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RollFlex blev finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling og af Region Syddanmark.
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FORORD
RollFlex blev finansieret som et dansk-tyskt projekt  af Interreg 
Deutschland-Danmark og Region Syddanmark fra 2016 til 2020. 
Derved bestod projektet af i alt fire partnere: Syddansk Univer-
sitet i Sønderborg (SDU), Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU), Stensborg A/S samt Phi-Stone AG. Derudover deltog 
adskillige offentlige og private aktører som netværkspartnere.

I RollFlex er der blevet udviklet teknologi til rulle-til-rulle-frem-
stilling af bæredygtige energiløsninger, heriblandt fleksible og 
miljøvenlige tyndfilmsolceller og lysdioder. Disse kan spille 
en væsentlig rolle i den grønne omstilling fremadrettet, fordi 
tyndfilm-energikomponenterne i RollFlex alle bærer præg af at 
de er fleksible, lette, tynde og grønne, og at de er konkurrence-
dygtige på både materiale- of energiforbrug under fremstillings-
processen. Processerne er ligeledes kompatible med industrielle 
standarder og skaber dermed de bedste forudsætningerne for 
produktudvikling, som kan være med til at styrke konkurrence-
evnen hos virksomheder på tværs af den dansk-tyske grænse.

I takt med de teknologiske og videnskabelige fremskridt, som 
Rollflex har skabt i grænseregionen, blev den nye viden også 
formidlet via uddannelser og kurser inden for den udviklede 
teknologi. Disse forankringer på alle relevante niveauer - fra 
forskning og komponentudvikling til uddannelser - er et unikt 
grundlag til opbygning af  et kompetencecentrum inden for 
rulle-til-rulle-teknologi og nye energiløsninger i grænseregionen. 
RollFlex vil derfor også fremadrettet fortsætte som en ramme 
for udbygning af et sådan kompetencecentrum.

Denne brochure viser de fremskridt, der er lavet undervejs i Roll- 
Flex-projektet, som baner vejen for nye samarbejder omkring 
uddannelse, forskning og innovation.

Prof. mso Morten Madsen 
Leder af solcellegruppen
Mads Clausen Instituttet 
SDU, campus Sønderborg

Vores nuværende store udfordringer 
(klima, ressourcer og miljø) kræver på det 
kraftigste en ændring af den måde, hvor-
på vi producerer og forbruger: fra sort 
til grøn. Organisk solcelleteknologi kan 
være med til at gøre den lokale energipro-
duktion og -udnyttelse grønnere og mere 
bæredygtig. Rollflex-projektet er et glim-
rende eksempel på, hvordan der kan gøres 
betydelige fremskridt på dette område 
inden for kort tid gennem en koordineret 
grænseoverskridende tilgang.

Prof. Dr. Horst-Günter Rubahn
Campusleder og direktør
Mads Clausen Instituttet 
SDU, campus Sønderborg

”

”

Organisk solcelleteknik gennemgår i 
øjeblikket et stort opsving fra både et 
teknologisk og et kommercielt perspek-
tiv. Dette er af stor betydning for hele 
energiomstillingen. Fremdriften i dette 
opsving skal understøttes af igangværen-
de forsknings- og udviklingsarbejde. Vi 
støtter denne tilgang gennem intensivt 
samarbejde.

Dr. Sebastian Meier 
Vicedirektør corporate development og partner 
management 
Armor Solar Power Films

”

”

Anvendelsesorienteret samarbejde med 
regionale videnskabelige og økonomiske 
partnere er et vigtigt element i vores 
overførselsstrategi for at stimulere 
innovation i den regionale økonomi. 
RollFlex-teknologierne er derfor meget 
interessante for CAU. Produktionen af 
komponenter på fleksible film giver nye 
muligheder for ultratynde sensorsyste-
mer, og opskalering af filmprocesser er en 
vigtig tilgang til nye batteriteknologier.

Prof. Dr. Eckhard Quandt
Vicedirektør for forskning, transfer, 
videnskabelig infrastruktur, digitalisering
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

”

”
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OM ROLLFLEX-PROJEKTET

RollFlex-projektet havde fokus på udvikling af nye bære-
dygtige og fleksible energiløsninger med rulle-til-rulle 
(R2R) trykteknologi. Det dansk-tyske projekt med 
universitets- og samarbejdspartnere på begge sider af 
grænsen muliggjorde state-of-the-art løsninger inden for 
fleksible energiteknologier baseret på et unikt og inno-
vativt samarbejde. RollFlex-projektet har været støttet 
af Interreg Deutschland-Danmark i perioden 2016 - 2020 
og vil fremadrettet fungere som et R2R Innovationscen-
trum. Antallet af netværkspartnere, der er interesseret i 
moderne R2R-trykteknologi, men også i nye energitekno-
logier, er steget betydeligt i løbet af projektet, og centret 
vil altid være åbent for nye samarbejder — især dem, der 
sigter mod at bringe de nye teknologier ud til relevante 
virksomheder.

INFRASTRUKTUREN

Udstyret i RollFlex Innovationsprojektcentrum er unikt 
og omfatter skalerbare vakuumteknologier, slot-die-coa-
ting- og nanoprægeteknologier (nanoimprint). Derudover 
arbejder vi med state-of-the-art karakteriseringsudstyr 
til detaljeret kemisk og morfologisk analyse af tyndfilm 
på nanoskalaen, til analyse af fotofysiske og kemiske 
processer såvel som til levetidstest af fremstillede ener-
gikomponenter baseret på standard testprotokoller. 
RollFlex supplerer dermed SDU C:MAC, Center for ma-
terialeanalyse og karakterisering, som er en del af Mads 
Clausen Instituttet, SDU.

I Kiels nanolaboratorium på Kiel University (CAU) frem-
stilles komponentprototyper med en størrelse på op 
til 500 mm² i et rent rum i ISO klasse 6 med moderne 
udstyr ved hjælp af forskellige belægnings- og ætsnings-
processer. Til dette formål råder vi over flere termiske 
pådampningsanlæg samt automatiserede sputtersyste-
mer til materialeadskillelse fra gasfasen. To spin coatere 
kan anvendes til pådampning af tyndfilm fra væskefasen, 
hvoraf den ene tillader komplet komponentfremstilling 
under en beskyttende gasatmosfære.

Ud over andre procesteknologier såsom nanoprægning 
og elektronstrålelitografi er der også højteknologiske 
systemer til mikroskopiske undersøgelser såsom scan-
nende elektronmikroskoper og et konfokalt laserscan-
ningsmikroskop. Desuden anvendes højpræcise, optiske 
overbygninger  i flere optiske laboratorier i kombination 
med specialfremstillede komponenter og højtydende 
lasere til karakterisering af komponenter.
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FAKTA

Partnere
SDU - Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet, SDU NanoSYD

CAU - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut for Elektroteknik og IT
Stensborg A/S

Phi-Stone AG

Projektperiode
2016 - 2020

Interreg Deutschland Danmark støtte
2.417.162 €

TEKNOLOGIERNE

I RollFlex har der været fokus på at udvikle innovative 
og fleksible energiteknologier ved hjælp af industrielle 
rulle-til-rulle-trykketeknologier, og at forbedre disse bl.a. 
gennem integration af avancerede nanostrukturer. Der er 
i RollFlex lavet flere videnskabelige gennembrud inden-
for disse forsknings- og udviklingsområder, ligesom der 
er et stort fokus på at udvikle teknologier i samarbejde 
med virksomheder, som kan anvendes i den nærmeste 
fremtid til løsning af klima- og energiproblemer.
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HVAD ER ORGANISKE SOLCELLER?

I modsætning til almindelige solceller, 
der er baseret på det uorganiske ele-
ment silicium, er organiske solceller 
baseret på organiske kulbrinteforbin-
delser. Organiske solceller er ca. 1000 
gange tyndere end siliciumsolceller. 
De er lette og bøjelige og kan designes 
frit i farve og form. De kan også frem-
stilles gennemsigtige til anvendelse i 
vinduer. Dette giver organiske solcel-
ler store perspektiver for integration i 
bygninger i f.eks. større byer, drivhuse 
og til landbrug generelt, hvor de kan 
fungere som lokale energikilder med 
variabel gennemsigtighed. Derudover 
har organiske solceller den laveste 
energitilbagebetalingstid af alle 
vedvarende energiteknologier, ca. 1 
måned sammenlignet med 1-2 år for 
siliciumsolceller. 
I modsætning til siliciumsolceller er 
organiske solceller derudover frem-

stillet udelukkende af miljøvenlige 
materialer, og de kan i større grad 
designes til genbrug. Organisk solcel-
leteknologi er dermed en bæredygtig 
teknologi.

RESULTATERNE FRA  
ROLLFLEX-PROJEKTET

I RollFlex-projektet har SDU, sammen 
med samarbejdspartnerne, udvik-
let organiske solceller ved hjælp af 
optimerede og industrielt brugbare 
rulle-til-rulle (R2R) og plade-til-plade 
(P2P)-trykketeknikker, hvor solceller-
ne fremstilles lag på lag på fleksible 
folier i et standardproduktionsmiljø 
ved brug af udelukkende bæredygtige 
materialer. Solceller, der er fremstillet 
ved brug af disse teknikker og uden de 
omkostningstunge indiumtinoxid- 
elektroder, har vist en effektivitet på 
5.5 %, hvilket er rekord for det an-
vendte polymersystem. 

Ved hjælp af R2R/P2P-teknikker 
har partnerne i RollFlex-projektet 
ligeledes for første gang fremstillet 
organiske solceller med integrerede 
optiske nanostrukturer. Stensborg 
A/S har anvendt deres patenterede 
R2R nanoimprint-teknologi til at 
fremstille nanostrukturer i folier, som 
giver en øget lysabsorption i solcel-
lerne, og disse nanostrukturerede 
folier er blevet integreret i solcellerne 
i SDU’s R2R-laboratorie. Dette øgede 
effektiviteten af R2R/P2P-solcellerne 
yderligere op til 6.5 %. 

Den røde strømspændingskur-
ve effekten af nanostrukturer-
ne, nemlig en højere strøm-
tæthed med solbelysning og 
en højere fill-faktor der samlet 
øger effektiviteten (PCE). 

SYDDANSK UNIVERSITET

ORGANISK SOLCELLETEKNOLOGI (OPV)

6,5 % PCE
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Desuden er der i RollFlex blevet ud-
viklet produktprototyper på baggrund 
af R2R organiske solceller, som er 
fremstillet under industrielle forhold. 
En af disse prototyper er en solcel-
leplante, der fremstiller elektricitet 
under belysning. 

Bladene er elektrisk forbundet gen-
nem magnetiske tilslutninger, og der 
fremstilles mere og mere elektrisk 
effekt, jo flere blade der er tilsluttet 
planten. 

Solcellerne er justeret i størrelse for 
at opnå en strømtilpasning mellem 
de enkelte solceller og dermed den 
største effektivitet for hvert solcelle-
modul. 

UDVIKLING AF PROTOTYPE

Solcelleplante 
version 2.0.
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Im Rahmen des RollFlex-Projekts 
konnte die Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel (CAU) die ersten 
flüssigverarbeiteten, top-emittie-
renden OLED präsentieren. Darüber 
hinaus wurden in Zusammenarbeit 
mit den Projektpartnern wichtige 
Fortschritte bei der Herstellung von 
großflächigen organischen LEDs mit 
dem Polymer Super Yellow erzielt. 

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL

ORGANISKE LED HAR FORDELE

Sammenligner man konventionelle lyskilder som f.eks. uorganiske LED eller 
lysstofrør med organiske lysdioder, viser det sig at sidstnævnte har mange 
fordele, fordi de er direkte lyskilder. De bruger kun strøm hvis brugeren ønsker 
at få en pixel til at lyse – mørke bruger ikke strøm. I dag er OLED-skærme 
integreret i smartphones, tv-apparater eller såkaldte wearables på grund af 
deres store vinkelstabilitet og deres uovertrufne kontrastforhold. Derudover 
muliggør yderligere attraktive egenskaber såsom transparens og fleksibilitet 
anvendelsen af OLED indenfor helt nye områder, som først bliver skabt på 
grund af denne fremstillingsform af belysning. Ved brug af løsningsbaserede 
materialer er det endvidere muligt at fremstille lysdioderne vha. enkle trykke- 
metoder i forbindelse med rulle-til-rulle-processering, hvilket i høj grad sæn-
ker fremstillingsomkostningerne og -kompleksiteten.

Indenfor RollFlex-projektet kunne 
Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU) præsentere de første 
væskeprocesserede top-emitte-
rende OLED. Herudover blev der i 
samarbejde med projektpartnerne 
opnået vigtige fremskridt indenfor 
fremstilling af organiske lysdioder på 
stor skala, som indeholder polymeren 
super yellow. 

ORGANISKE LYSDIODER (OLED)
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ET VÆLD AF MULIGHEDER

På grund af deres diffuse stråling er billigt fremstillede, 
opskalerede OLED, ud over anvendelsen i højteknologis- 
ke produkter, også egnet til almen eller indirekte belys-
ning. Endvidere muliggør fleksible, trykte OLED at vi kan 
realisere lyskilder, der ved behov kan foldes eller rulles 
sammen som et stykke papir. Sidst men ikke mindst kan 
de bruges indenfor en meget bred vifte af sensorområ-
der, hvor der f.eks. vha. OLED-teknologien kan fremstil-
les bærbare lab-on-chip-systemer til diagnosticering af 
sygdomme.

P.t. kan der fremstilles OLED med et areal på 300 
mm2 ved P2P-trykketeknikken.  For at forbedre de 
elektriske egenskaber i billige OLED-systemer har 
CAU derudover undersøgt integrationen af nano-
strukturerede lag, der forbedrer deviceeffektiviteten 
på op til 50 %.
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ZINKOXIDPARTIKLER

BEDRE SPREDNING OG LEVETID

Sammen med partnerne i RollFlex projektet fokuserede 
Phi-Stone på at forbedre effektiviteten og levetiden af 
OPV og OLED-enheder. Resultaterne viste at partikler af 
tetrapodalt zinkoxid (T-ZnO) integreret i en polymerma-
trix havde en positiv indflydelse på indkapslingsproces-
sen og dermed også på enhedens levetid. Produktions- 
processen af indkapslingsfolier kan opskaleres med 
R2R-teknologi, som normalt bruges i foliemasseproduk-
tionsteknologier på grund af en omkostningseffektiv og 
hurtig produktion med mindre materialeforbrug.

Grundet deres morfologi har tetrapodale ZnO-partikler 
en stor mængde optiske spredningscentre sammenlig-
net med runde S-ZnO-partikler, der har samme volu-
men. På grund af denne egenskab kunne T-ZnO bruges 
til at optimere OLED-udseendet, for eksempel ved at 
skabe en vinkeluafhængig lysemission. 

PHI-STONE AG

Kombinationen af sprednings- og bøjningsnanostruktu-
rer såvel som farvepigmenter fører til et ændret optisk 
udseende af enhederne med mulighed for at give dem 
et æstetisk design.

Fremstillingsprocessen såvel som T-ZnO-partiklernes 
struktur er patenteret. Phi-Stone producerer T-ZnO i 
egne faciliteter og med egne teknikker og råder hertil 
over eksklusivrettigheder via licensaftaler med Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel.
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EGENSKABER OG  
ANVENDELSESOMRÅDER

I samarbejde med et stort antal relevante 
danske og tyske netværkspartnere gav 
RollFlex rige muligheder for at udveksle og 
intensivere den regionale ekspertise inden-
for rulle-til-rulle-tryk og optimering af OPV 
og OLED enheder. 

De specifikke egenskaber og anvendelses-
områder for T-ZnO-partiklerne inkluderer:

• Justeringen af lysspredningen til optimal 
lysudkobling af forskellige bølgelængder 
af synligt lys. Dette bruges til anven-
delser, hvor udvalgte bølgelængder er 
afgørende, for eksempel fotosyntese af 
planter.

• Kombination af flerfarvede OLED med 
T-ZnO-spredningsfolier til optiske effek-
ter, hvor der ønskes kontinuerlige store 
lysemitterende områder, for eksempel 
indenfor arkitekturprojekter eller SPA 
og wellnessområder.
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NANOIMPRINT-TEKNOLOGI

TEKNOLOGIPLATFORMEN newNIL

Stensborg A/S har udviklet teknolo-
giplatformen newNIL, der kan bidrage 
til at fremstille organiske lysdioder 
og organiske solceller industrielt og i 
store volumener i en rulle-til-rulle- 
proces. Processen er baseret på en 
patenteret nanoimprint-metode med 
brug af nanostrukturerede fleksible 

trykkeplader og brug af egenudviklede
lyshærdende polymerer.

Med denne teknologiplatform er det 
muligt at indlejre nanostrukturer i 
OLED og OPV, som er med til at for-
bedre disse komponenters ydeevne. 
For lysdiodernes vedkommende 
betyder det, at udkoblingen af de 
lysemitterende lag forbedres således, 

at lysstyrken forøges. For de organi-
ske solceller er effekten, at deres evne 
til at omsætte lys til elektrisk strøm 
forbedres. Dette sker, fordi nano-
strukturer optimerer solcellens evne 
til strømkonvertering.

Stensborg A/S har endvidere patent-
anmeldt det kemisk ledende sølvlag 
der kan påføres med inkjet-metode.

STENSBORG A/S

Ny Desktop NIL imprinter fra Stensborg A/S.
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Flex-OLED 
fremstillet af CAU med 

nanostrukturer og ledende sølvlag 
baseret på Stensborg newNIL teknologi..

DE VIGTIGSTE RESULTATER

I løbet af RollFlex-projektet er der 
blevet udviklet forskellige nye 
teknologier og processer. Tre af de 
vigtigste resultater er:

• In-line-metallisering ved brug af 
inkjet, som gør det muligt at lægge 
meget tynde lag af sølv på de 
organiske, optoelektroniske 
komponenter, der fungerer som 
elektrisk leder. Det betyder, at 
pålægning af de forskellige lag, der 

er nødvendige for at kunne opbyg-
ge OLED og OPV, kan udføres på 
samme procesanlæg som rulle-til-
rulle-tryk på plastikfolie.

• En ny nanoimprint Desktop, som er 
baseret på rulle-til-plade newNIL 
platformen fra Stensborg A/S, er 
blevet kommercielt tilgængelig. 
Den nye bordmodel er udviklet 
til universiteterne og industrielle 
forskningslaboratorier. Denne nye 
NIL Desktop er patentanmeldt.

• Udviklingen af nye materialer, 
processer og metoder tilpasset for-
skellige procestrin, der er anvendt 
i RollFlex-projektet. Inkjet-pålæg-
ning af tynde ledende sølvlag er 
desuden blevet patentanmeldt af 
Stensborg A/S.
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KOMPETENCEUDVIKLING

KURSER FOR STUDERENDE

Hos RollFlex-partnerne SDU og CAU er R2R-teknologi og 
deres anvendelse til fremstilling af fleksible energiteknolo-
gier blevet en del af i alt otte kurser på de to universiteter, 
som løbende undervises for universitetets studerende. De 
otte kurser består af fire kurser på SDU og fire kurser på 
CAU: 

1. Photonic components, CAU
2. Lab kursus: Optoelectronics, CAU 
3. Seminar: Integrated systems and photonics, CAU 
4. Lab kursus: Simulation of optical sensors, CAU
5. Nano and microfabrication, SDU
6. Physics of optoelectronic devices, SDU
7. High-Tech business venturing, SDU
8. Experts in teams, SDU

Kurserne formidler kompetencer 
indenfor både halvleder- og device- 
fysik samt avancerede belægnings-
metoder og -teknikker, herunder 
selvfølgelig R2R-trykketeknik. 
Karakterisering af de fremstillede 
tyndfilm samt devices er også blevet 
en del af flere af disse kurser. Kur-
serne omhandler ligeledes udvikling 
af produkter og forretningsudvikling 
på de nye energiteknologier, der er 
fremstillet i RollFlex centret. 
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Desuden har de udviklede 
teknologier været en del i 
mange bachelor-, kandidat- 
og ph.d.-projekter, og der er 
også blevet udviklet efterud-
dannelseskurser målrettet 
virksomheder, som ønsker 
at kompetenceudvikle 
medarbejdere indenfor 
disse områder.
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SAMRARBEJDE MED  
NETVÆRKSPARTNERE & STAKEHOLDERE
TYSKLAND

Acquandas GmbH, Kiel
Adolf Müller GmbH & Co. KG, Scheeßel
Adolf Nissen Elektrobau GmbH & Co. KG, Tönning
altona Diagnostics GmbH, Hamborg
ARMOR solar power films GmbH, Kitzingen
Byonoy GmbH, Hamborg
Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT, Itzehoe
Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP, Dresden
FURGY Clean Innovation, IHK - Industrie- und Handelskammer zu Flensburg, Flensborg
Hochschule Flensburg, Flensborg
Krämer Engineering GmbH, Jevenstedt
Max Steier GmbH & Co. KG, Elmshorn
NINa – Norddeutsche Initiative Nanotechnologie Schleswig-Holstein e.V., Kiel
Teyfel Automation GmbH, Groß Schenkenberg
WiREG – Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH, Flensborg
Wirtschaftsförderung Nordfriesland - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum
WTSH – Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel

DANMARK

CLEAN, Sønderborg
Danfoss A/S, Nordborg
Energi Invest Fyn A/S, Odense
FOM Technologies A/S, Kopenhagen
InnoCell ApS, Svendborg
LEAP Technology ApS, Aabenraa
LEGO, Billund
Niko-Servodan A/S, Sønderborg
Polyteknik A/S, Østervrå
Sønderborg Vækstråd
TREFOR, Kolding
Udvikling Fyn P/S, Odense
UdviklingsRåd Sønderjylland, Aabenraa

NORGE

Steni AS, Steinsholt
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Sammen med virksomheden InnoCell 
har SDU arbejdet på R2R opskalering 
af nye superkondensatorer , som er 
udviklet af InnoCell. Dette har ført til 
flere nye samarbejdsprojekter, og det 
er blevet vist, at InnoCells superkon-
densatorer også kan fremstilles ved 

hjælp af R2R-trykprocesser.  

Ligeledes har SDU også indgået et 
samarbejde med Armor Solar Power 
Films, der fokuserer på øget effek-
tivitet af R2R organiske solceller til 
installation verden over.

I et 
RollFlex-følge-
projekt undersøger CAU 
sammen med altona Diagnostics 
GmbH, Krämer Engineering GmbH, Byonoy GmbH 
og Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT brugen 
af optoelektroniske komponenter til påvisning af fluorescensmærkede 
nucleinsyrer til medicinsk teknologi.

EKSEMPLER  
PÅ 
NETVÆRKS-
PROJEKTER
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SAMARBEJDS- 
MULIGHEDER
Resultaterne af RollFlex-projektet blev opnået gennem et 
intensivt samarbejde mellem universiteter og industrielle 
partnere med kompetencer inden for deres respektive 
områder. Alle partnere er meget åbne over for fremtidigt 
samarbejde. 

Samarbejdet med universitetspartnerne kan omfatte  
studenterprojekter på forskellige niveauer, fælles 
forskningsprojekter eller rådgivningsaktiviteter. 
Samarbejdet med industriens partnere spænder fra  
grundforskning til stærkt anvendte udviklingsprojekter. 
 
Den nemmeste måde at få adgang til disse færdigheder og 
at indlede et fremtidigt samarbejde er at kontakte lead- 
partneren eller besøge projektets hjemmeside, hvor du kan 
finde kontaktoplysninger for alle partnere.

www.rollflex.eu
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