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S
prawozdanie firmy specjalizują-
cej się w tworzeniu niezależnych 
badań rynkowych i analiz biz-
nesowych dotyczących nowych 

technologii, opiera się na badaniach 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich 
pięciu lat. Badacze IDTechEx przeanali-
zowali potrzeby rynku i jego wymagania, 
omówili dynamikę biznesu, najnowsze 
premiery produktów oraz prototypów, 
kluczowych graczy i prognozy związane 
z rozwojem rynku. Przeprowadzili też 
wywiady z ponad 100 przedstawiciela-
mi branży, użytkownikami i dostawcami 
z całego świata, wzięli udział w ponad 
20 konferencjach branżowych, dzięki 
czemu zyskali szersze spojrzenie na 
sytuację. Aby zaktualizować raport, 
w ciągu ostatnich dwóch lat jego twór-
cy odwiedzili około 20 imprez targo-
wych w Japonii, USA, Tajwanie, Korei, 
Niemczech i Wielkiej Brytanii, na któ-
rych swoje rozwiązania wykorzystujące 
drukowaną elektronikę prezentowali 
dostawcy atramentów przewodzących, 
drukarek oraz użytkownicy końcowi. 

Analitycy dostrzegli, że w ubiegłym 
roku nastąpił istotny rozwój fotowol-
taiki. Popyt na rozwiązania dla tego 
sektora napędzają głównie Chiny – za-
potrzebowanie na międzynarodowych 
rynkach było tak duże, że producenci 
z trudem je pokrywali. W tym miejscu 
pojawiła się przestrzeń dla rozwoju 
przemysłu produkcji farb przewodzą-
cych, która to technologia może być 
dostosowywana do różnych, zupełnie 
nowych zastosowań. Twórcy raportu 
opracowali szerokie portfolio produktów 

Co czeka atramenty przewodzące 
w najbliższej dekadzie?

Raport „Conductive Ink Markets 2018–2028”, przygotowany 
przez IDTechEx, zawiera szczegółowe prognozy na kolejne 10 lat 
funkcjonowania rynku farb przewodzących, przegląd dostępnych 
atramentów przewodzących i najnowszych technologii wyko-
rzystywanych do produkcji past, w tym PTF, nanocząsteczek, 
atramentów rozciągalnych, aplikacji typu in-mould, zawierających 
stopy miedzi/srebra oraz nanowęglowodorów. W raporcie znaj-
dują się także informacje o wydajności, postępie, innowacyjnych 
wyzwaniach technologicznych i kluczowych dostawcach nowo-
czesnych rozwiązań na rynku. 

tego typu, odnotowali ich zaistnienie 
na tworzących się rynkach, zgromadzili 
liczne opinie klientów. 

Rynek ekranów dotykowych z nadru-
kowanymi elektrodami krawędziowymi 
jest kształtowany przez trend do zwę-
żania ramek, a tym samym zwiększania 
powierzchni wyświetlacza, co doprowa-
dziło do wprowadzenia nowych techno-
logii umożliwiających uzyskanie wąskich 
współczynników gęstości linii (L/S). 
Jak dotąd takie rozwiązania pozwalały 
układom drukowanym utrzymać pozycję 
rynkową, jednak obecnie największy 
nacisk kładzie się na redukcję kosztów 
i jednoczesne zwiększenie rozdzielczości 
wyświetlaczy. Z tego powodu producenci 
agresywnie obniżali ceny, aby utrzymać 
swój dotychczasowy udział w rynku, 
powstrzymać wprowadzanie nowych 
atramentów i rozdrobnienie podmiotów. 

Nowe możliwości rozwoju dla atra-
mentów przewodzących otwiera branża 
motoryzacyjna. Od lat dostawcy zaspo-
kajają potrzeby tej branży w zakresie 
past przewodzących stosowanych w sys-
temach odmrażania szyb, sterowania 
pasami bezpieczeństwa czy poduszkami 
powietrznymi. Od niedawna używane są 
również do produkcji coraz częściej mon-
towanych w autach czujników obciążenia 
i podgrzewania foteli, ekranów dotyko-
wych, czujników temperatury i innych, 
co spowodowało, że ten segment rynku 
uznany został za priorytetowy.

Od 4–5 lat na znaczeniu zyskują atra-
menty rozciągliwe. W tym czasie liczba 
dostawców na całym świecie pomnożyła 
się, ich oferta stała się bardziej zróżni-

cowana technicznie i cenowo, pomagając 
przyspieszyć tworzenie się rynku. Do-
stawcy rozciągliwych i odpornych na dzia-
łanie środków czyszczących atramentów 
starają się wyróżnić na rynku, oferując 
atramenty przewodzące i nieprzewodzące 
i poszerzając gamę podłoży, na których 
mogą one być stosowane. W rezultacie 
raport przewiduje, że ceny tych atramen-
tów spadną do średniego poziomu.

Elektronika wykorzystująca techno-
logię in-mould (IME) również jest coraz 
częściej stosowana w rozwiązaniach ko-
mercyjnych. Na rynku pojawia się coraz 
więcej dostawców atramentów przewo-
dzących IME, coraz więcej materiałów 
jest kompatybilnych z tą technologią, 
w tym przezroczyste atramenty prze-
wodzące, dielektryczne czy ochronne, 
stosowane w wielu dziedzinach, od 
motoryzacji po AGD. Różnorodność do-
stępnych rozwiązań powinna zapewnić 
im stabilną pozycję na rynku. 

Duże nadzieje wiąże się z nanoszony-
mi natryskowo na chipy wielowarstwowy-
mi powłokami ekranującymi EMI. Obec-
nie producenci poszukują alternatywy 
dla istniejących powłok natryskowych, 
wytwarzanych w wielkoformatowym 
i wysokoprzepustowym procesie natry-
skiwania. Dostawcy przezwyciężyli takie 
problemy jak sedymentacja i oferują wer-
sje nano, mikronowe i hybrydowe. Wdra-
żają je małe i średnie przedsiębiorstwa, 
przede wszystkim w Chinach, jednak 
o ich rozwoju zadecydują globalne marki.

Aerozol i inne bezdotykowe procesy 
drukowania stanowią obecnie realną 
alternatywę dla druku anten i układów 
przewodzących na obiektach trójwy-
miarowych. Istnieją już odpowiednie 
możliwości produkcyjne, szczególnie 
w Azji, a wielu dostawców materiałów 
dostosowało swoje produkty do tych 
procesów. Technologia bezpośredniego 
drukowania metalowych sieci ostatnio 
mocno się rozwinęła, umożliwiając 
drukowanie linii o szerokości nawet 
poniżej pięciu mikrometrów. Nadal jed-
nak ma ona status niszowej, głównie 
ze względu na ograniczoną wydajność. 
Jednocześnie raport przewiduje, że 
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rozwiązania hybrydowe (tłoczenie i na-
stępnie wypełnianie pastą lub tuszem) 
będą coraz powszechniej stosowane 
np. przy drukowaniu przezroczystych 
anten czy ekranów dotykowych. 

Popularnością cieszą się także pa-
sty przewodzące ciepło, co wynika 
z faktu, że rynek elektroniki o dużej 
mocy i urządzeń pracujących w wy-
sokich temperaturach wzrasta wraz 
z rozwojem technologii elektrycznych, 
zdalnie sterowanych i autonomicznych 
pojazdów. Pasty na bazie srebra mają 
dobre właściwości przewodzące, jednak 
zwykle wymagają spiekania w wyso-
kich temperaturach i pod wysokim 
ciśnieniem zewnętrznym, aby utworzyć 
odpowiednio ciągłą, stałą i pozbawioną 
ubytków warstwę. Niekiedy stosuje się 
wypełniacze nano lub hybrydowe w celu 
obniżenia temperatury spiekania i wyeli-
minowania konieczności oddziaływania 
zewnętrznego ciśnienia. Technologia ta 
może wkrótce odnieść sukces i zostać 
w najbliższym czasie przyjęta przez 
producentów pojazdów elektrycznych.

Postęp technologiczny dotyczy także 
urządzeń do drukowania obwodów elek-
trycznych (do prototypowania). W sprze-
daży pojawiły się zarówno profesjonalne 
urządzenia do druku wielowarstwowego, 
jak i tańsze rozwiązania o mniejszych 
możliwościach. Drukowanie obwodów 
na płytkach to metoda uważana za 
wartościową pod względem stosunku 
kosztów do oferowanej wydajności, 
w porównaniu do alternatywnych pro-
cesów. Warto zauważyć, że zadruko-
wywane „miedzianymi” atramentami 
płytki prototypowe typu PI są obecnie 
wypierane przez rozwiązania typu FPCB 

(ang. Flexible Printed Circuit Board, 
elastyczne płytki z nadrukowanymi 
obwodami). Przy mniejszym stopniu 
pokrycia powierzchni (poniżej 20%) jest 
to rozwiązanie bardziej opłacalne. 

Miedź jest też coraz częściej wyko-
rzystywana do druku nadajników RFID. 
W ostatnim czasie zaprezentowano 
kilka stabilnych atramentów na bazie 
miedzi, utwardzanych w niskich tempe-
raturach, jednak dotychczas nie zostały 
one sprawdzone w realnych środowi-
skach produkcyjnych. Proszek miedzi 
(i niklu) może też znaleźć zastosowanie 
w zadrukowywaniu wielowarstwowych 
kondensatorów ceramicznych (MLCC) 
metodą sitodruku. Chociaż rynek dru-
kowanych warstw dotykowych stoso-
wanych w wyświetlaczach urządzeń 
elektronicznych codziennego użytku nie 
rozwija się tak dynamicznie jak przewi-
dywano, można wykorzystywać miedź 
do drukowania dotykowych warstw o 
większej powierzchni, które są stoso-
wane w wielkoformatowych tablicach 
interaktywnych.  

Drukowane czujniki piezorezystan-
cyjne, pojemnościowe i biosensory 
stanowić mogą jedne z głównych pro-
duktów całego segmentu elektroniki 
drukowanej. W ich przypadku atrament 
wykorzystywany jest do drukowania 
szynoprzewodów i połączeń międzysie-
ciowych. Specjalne rozwiązania do dru-
kowania połączeń międzysieciowych na 
elastycznych czytnikach elektronicznych 
i wyświetlaczach będą stawać się coraz 
bardziej popularne. Wielkopowierzch-
niowe tablice LED wykonane z zasto-
sowaniem technik poligraficznych będą 
powoli wchodzić na rynek, chociaż 

raczej nie wyeliminują konkurencji ze 
strony FPCB. Drukowana elektronika 3D 
(3DPE) stanowi pole do zastosowania 
farb niskotemperaturowych, kompaty-
bilnych z różnymi podłożami. 

Rynek materiałów przewodzących 
stale się zmienia, pojawiają się nowe 
zastosowania. Obecnie większość 
z nich wciąż jest na etapie dopra-
cowywania, a niektóre we wstępnej 
fazie wprowadzania na rynek. Według 
prognoz analityków IDTechEx, do 2028 
roku wartość tego rynku znacznie wzro-
śnie i będzie on zdywersyfikowany, 
ponieważ atramenty przewodzące mają 
doskonałe możliwości adaptacyjne. Ta 
cecha umożliwia dostawcom dosto-
sowywanie składu wypełniacza lub 
modyfikację receptury w celu zaspoko-
jenia zróżnicowanych potrzeb: poziomu 
przewodności, warunków utwardzania, 
kompatybilności substratu, wytrzyma-
łości na przyczepność, rozciągliwości, 
zmywalności i ceny. Autorzy raportu 
zwracają uwagę, że mogą się przyjąć 
również niekonwencjonalne technolo-
gie atramentów przewodzących, takie 
jak farby miedziane czy atramenty 
nanocząsteczkowe (zwłaszcza z nano-
cząsteczkami srebra), które po wielu 
latach rozwoju odniosły znaczny sukces 
komercyjny. Dlatego wiele firm inwestu-
je w rozwój tych technologii i poszukiwa-
nie dla nich nowych zastosowań. 

Więcej informacji na ten temat moż-
naznaleźć w pełnej wersji raportu „Con-
ductive Ink Markets 2018–2028”, 
którego autorami są dr Khasha Ghaf-
farzadeh i Yasuo Yamamoto.
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