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THEMAUITDAGINGEN VAN ADDITIVE MANUFACTURING VOOR DE COATINGINDUSTRIE

Drukken als technologie bij uitstek 
om oppervlakken binnen te loodsen 
in Industrie 4.0 en AM
Samenwerking cruciaal om te slagen

Misschien is de relatie tussen druktechno-

logieën en Industry 4.0, vertaald als ‘Surf-

ace Finishing 4.0’ tijdens het VOM network 

event van afgelopen november, op het 

eerste zicht niet zo duidelijk. Toch zijn state 

of the art druktechnieken een excellent 

instrument om oppervlakken en interfases 

een functionaliteit en interactiviteit mee te 

geven. Dit maakt hen integreerbaar in al-

les wat te maken heeft met interactiviteit, 

zoals internet of things (IoT), maar creëert 

ook opties voor personalisatie, additive 

manufacturing (AM) en productbeveiliging 

en traceerbaarheid. 

Wanneer men in een ruimer perspectief 

aan drukken denkt, dan komt men vaak 

niet veel verder dan het denken aan puur 

visuele informatie zoals in een brochure, 

een poster of een boek, terwijl druktech-

nologie zo veel meer kan. Met de intro-

ductie van meer industriële digitale druk-

technologieën, zoals bijvoorbeeld inkjet, 

openen de mogelijkheden zich nog veel 

verder. 

DECORATIE, ELEKTRO-
NICA EN SMART TOEPAS-
SINGEN

Een aantal voorbeelden illustreren dit, 

gaande van functionele decoratieve ele-

menten zoals bijvoorbeeld vloer- en 

meubelpanelen en geëtste metaalopper-

vlakken, over elektronische toepassingen 

zoals printed circuit boards en capacitieve 

sensoren en switches, tot smart packaging 

toepassingen met geïntegreerde RFID tags 

-

catie en traceerbaarheid. 

Industriële inkjet bij het uitwerken van ge-

personaliseerde decoratieve elementen 

vindt zijn toepassing onder andere in het 

bedrukken van kunststofdeuren met UV-

uithardbare inkten, het gebruik van water 

gebaseerde inkjet-technologie voor geper-

sonaliseerd vloerlaminaat en inkjet etch 

resist technologie om etspatronen aan te 

brengen in bijvoorbeeld decoratieve me-

taaloppervlakken of glas. 

GELEIDENDE INKTEN EN 
AM

Inkjet gebaseerde etch resist technologie 

is een eerste doorsteek naar het op maat 

maken van functionele oppervlakken die 

niet langer enige decoratieve functie moe-

ten hebben en is een eerste opstap in de 

richting van additive manufacturing. Deze 

technologie laat toe om bijvoorbeeld 

printed circuit boards en precisiemachine-

onderdelen te maken via veel kortere pro-

ductieprocessen met veel minder tussen-

stappen, waarbij ieder individueel object 

verschillend mag zijn. In vergelijking met de 

conventionele productiemethodes speelt 

seriegrootte veel minder een rol.  

Het gebruik van geleidende inkten zet 

een stap verder in additive manufacturing. 

Waar in het geval van etch resist tech-

nologie er nog een aantal processtappen 

nodig zijn, worden met geleidende inkten 

de elektronische functionaliteiten in één 

keer gedrukt. Afhankelijk van de vereisten 

in de toepassing, zijn verschillende tech-

nologieën ontwikkeld, enerzijds gebaseerd 

op geleidende polymeren en anderzijds 

gebaseerd op zilver nano-inkten die ther-

misch fuseren tot een geleiderbaan met 

hoge geleidbaarheid. Ook de druktech-

niek kan aangepast worden in functie van 

de toepassing, gaande van conventioneel 

inkjet. Een quasi eindeloze reeks van toe-

passingen worden ontwikkeld op basis van 

het drukken van geleidende inkten, zoals 

in allerhande display toepassingen, touch 

sensors, LED verlichting, membraanswit-

ches en dergelijke meer, waarbij gedrukte 

elektronica uiteindelijk zijn weg zal vinden 

in heel veel domeinen van het dagelijkse 

leven. 

LASER MARKING
In sommige omgevingen, zoals in bepaalde 

farmaceutische of voedingsverpakkings- 

lijnen probeert men het gebruik van ink-

ten te vermijden. Laser marking techno-

logie wordt hier naar voor geschoven als 

digitale druktechnologie om traceerbaar-

objectniveau te kunnen realiseren. In eer-

ste instantie gaat dit om machine leesbare 

QR-codes en barcodes, maar de technolo-

gie is volop aan het evolueren naar varia-

bele informatie printing en uiteindelijk naar 

Er zijn al heel wat voorbeelden op de 

markt geïntroduceerd. Het integreren van 

druktechnologieën in productie-omgevin-

gen vereist een intensieve samenwerking 

tussen verschillende disciplines en heel 

vaak verschillende bedrijven. Een dergelij-

ke samenwerking is in het verleden cruci-

aal gebleken voor het slagen van projecten. 

Industry 4.0 en dus ook Surface Finishing 

4.0 zal dus net zozeer een verhaal wor-

den van het kunnen samenwerken als van 

technologie.  
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