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THEMASPECIALE COATINGTECHNIEKEN

Geleidende lagen  
van Agfa Materials  
Of hoe bestaande kerncompetenties 
kunnen worden ingezet om nieuwe 
materialen te ontwikkelen voor nieu-
we markten.

Dat Agfa-Gevaert coatings produceert, 

is genoegzaam bekend. Sedert meer dan 

100 jaar worden dunne lagen gecontro-

leerd afgezet op allerlei substraten en het 

meest frappante voorbeeld daarvan is de 

die veelal op PET-drager worden gemaakt 

volgens geavanceerde roll-to-roll coating-

technologie.

Een belangrijk probleem bij de productie en  

snelheden vormt de tribo-elektrische opla-

ding. Om dat te voorkomen werden Agfa-

 

coating op basis van een eigen ontwik-

keld transparant geleidend polymeer: 

PEDOT:PSS (polyethyleen dioxythiofeen 

gestabiliseerd met polystyreen sulfonzuur) 

als alternatief voor het gangbare ITO. 

De geleidbaarheid van dit polymeer werd 

in de loop der jaren dusdanig verbeterd zo-

dat nieuwe toepassingen in het bereik kwa-

men. Nieuwe hoog-geleidende varianten 

behoren nu tot het ORGACONTM-gamma 

en vinden hun weg naar transparante elec-

zonnecellen (OPV, Organic Photovoltaics), 

OLED-verlichting (organic light emitting di-

odes) en aanraakschermen. 

Het PEDOT:PSS is nu verkrijgbaar als pellets 

(voor het transport, ter plekke herdisper-

geerbaar) of als inkt voor zeefdruk- en ink-

jet-technologie. De belangrijkste karakteris-

tieken zijn: een lage oppervlakteweerstand 

in combinatie met hoge licht-transmissie, en 

Een andere Agfa kerncompetentie, m.n. het 

formuleren en bereiden van dispersies op 

basis van zilverdeeltjes, heeft op gelijkaar-

dige wijze geleid tot de ontwikkeling van 

nanozilver-inkt die eveneens deel uitmaakt 

van het ORGACONTM-assortiment. Deze 

inkt combineert een hoge geleidbaarheid 

-

logie. Daarbij zijn lijnbreedtes van minder 

dan 40 µm mogelijk. Meer nog, deze inkt 

-

natief voor de klassieke zilverinkt op basis 

van vlokken. 

Toepassingen vindt men in gedrukte anten-

nes (RFID, contactloze tickets en slimme 

verpakkingen), geleidende circuits, capaci-

tieve druksensoren. Doordat deze zilver-

inkt op niet-vlakke substraten kan worden 

geprint, kan hij ook worden ingezet voor 

afscherming van elektronische onderdelen 

voor elektromagnetische interferentie.
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La société Agfa-Gevaert a développé 

des nouveaux matériaux en utilisant ses 

compétences de base. Les characteristiques 

tellement que, aujourd’hui, les produits 

ORGACONTM offrent une haute conductivité 

pour des applications variées.

Moleculaire structuur van PEDOT:PSS

Toepassing van ORGACONTM materialen in 
Automotive elektronica

Eigenschappen van PEDOT:PSS geleidend 
polymeer

RFID op basis van nanozilver-inkt

Geleidende circuits op basis van nanozilver-inkt

Gevriesdroogd PEDOT:PSS

Eigenschappen van nanozilver-inkt


