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Organická a tištěná elektronika patří 
v současné době k nejdynamičtěji se rozví-
jejícím odvětvím elektronického průmyslu. 
Organická – či přesněji polymerní – elektroni-
ka spočívá ve využití vodivých plastů na bázi 
polythiofenů, polyfluorenů aj. Jejím základem 
je objev vodivých polymerů v roce 1977, za 
který získali A. J. Heeger, A. G. MacDiarmid 
a H. Shirakawa v roce 2000 Nobelovu cenu. 
Díky obrovskému zájmu se odvětví organické 
a tištěné elektroniky v současné době v celém 
světě bouřlivě rozvíjí. Renomovaný americký 
ústav pro výzkum trhu IDTech-Ex odhaduje, 
že roční obrat na trhu s organickou a tiště-
nou elektroniku ve světě vzroste ze součas-
ných 9,4 miliardy do roku 2022 na 63 mili-
ardy amerických dolarů (viz http://www.id-
techex.com/pe). Velký podíl na tom budou 
zřejmě mít organické světelné diody (Orga-
nic Light Emitting Diode – OLED), organic-
ká fotovoltaika a vodivé inkousty a barvy se 
širokým využitím.

Co tištěná elektronika dovede

Organická a tištěná elektronika představu-
je progresivní moderní techniku založenou na 
spojení plastů a elektroniky. Kombinace no-
vých vodivých materiálů – většinou na bázi 
polymerů – s postupy hromadné výroby, jako 
je především technika plošného a zejména 
kontinuálního rotačního tisku na ohebné fó-
lie, umožňuje velmi levně vyrábět v masovém 
množství tenké, lehké a ohebné elektronické 
komponenty. Tištěná elektronika má mnoho 
předností, díky kterým je mimořádně atrak-
tivní. Především je to levná a snadná výroba. 
Možnost tisknout elektronické obvody na tis-
kacím zařízení progresivní technikou z role 
na roli obrovsky spoří náklady. Výroba oheb-
ných produktů netradičních tvarů otevírá stá-
le nové oblasti využití a potvrzuje, že žádná 
technika neumožňuje realizovat tolik inovač-
ních úloh jako tištěná elektronika.

Vodivé plasty lze díky novým materiálům 
a metodám levně nanést tiskem na papír, tex-
tilie i plastové fólie. Tak vznikají mimořád-
ně ploché, ohebné a popř. také transparent-
ní elektronické komponenty pro nejrůzněj-
ší použití v mnoha nejrůznějších oborech 
– v automobilovém průmyslu, farmaceutic-
kém průmyslu, energetice, zábavní elektroni-
ce, obalové technice, osvětlení, displejů atd. 

Organická a tištěná elektronika je nadále  
na vzestupu

Z nepřeberného množství způsobů využití or-
ganické a tištěné elektroniky lze namátkově 
zmínit např. ohebné plastové fotovoltaické 
články, srolovatelné ohebné displeje a počíta-

če, čtečky elektronických knih a časopisů, ob-
vazy a náplasti s integrovanými snímači, tiš-
těné ohebné baterie, inteligentní vodivé tex-
tilie, chytré obaly, které dokonce ukazují, jak 
čerstvé je zboží uvnitř, apod. První produkty, 
např. jednoduché senzory na polymerní bázi, 
elektronické čtečky knih, organické světelné 
diody (OLED) a štítky RFID jsou již stálicí 
na trhu a výroba mnohých dalších se inten-
zivně připravuje.

Základem je dobrá technika tisku

Elektronické obvody se tisknou na vhod-
né substráty tzv. vodivými barvami a inkous-
ty na bázi organických nebo anorganických 
materiálů. Z anorganických materiálů jde ze-
jména o částice kovů (stříbra, mědi, niklu, 
hliníku nebo i zlata či dalších) a oxidů kovů 
(mědi, zinku, titanu apod.), tzv. grafeny (uh-
líková nanovlákna) a křemík. Z organických 
materiálů jsou to menší fotocitlivé moleku-
ly nebo větší molekuly vodivých polymerů. 
Mezi zavedené výrobce vodivých barev pat-
ří nejen v polygrafii dobře známé velké firmy 
jako Sun Chemical, Toyo, DuPont, Agfa, ale 
i méně známí výrobci, jako je InkTec, Herae-
us nebo NanoMac. Jako substráty se pro tiš-
těnou elektroniku využívají především plasty 
typu PET (polyetylentereftalát), PEN (poly-
etylen naftalen) nebo PI (polyimid), využíván 

je ale i papír. K hlavním požadavkům patří 
průhlednost, velmi hladký povrch a tepelná 
odolnost substrátu.

Tištěnou elektroniku lze vytvářet mnoha 
technikami tisku: z konvenčních např. hlu-
botiskem, flexotiskem, ofsetem a plochým 
či především rotačním sítotiskem, z digitál-
ních zejména tiskovou technikou (inkjet). Pro 
výrobní využití je třeba rozlišení tisku 10 až 

500 µm, tloušťka natištěné 
vrstvy 10 až 10 000 nm, pro-
duktivita až 100 m2/s a ko-
toučový tisk z role na roli. 
Výrobou speciálních strojů 
pro tištěnou elektroniku, kte-
ré se již objevují na trhu, se 
zabývají např. firmy Bosch-
-Rexroth (obr. 1), Bielomatik 
Leuze GmbH, Coatema Coa-
ting Machinery GmbH nebo 
Thieme GmbH. Jejich stroje 
obvykle kombinují několik 
tiskových technik, např. hlu-
botisk, inkjet a sítotisk, ně-
kdy i v kombinaci se znače-
ním laserem.

Inteligentní obal informuje zákazníka

Na rozvoji organické a tištěné elektroniky 
se aktivně podílejí odborníci z mnoha reno-
movaných výzkumných pracovišť a univer-
zit po celém světě. Velkému zájmu se těší ze-
jména vývoj inteligentních obalů a chytrých 

identifikačních štítků, včetně těch pro RFID. 
Velmi dobrým příkladem jsou inteligentní 
obaly francouzské firmy Arjowiggins Crea-
tive Papers, ve kterých je integrována velmi 
tenká elektronika. Přiblíží-li se k vystavené-
mu obalu zákazník s chytrým telefonem vy-
baveným možností komunikovat systémem 
NFC (Near Field Commmunication – sys-
tém rádio vé bezdrátové komunikace na vel-

Organické a tištěná elektronika rychle nachází stále nové možnosti využití a spolu s tím 
se toto moderní průmyslové odvětví v současnosti po celém světě bouřlivě rozvíjí. Pod-
niky sdružené v asociaci OE-A hledí do budoucnosti s optimismem a v roce 2016 očeká-
vají vzrůst celkového obratu v odvětví o 11 %.

Obr. 1. Moderní zařízení pro kontinuální tisk z role na roli 
(foto: Bosch-Rexroth)

Obr. 2. Ve Fraunhoferově středisku COMADD 
jsou vyvíjeny OLED na bázi grafenu (foto: 
Fraunhofer FEP)
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mi krátké vzdálenosti), objeví se na displeji 
jeho mobilu podrobné informace o zabale-
ném produktu. Na jiných inteligentních oba-
lech blikají LED, když je obal s výrobkem 
v obchodě vystaven v regálu, což upoutává 
pozornost kupujících.

Pro účely inteligentního balení jsou rov-
něž zajímavé chytré štítky od firmy Quad In-
dustries z Belgie. Její štítky velikosti plateb-
ní karty lze nalepit na obal. Během přepravy 
od výrobce k prodejci hlídají, zda u citlivých 
produktů nebyl např. porušen předepsaný tep-
lotní režim. Zaznamenané údaje se ze štítku 
čtou čtečkou systému NFC. Na štítku je na-
tištěna anténa i baterie dodávající energii pro 
křemíkový čip, který zaznamenává průběh 
teploty. Kombinace tištěné a klasické křemí-
kové techniky činí ze štítku hybridní systém, 
což je v tištěné elektronice trend budoucnosti.

Důležitým a hojně hledaným produktem 
jsou pružné elektrické články a baterie, kte-
ré se tisknou osvědčenou technikou sítotisku. 
Například americká firma Imprint Energy Inc. 
tímto způsobem vyrábí baterie nové generace 
s označením Zinc Poly, které jsou nejenom 
dobíjecí, pružné a ultratenké, ale díky relativ-
ně velké hustotě energie jsou také dostatečně 
kapacitní a navíc velmi levné. Jde o zinko-
polymerové akumulátorové baterie, v nichž 
anodu tvoří vrstva zinku, katoda je vyrobena 
z blíže nespecifikovaného oxidu kovu a mezi 
nimi je tuhý polymerový elektrolyt. V malém 
množství je lze vyrábět i na speciálně uprave-
né tiskárně. Velkosériovou výrobu chce firma 
Imprint Energy zavést do dvou let s finanč-
ní podporou od výzkumné laboratoře ame-
rické armády ARL (US Army Research La-
boratory). Baterie Zinc Poly jsou vhodné mj. 

jak k napájení chytrých štítků s vestavěnými 
senzory pro monitorování stavu kvality ba-
lených potravin a léčiv, tak i jako univerzál-
ní zdroj energie pro novou generaci nositelné 
elektroniky pro vojenské účely apod. (www.
imprintenergy.com).

Zájem o displeje na bázi OLED rychle 
roste

K nejvýznamnějším produktům organické 
a tištěné elektroniky patří flexibilní organické 
světelné diody. Jsou to pokrokové, hospodár-
né a ekologické zdroje světla, které lze snad-
no vyrábět v nejrůznějších tvarech a které na-
bízejí zcela nové možnosti designu osvětlení 
a svítidel. Jejich vývojem a možnostmi po-
užití se intenzivně zabývají odborníci Fraun-

hoferova střediska pro organickou elektroniku 
COMEDD (Center for Organics, Materials 
and Electronic Devices Dresden) v Drážďa-
nech. Mimo jiné pro výrobu levných a flexi-
bilních OLED ve velkých počtech vyvinu-
li speciální postup při použití tzv. flexotisku 

Obr. 3. Mikrodisplej z OLED s rozlišením 320 × 
× 240 obrazových bodů a úhlopříčkou délky 
0,6“ (foto: Fraunhofer FEP)

Obr. 4. Kuriózní „chytré“ tričko s integrova-
nou interaktivní hrou od firmy NovaCentrix & 
Eurecat (foto: NovaCentrix & Eurecat)

(technika tisku z výšky). V současné době 
v COMEDD v rámci Evropského projek-
tu Gladiator (Graphene Layers: Production, 
Characterization and Integration) vyvíjejí 
OLED na bázi grafenu (supertenká forma uh-
líku se strukturou podobnou grafitu), který by 
měl nahradit dosud používanou vzácnou sliti-
nu oxidu inditého a oxidu cíničitého (obr. 2).

Zatímco na trhu s osvětlovací technikou 
OLED již zdomácněly, nově rychle proni-
kají i do oblasti mikrodisplejů (obr. 3), mi-
nidisplejů a velkoplošných displejů pro TV, 
zejména díky jejich snadné výrobě použitím 
tisku na pevné i pružné plastové podklady 
nejrůznějšího tvaru a snadnému použití bez 
nutnosti nasvícení pozadí. Známá jihokorej-
ská firma LG představila v roce 2015 proto-
typ pružného displeje s úhlopříčkou délky 

18", asi 46 cm), který lze srolovat do rulič-
ky o průměru 3 cm. Slabým místem je zatím 
jeho rozlišení 1 280 × 810 obrazových bodů, 
což je méně, než jaké jsou současné standar-
dy. Nejpozději do roku 2017 chce firma LG 
vyvinout a zavést do výroby ohebný displej 
s ultravysokým rozlišením (Ultra HD) s úh-
lopříčkou 60" (asi 152 cm). Podle analýzy 
materiálových a výrobních nákladů se oče-
kává, že cena displejů sestavených z OLED 
ze současných 3 000 USD/m2 klesne tak, aby 
pro maloplošné displeje byla do roku 2016 
srovnatelná s cenou displejů typu LCD, což 
povede ke vzrůstu celkového ročního obratu 
na trhu s displeji OLED na téměř 11 miliard 
amerických dolarů v roce 2017. Podle odha-
du je v současnosti roční obrat na světovém 
trhu s displeji typu LCD větší než 100 mi-
liard amerických dolarů, takže každá nová 
technika, která může s technikou LCD sou-
těžit, má příležitost se na tomto obrovském 
trhu podílet.

Mezinárodní odborný veletrh LOPEC

S aktuálními novinkami v oboru organické 
a tištěné elektroniky se mohli zájemci sezná-
mit na mezinárodním odborném veletrhu LO-
PEC (Large-area, Organic & Printed Electro-
nics Convention), který asociace OE-A (viz 

Obr. 5. Inteligentní náramek Wove Band 
s pružným displejem od firmy Polyera (foto: 
Polyera) 

O asociaci OE-A
Asociace OE-A (Organic and Printed Electronics Association) je vedoucí mezinárodní 

průmyslový svaz pro organickou a tištěnou elektroniku, který reprezentuje celý řetězec tvor-
by hodnot v tomto novém odvětví elektronického průmyslu. Jejími členy jsou významné me-
zinárodní firmy a výzkumně vývojové organizace, výrobci strojů, elektroniky a materiálů, ale 
i koneční uživatelé. Více než 230 firem z Evropy, Severní Ameriky, Asie a Austrálie spolupra-
cuje v asociaci na vybudování a podpoře konkurenceschopné infrastruktury pro efektivní vý-
robu organické a tištěné elektroniky. Asociace OE-A byla založena v roce 2004 jako pracovní 
skupina ve Svazu německých výrobců strojů a výrobních zařízení VDMA (Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau), aby vytvořila most mezi vědou, výrobou a uživateli. Podrobněj-
ší informace lze nalézt na adrese www.oe-a.org.
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rámeček) každoročně pořádá společně s ve-
letržní společností Messe München Interna-
tional v Mnichově. Letos se tento významný 
veletrh organické a tištěné elektroniky konal 
ve dnech 5. až 7. dubna již poosmé. Inovač-
ní a perspektivní produkty z oboru tištěné 
a organické elektroniky vystavovalo na ve-
letrhu LOPEC 2016 celkem 148 vystavova-
telů z osmnácti zemí. Tematicky byl veletrh 
zaměřen zejména na čtyři obory: automobi-
lový průmysl, inteligentní obalovou techni-
ku, zábavní elektroniku (obr. 4) a nositelnou 
elektroniku (obr. 5). Poprvé byli na veletrhu 
zastoupeni výrobci z Indie, Španělska a Jižní 
Koreje. Veletrh spojený s odborným kongre-
sem se obrací na uživatele, inženýry, vědce, 
výrobce i investory a letos ho navštívilo více 
než 2 000 zájemců ze 40 zemí. Více než po-
lovina odborných návštěvníků přijela ze za-
hraničí, zejména z USA, Japonska, Francie 
a Spojeného království. V rámci doprovod-
ného kongresu LOPEC přednesli odborníci 
z 27 zemí celkem 196 odborných přednášek 
a referátů, tematicky rozdělených do tří sek-
cí jednotlivě věnovaných obchodu, technic-
kým aspektům a vědě. S vynikajícími před-

náškami mezinárodně renomovaných vědců, 
jakými jsou prof. Henning Sirringhaus z uni-
verzity v Cambridge nebo prof. Jun Takeya 
z univerzity v Tokiu, kongres splnil i vysoké 
požadavky účastníků z řad vědeckých pra-
covníků a potvrdil svou vynikající odbornou 
úroveň. Podrobnější informace o veletrhu 
LOPEC 2016 a doprovodném kongresu lze 
nalézt na adrese www.lopec.com.

Závěr

Průmyslové odvětví organické a tištěné 
elektroniky hledí do roku 2016 s optimismem. 
Asociace OE-A očekává v roce 2016 vzrůst 
celkového obratu v odvětví o 11 %. Vyplynu-
lo to z jejího posledního dotazníkového prů-
zkumu obchodního klimatu v odvětví. Podrob-
né výsledky průzkumu prezentoval prezident 
asociace OE-A Dr. Stephan Kirchmeyer na 
mezinárodním veletrhu s tím, že nárůst obratu 
o 11 % je pro odvětví vynikající číslo, zejmé-
na když zahrnuje všechny oblasti od výrobců 
materiálů až po konečné uživatele a všechny 
hlavní regiony, tj. Evropu, Asii a Ameriku. Vy-
hlídky na růst tržeb se pozitivně odrážejí také 

v dalších odpovědích respondentů. Podniky 
nadále hodlají investovat do rozšíření a moder-
nizace výroby a dobrá třetina jich má v úmyslu 
investovat více než vloni. Velmi příznivé jsou 
také šance pro vznik nových pracovních pří-
ležitostí v odvětví: nové pracovníky chce le-
tos přijmout 35 % podniků. Mimořádně velký 
je zájem o pracovníky s vyšší kvalifikací pro 
posílení výzkumu a vývoje. Rovněž výhled do 
budoucnosti je optimistický a více než 80 % 
respondentů je přesvědčeno, že odvětví orga-
nické a tištěné elektroniky v příštích letech na-
dále rychle poroste. Návštěvníci se o tom bu-
dou moci přesvědčit na příštím mezinárodním 
veletrhu LOPEC 2017, který se uskuteční ve 
dnech 28. až 30. března 2017 opět na výstavi-
šti v Mnichově.
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Ing. Karel Kabeš

Ve dnech 21. a 22. září 2016 se v Dort-
mundu konala konference SIMposium. Účast-
nili se již tradičně zástupci firem, které vy-
víjejí anebo využívají v rámci plánování lo-
gistických a výrobních procesů simulační 
software Dosimis 3, ale také další odborníci 
na problematiku simulací materiálového toku.

První den konference zazněly příspěvky 
na téma digitalizace a s ní souvisejícího vzni-
ku nových obchodních modelů podtrhujících 
důležitost doplňkových služeb a propojení 
s mobilními aplikacemi i v případě produktů, 
u kterých tato funkce nesouvisí s jejich pri-
márním účelem (podle hesla „no app, no bu-
siness“). Z pohledu procesních inženýrů, kte-
ří kromě odborné problematiky spojené s rea-
lizací simulační studie musí řešit také způsob 
prezentace výsledků simulace, byla inspirativ-
ní přednáška Martina Beckera ze společnosti 
Puppeteers GmbH na téma Zprostředkování 
myšlenek – jak lépe propojit fakta s emocemi. 
Toto téma obecně souvisí s otázkou, jakou roli 
při rozhodování hrají emoce, ať již v případě 
zákazníka zvažujícího pořízení určitého pro-
duktu, či investora vyhodnocujícího své plá-
ny. Základním principem je „vizualizace my-
šlenek“, díky které je možné zvýšit věrohod-
nost výsledků simulační studie a tím rovněž 
připravenost investora přijmout a implemen-
tovat vyplývající opatření.

Ohlédnutí za letošní konferencí SIMposium

Premiérově byl součástí setkání interak-
tivní seminář World Café, jehož výstupem 
je myšlenková mapa vytvořená skupinami 
účastníků, kteří diskutovali nad zvolenými 
tématy. V rámci neformálních diskusí se roz-
proudila živá debata právě na téma vizuali-
zace procesů a sledovaných charakteristik. 
V souladu s přednáškou M. Beckera bude 
podle většiny zúčastněných odborníků do 
budoucna stále důležitější roli v simulačních 
studiích hrát schopnost animace a 3D vizua-
lizace testovaných procesů, avšak i nadále 
bude nutné při rozhodování vycházet z vy-
číslitelných dat založených na statistických 
propočtech.

Neméně důležitým diskutovaným tématem 
byl další vývoj simulačních softwarů, a to ze-
jména v souvislosti se schopností zobrazovat 
logiku dispečerského řízení výrobních a logi-
stických systémů. V praxi často obtížně ana-
lyzovatelná logika rozhodování vycházející 
ze zkušeností jednotlivých operátorů nemusí 
vést k optimálním rozhodnutím. Ta by měla 
nalézt právě simulace, jejímž výstupem má 
být série doporučení pro operátory, jak ovlá-
dat jimi řízený systém. Jde zde o posun v pa-
radigmatu simulace od pojetí coby čistě ana-
lytického nástroje k nástroji prediktivnímu. 
S tím je spojena nutnost technicky zajistit 
potřebné funkce simulačních softwarů, při-

čemž základem mohou být agentní systémy 
a evoluční algoritmy schopné učení. Dalším 
problémem je, jak zdůraznili zejména účast-
níci z řad zástupců technických univerzit, do 
budoucna překonat v praxi hmatatelnou my-
šlenkovou bariéru mezi tvůrci simulačních 
modelů na jedné straně, inženýry plánujícími 
příslušné systémy a jejich operátory na stra-
ně druhé, popř. také mezi uživateli vytvoře-
ných simulačních modelů. Rovněž z tohoto 
důvodu je výuka odborných předmětů zamě-
řených na simulace procesů vítaným rozšíře-
ním znalostí pro budoucí inženýry bez ohle-
du na to, zda se ve své praxi budou zabývat 
přímo simulacemi.

Druhý den konference byly představeny 
simulační studie vypracované pomocí soft-
waru Dosimis 3. Byl též vyhrazen prostor 
k diskusím o požadavcích nových funkcí to-
hoto nástroje a k představením dosavadních 
výsledků jeho dalšího vývoje. Zazněl příslib, 
že SIMposium se opět stane každoročně po-
řádaným setkáním odborníků zabývajících se 
simulacemi. Příslušné informace stejně jako 
výstupy ze zmíněného interaktivního semi-
náře World Café budou brzy zveřejněny na 
webové stránce konference https://www.sdz.
de/simposium-2016/.

Jiří Hloska


