
Studijní stáž Rakousko – 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 

Stáž byla realizována za účelem splnění studijních podmínek doktorského studia a byla 

vykonávána ve společnosti Profactor GmbH, Steyr. V rámci této stáže jsem se seznámil s 

dalšími Inkjet tiskovými metodami a měl jsem možnost pracovat na jiných tiskových Inkjet 

strojích, než které jsou dostupné na katedře Mikroelektroniky FEL. 

Po mém příjezdu na instituci proběhlo seznámení s pracovištěm. Během několika 

následujících dní proběhlo i mé zaškolení na jednotlivých pracovištích, v laboratořích a na 

přístrojích, které jsem následně využíval. Po tomto zaškolení a seznámení s dostupnými 

materiálovými tiskárnami jsem provedl návrh struktur k tisku, který byl následně použit k 

tisku a charakterizaci uhlíkového prototypového inkoustu. Tisk jsem prováděl na dvou 

dostupných tiskárnách Fujifilm Dimatix a Pixdro LP50. Po natištění struktur jsem provedl 

optickou inspekci pod optickým mikroskopem a dále obrazovou dokumentaci. Vzorky byly 

dále charakterizovány pomocí dostupné čtyřbodové stanice, čímž byl stanovován měrný 

odpor jednotlivých vzorků. Ty následně podstoupily také charakterizaci pomocí profilometru 

DEKTAK, což mi poskytlo zpětnou vazbu o tom, jak ve skutečnosti vypadají natištěné vrstvy. 

Tyto procedury byly provedeny jak při tisku na podložní sklíčka, tak na ohebné PET fólii. 

Přibližně v polovině své stáže jsem se zabýval tiskem dielektrického inkoustu, který byl 

vytvrzován pomocí UV záření. Tisk byl proveden pomocí tiskárny Pixdro LP50, která 

disponuje i vestavěným zdrojem UV záření. Struktury k tisku jsem si předem připravil a tisk 

provedl v několika variantách rozlišení pro charakterizaci tloušťky natištěné vrstvy a daného 

rozlišení. Pro tyto vzorky byly provedeny obdobné kroky inspekce jako při tisku uhlíkového 

inkoustu. 

Dalším krokem bylo tištění s kombinací obou inkoustů, kdy na natištěný a vytvrzený 

dielektrický inkoust byl nanesen vodivý inkoust. Při tomto pokusu byl kladen důraz na 

nalezení vhodných parametrů tisku obou inkoustů, aby nedocházelo k rozlévaní horní vrstvy 

tištěné uhlíkovým inkoustem. Nicméně bylo dosaženo jen průměrných výsledků a bude ještě 

nutné tomuto tématu věnovat úsilí pro nalezení optimálních podmínek. 

V závěru stáže jsem se podílel na úpravě tiskárny DeamonJet, kde bylo nutné doplnit 

podložku substrátu o chybějící vyhřívání. To bylo realizováno pomocí tenké desky s 

vyleptaným meandrovým motivem do měděné vrstvy. Takto připravenou desku jsem usadil 

na stávající podložku substrátů. Dále jsem provedl selekci a zajištění napájecího modulu a 

jeho zprovoznění. Poté jsem provedl charakterizaci závislosti teploty podložky substrátu na 

napětí a vytvořil převodní tabulku. S tímto dostupným vylepšením jsem dále realizoval tisk 

různých struktur na dvou různých ohebných plastových substrátech, kde se sledovala 

homogenita vysychání inkoustu a kvalita natištěných struktur. Natištěné vzorky byly dále 

opticky a elektricky charakterizovány. 

 


