen even moeten wachten voordat zij in het chroom-
bad kunnen worden overgebracht. Het nikkel heeft dan kans om passief te
worden, zodat geen chroomafscheiding meer plaatsvindt. Echt passief nikkel
kan soms door een activeerdip niet voldoende geactiveerd worden. Een
behandeling in een kathodisch ontvettingsbad kan dit verhelpen.

Bij geprofileerde voorwerpen past men soms, om het gebruik van hulpanoden
te voorkomen, een dekstroom toe. Dit is een hoge stroomdichtheid, bijvoor-
beeld twee- à driemaal zo hoog als bij normaal verchromen, gedurende enige
seconden direct na het inhangen. Hierdoor worden ook dieper gelegen plaat-
sen met chroom ‘gekleurd’.

Dunne sierchroomlagen zijn altijd gescheurd. Dat komt door de inwendige
spanning in het chroomneerslag.
De aard van het scheurpatroon wordt beïnvloed door de badsamenstelling, vooral
de katalysator. Zo geeft een chroombad met zwavelzuur als katalysator een tamelijk
grof scheurpatroon; baden met fluorverbindingen geven een fijner scheurpatroon.

Scheurvrij chroom kan men verkrijgen in een bad met 0,7% zwavelzuur ten
opzichte van het chroomzuurgehalte bij temperaturen tussen 48 en 51°C en
bij een stroomdichtheid tussen 16 en 20 A/dm2, tabel 8.111. Dit chroom blijkt
na enige tijd bewaren toch scheuren te gaan vertonen.
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TABEL 8.111 Scheurvrij chroom

1 2

CrO3 g/l 400 350
Cr2O3 g/l 2-3 3
H2SO4 g/l 2,8 2,5
temp.,°C - 55-60
A/dm2 - 30-45

Microgescheurd chroom blijkt gunstig te zijn voor de corrosiewering, omdat
de corrosiestroom over een groot aantal chroomscheurtjes wordt verdeeld,
waardoor moeilijk aantasting in de diepte kan optreden.
Microgescheurd (micro cracked) chroom kan men verkrijgen door het over
elkaar aanbrengen van twee chroomlagen, waarvan de eerste scheurvrij is en
de tweede hoge inwendige spanningen bevat. Hierdoor ontstaat een zeer fijn
netwerk van scheuren, tabel 8.112.

TABEL 8.112 Microgescheurd chroom

Staal Zink
1e bad 2e bad 1e bad 2e bad

CrO3 g/l 338-376 165-195 375-413 210-233
H2SO4 g/l 100 : 1 180 : 1 140 : 1 180 : 1
fluoride g/l - 43-54 - 1,9-6,25
temp., °C 46-52 45-54 46-52 52-57
A/dm2 10-15 9-12,5 12-16 9-15

Men gaat ook weleens omgekeerd te werk, namelijk dat men op een normaal
chroomneerslag een dun neerslag van scheurvrij chroom (dat hoge inwendige
spanningen bezit) aanbrengt.
Tenslotte zijn er methoden voor het direct afscheiden van microgescheurd
chroom. Daarbij werkt men met een hoge stroomdichtheid, een grote laagdik-
te, een lage badtemperatuur, een laag gehalte aan chroomtrioxide en naast of
in plaats van een zwavelzuurkatalysator een fluoridekatalysator.
In plaats van ongeveer 20 scheuren per cm, telt men in microgescheurd
chroom zo’n 400 scheuren per cm.

Microporeus chroom ontstaat door een dunne chroomlaag aan te brengen op
nikkel met insluitingen, handelsnaam Nickelseal.
Op de plaats van de insluitingen wordt geen chroom neergeslagen, zodat een
microporeuze chroomlaag ontstaat. De vele poriën hebben hetzelfde effect als
de vele scheurtjes bij microgescheurd chroom.

Trommelverchromen van kleine massa-artikelen is moeilijk, zodat een hoog
uitvalpercentage kan optreden. Dit is meestal het gevolg van slecht contact en
contactonderbrekingen, waardoor grijze en zwarte neerslagen ontstaan en
vooral zwarte verkleuringen van scherpe randen, die meestal het gevolg zijn
van het optreden van tweewaardige chroomverbindingen. Nauwkeurig werken
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volgens de voorschriften bij diverse speciale handelsprocessen is een nood-
zaak. Tabel 8.113 geeft enige samenstellingen voor trommelverchromen.

TABEL 8.113 Trommelchroombaden

1 2

CrO3 525 340
SO4 1 0,98
Na2SiF6 7 6
temp., °C 32-40 20-35

8.3.8.16 VERONTREINIGINGEN IN SIERCHROOMBADEN

Bij verontreinigingen, die in chroombaden kunnen voorkomen, moet men
onderscheid maken tussen de kationen (metaalverbindingen) en de anionen
(zuurresten).

Chloride is één van de voornaamste verontreinigingen in chroombaden.
Chloride komt in het bad door oversleep of door het aanmaken en aanvullen
van het bad met leidingwater.
Chloride leidt tot een sterke scheurvorming in de chroomlagen en in hogere
gehalten tot het volledig stoppen van de chroomafscheiding. Metalen zoals
messing, nikkel, zink en koper, worden bij aanwezigheid van chloride zeer
snel aangetast.
Een groot deel van het chloride wordt aan de anode geoxideerd tot chloor en
ontwijkt dan als gas.
50 mg/l chloride wordt beschouwd als het maximum voor zwavelzuurhouden-
de chroombaden, maar baden met een gemengde katalysator zijn veel gevoeli-
ger. Daarin mag slechts 20 mg/l voorkomen.

Nitraat in gehalten boven 50 mg/l NO3
- is voor de meeste elektrolieten

schadelijk.
In de tetrachromaatbaden zijn veel kleinere hoeveelheden nitraat storend.
Omdat in deze baden ook messing en koper wordt verchroomd, welke meta-
len vaak worden voorgebeitst in salpeterzuur, is nitraat hier een belangrijk aan-
dachtspunt.

Fosfaten kunnen reeds in kleine gehalten in chroombaden het rendement sterk
drukken.

Driewaardige metalen, zoals ijzer en aluminium, moeten bij voorkeur in geza-
menlijke concentratie niet stijgen boven 10 g/l.

Tweewaardige metalen, zoals koper, nikkel en zink storen in kleine hoeveelhe-
den niet. Het gevolg is dat de concentratie ongemerkt tot hoge waarden kan
oplopen. Soms treft men van tweewaardige metalen gehalten aan van 30 g/l.
Onder zulke omstandigheden vermindert het spreidend vermogen van het
chroombad in sterke mate.
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Antimoon, afkomstig uit lood-antimoonanoden, is storend in chroombaden
met een gemengde katalysator. Voor dit type baden moeten lood-tinanoden
worden gebruikt.

Trouble shooting bij sierverchromen

Fout Mogelijke oorzaak

geen, te dunne of te weinig zwavelzuur,
bruin-zwarte chroomlaag verkeerd grondmateriaal

te langzame bad te geconcentreerd,
chroomafscheiding te hoge temperatuur, te veel zwavelzuur

te weinig, chroom aan te hoog of te laag in het bad gehangen
boven- of onderzijde van
de voorwerpen

matte of ruwe neerslagen bad te warm, te lage stroomdichtheid, 
te weinig chroomzuur, te weinig zwavelzuur,
vreemd metaal, te veel driewaardig chroom,
poreus grondmateriaal, grafietresten door onjuist 
harden, zwevend vuil

onverchroomde plaatsen slecht ontvet, roest- of gloeihuidresten,
waterstof kan niet ontwijken, te ingewikkeld 
voorwerp, te lage stroomdichtheid, te veel 
rimpel in gelijkstroom

bladderende neerslagen slecht ontvet, te weinig geëtst, onvolledig 
gestripte oude laag, te sterk gehard, te 
hoog gelegeerd grondmateriaal

gaten in het neerslag vreemd metaal, opgewerveld bodembezinksel,
waterstof kan niet uitwijken.

8.3.8.17    HARDVERCHROMEN

Hardverchromen is een gespecialiseerd vak. In principe bestaat het uit het aan-
brengen van een meestal dikke chroomlaag die wordt nageslepen.
Bij het dik verchromen komen de nadelige eigenschappen van het chroombad,
zoals slechte spreiding, inwendige spanningen, geringe afscheidingssnelheid
vaak veel duidelijker tot uiting dan bij het sierverchromen.
Hardverchromen wordt toegepast om (meestal stalen) werkstukken van een
slijtvaste en corrosiewerende laag te voorzien. Er bestaan twee grote toepas-
singsgebieden:

- het aanbrengen van een hardchroomlaag op nieuwe onderdelen
- het repareren van versleten onderdelen die al dan niet hardverchroomd 
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waren.

8.3.8.18 ZWAVELZUURHOUDENDE HARDCHROOMBADEN

Ondanks het lage rendement van chroombaden met zwavelzuur als katalysator
worden deze in de praktijk toch nog veel toegepast, om redenen die in 8.3.8.2
zijn uiteengezet.
Bij het lagere chroomzuurgehalte van 250 g/l, dat in hardchroombaden gebrui-
kelijk is wordt een rendement van maximaal 17% verkregen.
Door een hogere stroomdichtheid toe te passen, bijvoorbeeld tot 70 A/dm2,
krijgt men ook een grotere afscheidingssnelheid.
Door nog hogere stroomdichtheden toe te passen krijgt men ook een hoger
rendement. De badvloeistof warmt dan snel op en deze moet door regelmatige
verversing (krachtig rondpompen) koel gehouden worden. Voor cilindervormi-
ge producten, zoals schokdempers worden in Japan en in de Verenigde Staten
een anode-kathode-afstand van circa 3 mm gebruikt, waar tussendoor een
krachtige vloeistofstroming wordt gehandhaafd.

8.3.8.19 HARDCHROOMBADEN MET ANDERE KATALYSATOREN

Hardchroombaden met andere katalysatoren, zoals besproken in 8.3.8.5 t/m
8.3.8.10 worden vooral gebruikt om het hogere rendement dat men ermee kan
verkrijgen. In dit verband moeten speciaal de niet-etsende baden worden
genoemd, die men kan gebruiken tot 90 A/dm2 en die een rendement halen
van 40-45%.

8.3.8.20 CHROOM-MOLYBDEENBADEN

Chroom-molybdeenneerslagen met 1% molybdeen zijn zes tot acht keer slijt-
vaster dan chroom. Men gebruikt naast de lood-antimoonanoden ook molyb-
deenanoden. Het bad bevat 24 g/l molybdeen. De hardheid van het neerslag is
530 Vickers. 
Tabel 8.114 geeft de samenstelling van een ander chroom-molybdeenbad.

TABEL 8.114 Chroom-molybdeenbad

CrO3 g/l 4000
MoO3 g/l 300
H2SO4 g/l 4
temp., °C 40
A/dm2 16
Mo-gehalte 1,7%
Bij een hogere stroomdichtheid krijgt men een hoger molybdeengehalte in het
neerslag.

8.3.8.21 CHROOM-WOLFRAAMNEERSLAGEN
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Chroom-wolfraamlegeringen krijgt men uit een bad met 2 mol chroomtrioxide
per liter, waarvan 40% gereduceerd is tot driewaardig chroom.
Er is een CrO3-SO4-verhouding van 50:50.
Het bad bevat ammoniumcitraat en 150 g/l wolfraamtrioxide.
Bij 70 °C en 20 A/dm2 krijgt men een neerslag met 30% W. Dit wordt vrijwel
niet aangetast door zoutzuur, zwavelzuur en fluorwaterstofzuur.
De corrosiewering is tienmaal zo goed als van een even dikke chroomlaag.

8.3.8.22 VOORBEHANDELEN VOOR  HET HARDVERCHROMEN

Gevoelige staalsoorten, dat zijn in het algemeen hoogveredelde staalsoorten,
moeten vaak tijdens het productieproces één of meer warmtebehandelingen
ondergaan om inwendige spanningen weg te nemen en waterstof uit te drij-
ven.
Welke warmtebehandeling moet worden uitgevoerd (temperatuur), hoe lang
deze moet duren en op welk moment in het fabricage- of reparatieproces deze
moet plaatsvinden, kan worden ontleend aan de voorschriften van de vlieg-
tuigfabrikanten, militaire of andere specificaties.
De warmtebehandeling waarom het gaat wordt al naar de veredelingstoestand
van het staal uitgevoerd bij 150-200 °C gedurende 2-23 uur. In het algemeen
is het voorgeschreven reeds bij een hardheid van 32 Rockwell-C en daarboven
na het verspanen, slijpen, koud vervormen of koud strekken, een warmtebe-
handeling uit te voeren gedurende drie uur bij 190 °C.

Stalen voorwerpen kunnen tijdens gebruik, maar ook bij het verchromen door
de grote stroomdoorgang magnetisch worden.
Slijpspaantjes, die bij het voorslijpen worden gevormd, worden dan ook bij de
meest intensieve reiniging niet verwijderd. Ze blijven aan het staal hechten en
ze vormen bij het hardverchromen de kiemen voor het ontstaan van knobbels.

Demagnetiseren is een bewerking, waarbij de voorwerpen aan een wisselend
magneetveld worden onderworpen, dat steeds zwakker wordt.
Als regel voert men dit uit met een magneetspoel, die met wisselstoom wordt
bekrachtigd en waar de voorwerpen langzaam doorheen worden getrokken.
Na dit demagnetiseren moet een reinigingsbewerking worden uitgevoerd om
de nu niet meer hechtende staaldeeltjes te verwijderen. Uiteraard mag men
niet elektrolytisch ontvetten omdat dan weer nieuwe magneetvelden ontstaan.
Ook in het chroombad mogen geen zwevende ijzerdeeltjes voorkomen, omdat
door de hoge stroomdichtheid bij het verchromen sterke magneetvelden ont-
staan die het te verchromen voorwerp magnetiseren. IJzerdeeltjes worden dan
direct door het werkstuk aangetrokken en veroorzaken fouten. 
Staalslijpsel kan langs magnetische weg (magneet in de pompslang) uit een
chroombad worden verwijderd.
Continu verchromen
Voor continu verchromen van stangen en buizen zijn diverse machines ont-
wikkeld die hardchroomlagen van hoge kwaliteit kunnen maken. De stangen
of buizen worden achter elkaar horizontaal door de installatie gevoerd.
Speciale chroomkwaliteiten, zoals microgescheurd chroom kunnen worden
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aangebracht.
Staven in lengten tot 22 meter kunnen worden behandeld in een diameter van
6 tot 500 mm.

Een oorspronkelijk Japanse ontwikkeling die in toenemende mate in andere
landen op productiebasis wordt toegepast is het aanbrengen van zeer dunne
galvanische chroomlagen (0,007-0,025 micrometer) op zacht bandstaal dat
gebruikt wordt voor de vervaardiging van verpakkingsblik. Het product wordt
gezien als een vervanger voor vertind blik en het wordt wel aangeduid als TFS
(Tin Free Steel), vollediger: TFS, Chromium Type. Dit blik, dat ook in
Nederland wordt gebruikt, is herkenbaar aan de blauwachtige kleur.

In de grafische industrie brengt men op diepdrukcilinders, die bedekt zijn met
een koperlaag, waarin het te drukken beeld door graveren of etsen is aange-
bracht een hardchroomlaag aan van 6 µm dik die de levensduur belangrijk
vergroot tot een oplage van enige honderdduizenden tot een miljoen stuks.

Hoewel hardchroom als regel op een ondergrond van staal wordt aangebracht
zijn ook andere ondergronden mogelijk.
Deze vereisen vaak een speciale voorbehandeling, tabel 8.115.
De standaard voorbehandelingen zijn vermeld in de hoofdstukken 2 en 3.

TABEL 8.115 Voorbehandeling van diverse metalen voor het hardverchromen

Metaal Behandeling

Aluminium zinkaatbeits
cyanidisch verkoperen of nikkelstrike
verchromen

(ASTM B 253) *) zie ook bijlage E, Normalisatie

Chroom voorreinigen
elektrolytisch ontvetten
afdekken
anodisch etsen in chroomzuur 225 g/l
6 V
5-60 s
verchromen

(ASTM B 630)

Koper voorreinigen
elektrolytisch ontvetten
zuurdip
spoelen
verchromen

Magnesium voorreinigen
elektrolytisch ontvetten (speciaal voor magnesium)
85 °C
7,5-13 A/dm?
beitsen in chroomzuurbeits
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activeren in fosforzuur-fluorwaterstofzuur
verzinken
verkoperen
verchromen

(ASTM B 480)

Nikkel voorontvetten
elektrolytisch ontvetten
activeren in zwavelzuur 70 gew %
1 min
10 A/dm2 of Wood’s nikkelstrike
verchromen

(ASTM B 343)

Nikkellegeringen voorontvetten
elektrolytisch ontvetten
activeren anodisch in zwavelzuur of Wood”s nikkelstrike
verchromen

(ASTM B 558)

Roestvast staal voorreinigen
elektrolytisch ontvetten
Wood’s nikkelstrike
verchromen

Titaan voorreinigen
activeren in zuur of aanstralen
etsen in salpeterzuur-fluorwaterstofzuur 1-3 s
of natriumdichromaat-fluorwaterstofzuur
verchromen

(ASTM B 481)
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8.3.8.23 UITVOERING VAN HET HARDVERCHROMEN

De bewerkingsvolgorde voor het hardverchromen van een astap omvat:

1 te behandelen astap voorslijpen en de diameter met behulp van een 
micrometer vaststellen

2 het werkstuk in een stelstuk monteren
3 het werkstuk bedekken met een afdekmiddel, bijvoorbeeld afdekwas, 

afdeklak of tape
4 het te verchromen gedeelte vrijmaken van was, lak of tape en goed reinigen
5 hardverchromen in een zodanige laagdikte dat daardoor een voldoende 

overmaat wordt verkregen
6 spoelen
7 (eventueel) warmtebehandeling ter voorkoming van waterstofbrosheid
8 naslijpen op eindmaat.

Bij het hardverchromen moet men ervoor zorgen dat de laagdikte zoveel
mogelijk gelijkmatig is. De randen van de astap hebben de neiging dik op te
groeien. Vaak gebeurt dit in de vorm van knobbels, die bij het naslijpen uitbre-
ken. Om dit te voorkomen past men aan het uiteinde van de astap een
afscherming van isolerend materiaal toe of men gebruikt een stroomvanger.
Soms is het ook mogelijk de as kunstmatig te verlengen, bijvoorbeeld met een
prop lood, waardoor de scherpe overgang wordt verplaatst.
Bij het verchromen moet men over het algemeen scherpe hoeken vermijden.
Als men nekken moet verchromen, bijvoorbeeld van krukassen, moet men de
rand van de chroomafscheiding nooit in de bocht van de nek laten vallen,
maar de chroomlaag ervoor of erna laten ophouden om spanningsconcentra-
ties in het werkstuk te vermijden.
Zwevend vuil in het chroombad kan zich op het chroom afzetten en tot knob-
bels leiden, die bij het slijpen moeilijkheden veroorzaken. Omdat op de
bodem van een chroombad vaak loodchromaat ligt, afkomstig van de anoden,
moet men de werkstukken niet te diep hangen, omdat het loodchromaat
anders door de sterke gasontwikkeling kan worden opgewarreld.
Ten gevolge van de grote stroomdoorgang worden de werkstukken magnetisch.
In het bad zwevende ijzerdeeltjes, bijvoorbeeld afkomstig van de slijpbewer-
king, kunnen zich daardoor eveneens op het werkstuk hechten. Een grondige
voorreiniging na het voorslijpen is daarom belangrijk. Werkstukken waarvoor
dit belangrijk is moeten voor en na het hardverchromen worden gedemagneti-
seerd.
Vroeger was het niet gebruikelijk hardchroombaden te filtreren. Men beschikte
toen niet over geschikte materialen voor het vervaardigen van filterpompen.
Thans is dit wel het geval (Hypalon).
Meer en meer hardchroombedrijven die prijs stellen op een kwalitatief hoog-
waardig product filtreren hun chroombaden continu. De strakheid van de
hardchroomlagen wordt daardoor zeer bevorderd.
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8.3.8.24 NABEWERKEN NA HET HARDVERCHROMEN

Het nabewerken van hardchroomneerslagen kan plaatsvinden door slijpen,
honen, microfijnen, polijsten en eventueel na-etsen.

Hardchroomlagen worden het meest nageslepen. Dit is een moeilijke bewer-
king. Belangrijk is daarbij vooral een zeer goede koeling op de slijpplaats
(waarbij de straal koelvloeistof precies op de contactplaats tussen slijpsteen en
metaal moeten worden gericht).
Slijpers die gewend zijn staal te slijpen hebben de gewoonte bij de eerste slijp-
gangen vrij veel materiaal af te nemen en pas bij het aan de maat komen van
het werkstuk met kleinere materiaalafnamen te gaan werken.
Dit is funest voor hardchroom, omdat hierdoor een sterke warmte-ontwikke-
ling ontstaat, die tot diepe scheuren aanleiding kan geven. Deze scheuren kun-
nen doorlopen tot het grondmateriaal en een inleiding vormen voor vermoei-
ingsscheuren en -breuk.
Bij het slijpen van hardchroom moet dus van het begin af weinig materiaal
worden afgenomen, namelijk niet meer dan 0,05 mm per slijpbewerking.
Bij chroomlagen, die knobbels bevatten, leidt dat tot lange slijptijden, zodat
het van belang is het chroom zo glad mogelijk af te scheiden.

Honen en microfijnen zijn mechanische oppervlaktebewerkingen, waarbij niet
alleen een fijne oppervlaktegesteldheid wordt verkregen, maar ook een zuivere
geometrische vorm.

Polijsten van hardchroom komt voor bij hardverchroomde walsen, zoals bij-
voorbeeld worden gebruikt bij het vervaardigen van kunststoffolie.

Na-etsen van hardchroom wordt toegepast voor het verkrijgen van poreus
chroom. De naam van Dr. Hendrik van der Horst is hiermee onverbrekelijk
verbonden. Vaak wordt dit na-etsen in het chroombad uitgevoerd door de
voorwerpen korte tijd anodisch te schakelen. Het na-etsen kan ook in een
apart bad worden uitgevoerd en eventueel kan zelfs chemisch worden geëtst.

Trouble shooting bij hardverchromen

Fout Mogelijke oorzaak

chroomlagen bladderen af te hoge slijpsnelheid, te harde slijpsteen,
bij naslijpen stroomonderbreking bij verchromen,

te sterke schommeling in temperatuur,
schommelingen in stroomdichtheid

hoeken en kanten breken neerslag te hard door te hoge stroomdichtheid
uit bij naslijpen

scheuren in het hardingsspanningen, na harden niet ontlaten,
verchroomde voorwerp slijpsnelheid te hoog
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knopvorming te hoge stroomdichtheid, te lage temperatuur,
scherpe kanten, oneffen oppervlak

ruwheid en knopvorming voorwerp hangt te diep, (bezinksel wervelt op),
aan de onderzijde bij dikke lagen moeilijk te vermijden, anoden 
wratvorming ongeschikt

wratvorming aan de randen daar te hoge stroomdichtheid

slechte spreiding te hoge badtemperatuur, te lage stroomdichtheid, 
chroomzuurgehalte te laag, te veel zwavelzuur,
oppervlak te ruw

verhoging badspanning te veel driewaardig chroom,
rimpel in de gelijkspanning te groot

ijzergehalte te hoog in het bad gevallen voorwerpen of gereedschap,
beschadiging badbekleding, anode- of 
aardsluiting.

8.3.8.25 ONTCHROMEN

Bij reparatiewerk is het meestal nodig de oude chroomlaag te verwijderen
voordat men tot een beginmaat kan slijpen. Dit ontchromen kan op twee
manieren gebeuren:

- chemisch in zoutzuur
- elektrolytisch in natriumhydroxide.

Ontchromen in zoutzuur wordt uitgevoerd in zoutzuur 1:1, waaraan een beits-
rem is toegevoegd. Door deze beitsrem wordt aantasting van het staal nage-
noeg geheel voorkomen, terwijl het oplossen van chroom er geen nadeel van
ondervindt. Er treedt slechts een lichte etsing op.
Het chroom wordt omgezet in driewaardig chroomchloride, CrCl3, onder
waterstofontwikkeling.
Omdat waterstof in eerste instantie wordt gevormd als atomaire waterstof,
bestaat daar voor gevoelige staalsoorten gevaar voor waterstofbrosheid.
Voor het elektrochemisch ontchromen gebruikt men een oplossing van circa
10 gew % natriumhydroxide. Het voorwerp wordt als anode geschakeld en er
wordt bij kamertemperatuur ontchroomd met een stroomdichtheid van 40-80
A/dm2.
Bij temperatuurverhoging moet de stroomdichtheid verlaagd worden.
Om aantasting van het grondmateriaal te voorkomen moet men absoluut chlo-
ridevrij werken, dat wil zeggen het ontchroombad aanmaken met demiwater
en chemisch zuiver natriumhydroxide gebruiken.
Chroom is in driewaardige vorm een amfoteer metaal, dat in sterk alkalisch
milieu in oplossing gaat als natriumchromiet.
Bij gehard staal moet men de voorwerpen uit het bad nemen zodra alle
chroom is opgelost. Staal wordt anodisch niet door natronloog aangetast, maar
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een lange verblijftijd in het bad kan loogbrosheid veroorzaken.
Voor het ontchromen van aluminium gebruikt men zwavelzuurhoudend
chroomzuur, dat anodisch wordt gebruikt.

8.3.9 VERTINNEN

Verreweg de grootste hoeveelheid tin die langs galvanische weg wordt neerge-
slagen wordt gebruikt voor de vervaardiging van blik.
Blik, vertinde dunne staalplaat, wordt vrijwel niet meer vervaardigd door ther-
misch vertinnen (dompelen in gesmolten tin), maar bijna uitsluitend door galva-
nisch vertinnen, omdat daardoor dunnere tinlagen (goedkoper) van goede kwali-
teit kunnen worden verkregen. Het dure metaal tin wordt voor dit doel gebruikt
door de goede corrosieweerstand, het feit dat het niet giftig is, een goede sol-
deerbaarheid heeft en omdat het aan levensmiddelen geen bijsmaak geeft.
Ook een aantal andere toepassingen van tin zijn op deze eigenschappen geba-
seerd. Voorbeelden hiervan zijn inwendig vertinde koperen pannen, voedsel-
gamellen en etensblikjes voor militairen, koffie- en theekannen en vroeger ook
veel melkbussen (tegenwoordig aluminium bussen of grote roestvast stalen
containers).
Een belangrijk technisch toepassingsgebied van tin vindt men in de elektroni-
sche en elektrische industrie voor het verbeteren van de soldeereigenschappen
van draad en allerlei onderdelen. Bij zware machinedelen die met een klem-
passing op elkaar worden bevestigd gebruikt men wel tin als metaal om fret-
ting corrosion (passingroest) te voorkomen.
De belangrijkste eigenschappen van tin zijn weergegeven in tabel 8.116.

TABEL 8.116 Belangrijkste eigenschappen van tin

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht) 7,18

Smeltpunt,°C 232,2
Kookpunt,°C 2430
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 118,70

Atoomnummer 50
Voornaamste valenties 2, 4
Kristalstructuur tetragonaal
Elektrochemisch equivalent, mg/C 0,6150
Ampere-uurgewicht 2,2141 (Sn II)

1,1071 (Sn IV)
Elektrische weerstand 10-6 Ωcm 11,0

(6,56 x koper)
Warmtegeleiding W/cmK 0,668

(0,17 x koper)
Elektrodepotentiaal - 1,697 V (Sn II)

0,1375 V (Sn IV ? Sn II)
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8.3.9.1 TINBADEN

Er zijn drie belangrijke typen tinbaden, namelijk:

- stannaatbaden
- sulfaatbaden
- fluoroboraatbaden.

De vroeger wel gebruikte stannietbaden, verkregen door tin(II)chloride te laten
reageren met natronloog zijn door de slechte eigenschappen (poedervormige
tinafscheiding) niet meer in gebruik.

8.3.9.2 STANNAATBADEN

De stannaatbaden worden samengesteld op basis van natriumstannaat of kali-
umstannaat, tabel 8.117.
In deze baden levert het stannaat het tin, natriumhydroxide houdt het tin in
oplossing, verbetert de geleidbaarheid en bevordert het in oplossing gaan van
de anoden, natriumacetaat werkt als buffer en verbetert de geleidbaarheid en
het spreidend vermogen, terwijl natriumperboraat een oxidatiemiddel is.
Het is belangrijk dat in het stannaatbad tin uitsluitend in vierwaardige vorm
aanwezig is omdat anders ruwe neerslagen ontstaan. Daarom worden aan dit
bad regelmatig kleine hoeveelheden van een oxidatiemiddel, meestal water-
stofperoxide, toegevoegd.

Een belangrijk punt bij stannaatbaden vormt de toestand van de anoden en
hoe deze in oplossing gaan. Voor de juiste werking van het bad moeten de
anoden gefilmd of gepolariseerd zijn. Ze zijn dan geelachtig van kleur. In deze
toestand bevatten ze een oxidelaag. Men verkrijgt de gepolariseerde toestand
door in het bad kort te werken met circa tweemaal de normale stroomdicht-
heid. Tijdens het werken wordt tin in het bad opgenomen uit de oxidefilm in
vierwaardige vorm en de oxidefilm wordt steeds vernieuwd.

Wanneer blank tin in een stannaatbad hangt gaat het in tweewaardige vorm in
oplossing, waardoor een ruw neerslag ontstaat.

Als niet in het bad gewerkt wordt mogen de anoden er niet in blijven hangen
omdat dan de anodefilm zou verdwijnen. Bij het inbrengen in het bad moet
men de anoden ‘onder stroom’ inhangen. 
Filtreren van het stannaatbad is moeilijk. Bij een goed werkend bad mag zich
eigenlijk geen slib vormen. Is dat wel het geval dan kan men het bad ’s nachts
stil laten staan (met de anoden verwijderd) en de bovenstaande badvloeistof
voorzichtig afhevelen.
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TABEL 8.117 Stannaatbaden

Na- basis K-basis K-basis-snel

Na2SnO3 g/l 60 - -
NaOH g/l 100 - -
Na-acetaat g/l 10 - -
Na-perboraat g/l 1 - -
K2SnO3 g/l - 55 420
KOH g/l - 20 22
temp., °C 60-80 70-80 75-88
A/dm2 kathodisch 1-3 3-10 16-43
A/dm2 anodisch *) 1-4 1,5-4 -

1 2 3

K2SnO3 g/l 105 210 420
=Sn g/l 40 80 160
vrij KOH g/l 15 22 22
temp., °C 65-88 77-88 77-88
A/dm2 3,2-10,8 8,6-17,2 16,2-43,2

1 2 3 4

K2SnO3  g/l 105 210 420 -
Na2SnO3-3 H2O g/l - - - 105 
KOH g/l 15 *) 22 22 -
NaOH g/l - - - 10
= Sn g/l 40 80 160 42
temp., °C 66-88 77-88 77-88 60-82
A/dm2 3-10 tot 16 tot 40 0,5-3

*) Anoden zuiver tin 
High speed anoden, tin + 1% Al, 3-8 A/dm2 De high speed anoden zijn in gepolariseerde toestand
olijfgroen van kleur. De stannaatbaden op kaliumbasis zijn iets duurder, maar de toelaatbare stroom-
dichtheid is groter dan bij de baden op natriumbasis. Men kan in de kaliumbaden daardoor sneller
werken en een grotere productie halen.
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Trouble shooting bij stannaatbaden

Fout Mogelijke oorzaak

naden grijs of wit onvoldoende gefilmd

anoden bruin of zwart, te laag vrij hydroxide, te koel,
passieve film te hoge anodische stroomdichtheid

te veel gassen aan te koel,
de anode te hoge anodische stroomdichtheid

neerslag verdwijnt te hoog looggehalte,
na vorming te lage anodische stroomdichtheid,

bad te warm, slecht anodecontact

geen anodefilm beginstroomdichtheid te laag

slecht kathoderendement te koel, te weinig tin,
te veel loog, te hoge stroomdichtheid

hoog anoderendement te koel, te weinig loog, 
te hoge stroomdichtheid

smal werktraject te koel, te weinig tin

slechte geleidbaarheid te koel, te weinig loog, te weinig tin

slechte hechting beginstroomdichtheid te laag

kristalliserende badvloeistof te veel carbonaat gevormd

ruw, donker, sponsachtig tweewaardig tin in oplossing
neerslag

8.3.9.3 SULFAATTINBADEN

De sulfaattinbaden zijn niet erg kritisch in samenstelling. Het zijn snelle baden
waarvan de spreiding niet erg goed is. Het neerslag is bovendien tamelijk grof
van structuur.

Het rendement van deze baden bedraagt echter 100%. Sulfaattinbaden wor-
den daarom voornamelijk gebruikt voor het op grote schaal in continu werken-
de installaties vertinnen van staalplaat voor de blikfabricage. Na het vertinnen
en spoelen wordt de tinlaag langs hoogfrequente weg verhit waardoor deze
smelt en zo het bekende glanzende uiterlijk van blik geeft.
Ook voor het vertinnen van staaldraad worden sulfaattinbaden gebruikt.
Tabel 8.118 geeft badsamenstellingen en werkomstandigheden.
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TABEL 8.118 Sulfaattinbaden

1 2 3*)

SnSO4 g/l 50 90 23-38
H2SO4 g/l 50 100 150-190
gelatine g/l 2 - -
lijm g/l - 5 -
kresol g/l 25 50 -
Na2SO4 g/l 100 - -
temp., °C 20-35 20-35 18-25
A/dm2 1-4 1-4 2,5

*) voor de elektronica

1 2

SnSO4 g/l 30-40 80
=Sn g/l - 40
H2SO4 g/l 40-70 50
gelatine g/l 2 -
β-naftol g/l 1 1
fenolsulfonzuur g/l - 40
kresolsulfonzuur g/l 70-120 -
temp., °C 20-35 21-38
A/dm2 4-7 1-10

Trouble shooting bij sulfaattinbaden

Fout Mogelijke oorzaak

korrelige, ruwe neerslagen te weinig korrelverfijner
die los laten

sponsachtige neerslagen stroomdichtheid te hoog, anode-oppervlakte
te groot, te hoge badconcentratie, 
te weinig korrelverfijner

knop- of boomvorming anode-oppervlakte te groot, te hoge bad-
concentratie, te weinig korrelverfijner

grofkristallijne of ruwe chlorideverontreiniging
neerslagen

slechte spreiding bad te geconcentreerd, te weinig zuur,
te weinig korrelverfijner

donkere vlekken zwevend vuil
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8.3.9.4 FLUOROBORAATTINBADEN

Fluoroboraattinbaden worden nog maar weinig gebruikt omdat de aan-
schaffingsprijs tamelijk hoog is. Het voordeel van fluoroboraattinbaden ten
opzichte van sulfaattinbaden is de fijnere structuur. Het rendement van 100%
betekent een voordeel ten opzichte van de stannaatbaden.
Zowel in het sulfaatbad als in het fluoroboraatbad is het tin tweewaardig,
zodat in vergelijking met het stannaatbad -afgezien van de factor rendement-
bij eenzelfde stroomdoorgang hieruit de dubbele hoeveelheid tin wordt neer-
geslagen. Tabel 8.119 geeft enige samenstellingen en werkomstandigheden.

TABEL 8.119 Fluoroboraattinbaden

1 2 3 4 5
standaard snel goed

spreidend

Sn(BF4)2 g/l 200 - 200 300 75
Sn g/l - 40-80 - - -
HBF4 g/l 100-200 40-200 100 200 300
H3BO3 g/l - - 25 25 25
pepton g/l 5 - 5 5 5
ß-naftol g/l 1 0,5-1 1 1 1
gelatineg/l - 1-3 - - -
hydrochinon g/l - - 1 1 1
temp., °C 20-50 - 16-38 16-38 16-38
A/dm2 tot 25 - 2-20 2-20 2-20

8.3.9.5 METHAANSULFONZURE (MSA) TINBADEN

Er zijn diverse tin (lood en lood-tin) baden ontwikkeld op basis van “methane-
sulfonic acid” (MSA), het MSA tinlood. Tabel 8.120 geeft de samenstelling.

TABEL 8.120 MSA tinbaden

methaansulfonzuur g/l 200-250
tin g/l 35-55
speciale toevoegingen noodzakelijk
temp., °C 21-35
A/dm2 0,1-25
anoden zuiver tin

8.3.9.6 LOOD-TINLEGERINGSBADEN

Tinlegeringsbaden bevatten meer tin dan lood. Voor het goede overzicht ver-
melden wij hier ook de lood-tin-baden met meer dan 50% lood.
Deze baden zijn zowel fluoroboraatbaden, tabel 8.121 als MSA-baden.
De belangrijkste galvanische tinlegeringen zijn lood-tin-legeringen. Deze neer-
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slagen worden op grote schaal gebruikt voor het verkrijgen van soldeerlagen 70-
30 (met 70% tin) in de elektrische en elektronische industrie (zie ASTM B579).
Het solderen wordt na het aanbrengen van deze galvanische laag erg gemak-
kelijk, ook wanneer dit wordt uitgevoerd in automatische installaties.
Door de verhouding van de bestanddelen lood en tin in het bad te variëren
kan men de samenstelling van het neerslag sturen.
Galvanisch aangebrachte tin-loodlegeringen op een ondergrond van messing
kunnen na enige tijd hun soldeerbaarheid verliezen ten gevolge van zinkdiffu-
sie in de legeringslaag. Dit verschijnsel kan men voorkomen door vóór het ver-
lood-tinnen eerst een laagje nikkel van circa 1 micrometer dikte neer te slaan.
Een tweede belangrijke toepassing vindt men bij het vervaardigen van glijla-
gers voor snel lopende machines. Meestal gaat het om een stalen lagerschaal
die eerst dik is verzilverd. Daarop wordt een lood-tinlegering aangebracht in
een samenstelling 7-93 (7% tin). Zie ook 8.3.10.2, lood-indiumlagen.
Badsamenstellingen voor het afscheiden van deze twee legeringen zijn opge-
nomen in tabel 8.121. De anoden mogen niet stroomloos in het bad hangen
dit kan de oorzaak zijn van ruwe neerslagen. Continue filtratie is gebruikelijk.
Organische verontreinigingen worden met actieve koolbehandelingen verwij-
derd (zie ASTM B200).
Om de vorming van onoplosbaar loodfluoride te voorkomen hangt men in
deze baden vaak een anodezak met boorzuur om de vorming van fluoride-ion
door hydrolyse van fluoroboorzuur te verhinderen.
Voor de corrosiewering van staal zijn lood-tinlegeringen als mogelijke vervan-
ger voor cadmium genoemd.

TABEL 8.121 Tin-loodbaden op fluoroboraatbasis

1 2 3 4 5
Sn-Pb SN-Pb Sn-Pb Sn-Pb Sn-Pb

90-100 60-40 60-40 63-37 7-93

Sn(BF4)2 g/l - 55 - 24 6
Sn g/l 75 - 15 - -
Pb(BF4)2 g/l - 25 - 14 88
Pb g/l 10 - 10 - -
HBF4 g/l 175 100 400 70 100
H3PO3 g/l 25 25 25 25 25
pepton - 0,5 5 0,5 0,5
temp., °C 21-38 25-40 18-38 25-40 25-40
A/dm2 0,1-8 3 2,1 3 3

8.3.9.7 TIN-ZINKBADEN

Tin-zinklegeringen worden gebruikt voor het beschermen van staal tegen cor-
rosie bij hoge temperatuur en vochtigheid. De beste bescherming wordt ver-
kregen bij een zinkgehalte tussen 20 en 25%. Bij hogere zinkgehalten neemt
de corrosiewering echter maar in geringe mate af. Tot 30% zink zijn de lege-
ringen soldeerbaar.
Tin-zinklegeringen kunnen eventueel worden gebruikt als vervanging voor
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cadmiumlagen: cadmiumneerslagen zijn echter witter en glanzender.
Voor de tin-zinklegeringen worden vrijwel uitsluitend alkalische baden
gebruikt, waarin tin aanwezig is als stannaat en zink als cyanide.
Aanvankelijk werden baden gebruikt op natriumbasis, maar in de Verenigde
Staten waar de tin-zinklegeringen de meeste verbreiding hebben gekregen,
werkt men thans uitsluitend nog met baden op kaliumbasis. 

Zie verder tabel 8.122.

TABEL 8.122 Tin-zinkbaden

1 2 3 4

22-25% Zn 47-50% Zn hangwerk trommel

Sn als Na2SnO3 g/l 30 30 - -
Sn als K2SnO3 g/l - - 38-45 32-40
Zn als Zn(CN)2 g/l 2,5 8 3,8-6,0 6,8-9,0
totaal cyanide g/l 28 40 37-52 37-52
vrij NaOH g/l 4-6 5-6 - -
vrij KOH g/l - - 4,5-8,0 8-11
temp., °C 65 65 65 65
A/dm2 1,1-3,2 1,1-3,2 2,2-4,3 2,2-4,3

8.3.9.8 TIN-NIKKELLEGERINGSBADEN

Tin-nikkellegeringen met een tingehalte van 65% kunnen worden beschouwd
als de verbinding NiSn. Het is een één-fase metastabiele legering die bij hoge-
re temperaturen gaat rekristalliseren (zie ISO 2179 en ASTM B605).
De legering is vrij bros; bij mechanische bewerkingen kunnen daardoor pro-
blemen optreden.
De meest bruikbare badsamenstelling bevat de twee metalen als chloride en
bevat ook fluoriden, zie tabel 8.123.
Het interessante aan dit bad is dat de samenstelling van de legering niet
belangrijk wordt beïnvloed door het metaalgehalte van de badvloeistof. Het
bad behoeft daarom niet regelmatig op metaalverhouding gecontroleerd te
worden.
Tin-nikkelneerslagen die op glanzende oppervlakken worden afgescheiden zijn
glanzend of halfglanzend. De kleur is niet zo blauw als chroom en soms kan
men een lichtrose kleur waarnemen. Onder atmosferische omstandigheden
zijn tin-nikkelneerslagen even goed glanshoudend als chroomneerslagen. Een
andere verrassende eigenschap is dat het harde neerslag, 700 Vickers, goed
soldeerbaar is. Het wordt daarom naast decoratieve toepassingen ook gebruikt
bij de vervaardiging van gedrukte bedradingen.
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TABEL 8.123 Tin-nikkelbaden

1 2

SnCl2.2 H2O g/l 50 50
NiCl2.6 H2O g/l 250 240
NaF g/l - 38
NH4F.HF g/l 40 17,5
NH4OH (d=0,88) g/l 35 -
temp., °C 70 70
A/dm2 1,6 1,6

8.3.9.9 TIN-CADMIUMBADEN

Galvanisch afgescheiden tin-cadmiumlegeringen geven een betere corrosiewe-
ring voor staal dan zuiver cadmium. Zo werden bijvoorbeeld stalen schroeven
in toenemende mate niet meer vercadmiumd maar van een cadmium-tinlege-
ringslaag voorzien. Vooral de goede bestandheid tegen zout water (verstoven
zeewater) maakt deze neerslagen geschikt voor toepassing in een zee-atmo-
sfeer. Door de aan cadmium gestelde milieueisen is de toepassing van tin-cad-
miumlagen sterk afgenomen.
Men moet deze legeringen eigenlijk aanduiden als cadmium-tin-legeringen
want zij bevatten slechts 17-35% tin. De baden zijn hoofdzakelijk samenge-
steld op fluoroboraatbasis of fluorosilicaatbasis.

TABEL 8.124 Tin-cadmiumbaden

1 2 3

Sn(BF4)2 g/l 70 - -
SnSiF6 g/l - 7 14
Cd(BF4)2 g/l 245 - -
CdSiF6 g/l - 60 60
HBF4 g/l 60 - -
H3BO3 g/l 20 - -
NH4F g/l - 50 50
NH4BF4 g/l 50 - -
fenolsulfonzuur 70% 2,5 ml - -
polyetheenglycol 4000 g/l - 3 3
pepton g/l 1-2 - -
emulgator g/l - 5 5
pH 3,0-5,0 2,5 2,5
temp., °C 20 15-25 15-25
A/dm2 6,5 5,4 5,4
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8.3.9.10 TIN-KOBALTBADEN

Elektrochemisch lijkt het afscheiden van tin-kobaltlegeringen veel op het
afscheiden van tin-nikkel. De kleur van het verkregen glanzende neerslag is
enigszins bruinachtig en voor bepaalde toepassingen zeer decoratief. Het
wordt op enige schaal gebruikt voor het behandelen van luxe tafelgerei en
andere luxe voorwerpen.
De handelsnaam is Achrolite.

8.3.9.11 ONTTINNEN

Ongelegeerd tin kan van staal worden verwijderd in een warme 10% NaOH-
oplossing. Deze techniek wordt op grote schaal gebruikt bij de terugwinning
van tin van blikafval van de conservenindustrie. Tin-loodlegeringen worden
verwijderd in een alkalisch onttinbad dat seignettezout bevat (natrium-kalium-
tartraat).
Met fluoroboorzuur kan men de meeste tinlegeringen verwijderen meestal met
aantasting van de ondergrond.

8.3.10 VERLODEN

Galvanisch verloden vindt vrijwel altijd plaats in een fluoroboraatbad, tabel
8.125. Daarnaast worden op beperkte schaal fluorosilicaatbaden en sulfamaat-
loodbaden gebruikt. Men
gebruikt galvanische loodla-
gen als corrosiewerende laag
(zwavelzuur; accu-onderde-
len), als contrastplaatjes bij
röntgenonderzoek en voor
hulpanoden bij het hardver-
chromen.
Omdat lood zo zacht is, kan
het voor een aantal toepass-
ingen, waarbij kracht wordt
uitgeoefend, zoals accuklem-
men, niet als deklaag wor-
den gebruikt. 

Door een composiet te
maken, waarbij in het lood
een fijn verdeelde vaste stof,
zoals aluminiumoxide, wordt
opgenomen, kan men een
veel harder loodneerslag verkrijgen, dat wèl voor deze toepassingen geschikt
is.

De belangrijkste eigenschappen van lood zijn bijeengebracht in tabel 8.125.
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TABEL 8.125 Belangrijkste eigenschappen van lood

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht) g/cm3 11,35

Smeltpunt,°C 327,5
Kookpunt,°C 1740
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 07,2

Atoomnummer 82
Voornaamste valenties 2 (4)
Kristalstructuur kubisch
Elektrochemisch equivalent, mg/C 1,0740 (Pb II)
Ampère-uurgewicht, g/Ah 2,851 (Pb II)
Elektrische weerstand, 10-6 Ωcm 20,65

(12,31 x koper)
Warmtegeleiding W/cmK 0,353

(0,088 x koper)
Elektrodepotentiaal -0,1262 V

8.3.10.1 LOOD-TINBADEN

Lood-tinbaden in alle voorkomende samenstellingen zijn besproken onder
8.3.9.6.

8.3.10.2 LOOD-INDIUMLAGEN

Lagermateriaal voor glijlagers wordt samengesteld door stalen lagerschalen
eerst dik te verzilveren (200-400 µm na bewerken) daarna te verloden en ten-
slotte te verindiummen. Door verhitting in een heet oliebad worden lood en
indium door diffusie tot een legering gemaakt, zie 8.3.1, Verindiummen.

TABEL 8.126 Loodbaden

1 2 3

Pb(BF4)2 g/l 200 220 440
HBF4 g/l 15 30-40 50-70
H3BO3 *) g/l 25 10-20 20-30
vleeslijm g/l 0,5 02,-1,0 0,2-1,0
temp., °C 20 20 20
A/dm2 1-2 tot 4 tot 10

*) Bij hydrolyse van fluoroboorzuur ontstaat waterstoffluoride dat onoplosbaar loodfluoride vormt.
Soms hangt men een anodezak met boorzuur in het bad om onder alle omstandigheden verzekerd te
zijn van een overmaat boorzuur.
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1 2 3 4
snel goed spreidend

Pb g/l 120 240 225 15
vrij HBF 4 g/l 30-40 50-70 100 400
vrij H3BO3g/l 10-20 20-30 tot verz. -
pepton g/l - - 1,7 1,7
lijm g/l 0,2-1 0,2-1 - -
temp., °C 20 20 20-41 20-71
A/dm2 <4 <4 5 1

Fluorosilicaatbaden

1 2

Pb g/l 10 180
totaal fluorosilicaat g/l 100 200
lijm g/l 0,19 5,6
pepton g/l 5 150
temp., °C 35-41 35-41
A/dm2 0,5-8 0,5-8

Sulfamaatbaden

1 2

Pb g/l 140 54
lijm g/l 5,6 5,6
pepton g/l 150 -
vrij sulfaminezuur tot pH 1,5 5
temp., °C 24-29 24-29
A/dm2 0,5-4 0,5-4

8.3.10.3 ONTLODEN

Loodlagen kan men chemisch oplossen in een sterk alkalische oplossing, bij-
voorbeeld 10 g/l NaOH die Seignettezout (natrium-kaliumtartraat) bevat, ook
10 g/l.
Deze vloeistof lost ook loodverbindingen op en kan onder meer gebruikt wor-
den voor het reinigen van loodanoden in chroombaden, waarop zich een te
dikke laag loodchromaat heeft gevormd.
De loodhoudende vloeistof vormt een milieugevaar en moet overeenkomstig
behandeld worden.
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8.3.11 VERINDIUMMEN

Indium wordt meestal in legeringen gebruikt. Een voorbeeld daarvan vormt de
goud-indiumlegering, die voor decoratieve doeleinden wordt gebruikt en sinds
kort ook voor technische toepassingen.
Voor glijlagers worden lood-indiumlegeringen gebruikt.
Algemene eigenschappen van indium geeft tabel 8.127.

TABEL 8.127 Algemene eigenschappen van indium

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht) g/cm? 7,31

Smeltpunt,°C 156,4
Kookpunt,°C 2080
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 114,82

Atoomnummer 49
Valentie 1, 2, 3, 7
Elektrochemisch equivalent, mg/C 0,3964
Ampère-uurgewicht, g/Ah 1,4271

Lood en indium worden niet tegelijk afgescheiden. Het loodbad is een fluoro-
boraatbad en het indiumbad was meestal een cyanidisch bad, maar er bestaan
nu ook andere indiumbaden, zie tabel 8.128 en 8.129.
Nadat op het loodneerslag een dunne indiumlaag is afgescheiden worden de
twee metalen in elkaar gediffundeerd door een behandeling in hete olie.

8.3.11.1 CYANIDISCHE INDIUMBADEN

Bij de aanmaak van een cyanidisch indiumbad moet men eerst indiumhydroxi-
de, In(OH)3, maken door dit neer te slaan uit een oplossing van indiumchlori-
de, InCl3, met ammonia of natriumhydroxide. Het neerslag wordt op het filter
zorgvuldig gespoeld en daarna gedroogd.
Het wordt daarna opgelost in een alkalische cyanide-oplossing die de stabila-
toren dextrose of sorbitol bevat.
De samenstelling van het bad en de werkomstandigheden worden weergege-
ven in tabel 8.128.
Het indiumbad heeft, als het nieuw is aangemaakt een rendement van 90%,
maar dit zakt, naarmate het bad ouder wordt tot 50 à 75%.
Als men bijvoorbeeld voor het maken van lood-indiumlagers een nauwkeurige
laagdikte moet neerslaan is het noodzakelijk regelmatig de afscheidingssnel-
heid van het bad te bepalen. Het bad werkt met stalen anodes, het indiumver-
bruik wordt door toevoegingen van indiumcyanideconcentraat op peil gehou-
den.
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TABEL 8.128 Cyanidische indiumbaden

1 2

InCl3 g/l 60 -
<In metaal 33

KCN g/l 140-160 96
KOH g/l 30-40 64
dextrose g/l 30-40 33
temp., °C 20 20
A/dm2 1,5-3,0 1,6-2,2

8.3.11.2 SULFAMAATINDIUMBADEN

Het sulfamaat indiumbad is gemakkelijker om in te werken dan het cyanidi-
sche bad. Het bad blijft stabiel op een rendement van circa 50% en er kunnen
oplosbare indiumanoden worden gebruikt. Een badsamenstelling geeft tabel
8.129.

TABEL 8.129 Sulfamaat-indiumbaden

In sulfamaat g/l 105
Na sulfamaat g/l 150
Sulfaminezuur g/l 26,4
NaCl g/l 45
dextrose g/l 8
triethanolamine g/l 3
pH 1,5-2,0
temp., ˚C 20
A/dm2 2

De pH van het sulfamaatbad loopt bij gebruik langzaam op. Boven pH 3,5
wordt het bad troebel.
De pH wordt op peil gehouden door regelmatig toevoegen van korrels sulfami-
nezuur.

8.3.11.3 FLUOROBORAATINDIUMBADEN

Het fluoroboraat indiumbad geeft fijnkorrelige neerslagen. Het zure bad
wordt op pH 0,5-1,5 gehouden door regelmatige toevoegingen van fluoro-
boorzuur.

Het bad gebruikt indium anodes. Vaak worden stalen naast indium anodes
gebruikt om het verschil in anode- en kathoderendement te compenseren. 
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8.3.12 ALUMINIUM GALVANISCH NEERSLAAN

Galvanisch afgescheiden aluminium is evenals zink een onedeler metaal dan
staal. De kathodische bescherming, het ‘zich opofferen’, is echter niet zo sterk
als bij zink, hoewel aluminium veel onedeler is. Dat wordt veroorzaakt door
de dichte oxidefilm die normaal altijd op aluminium aanwezig is. Deze remt
elektrolytische verschijnselen duidelijk af. Toch is galvano-aluminium een
goede kandidaat voor het vervangen van cadmium.

Het proces is niet eenvoudig want het aluminium wordt aangebracht vanuit
een organische badvloeistof, waarin zelfontbrandende organo-metaalbestand-
delen aanwezig zijn, zodat het proces onder een schutgasatmosfeer moet wor-
den uitgevoerd.

Aanvankelijk werd gewerkt in een elektroliet van de volgende samenstelling:

NaF. 2 Al (C2H5)3

Deze stof was opgelost in een organische niet-waterige vloeistof, zoals tetrahy-
drofluraan of xyleen.
Latere elektrolieten waarvan de samenstelling niet bekend is gemaakt, hebben
een veel beter spreidend vermogen. Het proces wordt uitgevoerd bij 100 ˚C
met poolwisseling.
De installatie, die automatisch werkt, bestaat uit een voorbehandeling, die in
de normale atmosfeer wordt uitgevoerd. Daarna bewegen de rekken met voor-
werpen zich door een zwanenhals die gevuld is met tolueen naar een gesloten
afdeling met een stikstofatmosfeer. Daarin vindt het eigenlijke veraluminium-
men plaats.
Nadat het proces is afgelopen keren de rekken met voorwerpen via eenzelfde
zwanenhals weer in de atmosfeer terug. Ook massa-artikelen kunnen in trom-
mels van een aluminiumlaag worden voorzien.
De installatie gebruikt 47 badstations, die worden bediend door 5 transportwa-
gens, die in staat zijn om in totaal 30 rekken met werkstukken te bedienen. De
installatie bevat 6 gelijkrichters.
Het afgescheiden aluminium is zeer zuiver en het kan eventueel geanodiseerd
worden en ingekleurd. Het proces kan ook op bouten en moeren worden uit-
gevoerd. Het proces is ontwikkeld in samenwerking tussen het Nederlandse
bedrijf, H.G.A. en de Duitse Siemens. De handelsnaam voor het proces is
Sigal. Eigenschappen van galvano-aluminium zijn vermeld in tabel 8.131 en
nabehandelingen in tabel 8.132. Algemene eigenschappen van aluminium ver-
meldt tabel 8.130.
Het proces vindt plaats in een niet-waterige vloeistof waarbij de elektrolyse
geen waterstof ontwikkelt, zodat waterstofbrosheid op gehard stalen voorwer-
pen, zoals veren, niet kan optreden. Om een goede hechting van de alumini-
umlaag te verkrijgen was aanvankelijk voorvernikkelen noodzakelijk. Met
nieuwe voorbehandelingssystemen is dit niet meer nodig. Galvano-aluminium
kan worden aangebracht op staal, roestvast staal, wolfraam, chroom, titaan,
koper en aluminium. 
Bij 1 A/dm2 wordt met een rendement van 100% 12 µm aluminium per uur
neergeslagen.
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Het is ook mogelijk met dit proces aluminiumcomposieten, bijvoorbeeld met
koolstofvezel te vervaardigen.
Aluminiumlegeringen met chroom, kobalt en indium zijn ook mogelijk.
Er zijn ook enige andere processen voor het galvanisch afscheiden van alumi-
nium bekend, sommige daarvan zijn al tientallen jaren oud, maar ze zijn in
uitvoering veel omstandiger en ze leveren aluminiumneerslagen van een min-
der goede kwaliteit.

TABEL 8.130 Algemene eigenschappen van aluminium

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht) g/cm3 2,7

Smeltpunt, ˚C 658
Kookpunt, ˚C 2467
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 26,98 

Atoomnummer 13
Valentie 3
Elektrochemisch equivalent, mg/C 0,0932
Ampère-uurgewicht, g/Ah 0,3354
Elektrodepotentiaal-1,7 V

TABEL 8.131 Karakteristieke eigenschappen van de galvano-aluminium 
afscheiding onder productie-eigenschappen

procesparameters laagparameters

Afscheidingstemperatuur ~100˚C Fijnkristallijne laag met een gemiddelde 
ruwheid van 5 micrometer

Stroomdichtheid ~ 1 A/dm2

Ductiel 
Afscheidingsspanning 5-30 V

Zeer zuiver
Specifieke geleidbaarheid ~ 1,5.10-2 S/cm

Vrijwel geen inwendige spanningen
Stroomvorm: Stroomompoling ( ~ 30 N/mm2)
Rechthoek-impulsen Lage wrijvingscoëfficiënt (µ – 0,16)

Elektrolietbelasting 0,5-0,8 A/l Gebruikelijke laagdikten (6-25 micrometer)

Afscheidingssnelheid ~ 12 µm/h. Porievrije lagen vanaf ongeveer 8 micrometer
Kathoderendement 90-100%

Bij waterige voorbehandeling ook bij temperatuur hoger dan 200 ˚C goed hechtend.
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TABEL 8.132 Meest gebruikelijke nabehandelingsprocédés voor galvano-aluminium

proces doel van de toepassing

Mechanisch Dichtere oppervlaktestructuur, meer
gelijkmatig uiterlijk

Trommelpolijsten (stalen kogels)
Glasparelstralen Verbeterde corrosievastheid

Chemisch Verbeterde corrosiebestendigheid bij
sterke mechanische belasting

Geel, resp. blank chromateren
Fosfateren en sealen Gekleurde lagen met verhoogde corrosieweer-

stand
Chromateren en elektroforetisch lakken

Slijtvaste en bijzonder corrosievaste lagen
Decoral-procédé

Gekleurde lagen
Elektrochemisch Elektrisch isolerende lagen
Anodiseren volgens het gelijkstroom-
zwavelzuur procédé resp. gelijkstroom-
zwavelzuur/oxaalzuur procédé

8.3.13 VERZILVEREN

Zilver heeft een fraaie witte kleur en een betrekkelijk hoge dichtheid. Het is
zacht en zeer goed vervormbaar en heeft van alle metalen de beste geleidbaar-
heid voor warmte en elektriciteit. 
Het is een edel metaal, zodat het aan de lucht niet oxideert. Onder invloed
van zwavelverbindingen ontstaat na verloop van tijd een bruine verkleuring
van zilversulfide.
Deze eigenschappen bepalen voor een groot deel het toepassingsgebied voor
galvanisch aangebrachte zilverneerslagen.

In de sierindustrie, waartoe ook gerekend kan worden de fabricage van horlo-
ges, wordt verzilveren op grote schaal toegepast voor het vervaardigen van
betrekkelijk goedkope sieraden, die toch de fraaie kleur van zilver hebben. Een
bepaalde laagdikte is nodig voor het verkrijgen van een redelijke levensduur.
- Goudlegeringen met een zilvergehalte hoger dan 50% (low karat gold) wor-

den eveneens voor sierdoeleinden gebruikt. Een bepaalde laagdikte is nodig
voor het verkrijgen van een redelijke levensduur. Een speciale tak van de
sieraadindustrie is de vervaardiging van souvenirartikelen, zoals speldjes,
molentjes en klompjes, waarbij alleen het fraaie uiterlijk een rol speelt, maar
de laagdikte-eisen minimaal zijn.

- De bestekwarenindustrie, waartoe ook gerekend kan worden het vervaardi-
gen van tafelgerei, zoals schalen en kommen, is de belangrijkste zilvertoe-
passing. In deze industrietak stelt men in het algemeen hoge eisen.

- De laagdikte van zilverneerslagen op dit soort artikelen wordt vaak nog op
een ouderwetse manier aangeduid. Men spreekt dan van ‘negentiger verzil-
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vering’, hetgeen betekent dat op een dozijn vorken en lepels van normale
afmetingen 90 gram zilver is neergeslagen.

- Het aanduiden van de laagdikte in micrometers blijkt niet zo eenvoudig te
zijn, omdat het gebruikelijk is op de slijtplaatsen van vorken en lepels een
extra laagdikte aan te brengen. Bovendien wordt de hoeveelheid afgeschei-
den zilver om ijkredenen meestal vastgesteld met een zogenaamde zilverge-
wichtsteller, dat is een ampère-uurmeter.

Er zijn ook tal van technische toepassingen van galvanisch verzilveren.

- Door de goede elektrische geleidbaarheid wordt zilver op grote schaal
gebruikt in de elektrotechniek en in de elektronica. Hoogfrequente stromen
verplaatsen zich langs het oppervlak van een geleider, zodat het verzilveren
voor dit doel zeer gunstig is.

- De soldeerbaarheid van zilver in vers afgescheiden toestand is zeer goed,
maar deze eigenschap kan door inwerking van de atmosfeer verloren gaan.
Hiertegen zijn echter maatregelen te nemen.

- Door de stijgende goudprijzen wordt zilver op een aantal plaatsen in de
elektronica gebruikt als vervanger voor goud, namelijk dààr waar nadelige
eigenschappen, zoals diffusie en verkleuring gepaard gaand met veranderin-
gen in contactweerstand, niet storen.

- Het goede reflecterende vermogen van zilver wordt gebruikt voor de ver-
vaardiging van reflectoren. Dit vindt hoofdzakelijk nog plaats op instrumen-
ten. Voor technische doeleinden, zoals reflectoren voor autolampen, zijn
andere technieken ter beschikking gekomen, zoals het opdampen met alu-
minium.

- In de chemische apparatenbouw wordt zilver gebruikt omdat het goed
bestand is tegen bepaalde chemicaliën, bijvoorbeeld geconcentreerde loog-
oplossingen.

Dikke zilverlagen vinden toepassing als ondergrond voor lood-tin en lood-in-
dium glijlagers. De zilveren onderlaag dient hoofdzakelijk voor plaatselijke
warmte-afvoer.
Zilverlagen worden soms als lossingsmiddel gebruikt voor onderdelen van hit-
tevaste metalen, bijvoorbeeld in turbinemotoren en bij afdichtingen in kern-
reactoren.

Tabel 8.133 geeft de belangrijkste eigenschappen van het metaal zilver.

TABEL 8.133 Belangrijkste eigenschappen van zilver

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht), g/cm3 310,50

Smeltpunt, ˚C 960,5
Kookpunt, ˚C 1980
Relatieve stroommassa
(vroeger atoomgewicht) 107,880

Atoomnummer 47
Valentie 1
Kristalstructuur kubisch
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Elektrochemisch equivalent, mg/C 1,1179
Ampère-uurgewicht, g/Ah 4,0245
Elektrische weerstand, 10-6 Ωcm 1,587

(0,95 x koper)
Warmtegeleiding, W/cmK 4,160

(1,07 x koper)
Elektrodepotentiaal 0,7996

8.3.13.1 CYANIDISCHE ZILVERBADEN

Vrijwel alle zilverbaden, die op grote schaal worden gebruikt, zijn cyanidische
baden. Het heeft niet aan pogingen ontbroken om cyanidevrije zilverbaden te
vervaardigen, maar deze hebben tot nog toe weinig toepassing gevonden.
Tabel 8.134 geeft de samenstelling van enige cyanidische zilverbaden.
Deze baden zijn samengesteld op basis van het complexe kaliumzilvercyani-
de, KAg(CN)2, (beter: kaliumcyano-argentaat) waaraan een hoeveelheid vrij
cyanide in de vorm van KCN en een hoeveelheid kaliumhydroxide voor het
instellen van de juiste pH zijn toegevoegd.
In tijden van chemicaliënschaarste zijn ook zilverbaden in gebruik geweest op
basis van natriumzouten, die in eigenschappen niet veel verschillen van de
baden op kaliumbasis. De toelaatbare stroomdichtheid is wat geringer en ze
zijn gevoeliger voor carbonaatverontreiniging.

Men kan in de handel drie soorten ‘zilverzout’ kopen, namelijk zilvercyanide
met een gehalte van 80%, zilver, kaliumzilvercyanide (vaak foutief aangeduid
als zilverdubbelzout) met 54% Ag en zilverbadzout, waaraan nog een extra
hoeveelheid KCN is toegevoegd, met een Ag-gehalte van 30%.
Voor badaanmaak kan men het best gebruik maken van het zilverdubbelzout,
omdat dit in tegenstelling tot zilvercyanide niet stuift. Het vrij cyanide dient,
evenals in de meest cyanidische baden, voor het ‘sturen’ van de concentratie
aan vrije zilverionen.
Kaliumhydroxide verbetert de geleidbaarheid van het bad en gaat de vorming
van ruwe neerslagen tegen, vooral bij hoge kathodische stroomdichtheden.
Kaliumcarbonaat bevordert, evenals kaliumhydroxide, de kathodepolarisatie.
Het stoort pas boven 115 g/l en veroorzaakt dan ruwe neerslagen. 

(Natriumcarbonaat in baden op natriumbasis gaat reeds storend werken bij een
gehalte van 45 g/l Na2CO3.)
TABEL 8.134 Zilverbaden

1 2 3
normaal snel glans

AgCN g/l 20-30 45-50 30-60
KCN g/l 40-60 50-100 30-150
K2CO3 g/l 30-40 20-30 20-50
KOH g/l 5-10 10-20 5-20
KNO3 - 5-10 5-10
temp., ˚C 20-30 25-30 25-30
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A/dm2 0,3-1,2 1-3 1-2

1 2 3

KAg(CN)2 g/l 45-60 150-220 60-120
KCN g/l 30-45 110-150 30-150
KOH g/l 5-10 10-20 5-20
K2CO3 g/l 30-90 15-75 20-50
KNO3 g/l - 5-10 5-10
temp., ˚C 20-30 25-30 25-30
A/dm2 0,5-2 5-10 1-2

1 2 3 4 5

Ag g/l 25-33 25-33 16-18 30-45 35-100
vrij KCN g/l 30-45 - - 85-115 45-150
K2CO3 g/l 30-90 - - 20-90 15-75
KNO3 g/l - - 115-150 100 -
vrij NaCNg/l - 30-38 15-22 - -
Na2CO3 g/l - 38-45 22 max - -
KOH g/l - - - - 4-30

1 2 3
normaal snel glans

KAg(CN)2g/l 40-60 115-225 60-120
KCN g/l 30-45 110-150 30-150
KOH g/l 5-10 10-20 5-20
K2CO3 g/l 30-90 15-75 20-50
KNO3 g/l - 5-10 5-10
temp., ˚C 20-25 20-30 25-30
A/dm2 0,55-1,0 5,4-10,8 1-2
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8.3.13.2 
ZILVER-
STRIKE-
BADEN

Het edele metaal zilver slaat gemakkelijk neer op onedeler metalen, waarbij
dan door ionenuitwisseling een meestal niet-hechtend ‘contact-zilverlaagje’
ontstaat. Om een goede hechting te verkrijgen brengt men een voorverzilve-
ring, een zilverstrike aan uit een zilverstrikebad.
Een zilverstrikebad heeft een zeer laag zilvergehalte en een hoog vrij cyanide-
gehalte, waardoor de concentratie aan vrije zilverionen zó gering is, dat geen
spontaan zilverneerslag kan ontstaan.
Pas bij stroomdoorgang wordt een dun zilverneerslag verkregen onder gelijktij-
dige gasontwikkeling. Het bad heeft dus niet, zoals andere zilverbaden, een
rendement van 100%.
Bij non-ferrometalen is een zilverstrike voldoende, maar op staal brengt men
meestal niet direct een zilverstrike aan, maar eerst een dunne koperlaag of een
nikkellaag. Er zijn voor dit doel ook zilverstrikebaden die naast zilvercyanide
kopercyanide bevatten. Deze mogelijkheid is in tabel 8.135 ook aangegeven.
De kwikbeits, die lange tijd als voorbehandeling heeft dienst gedaan op trom-
melwerk, wordt in verband met de milieu-eisen (toegestane lozing kwik: nul)
niet meer toegepast.

TABEL 8.135 Strikebaden

1 2

AgCN g/l 3-4 5-10
CuCN (voor staal) g/l - 10-12
KCN g/l 75-100 75-90
KOH g/l 5 5
K2CO3 g/l 10-30 10-30
temp., ˚C 20-35 20-25
A/dm2 10-20 1,5-3

Ferro Non-Ferro
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KAg(CN)2 g/l 3 5-10
CuCN g/l 10-12 -
KCN g/l 75-90 75-90
temp., ˚ C 25 ± 2 25± 2
A/dm2 1,6-2,7 1,6-2,7
tijd 10-25 s 10-25 s

8.3.13.3 HARDZILVERBADEN

Voor de bestekwarenindustrie heeft men reeds lang gepoogd harde en daar-
door meer slijtvaste zilverneerslagen te verkrijgen. Dit gelukt bijvoorbeeld door
aan het bad een geringe hoeveelheid antimoon toe te voegen. Bij verwarming
(vaatwassen) of zelfs door enige tijd bewaren verdween die hardheid weer.
Thans zijn er hardzilverbaden op de markt die, naast antimoon, nog complex-
vormers bevatten, zoals oxi- of animozuren, die ervoor zorgen dat een groter
gehalte aan verhardende stoffen in het zilverneerslag wordt opgenomen.
Hiermee kan men een blijvende hardheid van de zilverlagen tot 180 Vickers
verkrijgen, terwijl deze normaal maar 80 à 90 Vickers bedraagt.

8.3.13.4 SNELLE ZILVERBADEN VOOR DE ELEKTRONICA

Bij het continu bandgalvaniseren wordt verzilverd met hoge productiesnelhe-
den. Hierdoor is het mogelijk vaak selectief, plaatselijk, een vlakje te verzilve-
ren gedurende 1-3 s, waarbij laagdikten worden bereikt van 2-5 µm.

De badvloeistof wordt tegen het te verzilveren oppervlak aangespoten, zodat
een zeer snelle aanvoer van zilverionen wordt verkregen en ook een snelle
vervanging van de katholiet.
De badvloeistof bevat geen vrij cyanide. De geleidbaarheid van de elektroliet
is opgevoerd door het toevoegen van geleidingszouten, zoals fosfaten.

TABEL 8.136 Snel zilverbad voor de elektronica

KAg(CN)2 g/l 65-85
geleidings- en bufferzouten g/l 60-120
pH 8,0-9,5
temp., ˚C 60-70
A/dm2 40-380
anoden onoplosbaar (platina)

8.3.13.5 ZILVERANODEN

Zilveranoden worden vervaardigd door walsen, gieten en extrusie.
Aangezien men voor elektrische geleidbaarheid hoge eisen stelt aan de zuiver-
heid van zilverneerslagen, moeten ook de zilveranoden zuiver zijn. De prak-
tijk leert dat anoden van ‘fijnzilver’ met een gehalte van 99,8 à 99,9% zilver in
de praktijk niet voldoen. De geringe hoeveelheid aan verontreinigingen, die in
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deze anoden aanwezig zijn, kan een oppervlaktefilm op de anoden veroorza-
ken, die tot storingen leidt. Een ongelijkmatig oplossende anode geeft veel
anodeslib. Een kwaliteit van ‘vier negens’, 99,99% is noodzakelijk.
Een grofgekristalliseerde anode kan vaak leiden tot ongelijkmatig oplossen,
waarbij grote gaten in de anode vallen en waarbij stukken zilver, die door het
oplossen zeer scherp zijn geworden, van de anode afbreken. Ze veroorzaken
dan een scheur in de anodezak, waardoor verontreiniging van het bad
optreedt (plotseling optredende ruwheid). Door een goede warmtebehandeling
na de fabricage kan dit worden voorkomen.
Meer en meer wordt tegenwoordig gewerkt met zilverkorrels, die in een titaan-
korf met een anodezak erom als anode dienen.

601



8.3.13.6 VOORBEHANDELEN VOOR HET VERZILVEREN

Twee attentiepunten bij het voorbehandelen van materialen voor het verzilve-
ren zijn voldoende ontvetten, zoals bij elk galvanisch proces gebruikelijk is en
het gebruik van een zilverstrike.
De kans op het ontstaan van slecht hechtend contactzilver kan worden voor-
komen door het gebruik van een goede zilverstrike, zoals besproken in
8.3.13.2.
Sommige bestanddelen uit de ondergrond, vooral zink uit messing, maar in
mindere mate ook koper kunnen door diffusie bij kamertemperatuur in dunne
zilverlagen doordringen en na langere bewaartijd de soldeerbaarheid vermin-
deren.
Door het aanbrengen van een barrierlaag van circa 1 µm dik nikkel kan dit
verschijnsel worden voorkomen.

8.3.13.7 NABEHANDELEN NA HET VERZILVEREN 

Zilver, dat is aangebracht voor verfraaiingsdoeleinden wordt onder invloed van
zwavel- verbindingen, hoofdzakelijk H2S in de atmosfeer langzaam donker
gekleurd. Zilverpoetsen, het met een zacht polijstmiddel verwijderen van deze
laag, die zilversulfide bevat is een bekende huishoudelijke praktijk. Technisch
polijst men zilver met dodekop, een soort ijzeroxide.
Met een ‘zilverpoetsplaat’, een stuk dik aluminium dat in een warme sodaop-
lossing in contact is met het zilver verdwijnt deze verkleuring snel; ook kan
men deze bewerking in een aluminium pan uitvoeren. Vaak is napoetsen
noodzakelijk om de gewenste glans te herstellen.

Een andere manier voor het verkrijgen van hoogglans op zilver is het
bruneren. Dit wordt uitgevoerd door het zilver plat te drukken met een plat,
glanzend voorwerp. Hiervoor gebruikt men een bruneerstaal, dat bijvoorbeeld
gemaakt is van een oude vijl die aan de rand geheel is afgerond en op hoog-
glans gepolijst. Ook maakt men wel gebruik van bruneerstenen, meestal van
agaat.
Met behulp van een weinig zeepsop wordt het zilver met de hand in regelma-
tige streken platgedrukt waardoor een zeer fraaie en diepe hoogglans ontstaat,
zogenaamde zwarte glans.
Bruneren is een moeilijk vak dat vooral op grote platte vlakken, bijvoorbeeld
verzilverde schalen, pas na jarenlange oefening wordt geleerd. Bij de huidige
arbeidsverhoudingen is het een zeer kostbare bewerking die voor verzilverde
voorwerpen nog maar weinig wordt toegepast. (In de massief zilverindustrie
komt men deze bewerking nog wel tegen).
Met het verkleuren van zilver loopt ook de soldeerbaarheid terug. Dit is vooral
voor de elektronica een probleem.
Er zijn passiveerbewerkingen (handelsproducten) op de markt, die de soldeer-
baarheid iets verminderen, maar deze blijft na lange opslag stabiel.
Ook het onder luchtafsluiting bewaren is een mogelijkheid.

Het verkleuren van zilver kan ook worden voorkomen door het aanbrengen
van een rodiumlaag, zie 8.3.16.
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8.3.13.8 BADREINIGING EN ONDERHOUD VAN ZILVERBADEN

In verband met de grote gevoeligheid van zilverbaden voor zwevend vuil is
continu filteren, alsmede het gebruik van goede anodezakken, noodzakelijk.
Doet men dit niet, dan ontstaat snel ruwheid.
De voornaamste opgeloste verontreiniging, die in de praktijk in zilverbaden
storend werkt, is een te hoog carbonaatgehalte. Carbonaat kan men uit kalium-
houdende baden verwijderen door diep uitvriezen met een koelaggregaat.
Een andere methode, die vaak wordt aanbevolen, is het neerslaan van carbo-
naat met bariumcyanide (meestal is dit geen bariumcyanide, maar een meng-
sel van bariumnitraat en kaliumcyanide).
Wij bevelen deze behandeling niet aan. Er vormt zich namelijk een zeer fijn wit
neerslag, dat door filtreren moet worden verwijderd. Door de viscositeit van het
zilverbad en door de fijnheid van het neerslag geeft dit vaak moeilijkheden.
Om deze reden gaat men er vaak toe over bij een te hoog carbonaatgehalte
het zilverbad te vernieuwen. Met behulp van onoplosbare anoden wordt al het
zilver uit het bad elektrolytisch neergeslagen en naar een verwerkingsbedrijf
gestuurd om er nieuwe anoden van te maken.
Met deze methode raakt men tevens een aantal verontreinigingen kwijt, die
zich in de loop van de tijd in het zilverbad hebben verzameld.

Trouble shooting bij het verzilveren

Fout Mogelijke oorzaak

vlekvorming poriën in de ondergrond, onvoldoende gekoeld

grijs tot zwart neerslag te veel cyanide

poreuze en ruwe neerslagen te hoog carbonaatgehalte, zwevend vuil, te veel 
cyanide, stroomdichtheid te hoog, onvoldoende 
badbeweging, pomp lekt en brengt fijn verdeelde
lucht in het bad

donkere anode weinig cyanide,
anode-oppervlakte te klein

veel te hoge badspanning te weinig cyanide,
anode-oppervlakte te klein.

8.3.13.9 CYANIDEVRIJE ZILVERBADEN

Op tal van manieren heeft men gepoogd cyanidevrije zilverbaden te maken,
gebaseerd op één van de volgende samenstellingen: nitraat, thiosulfaat, chlori-
de plus lithiumchloride, jodide plus chloride, rhodanide, organische zuren,
sulfamaat en pyrofosfaat.
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Cyanidevrije zilverbaden, die met enig succes op de markt zijn, zijn gebaseerd
op thiosulfaat.
Natriumthiosulfaat, Na2S2O2, wordt op grote schaal in de fotografie gebruikt
als fixeerzout voor het in complexe vorm oplossen van de overmaat zilverver-
bindingen na het ontwikkelproces. Het is deze complexe zilveroplossing die,
met diverse geheimgehouden toevoegingen, dient als basis voor de cyanide-
vrije zilverbaden.
Aanvankelijk werden deze baden enthousiast begroet.
Ze bleken echter in de praktijk minder gemakkelijk te zijn.
Het gebruik is beperkt. Sommige gebruikers zijn na enige tijd weer terugge-
gaan naar de cyanidische baden.

8.3.13.10 JODIDEZILVERBADEN

Jodidezilverbaden zijn tamelijk duur. Bovendien bevatten de neerslagen meest-
al jodide-verbindingen. Een badsamenstelling geeft tabel 8.137.

TABEL 8.137 Jodidezilverbaden

AgJ g/l 20-45
KJ g/l 300-600
HJ of HCl g/l 5-15
Gelatine g/l 1-4
temp., ˚C 25-60
A/dm2 0,1-15

8.3.13.11 TRIMETAFOSFAATZILVERBADEN

Dit bad wordt gebruikt om magnesium te verzilveren. Op andere metalen is
het niet toegepast. De badsamenstellingen geeft tabel 8.138.

TABEL 8.138 Trimetafosfaatzilverbad

Zilvertrimetafosfaat (éénbasisch)
Ag2HP3O9 g/l 3-45
Natriumtrimetafosfaat
Na6P6O18 g/l 100-160
Natriumpyrofosfaat
Na4P2O7 g/l 50-175
EDTA (tetranatriumzout) g/l 35-45
NaF g/l 3-5
pH (instellen met 
trithanolamine of NaHCO3 7,9-9,5
temp., ˚C 50-60
A/dm2 0,5-2,5
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8.3.13.12 THIOSULFAATZILVERBADEN

De thiosulfaat zilverbaden behoren tot de meest succesvolle cyanidevrije zil-
verbaden. De vorming van onoplosbare zilververbindingen wordt voorkomen
door het toevoegen van natriummetabisulfaat (= natriumpyrosulfiet). Tabel
8.139 geeft de badsamenstelling van dit bad, dat enige tijd commercieel is
gebruikt.

TABEL 8.139 Thiosulfaatzilverbad

Ag als thiosulfaat g/l 30
Na2S2O3 (thiosulfaat) g/l 300-500
Na2S2O5 (metabisulfaat) g/l 30-50
pH instellen met veel NaHSO3
of NaOH 8-10
temp., ˚C 15-30
A/dm2 0,4-1,0

De neerslagen uit thiosulfaatbaden verkleuren sneller dan cyanidische zilverla-
gen. Passiveren is gewenst.

8.3.13.13 BARNSTEENZUURIMIDEZILVERBADEN

De baden op basis van het organische complexe barnsteenimide zijn beproefd
maar de kleurvastheid is minder dan van cyanidisch zilver. Twee badsamen-
stellingen geeft tabel 8.140.

TABEL 8.140 Barnsteenimidezilverbaden

1 2

Ag als kalium- 
zilverdibarnsteenimide g/l 30 24
Barnsteenimide g/l 11,5-55 25
Kaliumsulfaat g/l 45 -
Kaliumcitraat g/l - 50
pH 8,5 7,5-9,0
temp., ˚C 25 20-70
A/dm2 1 0,55

8.3.13.14 ZILVER-CADMIUMLEGERINGSBADEN

Een zilver-cadmiumlegering met 25% cadmium heeft een goede weerstand
tegen verkleuren. Op elektrische contactvlakken worden zilver-cadmiumlege-
ringen gebruikt als neutronenstraling moet worden geabsorbeerd.
Voor de afscheiding van deze legeringen worden cyanidische baden gebruikt.
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8.3.13.15 ZILVER-GOUDLEGERINGSBADEN

Zilver-goudlegeringslagen zijn matig hard, tussen 200 en 300 Vickers. Ze kun-
nen worden gebruikt voor contacten. Bij hogere temperaturen wordt de corro-
sieweerstand echter minder goed.

8.3.13.16 ZILVER-KOPERLEGERINGSBADEN

Zilver-koperlegeringslagen zijn harder dan zuiver zilver; de elektrische geleid-
baarheid is echter geringer. Er zijn vrijwel geen praktische toepassingen.

8.3.13.17 ZILVER-LOODLEGERINGSBADEN

Voor glijlagers worden zilver-loodlegeringen gebruikt als ondergrond voor
lood-indium of lood-tin. Het loodgehalte van de dikke zilverlagen bedraagt
meestal niet meer dan 1%, maximaal 5%. De levensduur van deze legeringen
en glijlagers is enige malen langer dan van ongelegeerd zilver. In de
Amerikaanse voorschriften wordt gesproken over ‘low lead content zilver’.
Meestal worden deze legeringen verkregen uit een cyanidisch bad, maar het is
ook mogelijk ze neer te slaan uit fluorosilicaatbaden.

8.3.13.18 ZILVER-ZINKLEGERINGSBADEN

Zilver-zinklegeringen tot 25% zinkgehalte zijn goed soldeerbaar, ze hebben
goede (elektrische) contacteigenschappen en de corrosieweerstand is beter dan
die van zilver. 
Men werkt uit cyanidische baden die ongeveer 100 maal zoveel zinkcyanide
bevatten als zilvercyanide.

8.3.13.19 ONTZILVEREN

Zilverlagen op staal verwijdert men anodisch in een bad dat natriumcyanide
en natriumhydroxide bevat.
Zilverlagen op roestvast staal of op aluminium verwijdert men in geconcen-
treerd warm salpeterzuur.
Zilverlagen op koper en koperlegeringen kan men verwijderen in een mengsel
van geconcentreerd zwavelzuur met 7 vol% geconcentreerd salpeterzuur. Dit
mengsel tast alleen dán het grondmetaal niet aan als het volkomen watervrij is.
De voorwerpen moeten droog worden ingebracht en omdat de vloeistof hygro-
scopisch is, moet deze goed afgesloten worden bewaard of kort voor het
gebruik worden aangemaakt.
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8.3.14 VERGULDEN

Goud is een metaal dat zowel in zuivere toestand als in legeringsvorm als gal-
vanische neerslagen wordt gebruikt.
Aanvankelijk lag het toepassingsgebied van goudneerslagen geheel op het
decoratieve vlak. 
Daar zijn de elektronica en andere technische toepassingen bij gekomen, tabel
8.141. Er wordt over de gehele wereld zelfs meer verguld dan vernikkeld (niet
in kilo’s, maar in Euro’s gerekend).

Wij bespreken eerst de eigenschappen van goud, zie tabel 8.142, het neer-
slaan ervan en vervolgens het aanbrengen en het gebruik van goudlegeringen.

TABEL 8.141 Enige technische toepassingen van goudlagen

Elektronica:
contacten, lage oppervlakteweerstand,
glijcontacten, slijtvastheid
verbindingen, soldeerbaarheid
bondbaarheid

Corrosieweerstand in agressieve milieus
Instrumentenonderdelen
IR reflectie, ruimtevaartuigen.

TABEL 8.142 Belangrijke eigenschappen van goud

Soortelijk massa
(vroeger soortelijk gewicht), g/cm3 19,32
Smeltpunt, ˚C 1064,76
Kookpunt, ˚C 2808
Atoomnummer 79
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 196,9665

Valenties 1, 3
Kristalstructuur kubisch
Elektrochemisch equivalent, mg/C 2,0435 (Au I)

0,6812 (Au III)
Ampère-uurgewicht, g/Ah 7,3490 (Au I)

2,4479 (Au III)
Elektrische weerstand, 10-6 Ω/cm 8,214

(1,32 x koper)
Warmtegeleiding, W/cmK 3,18

(0,79 x koper)
Elektrodepotentiaal1,692 (Au I)

1,498 (Au III)
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Het vergulden is een oude techniek. Reeds in 1800 werd melding gemaakt van
stroomloos vergulden (zie ook hoofdstuk 9) en het eerste patent voor elektroly-
tisch vergulden stamt van 1840.
Naast zuivere goudneerslagen (fijn goud) worden op grote schaal ook goudle-
geringsneerslagen gebruikt. Tabel 8.143 geeft een indeling van de fijngoudba-
den met hun voornaamste toepassingsgebieden. Tabel 8.144 vat de goudlege-
ringsbaden samen.

TABEL 8.143 Voornaamste fijngoudbaden en hun toepassingsgebied

Alkalisch, cyanidisch meest gebruikt, decoratief en technisch
Neutraal, cyanidisch vooral voor trommelvergulden
Zuur, cyanidisch, pH 3-3,5 fijngoudafscheiding (zacht)

door geringe nikkel en/of kobalttoevoegingen
betere hardheid en slijtvastheid

Sterk zuur, cyanidisch, pH 0-1,5 nikkel en kobalt zorgen voor hardheid
Sulfietgoudbaden zeer fijnkorrelig, glanzend, hard

en zeer goed vervormbaar.

De alkalische cyanidische ‘goudbaden’ worden voor sierdoeleinden op grote
schaal gebruikt. Het goudcyanide, AuCN, lost in een overmaat KCN op tot het
kaliumcyano-auraat, KAu(CN)2, dat ook nog vaak kaliumgoudcyanide wordt
genoemd.
Enige samenstellingen en werkomstandigheden geeft tabel 8.145.
In een aantal gevallen wordt aan deze baden kaliumcyanoferraat(II), K4Fe(CN)6,
toegevoegd, beter bekend als kaliumferrocyanide of geel bloedloogzout.
Wanneer deze baden met sterke badbeweging worden gebruikt, is het moge-
lijk hieruit dikke neerslagen te verkrijgen die geschikt zijn voor sieraden van
betere kwaliteit.

Voor technische toepassingen gebruikt men goud op instrumentonderdelen en
in de ruimtevaart. Voor toepassingen in de elektronica zijn de volgende eigen-
schappen van goudlagen van belang:
- corrosievastheid
- contactweerstand
- hardheid
- slijtvastheid
- ductiliteit (vervormbaarheid)
- elektrische weerstand
- poreusheid
- soldeerbaarheid
- diffusie-eigenschappen
- bondbaarheid.

De corrosieweerstand van goud is zeer goed. Ook na langere tijd in een ver-
ontreinigde atmosfeer vertoont zuiver goud geen aanloopkleuren of oppervlak-
tefilms.

De contactweerstand van goud is derhalve laag en verandert met de tijd niet.
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De hardheid van goudneerslagen is gering. Galvanisch neergeslagen zuiver
goud heeft een hardheid van slechts 60 Vickers. Deklagen van dit type kunnen
slechts dáár worden gebruikt, waar geen mechanische belasting te verwachten
is. Voor connectors en insteekcontacten heeft men hardere goudlagen nodig.
Door legeren met kleine hoeveelheden nikkel, ijzer of kobalt kan de hardheid
worden opgevoerd. 0,2% kobalt geeft reeds een hardheid van 160-180
Vickers. Dergelijke neerslagen rekent men nog tot ‘zuiver goud’.

De slijtvastheid van goud hangt voor de genoemde toepassingen direct af van
de hardheid. Een hard goudneerslag is ook beter slijtvast.

De ductiliteit van goudneerslagen is vooral van belang als nog vervormd moet
worden. Zuiver goud is zeer ductiel. Een te hoog gehalte aan legeringsbestand-
delen veroorzaakt echter een te geringe vervormbaarheid tot zelfs brosheid.

De elektrische weerstand van goud is laag, maar door toevoegen van lege-
ringsbestanddelen neemt deze weerstand snel toe.

De poreusheid van goud neerslagen is van belang in een agressief milieu.
Door de poriën kan de ondergrond onder het goud worden aangetast, waar-
door schade ontstaat. De poreusheid hangt sterk af van de ruwheid van de
ondergrond. De nikkelonderlaag voor goud mag hoogstens halfmat zijn om de
hechting te verbeteren, maar zeker niet ruw.
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TABEL 8.144 Overzicht van legeringsbaden

Kleurgoudbaden voor decoratieve koper
doeleinden bevatten: nikkel: geel-bleekgeel-wit

kobalt: geel-oranje-groen
cadmiumt: geel-groen
zilver: geel-groen
bismut: geel-violet
palladium: geel-bleekgeel
indium + zilver: hemelsblauw

Technische goudlegeringsbaden goud-koper
bevatten: goud-koper-zilver

goud-cadmium
goud-koper-cadmium
goud-koper-zink
goud-zilver

Zie ook 8.3.14.11

De soldeerbaarheid van goudneerslagen is meestal goed, mits goud in zo dun
mogelijke lagen wordt neergeslagen. Goud lost snel op in gesmolten soldeer
en omdat soldeer met 3% goud erin bros is zijn bij dikke neerslagen moeilijk-
heden te verwachten.

De diffusie-eigenschappen van goud hebben tot gevolg dat koper en vooral
zink snel in de goudlaag diffunderen en daardoor de eigenschappen van de
goudlaag sterk verslechteren.
Een barrierlaag van nikkel tussen goud- en koperlegeringen wordt daarom
altijd aanbevolen.

8.3.14.1 GOUDBADTYPEN VOOR FIJNGOUDAFSCHEIDING

Men onderscheidt de volgende typen goudbaden:

- alkalisch-cyanidisch (pH 8,5-13)
- neutraal cyanidisch (pH 6-8,5)
- zuur cyanidisch (pH 3-6)
- sterk zuur cyanidisch (pH 0-1,4)
- niet-cyanidisch

MIL G 45204 onderscheidt de onderstaande nagenoeg zuivere goudlagen:
In ASTM B 488 worden iets andere waarden gegeven (zie 2e kolom)

- type I - 99,7% Au min. 99,90
- type II - 99,0% Au min. 99,70
- type III - 99,9% Au min. 99,00
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De hardheden zijn onderscheiden in:

- grade A: 90 Knoop max. 90 HK max.
- grade B: 91-129 Knoop 91-200 HK
- grade C: 130-200 Knoop 130-250 HK
- grade D: 201 Knoop en hoger

Voor type I zijn toelaatbaar grades A, B en C.
Voor type II zijn toelaatbaar grades B, C en D.
Voor type III is alleen toelaatbaar grade A.

Voor de vele in gebruik zijnde goudbaden en het nog veel grotere aantal dat in
de literatuur wordt vermeld, zijn vooral de volgende vier goudverbindingen
van belang:

- kaliumgoud (I) cyanide, KAu(CN)2
- kaliumgoud (III) cyanide, KAu(CN)4
- kaliumgoud (III) chloride, KAuCl4
- natriumgoud (I) sulfiet, Na3Au(SO3)2.

8.3.14.2 ALKALISCHE CYANIDISCHE GOUDBADEN

De alkalische cyanidische goudbaden, gebaseerd op éénwaardig goud, wor-
den het meest toegepast. Men gebruikt ze zowel voor de decoratieve als voor
technische doeleinden, zie tabel 8.145. Tegenwoordig worden daarnaast neu-
trale en vooral ook zure goudbaden gebruikt.
Er is de laatste tijd voor industriële toepassing steeds meer belangstelling geko-
men voor snelle goudbaden uit deze groep.

TABEL 8.145 Alkalische cyanidische goudbaden

1 2 3 4 5
strike

Au(als KAu(CN)2) g/l 1,5 56 40 4-500 4-20
KCN g/l 25 60 7,5 - 30
geleidingszout1) g/l - 60-125 - 15 30
KOH g/l 50 - 40 - -
K2CO3 g/l - - - - 30
bevochtiger g/l - 1 - - -
pH g/l - 10,5-11,5 >13 6,1-10,5 >12
temp., °C - 60 75 70 50-65
A/dm2 2) (6-12 V) 1 4,5 0,1-0,8 <0,5

1) (NH4)2HPO4 Seignettezout, e.d.
2) De toepasbaarheid is vooral afhankelijk van de intensiteit van de badbeweging.
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Dik en glanzend, 24 kt

E.C. Rinker B.D. Ostrow R. Seagmiller J.Fischer

KAu(CN)2 g/l 6-48 4,5-7,5 15-50 12
KCN g/l 10-200 15-80 70-125 130
KAg(CN)2 g/l 0,08-0,4 - - -
K2Ni(CN)4 g/l tot 15 0,01-50 - -
Na2S2O3 g/l tot 30 - - -
K2Sn(OH)6 g/l - 0,01-20 - -
K2HPO4 g/l - - - 40
glansmiddel ja ja ja ja
temp., °C 10-27 21-32 50-70 20-50
A/dm2 0,3-0,6 0-2,0 0,5-1,5 0,5-2,0

Zacht-ductiel

KAu(CN)2 of NaAu(CN)2 g/l 2-20
vrij KCN g/l 6-30
fosfaten, Na2HPO4 g/l 0-20
carbonaat, K of Na g/l 2-20
temp., °C 70
A/dm2 tot 0,6

Heet cyanidisch

1 2 3

KAu(CN)2 g/l 1-8 4-12 10
KCN g/l 30 30 -
K3HPO4 g/l - 30 120
K2CO3 g/l -30 - -
temp., °C 48-66 48-66 48-71
A/dm2 0,11-0,54 0,11-0,54 0,11-0,54

Voor klok en trommel

KAu(CN)2 g/l 6
KCN g/l 30
K2HPO4 g/l 30
K2CO3 g/l 30
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Alkalische cyanidische goudbaden voor industrieel gebruik

1 2 3 4

KAu(CN)2 g/l 8 7,5 20 4
KAg(CN)2 g/l 0,125 - - 0,4
KCN g/l 90 80 120 80
KOH g/l - - 80 -
K2CO3 g/l -
- - 20
K2Ni(CN)4 g/l 5-30
3 - -
Sb-tartraat g/l -
- 3 -
K2Sn(OH)6 g/l -
4 - -
Na2S2O3 g/l 5-35
- - -
glansmiddel g/l -
+ - +
bevochtiger - -
- +
pH <12 <12 <13 <12
temp., °C 20 70-90 - 20-70
A/dm2 0,3-0,5 0,1-2 - 1-14

Goudbaden met cyanoferraat (II)

1 2 3

AuCl3 g/l 50 20 -
KAu(CN)2 g/l - - 30
K4Fe(CN)6 g/l 200 15 200
KCN g/l - - 7,5
K2CO3 g/l 50 15 -
temp., °C 70 50 65-85
A/dm2 4-6 0,1-0,5 3-6

8.3.14.3 NEUTRALE CYANIDISCHE GOUDBADEN

Een belangrijk percentage van het vergulden met zuiver goud wordt in de
industrie uitgevoerd in trommels. De neutrale cyanidische goudbaden zijn
daarvoor goed geschikt, omdat ze een goed spreidend vermogen en een goede
metaalverdeling hebben en omdat men er glanzende of tenminste gladde neer-
slagen mee kan verkrijgen van goede kwaliteit.
In het algemeen bevatten deze baden fosfaten als buffers voor het behouden
van de neutrale pH en vaak ook citraten, zouten van citroenzuur.
De toevoegingen van arseen, lood of thallium, dienen voor korrelverfijning.
Deze baden zijn gevoelig voor verontreinigingen, bijvoorbeeld afkomstig van
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Figuur 8.23 Prothesen voor de tand-
heelkunde galvanoplastisch vervaar-
digd uit goud.



het grondmetaal. Daarom gebruikt men ze vaak samen met voorverguldbaden
(goudstrikebaden).
Door het gebruik van goudstrikebaden wordt ook een betere hechting verkre-
gen op koper en/of nikkel en een betere poriedichtheid, zie tabel 8.146.
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TABEL 8.146 Neutrale cyanidische goudbaden voor industrieel gebruik

1 2 3 4 5 6

KAu(CN)2 g/l 10-20 10-20 7-18 6 8,2 6
KH2PO4 g/l 60 - 82 - - -
NaH2PO4 g/l - - - - - 15
K2HPO4 g/l - - - - - 20
K4P2O7 g/l - - - - 150 -
K2Ni(CN)4 g/l - - - - - 0,5
citraat g/l 60 1) 60-125 2) 50-75 3) 90 4) - -
NaAsO2 g/l 0,02-0,04 - - - - -
amino trimethyl
fosforzuur g/l - - - 80 - -
benzylalcohol g/l - - - - 0,5 -
C2H5H2PO4 g/l - 30-60 - - - -
pH 5,5-8,0 6-8 5-6,5 6,0 7-8 6,5-7,5
temp., °C 60 70 45-80 65 60 60-75
A/dm2 5) 0,1-1,5 0,1-1,5 0,1-1,0 0,1-0,5 0,1-0,5 0,5

1) K-zout   2) K- of NH4-zout   3)  NH4-zout   4)  in water oplosbaar citraat   
5) sterk afhankelijk van de intensiteit van de badbeweging.

8.3.14.4 ZURE CYANIDISCHE GOUDBADEN

De groep van de zwak zure goudbaden met een pH tussen 3,5 en 5,5 dankt
zijn bestaan aan de bestandheid van KAu(CN)2 in het zure gebied tot pH 3 à
3,5.
Baden zonder toevoegingen scheiden fijngoudlagen af tot een gehalte van
99,99%.
Door geringe toevoegingen van kobalt, nikkel of ijzer en/of organische badtoe-
voegingen, kunnen de hardheid en de slijtvastheid worden opgevoerd.
Uiteraard bevatten de baden met deze zuurgraad geen vrij cyanide. Dat zou
wèl ontleden. Als buffer in deze baden wordt vaak citroenzuur gebruikt.
Vaak bevatten deze baden complexeermiddelen, zoals EDTA, om metaalver-
ontreinigingen onschadelijk te maken.
De zure cyanidische goudbaden zijn van belang voor de vervaardiging van
printplaten.
De alkalische cyanidische goudbaden geven soms moeilijkheden, omdat op de
randen de hechting van de koperfolie op de ondergrond kan worden verstoord
en bovendien omdat de verkregen neerslagen zeer zacht zijn. Deze nadelen
missen de zure cyanidische goudbaden.

Het vergulden van elektrische contacten gebeurt vaak in doorloopautomaten
of  bandmachines (reel-to-reel machines) bij grote productiesnelheden.
Hiervoor zijn speciale goudbaden ontwikkeld met een hoog goudgehalte, tot
45 g/l, die werken bij een hoge temperatuur, 50-80°C.
Door een zeer grote stroomsterkte, tot boven 200 A/dm2 onder intensieve bad-
beweging, worden de afscheidingssnelheden tot 2,5 µm/s bereikt.
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Om goudlagen met betere eigenschappen, vooral minder poriën, te verkrijgen
gebruikt men bijzondere maatregelen, zoals de toepassing van ultrageluid en
ook pulse plating.
Een nieuwe ontwikkeling is ook het gebruik van laserstraling voor spot plating.
Alleen op de plaats waar de laserstraling inwerkt wordt in zeer korte tijd goud
afgescheiden.

TABEL 8.147 Zure, cyanidische goudbaden voor industrieel gebruik

Bestanddeel
Werkomstandigheid 1 2 3

KAu(CN)2 g/l 8 20-30 4
K3PO4 g/l - - 45
Citroenzuur g/l 40 40 -
Na-citraat g/l 40 - -
NH4-citraat g/l - - 7,5
pH 3-6 3,5 3,5-4,5
temp., °C 25-40 30-60 -
A/dm2 *) 0,5-1 1-5 0,2-1

*)  Sterk afhankelijk van de badbeweging.

8.3.14.5 STERK ZURE CYANIDISCHE GOUDBADEN

De sterk zure goudbaden met en pH tussen 0 en 1,5 bevatten het goudcom-
plex KAu(CN)4, dat in tegenstelling tot KAu(CN)2 ook in een sterk zuur milieu
bestendig is.
Nikkel en kobalt worden toegevoegd om hardheid te verkrijgen en bovendien
werken ze als glansmiddel.

8.3.14.6 SULFIETGOUDBADEN

Het meest succesvol zijn de sulfietbaden, die als hoofdbestandeel het com-
plexe natriumgoudsulfiet bevatten. De samenstelling van deze baden is nog
grotendeels geheim. Ze bevatten bijvoorbeeld EDTA en soms kleine hoeveel-
heden van metaalverbindingen als glansmiddel. Ook worden organische toe-
voegingen gebruikt. Deze baden hebben een goed spreidend vermogen en een
zeer fijne structuur. Zelfs bij een vergroting van 30 000 maal is geen kristal-
structuur waarneembaar.
De mechanische eigenschappen zijn als gevolg daarvan gunstig: de neerslagen
zijn glanzend, hard en zeer goed vervormbaar, maar weinig slijtvast.
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8.3.14.7 HET SULFAMAATGOUDBAD EN HET ZURE CHLORIDEBAD

Enige andere fijngoudbaden die men in de literatuur aantreft zijn het sulfa-
maatgoudbad en het zure chloride goudbad, tabel 8.148. Ze worden weinig
gebruikt.

TABEL 8.148 Het sulfamaatgoudbad en het zure chloridegoudbad

Sulfamaat goudbad

KAu(CN)2 g/l 4,0
sulfaminezuur g/l 60,0
tetra-ethylpentamine g/l 40,0
pH 5,0
temp., °C 25
A/dm2 1,5

Zuur goudbad

AuCl3 g/l 25-40
HCl(d=1,19) 20-50 ml/l
NaCl g/l 10-30
H2SO4(d=1,84) g/l 10-20
temp., °C 70
A/dm2 8-10

8.3.14.8 ANODEN IN GOUDBADEN

Voor het neerslaan van zuiver goud kan men goudplaten als anoden gebrui-
ken. In navolging van de goudlegeringsbaden is men bij de alkalische zuivere
goudbaden ook in veel gevallen overgegaan op het gebruik van anodeplaten
van roestvast staal.
Men moet dan het bad op peil houden door het toevoegen van de (iets duur-
dere) goudzouten, maar daar staat tegenover dat men de grote investering in
goudplaten niet hoeft te doen. In neutrale en zure baden gebruikt men geplati-
neerd titaan. Soms wordt kool (grafiet) gebruikt.

8.3.14.9 KEUZE VAN GOUDBADEN

Een belangrijk criterium voor het gebruik van een goudbad is naast de eigen-
schappen van de afgescheiden lagen ook hun economie bij een bepaalde toe-
passing. Daarom is in tabel 8.149 naast de belangrijke technische toepassin-
gen eveneens een prijsindex als vergelijkingscijfer vermeld.

Hardgoudlagen met kobalt of nikkel als legeringsmetaal worden wegens hun
slijtvastheid, aanloop- en corrosievastheid, geringe poreusheid en hun redelij-
ke ductiliteit, alsmede hun goede elektrische eigenschappen bij voorkeur
gebruikt voor steekverbindingen en ook bij schakelcontacten met kleine ver-
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mogens.
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Fijngoudlagen onderscheiden zich door een grote zuiverheid en hun geringe
hardheid. Zulke lagen worden hoofdzakelijk gebruikt bij de vervaardiging van
transistoren, huizen en aansluitingen voor de geïntegreerde chipelementen,
evenals voor direct bondbare printplaten.

Wordt hoofdzakelijk een grote mechanische slijtvastheid geëist, dan kunnen
ook laagkaratige goudlegeringen van het type AuCuCd met een fijngoudgehal-
te van 17-18 karaat worden gebruikt. Deze zijn bovendien goedkoper dan
hardgoudlagen.

Laagkaratige AuAg-lagen zijn vooral aan te bevelen als tussenlaag bij poriearm
hardvergulden.

TABEL 8.149 Keuzefactoren voor goudlagen

Toepassing Sterk zuur Zwak zuur Neutraal 16-18 kt
Eigenschap met CuCd met Ag

Voorvergulden Printplaten Halfgeleider- Sleepcon- Tussenlaag
Vergulden van Stekers onderdelen tacten
roestvast staal Contacten Meerlagen- Tussenlaag

prints
Reed-contacten

Fijngoud,% 99,0-99,7 99,0-99,7 99,99 70-75 65-70
Legering Co, Ni Co, Ni — CuCd Ag
Hardheid, HV 140-200 140-200 50-100 260-330 170-200
Dichtheid,
g/cm3 17-18 17-18 19,1-19,2 14-15 13-14

Contactweer-
stand, mΩ 5 5 2 60 4

Inwendige
spanning, 
N/mm2 110-170 110-170 0-20 150-200 30-50

Slijtvastheid goed zeer goed slecht zeer goed slecht-redelijk
Fretting zeer goed zeer goed slecht beperkt slecht
Corrosie-
vastheid zeer goed zeer goed zeer goed voldoende goed

Glans hoog hoog zijde hoog hoog
Soldeerbaar-
heid *) goed goed zeer goed slecht beperkt

Bondbaarheid beperkt beperkt zeer goed beperkt goed
Prijsindex 0,9 0,9 1 0,65 0,5

*) mits in laagdikte <1 µm, bij voorkeur 0,2-0,5 µm.
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8.3.14.10 GOUDLEGERINGSBADEN

Goudlegeringsbaden worden op grote schaal gebruikt, zowel voor decoratieve
als voor technische doeleinden.
Fijngoud, dat om zijn fraaie kleur veel voor siervoorwerpen wordt gebruikt is
zacht (83 Vickers) en daardoor weinig slijtvast. Omdat goud in dunne lagen
wordt aangebracht kan dit problemen geven. Daarom worden kleine hoeveel-
heden hardende elementen toegevoegd, zoals kobalt en nikkel, zie 8.3.14.1.
De hardheid stijgt dan tot 150 à 180 Vickers en de slijtvastheid, denk aan hor-
loges en armbanden, is dan ook veel beter.

Legeringselementen die men in goudlegeringsbaden aantreft zijn:

- koper
- zilver
- nikkel
- kobalt
- cadmium
- zink
- indium
en in mindere mate, soms alleen als korrelverfijner:
- ijzer
- bismut
- arseen
- tin
- titaan
- lood

Op basis van zure cyanidische goudbaden zijn veel legeringsbaden ontwik-
keld, waarbij bijvoorbeeld een 18 kt toplaag wordt aangebracht van AuCuCd
om een gewenste kleur te verkrijgen al naar de toegepaste temperatuur en
stroomdichtheid (mise en couleur).

8.3.14.11 KLEURGOUDBADEN

De invloed van legeringsbestanddelen op de kleur van de goudneerslagen is
hieronder weergegeven. Daarbij is tevens aangegeven hoe de kleur verandert
bij een toenemend gehalte aan legeringselement.

Legeringselement Kleur

koper geel-bleekrood-rood
nikkel geel-bleekgeel-wit
kobalt geel-oranje-groen
cadmium geel-groen
zilver geel-groen
bismut groen-violet
palladium geel-bleekgeel
indium + zilver hemelsblauw.
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TABEL 8.150 Kleurgoudbaden

groen bleekgeel geel rood

KAu(CN)2 g/l 4 4 4 4
KAg(CN)2 g/l 1,9-2,2 - - -
CuCN g/l - - - 1,5
K2Ni(CN)4 g/l - 1,8 - 2,0
K4Fe(CN)6 g/l - 30 - 30
KCN g/l 2-7 4 1,5 3-7
temp., ˚C 50-70 60-70 60-70 60-70
A/dm2 1-2 2-4 2-3 2-4

geel groen rose bleekgeel rood Rosengold *)

KAu(CN)2 g/l 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 0,8-1,6
KCN g/l 1,5 7,5 7,5 7,5 7,5 3,75
AgCN g/l - 0,7-1,5 - - - -
K4Fe(CN)6.3H2O g/l - - 30 30 30 7,5
CuCN g/l - - 1,5-3 - 1,5 -
KOH g/l - - - - - 2,25-3,75
K2Ni(CN)4 g/l - - - 2 2 -
temp., ˚C 60-70 40-50 60-70 60-70 60-70 70-78
A/dm2 2-3 1-2 2-4 2-4 2-4 0,2-0,5

*) oranjeachtig mat; door polijsten highlighten.

8.3.14.12 TECHNISCHE GOUDLEGERINGSBADEN

Wanneer wij spreken over goudlegeringsbaden, bedoelen wij baden waarin
grotere hoeveelheden legeringselementen zijn opgenomen. De kleine hoeveel-
heden kobalt en nikkel, die voor hardgoudneerslagen worden gebruikt, wor-
den in deze zin dus niet als legeringsbestanddeel beschouwd.
Legeringsneerslagen in de elektronica hebben vooral ten doel op duur goud te
besparen. Daarbij streeft men ernaar de gunstige eigenschappen van goud
zoveel mogelijk te behouden. Op grond daarvan zijn zeer veel legeringssa-
menstellingen ontwikkeld, die bovendien uit allerlei typen baden worden ver-
kregen. Het legeren heeft niet alleen als voordeel dat een deel van het goud
door een goedkoper metaal wordt vervangen, maar ook dat de dichtheid van
de legering afneemt, zodat men voor eenzelfde laagdikte met een geringer
goudgewicht toe kan. Dit is dus een dubbele besparing.
Uit alkalisch-cyanidische goudbaden zijn de volgende belangrijke goudlege-
ringen ontwikkeld:

- goud-koper
- goud-koper-zilver
- goud-koper cadmium
- goud-koper-zink
- goud-zilver.
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Al deze baden bevatten vrij cyanide dat de toegevoegde metalen complex in
oplossing houdt.
Vaak bevatten deze baden maar weinig goud en veel van het legeringsmetaal,
omdat goud veel edeler is dan de toevoegingen, zodat het met voorrang wordt
neergeslagen.
Een vaak toegepast bad is het goud-koper-cadmium bad, dat zowel decoratief
als technisch wordt gebruikt. De uit deze oplossing afgescheiden goudlagen
van 18 kt bevatten 75% goud, 20% koper en 5% cadmium. Door de huidige
cadmiumeisen staat de toepassing ervan onder druk
Door ‘spelen’ met de stroomdichtheid kunnen uit dit bad diverse andere
samenstellingen worden verkregen.

8.3.14.13 KEUZE VAN GOUDBADEN IN DE ELEKTRONICA

Voor de keuze van goudbaden in de elektronica wordt verwezen naar
8.3.14.8

8.3.14.14 GOUD-KOPERLEGERINGSBADEN

Evenals bij andere legeringsafscheidingen van goud heeft men in de galvano-
techniek te maken met het feit dat goud een zeer edel metaal is en dus gemak-
kelijk wordt afgescheiden. Bij het verkrijgen van goud-koperlegeringslagen
gebruikt men dan ook een bad dat hoofdzakelijk bestaat uit kaliumkopercyani-
de, waaraan geringe hoeveelheden kaliumgoudcyanide zijn toegevoegd.
In de sierindustrie worden goud-koperlegeringen, die eventueel ook nog zilver
kunnen bevatten, gebruikt voor rose goud en rood goud.
Goud-koperlegeringslagen zijn belangrijk harder dan zuiver goud, vandaar dat
ze toepassing vinden in de elektronica, onder andere bij de vervaardiging van
gedrukte bedradingen. Voor dit doel worden meestal zure goudbaden gebruikt,
omdat deze de lijm waarmee de koperfolie op de ondergrond is bevestigd,
minder aantasten.

8.3.14.15 GOUD-CADMIUMLEGERINGSBADEN

Cadmiumhoudende goudlegeringen worden slechts in beperkte mate gebruikt.
De hardheid is groter dan van zuiver goud. De contactweerstand is aanvanke-
lijk laag, maar wordt op den duur hoger, vooral na gebruik bij hogere tempera-
turen.

8.3.14.16 GOUD-CADMIUM-KOPERLEGERINGSBADEN 

Goud-cadmium-koperlegeringen behoren tot de succesvolle goudlegeringsla-
gen. Ze bevatten rond 70% goud, 17-30% cadmium en 4-8% koper. Deze
legeringen zijn goedkoper dan zuiver goud en ze bezitten een aantal eigen-
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schappen die door zuiver goud niet te verbeteren zijn. De hardheid ligt tussen
200 en 450 Vickers. Het corrosiegedrag is goed, de contactweerstand is laag
en blijft tamelijk stabiel met gebruik.
De kleur van de goudlegeringen ligt tamelijk dicht bij de zuivere goudkleur,
hetgeen voor decoratieve doeleinden aantrekkelijk is.

8.3.14.17 GOUD-ZILVERLEGERINGSBADEN

Goud-zilverlagen die tot 25% zilver kunnen bevatten worden als groen goud
gebruikt als corrosiewerende en decoratieve deklagen voor horlogekasten.
In de elektronica gebruikt men goudlegeringen met een zilvergehalte van
slechts 1%, welke hard en slijtvast zijn en dienen voor contacten in schakelap-
paraten waarbij een geringe druk wordt uitgeoefend.
Opmerkelijk is een ternaire goudlegering met 28% zilver en 2% antimoon die
30 maal zo slijtvast is als zuiver goud.

8.3.14.18 GOUD-PALLADIUMLEGERINGSBADEN

Het afscheiden van goud-palladiumlegeringen is interessant omdat uit sulfiet-
baden legeringen met 20% palladium en een hardheid van 185 Vickers wor-
den verkregen, die vervormbaar zijn en een goed corrosiegedrag hebben. De
contactweerstand is laag en deze blijft ook laag na langere tijd. Een nadeel is
de hoge prijs van palladium, waardoor het legeringsneerslag niet, zoals anders
het geval is tot een lagere prijs van de bedekking leidt. Palladium is momen-
teel (2001) 3 à 4 maal zo duur als goud.

Het goudgehalte van de goudlegeringslagen worden in karaat uitgedrukt.

24 karaat = 1000,00/ 1000 zuiver goud
18 karaat = 750,00/ 1000 zuiver goud
14 karaat = 585,00/ 1000 zuiver goud
12 karaat = 500,00/ 1000 zuiver goud
28 karaat = 333,33/ 1000 zuiver goud

Opgemerkt moet worden dat in Nederland goudlegeringen lager dan 14 karaat
geen goud genoemd mogen worden. In het buitenland is dat vaak wèl het
geval.

8.3.14.19 VERGULDEN VAN GOUD

De op het eerste gezicht wat merkwaardige techniek van het vergulden van
goud treft men aan in de sieradenindustrie. Er zijn twee belangrijke toepassin-
gen.
Gouden collierkettinkjes worden gemaakt van gouddraad dat voor het ketting-
maken een bepaalde samenstelling moet hebben. De kleur van deze legering
is echter niet fraai (bleek). Daarom worden de kettinkjes, nadat ze gereed zijn,
naverguld in een cyanidisch goudbad, 8.3.14.2, waardoor ze de warme 24

624



karaats goudkleur krijgen.
Diverse goudsmeden hebben in het verleden goudlegeringen gebruikt van spe-
ciale samenstelling, met soms warme, bronsachtige tinten.
Er zijn goudbaden op de markt die deze klassieke -en voor een deel beroem-
de- kleuren exact reproduceren. Gouden voorwerpen, die daarvoor in aanmer-
king komen, worden in zo’n goudlegeringsbad naverguld.

8.3.14.20 GOUDGALVANOPLASTIEK

Jarenlang was de kroon van de Engelse koningen het enige voorbeeld van een
enige kilogrammen zwaar galvanoplastisch uit goud vervaardigd voorwerp.
Thans zijn galvanoplastiek vervaardigde gouden sieraden werkstukken die veel
aandacht hebben gekregen.
Op de universiteit van Nijmegen zijn van goud vervaardigde prothesen voor
de tandheelkunde ontwikkeld, die ten opzichte van andere fabricagetechnie-
ken duidelijk voordelen bezitten.

8.3.15 PLATINEREN

Van de zes platinametalen: rutherium, rodium, palladium, osmium, iridium en
platina vindt alleen osmium (tot nu toe) geen toepassing in de galvanotech-
niek.
De uitzonderlijke eigenschappen van deze metalen zorgen ondanks hun hoge
prijs toch voor een belangrijk toepassingsgebied. Platina is van deze metalen
het belangrijkst. Het vindt toepassing in sieraden en in onderdelen van chemi-
sche apparatuur.
Door zijn hoge smelpunt en zijn uitzonderlijk grote chemische weerstand is
platina voor veel toepassingen geschikt. Daarbij komt zijn grote vervormbaar-
heid, zodat er gemakkelijk tal van voorwerpen van kunnen worden vervaar-
digd. 
Platina-kobaltlegeringen met 23,3% kobalt leveren zeer krachtige permanente
magneten op, tweemaal zo sterk als Alnico V.

Een aantal platinaverbindingen die chloor bevatten kunnen schadelijk zijn
voor de luchtwegen en de huid.

Platina kost (2001) circa f. 27/gram.

Enige belangrijke eigenschappen van platina zijn vermeld in tabel 8.151.
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TABEL 8.151 Belangrijke eigenschappen van platina

Soortelijke massa
(vroeger soortelijk gewicht), g/cm3 21.55

Smeltpunt, ˚C 1772
Kookpunt, ˚C 3827 ±100
Atoomnummer 78
Relatieve atoommassa
(vroeger atoomgewicht) 195,08

Valenties 1, 2, 3, 4
Prijs per gram circa f. 27,--
Elektrochemisch equivalent, mg/C 1,0115 (Pt II)

0,5058 (Pt IV)
Ampère-uurgewicht, g/Ah 3,6416 (Pt II)

1,8208 (Pt IV)
Elektrische weerstand, 10-6 Ωcm 9,8

8.3.15.1 PLATINA IN DE GALVANOTECHNIEK

In verband met de hoge prijs wordt in een aantal gevallen een platinadeklaag
op een minder edel metaal gebruikt.
Platinaneerslagen vinden enige toepassing in de elektronica als contactmateri-
aal in verband met hun zeer constante en geringe overgangsweerstand.
Het voornaamste toepassingsgebied van galvanisch neergeslagen platina treft
men echter aan bij de vervaardiging van geplatineerde titaananoden, die bij-
voorbeeld worden gebruikt in de elektrochemie bij de elektrolyse van keuken-
zout, bij de kathodische bescherming van staal, in katalysatoren voor verbran-
dingsgassen van auto’s en als onoplosbare anode in de galvanotechniek.
Voor deze toepassing is het nodig titaan eerst een goede voorbehandeling te
geven in een beits op basis van waterstoffluoride (fluorwaterstofzuur) om de
altijd aanwezige oxidefilm te verwijderen.
Laat men dit na, dan krijgt men geen hechting. Zie voor deze voorbehandelin-
gen de hoofdstukken 2 en 3.
De platina-elektrolieten zijn gebaseerd op hexachloroplatinazuur, H2PtCl6, en
het ammoniumzout daarvan, en ook wel op platina(IV)chloride of op basis van
een complex nitriet, waarin het platina tweewaardig optreedt.

8.3.15.2 PLATINABADEN OP BASIS VAN HEXACHLOROPLATINAZUUR 
(PLATINACHLOORWATERSTOFZUUR)

Deze zure baden vragen na de goede voorbehandeling van de ondergrond een
geschikte voormetallisering, bij voorkeur een goudstrike. Tabel 8.152 geeft drie
badsamenstellingen.
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TABEL 8.152 Zure chlorideplatinabaden

1 2 3

H2PtCl6 g/l 10-50 - 20
PtCl4.5 H2O g/l - 4 -
(NH4)2HPO4 g/l 20 - -
Na2HPO4 g/l - 100 -
HCl (d=1,19) 180-300 - 300
temp., ˚C 45-90 100 65
A/dm2 2,5-3,5 0,3-1 0,1-2
anoden platina platina platina

8.3.15.3 ALKALISCHE CHLORIDEPLATINABADEN

Behalve de zure uitvoering van de chlorideplatinabaden bestaat er ook een
alkalische vorm, tabel 8.153.

TABEL 8.153 Ammoniakaal chlorideplatinabad
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