
techniek

30 | december 2016 | graficus

Nieuwe generatie UV-droging verovert offsetwereld

Direct droog, 
direct verwerken

tekst Ed Boogaard  beeld Giuseppe Toppers | Danto

Eind oktober kwamen drukkers uit meer dan vijftien landen naar het Utrechtse 
hoofdkantoor van Komori Europe voor een tweedaags evenement dat geheel in het 
teken stond van UV-drogingstechnologieën voor offset. Met name de toepassing van 
H-UV en H-UV L (de L staat voor LED) stond volop in de schijnwerpers. Remco Smit 
(AtéCé Graphic Products) weet het zeker: ‘Deze technologie heeft de toekomst.’

Kortere doorlooptijden 

maken het werken met 

UV-drogende inkten 

interessanter.
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1 Tijdens Drupa demonstreerden vrijwel alle 

persenleveranciers de mogelijkheden van 

nieuwe generaties UV-droging, soms aange-

duid met bijvoorbeeld LE-UV (waarbij LE staat 

voor Low Energy) of zoals bij Komori met 

H-UV (voor High sensitivity). Ook de opkomst 

van LED als nieuwe bron van het benodigde 

UV-licht werd in Düsseldorf al duidelijk zicht-

baar. Het grote voordeel dat deze technieken 

te bieden hebben, lijkt evident: drukvellen ko-

men volledig droog uit de pers en kunnen dus 

direct worden verwerkt. Toch heerst er onder 

drukkerijen ook scepsis: de speciale inkten 

zijn bijvoorbeeld aanzienlijk duurder en dat 

moet natuurlijk wel worden terugverdiend.

Snelle droging
De ‘klassieke’ UV-droging op drukpersen, ge-

baseerd op het gebruik van kwiklampen, is al 

sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw op de 

markt. Met deze techniek voor ‘versnelde dro-

ging’ (ook wel accelerated curing genoemd)  

wordt de bedrukking in feite direct uitgehard, 

doordat de in de UV-inkt aanwezige foto- 

initiatoren onder invloed van UV-licht een 

chemisch polymerisatieproces veroorzaken. 

Er vindt dus geen droging via verdamping 

van oplosmiddelen of wegslag plaats, zoals 

bij conventionele offset-inkten het geval is. 

Daardoor kan er ook op een groter scala 

aan substraten worden gedrukt, waaronder 

kunststoffen.

Energiezuinig
Het brede UV-spectrum van de klassieke 

lampen maakt dat er ook ozon en warmte bij 

het snelle drogingsproces ontstaan. Om die 

effecten tegen te gaan en ook tot meer ener-

giezuinige oplossingen te komen, begint Ko-

mori in 2007 te werken met LED als mogelijke 

lichtbron. Vanwege technische restricties, die 

er dan nog op dat gebied blijken te zijn, wordt 

er vervolgens eerst ingezet op de ‘H-UV’-tech-

nologie. Die wordt in het voorjaar van 2009 

officieel geïntroduceerd. Door een combi-

natie van hooggevoelige inkten en speciale 

UV-lampen met een nauwer spectrum slaagt 

Komori in haar doelstellingen: het systeem 

gebruikt minder dan de helft van de energie 

en veroorzaakt zestig procent minder CO
2
 dan 

een klassieke UV-droger. Er komt bovendien 

geen ozon meer vrij. 

Tijdens drupa 2016 is de tijd dan toch rijp voor 

de UV LED-technologie. Komori presenteert 

H-UV L daar als een volledig geïntegreerd 

onderdeel van een compleet productieproces, 

waarin pers, materialen en workflow onder-

ling volledig op elkaar zijn afgestemd.

H-UV succes
De vernieuwende UV-concepten sluiten goed 

aan op de trends in de markt, waar korte 

levertijden en kleinere oplages in trek zijn. De 

hoge drukkwaliteit en de mogelijkheid om met 

H-UV-lak ook toegevoegde waarde te creëren, 

spreken de grafische industrie aan: sinds de 

introductie installeerde Komori wereldwijd 

ruim 700 persen met H-UV, waarvan 175 in 

Europa, dat daarmee na Japan op de tweede 

plaats komt. Ruim vijftig procent van alle 

Komori-persen die worden uitgeleverd, zijn nu 

met H-UV uitgerust.

In Nederland draaien er inmiddels zes Komori 

H-UV-persen, bijna allemaal achtkleurenper-

sen op het formaat 70x100, vertelt Remco 

Smit. Hij is commercieel directeur van AtéCé, 

dat in Nederland verantwoordelijk is voor het 

Komori-portfolio: ‘Ik denk dat geen andere 

persenleverancier dat aantal evenaart.’

Voordelen en besparingen
Smit merkt in zijn gesprekken met drukkerijen 

over (her)investeringen dat er veel interesse 

is voor H-UV en H-UV LED: ‘Maar er bestaan 

nog veel vooroordelen, zoals dat het te duur 

zou zijn.’ Het klopt dat de speciale inkten 

zo’n twee tot drie keer duurder zijn dan 

conventionele inkten, legt Smit uit, maar daar 

staan belangrijke voordelen en besparingen 

tegenover: ‘Je kunt de productie van veel 

kleine oplages veel strakker plannen en effici-

enter realiseren, omdat al je drukwerk direct 

droog is. Je hoeft orders dus ook niet meer te 

lakken of te vernissen omdat je het drukwerk 

meteen wilt kunnen afwerken – vaak zonder 

de kosten daarvan te kunnen doorberekenen. 

Bovendien kan er zonder anti-smetpoeder 

worden gedraaid en dat scheelt enorm veel 

onderhoud aan de pers.’

Toch bestaat er volgens Smit geen blauw-

druk voor het kiezen van de juiste techniek: 

‘Elk bedrijf is anders, met andere markten 

en toepassingen. Je moet vooral kijken naar 

‘Er komt geen ozon 
meer vrij’

Patrick Kleijer, Komori-specialist bij AtéCé, en 

drukker Marco Mathlener van Simian bekijken 

de eerste resultaten van de achtkleuren 

Komori Lithrone G840P met H-UV.
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welke kant jouw markt opgaat en waar jouw 

toekomst ligt.’

Korte levertijden
Simian is één van de Nederlandse bedrijven 

die een Komori H-UV pers installeerde. Het 

moederbedrijf van de internetportals Recla-

meland, Drukland.nl en Flyerzone nam eerder 

dit jaar een achtkleuren Lithrone G840P in 

gebruik in haar nieuwe pand in het Groningse 

Westerbroek. De pers is volledig geautoma-

tiseerd en om de snelheid en productiviteit 

maximaal op te voeren, koos directeur Wouter 

Haan ook voor H-UV-droging: ‘De inkt is 

onmiddellijk volledig droog, dus we kunnen 

het drukwerk direct verder verwerken. Onze 

klanten vinden het heel normaal om vandaag 

drukwerk te bestellen en het morgen al in huis 

te hebben. Dankzij H-UV kunnen we aan die 

verwachting voldoen. Zelfs met het leveren 

van drukwerk waarbij veel afwerking nodig 

is, zoals magazines, is dat geen probleem. 

De voordelen die de H-UV technologie biedt, 

wegen voor ons ruim op tegen de geringe 

stijging van de totale productiekosten die de 

speciale inkten met zich meebrengen.’

Hogere productiviteit
In Nieuw-Vennep koos Marc de Jong, direc-

teur van Deltabach, begin dit jaar voor een 

Lithrone G37 met H-UV LED. Hij had al goede 

ervaringen met soortgelijke technologie, want 

in het voorjaar van 2015 liet hij UV LED-dro-

ging inbouwen op een bestaande Heidel-

berg-pers: ‘We produceren nu veel meer in 

dezelfde tijd, want je kunt sneller draaien 

en je hoeft zonder poeder veel minder vaak 

schoon te maken.’

Hij voegt daar nog aan toe: ‘Voorheen had 

ik in de drukkerij altijd zo’n dertig tot veertig 

palletplaatsen nodig voor drukwerk dat stond 

te drogen. Die ruimte kan ik nu veel beter 

benutten, omdat al het drukwerk direct door 

kan richting afwerking of klant.’

Low migration
Remco Smit is ervan overtuigd dat H-UV 

en H-UV L de toekomst hebben: ‘Acht jaar 

geleden leek offset zich als druktechniek 

misschien op een doodlopende weg te bevin-

den, maar met H-UV en H-UV LED kan goed 

antwoord worden geboden op de uitdagingen 

in de markt. Beide technieken zullen daarbij 

hun specifieke toepassingen hebben. Zo zijn 

er bijvoorbeeld bepaalde kunststoffen die met 

H-UV prima te verwerken zijn, maar waar LED 

niet geschikt voor is. Tegelijkertijd ziet het er 

naar uit dat we begin volgend jaar mogelijk 

al de beschikking krijgen over H-UV L low 
migration-inkten, die geschikt zijn voor voed-

selverpakkingen. Daarmee opent zich de weg 

richting verpakkingsdrukkerijen, maar kunnen 

we ook commerciële drukkerijen bedienen die 

zich willen verbreden richting die markt.’ 1

‘Je kunt de productie 
van veel kleine oplages 
veel strakker plannen’

In een aan UV-techniek gewijd Open Huis legde Komori in november de voordelen daarvan uit.
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