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1. Bevezetı 
A roll-to-roll (aka. roll2roll, R2R) technológia egy olyan eljárást jelent, melynek során az -
általában- szerves polimerbıl készült flexibilis hordozóra hengerek segítségével rányomtatják a 
speciális, vezetı tintával (vagy más módon) készített tranzisztorokat, diódákat. Az eljárás során 
nagy hosszúságú (akár 50 km-es) szalagok készíthetıek, melyek utólag méretre vághatóak, a 
darabok összeilleszthetıek. 
 
A technológia a fotolitográfiából fejlıdött ki, mellyel nagy felbontásban kis méretek készíthetıek, 
de az eljárás költséges, ezért kb 20 éve felmerült az igény egy költségtakarékosabb, gazdaságosabb 
technológia iránt, mely alkalmas arra is, hogy rugalmas hordozót vegyen alapul, ezáltal kisebb 
vastagságot és súlyt érjenek el, lehetségessé váljon nagy méretek gyártása, ugyanakkor nagy 
pontossággal történjen. Ezek a kedvezı tulajdonságok mind jellemzıek a R2R technológiára. 
 
A gyártás során különösen nagy figyelmet kell szentelni a pontosságra, a hordozófelület 
tulajdonságaira (vékonyság, aktív elemek száma) és a felbontásra. 
 
Az 1. ábra bemutatja a technológia egyszerősített folyamatát: 

 
1. ábra: A roll-to-roll technológia elvi vázlata [2] 

 

2. A technológia elınyei 
A roll-to-roll technológia elınye, hogy jelentısen csökkenthetık a gyártási költségek, emiatt az 
elıállítási költség alacsony, a késztermék rövid idı alatt, nagy pontossággal (ismételhetıséggel) 
készíthetı el mikrométeres méretek esetén is. Az illesztések beállítása számítógéppel történik, így 
kiküszöbölhetı az emberi tényezık szubjektív hibája. A vékony hordozófelület miatt kisebb a 
méret, ezáltal könnyen tárolható és szállítható. 
 

3. A gyártás módja 
Ebben a fejezetben a gyártástechnológia bemutatása 2 részben történik: elıször ismertetem a 
fóliagyártás menetét a vékonyfilm tranzisztor példáján keresztül, majd a gyártósor gépeinek fıbb 
jellemzıit. 
 
A 2. ábra szerint a gyártás során a nyersanyagnak 3 lépésen kell keresztülmennie, míg elkészül a 
késztermék, ezek:  
- rétegelés; 
- mintázás;  
- tokozás. 
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2. ábra: A roll-to-roll technológia folyamatábrája [2] 

 
3.1. Rétegelés 

 
3. ábra: Szerves vékonyfilm tranzisztor (TFT) 

sematikus felépítése [2] 

A rétegelés során a flexibilis hordozó tetejére átlátszó 
vezetı oxidréteget helyeznek, mely a GATE elektróda 
szerepét tölti be. Ez a réteg általában indium-ón-oxid 
(ITO), mivel kiváló a stabilitása, kicsi az ellenállása 
és a látható fény nagy részét átengedi  
(>90% 100 nm-es vastagság esetén). 
A hordozó anyaga különbözı lehet, a legpraktikusabb 
választás az olyan szigetelı fólia, mely rendelkezik az 
alábbi tulajdonságokkal: átlátszó, rugalmas, 
hengerelhetı, olcsó, kémiai hatásoknak ellenálló, 
hıhatásnak (dimenzionálisan) ellenálló, vízzel és 
oxigénnel szemben alacsony áteresztı képességő. 

A hordozó készülhet mőanyag-bevonatú üvegbıl (<100 µm vastagságú), mőanyagból (pl: 
polyethylene naphthalate, PEN), rozsdamentes acélból (~125 µm vastagságú). A különbözı 
anyagtípusoknak megvannak a maguk elınyei/hátrányai, különbözı elıkezeléseket igényelnek, 
hogy alkalmasak legyenek a hengerelésre. Mivel mikrométeres vastagságokról van szó, ezért 
flexibilis kivitelt kell érteni. 
 
3.2 Mintázás 

Ebben a lépésben elkészítik a vékony szigetelı SiO2 dielektromos filmet, valamint a fém SOURCE 
és DRAIN elektródákat, mielıtt a szerves félvezetı réteget rányomtatják. 
Ennek módja lehet lágy litográfia, lézerpárologtatás és tintanyomtatás. 
 

3.2.1 SAIL (Self-Aligned Imprint Lithography ) 
Az eljárás során a maszk együtt deformálódik a hordozóval a hıkezelések során. 
Elıször többszörös maszk rétegeket nyomtatnak úgy, mintha 3D struktúra lenne. A fotopolimer 
réteget az üvegesedési hımérséklete fölé hevítik, és befolyik a „bélyeg” (szendvics szerkezet) 
réseibe, majd UV fénnyel kezelik, hőtik, keményítik és kihúzzák. A folyamat nedves és száraz 
maratással zárul, végül megjelenik a nagy felbontású 3D mintázat a hordozón. 
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3.2.2 Lézeres párologtatás (laser photoablation) 

 Lézersugár 
impulzusok 

Besugárzás 
 

Maszk 
 

Vetítılencse 
 

Szerves polimer 
 

Elnyelés 
 
 

Kötések feltörése 
 
 

Elpárolgtás 
 

 
A szubtraktív eljárás során kiiktatható 
mind a fotoreziszt bevonat, mind a 
maratás, ugyanis nagy energiájú lézerrel 
közvetlenül írnak a polimer fóliára. A 
polimer réteg molekuláris kötéseit 
felszakítják, a polimer-láncot kisebb 
darabokra törik. A kimunkált anyag 
mennyisége szabályozható a mővelethez 
használt XeF lézersugár hullámhosszával, 
energiasőrőségével és pulzusszélességével. 

 
3.2.3 Tintanyomtatás 
Az additív eljárás során piezzoelektromos nyomtatófej végzi a szerves vezetı anyag felhelyezését. 
A Litrex „Generation 8” rendszerrel elérhetı nyomtatás 120 pont/inch sőrőség, 10-80 pikoliteres 
cseppekben, 200 mm/s sebességig. Az ezüst- vagy cink-oxid cseppek megfelelıségét nagy 
sebességő kamerák figyelik, a cseppek elhelyezésének pontossága ±10 µm. A cseppentés elıtt a 
hibák csökkentésére hidrofób, illetve hidrofil tartományokat hoznak létre, ezáltal a pontosság 
javítható. 

 
3.3 Tokozás 

Az utolsó lépésben a szerves félvezetı rétegeket bevonattal látják el és hermetikusan lezárják, hogy 
az eszközt megvédjék az oxigén és a nedvesség hatásától, ezáltal annak élettartamát növeljék. A 
burkolat anyagául epoxi szigetelıt és üveget használnak, melynek vastagságra 1/3-a az eszköz 
vastagságának. 
A Barix-típusú tokozás anyaga polimer és kerámia, váltakozó sorrendben. 
  
 
A nyomógépek szabályozása PLC-vel történik, ennek nagy elınye, hogy a gyártási beállítások (pl: 
henger sebessége, továbbítási paraméterek, henger állásának szöge, szárítási beállítások, stb.) 
könnyen eltárolhatóak és betölthetıek. 
A hordozóanyag pozícionálása, 
karcmentességének biztosítása különösen 
fontos az eljárás során, ezért a hordozó 
helyzetét vákuummal állítják be, az 
egyenletes kifeszítést hengerek segítik. A 
helyes illesztés szoftveres algoritmussal 
ellenırizhetı és kompenzálható az 
kifeszítés, így nem szükséges magasan 
képzett munkaerıre bízni a munkafázist.  
A forgó hengereket szervomotor hajtja, 
mellyel hibaérzékelı visszacsatolás is 
megoldható és a henger nagy pontosságban 
pozícionálható. A hengerek forgási 
sebessége 17-170 m/perc. 

 
4. ábra:  PLC vezérelt, automata roll-to-roll nyomógép [1] 



-5- 

Tintanyomás esetén a nyomtatáshoz olyan speciális tintákra van szükség, melyek nagyon pontosan 
szabályozott villamos ellenállási karakterisztikák esetében is használhatóak, valamint olyan 
eszközökben, melyeknél követelmény a környezeti hatásokkal szembeni ellenállás. 

5. ábra: Kontakt szárítógép [1] 

 
A gyártás fontos állomása a szárító, melynek 
képesnek kell lennie a helyes hımérséklet és 
levegıáramlás szabályozására az elérni 
kívánt tinta-reakciók biztosításához. Ezt 
elektronikus vezérlés teszi lehetıvé. A 
kívánt reakciók végbemeneteléhez szükséges 
az optimális szárítási idı megállapítása és 
betartása. 

A szárítási technológia tartalmazza az állítható főtött vákuumlemezt és a szállítószalagot, melynek 
felületén a szárított anyagot állítható hımérséklető forró levegıvel fújják, így a nedves tinta a 
hordozó felöli oldaltól haladva a nyomat felületéig megszárad. 
A korszerő berendezések rendelkeznek olyan visszacsatoló mechanizmussal, melyek automatikusan 
lekapcsolják a szárítót abban az esetben, ha az olvadék koncentrációja veszélyesen magassá vagy 
robbanásveszélyessé válna. 
 

4. Alkalmazás 
A következıkben bemutatok néhány alkalmazást, melyet roll-to-roll technikával állítottak elı és 
tudományos újdonságnak számítanak. 
 
4.1 OLED 

OLED alatt szerves, fénykibocsátó diódát kell érteni (Organic L ight Emitting Diode). A világ elsı 
ilyen eszközét a General Electric tartja magáénak, a University of Toronto kutatócsoportja hasonló 
fejlesztésüket FOLED-nek (Flexible Organic L ight Emitting Device) hívja. 
 

 
6. ábra: OLED felépítése [5] 

Az OLED felépítését tekintve vékony, 
szendvics-szerkezető eszköz, melyben két 
elektróda között szerves anyag található, és 
elektromos töltés hatására világít.  
 
A 6. ábra alapján az OLED felépítése 
fentrıl lefelé:  
katód – sugárzó réteg (szerves molekulák 
vagy polimerek) – vezetı réteg (szerves 
molekulák vagy polimerek) – anód – 
hordozó 
 
Az eszköz elınye, hogy hatékonysága és 
teljesítménye nagyban nıtt, minısége 
versenyzik más LED-ekével, de 
mőködtetéséhez kevesebb áram szükséges. 
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7. ábra: OLED kijelzı [6] 

Az OLED kijelzık képpontjai (pixelei) maguk 
bocsátják ki a fényt, így az LCD-kijelzıkkel 
ellentétben nem szükséges háttérvilágítás. 
Elınyük, hogy vékonyabbak, kevesebbet 
fogyasztanak, képminıségük jobb, színeik 
szebbek. 
Gyártásuk egyelıre még csak kis méretben 
gazdaságos, így csak telefonokban és audio-
lejátszókban lehetséges alkalmazásuk. 

 
4.2 Flexibilis kijelzı 

A HP fejlesztette ki a „Virtually Indestructible” névre keresztelt kijelzıt, mely sokkal könnyebb 
bármely más eddigi kijelzınél. A kijelzı gyártása során a roll-to-roll technológiával vékony 
mőanyag lemezekre nyomtatták a vékony tranzisztor-sorokat. A gyártás során az anyagveszteség 
kevesebb, mint 10% volt, így elıállítása nagyon olcsó. 
 

 
a) 

 
b) 

8. ábra: HP flexibilis kijelzı (Virtually Indestructible) [7] 

 
4.3 Napelemek 

A PowerFilm a HP-vel együttmőködve a U.S. Army megrendelésére készít olyan nagy térfogatú, 
olcsó, flexibilis vékonyfilm napelemeket, melyeknek hordozhatónak és távirányíthatónak kell 
lenniük.  
Az általuk gyártott napelemek 1/1.000-ed inch (~0,025 mm = 25,4 µm) vékonyságú flexibilis 
mőanyag hordozóra készülnek, melyek sokkal hajlékonyabbak, könnyebbek és tartósabbak, mint a 
hagyományos napelemek és sokkal egyszerőbben helyezhetıek el. 
 
A 9. ábra magyarázza a R2R-technológiával készített napelem felépítését: 
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9. ábra: A PowerFilm által gyártott napelem felépítése [8] 

A napelem rétregei: 
 
← Napsugarak 
 
 
← Felsı átlátszó vezetı 
 
 
← P-I-N eszköz 
 
← Hátlap: fém kontaktus 

← Polimer hordozó  

 
Az egyes napcellákat lézeres karcolással (laser scribing process) választják el és a paneleket 
ezekbıl az elkülönített cellákból állítják össze lézeres hegesztéssel, melyeket hordozóra nyomtatnak 
és tokoznak. 
A késztermék 13 inch széles (~330 mm) és akár 2.400 láb hosszú (≤ 730 m) is lehet. 
 
A 9. ábra szerint az egyes rétegek: 

1) Polimer hordozó: A flexibilis mőanyag hordozón amorf szilícium fényvisszaverı fólia. 

Lehetıvé teszi a roll-to-roll gyártást és a 
nyomtatott huzalozást. A flexibilis, 
ugyanakkor tartós poliamid biztosítja a 
rugalmasságot, a papírvékonyságot és a 
könnyebb súlyt.  
A szigetelı mőanyag hordozó lehetıvé teszi a 
nyomtatott összeköttetések lézeres 
hegesztését. 

A fényvisszaverı fólia olcsó és környezetbarát 
(kadmium-mentes).  
A napelemekben felhasznált szilárd kristályos 
szilikon mennyisége ≤ 1%. A szilikont szilán 
gázból állítják elı 

 
2) Nyomtatott összeköttetések: A hengeren történı lézeres karcolás, nyomtatás és lézeres 
hegesztés lehetıvé teszi a különálló napcellák panellé történı automatizált összekötését. 

3) Tokozás: Különbözı tokozás lehetséges az alkalmazás típusától és a környezettıl függıen, 
mely optimális védelmet nyújt a használat során a különbözı típusú és mértékő behatások ellen 
(pl. nedvesség, hı, UV sugárzás). A tokozás is megoldható roll-to-roll technológiával. 

4) Kötés és hátlap anyagok: A napelemek integrálhatóak különbözı hátlap anyagokkal, pl: fém, 
membrán, építészeti szerkezetek. 

 

5. Utószó 
A fentiekbıl kiderült, hogy a technológia elınyös tulajdonságai miatt érdemes a fejlesztéseket 
folytatni és elterjeszteni a háztartásokban használt eszközökben is, bár ennek megvalósulása további 
éveket és hatalmas összegeket igényel. A nyilvánosságra hozott adatok alapján a GE és a NIST 
közösen végzett OLED-kutatásainak összege 4 év alatt 13 millió dollárt emésztett fel, a PowerFilm 
14 millió dollárnyi támogatást kapott a napelemek kifejlesztésére. 
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