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عاملهای مؤثر در سنتز نانوذرههای نقره به روش احيای شيميايي
برای کاربرد در قطعههای الکترونيکي چاپي
+

مينا آهنی ،مرضيه خطيبزاده*

دانشکده مهندسی پليمر و رنگ ،دانشگاه صنعتی اميرکبير ،تهران ،ايران

چكيده :قطعههای الکترونيکی چاپی نسل جديدی از قطعههای الکترونيکی میباشند که دارای ويژگیهايی مانند
هزينه پايين توليد ،دوام باال ،روشهای توليد دوستدار محيطزيست ،زيستتخريبپذير بودن ،مصرف انرژی پايينتر
و بازده توليد باالتر هستند .جزء اصلی در اين قطعهها ،جوهر رسانا است که در آن به طور عموم از نانوذرههای نقره
به عنوان ماده رسانا ،بهدليل مقاومت الکتريکی پايين (رسانايی باال) و مقاوم بودن در برابر اکسيدشدن در هوا استفاده میشود.
روشهای متنوعی برای سنتز نانوذرههای نقره ارايه شده که هر کدام از اين روشها برتریها و کاستیهای خاص
خود را دارند .در ميان اين روشها ،روش احيای شيميايی به سبب سادگی روش توليد و همچنين توانايی کنترل
شکل و اندازهی نانوذرهها با تغيير عاملهای مؤثر در واکنش ،يکی از متداولترين روشهای تهيه نانوذرههای نقره
است .در اين روش ،نانوذرهها توسط احيای نقره نيترات با استفاده از احياکننده ايجاد شده و بهمنظور جلوگيری
از تجمع نانوذرهها از پايدارکننده نيز استفاده میشود .در طول فرايند احيا ،احياکننده الکترون به يون نقره ( )Ag+داده
و آنرا به نقره فلزی ( )Ag0تبديل میکند .در اين روش پارامترهای زيادی روی اندازه و شکل نانوذرهها دخالت دادند
هستند که از جمله آنها میتوان به دما ،زمان واکنش ،نوع و مقدار احياکننده و  pHاشاره نمود .در اين پژوهش،
پارامترهای مؤثر در سنتز نانوذرههای نقره به روش احيای شيميايی مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت پايانی مقاله،
مروری بر تهيه جوهر رسانا دارای نانوذرههای نقره برای کاربرد در قطعههای الکترونيکی چاپی انجام میگيرد.
واژههاي كليدي :قطعههای الکترونيکی چاپی؛ جوهر رسانا؛ نانوذرههای نقره؛ سنتز احيای شيميايی.
KEYWORDS: Printed electronics; Conductive ink; Silver nanoparticles (AgNPs); Chemical
reduction synthesis.

مقدمه

نياز به قطعههای الکترونيکي با ويژگيهای جديد مانند هزينه
پايين توليد ،دوام باال ،روشهای توليد دوستدار محيطزيست،
زيستتخريبپذير بودن( ،)1مصرف انرژی پايينتر و بازده توليد
باالتر روز به روز در حال افزايش ميباشد .يک فناوری مناسب
*عهده دار مکاتبات

برای توليد قطعههای الکترونيکي با ويژگيهای عنوانشده در باال
استفاده از فناوری چاپ ميباشد [ .]1در واقع همراه شدن مواد
معدني و پليمرهای رسانا با تکنولوژی چاپ ،تهيه سامانههای
الکترونيکي ارزان قيمت ،سبک و منعطف را فراهم ساختهاست.
+E-mail: khatib@aut.ac.ir
)1( Recycling

مروری

373

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مينا آهني و مرضيه خطيبزاده

دوره  ،63شماره 3693 ،4

اين قطعههای الکترونيکي شامل باتریهای منعطف ،قطعههای
الکترو ـ نوری ،نمايشگرها ،ترانزيستورها ،حسگرها و برچسبهای
شناسايي فرکانس راديويي( )1ميباشند [ .]2برای ساخت قطعههای
الکترونيکي چاپي( ،)2ابتدا بايد جوهر رسانا تهيه شده و سپس
با فناوری معيني روی زمينه( )3مورد نظر چاپ شود .در گذشته
فرايندهای آبکاری( )4و اتچينگ( )5همراه با فناوری ليتوگرافي
در صنعت مدارهای چاپي برای ساخت قطعههای الکترونيکي به کار ميرفت
که اين روشها خيلي پيچيده و زمانبر بوده و مقدارهای زيادی
پساب توليد ميکرد .بنابراين توسعه فناوریهای سادهتر و
با سرعت بيشتر برای ساخت اين قطعهها ،مانند روشهای
اسکرين( ،]4 ،3[ )6گراور( ،]5[ )7فلکسوگرافي( ،]6[ )8جوهرافشان()9
[ ]8 ،7و اليهنشاني چرخشي( ]9[ )11مورد توجه قرار گرفت.
يک روش مناسب استفاده از فناوری چاپ جوهرافشان در اين صنعت
ميباشد که گاه اين روش با عنوان نوشتن مستقيم( )11نيز بهکار
ميرود [ .]11فناوری قطره در صورت نياز( )12در چاپ جوهرافشان
در مقايسه با روشهای ديگر چاپ ،برای توليد قطعههای الکترونيکي
به تقريب ارزان و سريع بوده و همچنين قابل کاربرد برای مواد رسانا
به شکل سوسپانسيون و محلول ميباشد .با توجه به اين ويژگيها،
اين روش چاپ در طول دو دهه اخير رشد سريعي داشتهاست.
با روش چاپ جوهرافشان ميتوان جوهر رسانا را در يک مرحله
چاپ کرد که باعث کاهش زمان شده و از همه مهمتر اينکه
در اين روش پساب قابل مصرف ميباشد [.]11 ،12
فاکتور مهم ديگر در اين قطعهها ،انتخاب زمينهی مناسب
برای چاپ بر روی آن ميباشد .ويژگيهای فيزيکي آن مانند
زبری( ،)13تخلخل( )14و انرژی سطحي در چاپ دارای اهميت است.
برای کاربردهای الکترونيکي ،يک زمينه صاف ،با تخلخل پايين و
انرژی سطحي باال نياز است که برای آن ميتواند زمينههای
گوناگوني مانند کاغذ و فيلمهای پليمری (پلياستر ،پلياتيلن و
پليايميد( ))15مورد استفاده قرار گيرد .با وجود اينکه فيلمهای

جزء مهم و اساسي در قطعههای الکترونيکي چاپي ،جوهر
رسانا ميباشد که شامل يک ماده رسانا (فلز يا پليمر هادی) است.
در جوهر رسانا ميتوان از پليمرهای هادی شامل پليپيرولها(،)16
پليآنيلينها( )17و پليتيوفنها( )18استفاده کرد .اين پليمرها رسانايي
پاييني در حدود  112 S cm-1را داشته و همچنين در فرايندهای
تهيه ناپايدار هستند .در مقايسه با اين پليمرها ،نانوذرههای فلزی
هم رسانايي باالتری (حدود  )115 S cm-1و هم پايداری بيشتری داشته
و همچنين توانايي فرايندپذيری در دمای پايين را با توجه به
اندازه نانوذرهها خواهند داشت .با کاهش اندازه نانوذرهها ،نسبت
سطح به حجم آنها افزايش يافته و در نتيجه دمای ذوب به ميزان
زيادی کاهش مييابد [ .]14بنابراين با توجه به توضيحهای باال،
بيشتر قطعههای الکترونيکي چاپي با استفاده از جوهر شامل
نانوذرههای فلزی به دليل مقدارهای باالی رسانايي آنها
در مقايسه با پليمرهای رسانا تهيه ميشود .دو نوع جوهر رسانا
برای اين کاربردها مورد استفاده قرار ميگيرد که اولين نوع آن
سوسپانسيوني از نانوذرهها است که به عنوان جوهر نانوذرهای
معروف ميباشد .دومين نوع آن شامل جوهر با ترکيبهای آلي ـ فلزی
مانند نمک نقره در يک حالل مناسب است .جوهر نوع دوم محلول بوده

)11( Spin coating

)1( Radio frequency identification (RFID) tags

)11( Direct-Write

)2( Printed electronics

))12( Drop-on-Demand (DOD

)3( Substrate

)13( Roughness
)14( Porosity

)4( Electroplating
)5( Etching

))15( Polyimide (PI

)6( Screen

)16( Polypyrroles

)7( Gravure

)17( Polyanilines

)8( Flexography

)18( Polythiophenes

)9( Inkjet
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پليمری تمام ويژگي های مورد نياز را به عنوان يک زمينه مناسب
برای قطعههای الکترونيکي چاپي دارند ،اما عيبهايي مانند
پايداری گرمايي پايين و نياز به اصالح سطح به منظور افزايش
چسبندگي را شامل ميشوند .در مقابل فيلمهای پليمری ،کاغذ
بهعنوان زمينهای پايدار در برابر گرما بوده و از همه مهمتر اينکه
اين زمينه قابليت زيستتخريبشوندگي دارد .در طول سالهای
اخير زمينههای زيستتخريبشونده بسيار مورد توجه قرار گرفته
و به عنوان جايگزيني برای زمينههای پليمری تخريبنشونده
مطرح ميباشند [.]13
جوهر رسانا
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و باعث کاهش گرفتگي نازل( )1در چاپ جوهرافشان شده ،بنابراين
در اين نوع جوهرها نيازی به استفاده از افزودني مانند پايدارکنندههای
کلوييدی( )2نميباشد .اما در مورد جوهرهای نانوذرهای برای
جلوگيری از تجمع نانوذرههای فلزی و گرفتگي نازل در چاپ
جوهرافشان ،بايد مولکولهای پايدارکننده به فرموالسيون جوهر
افزوده شود [ .]2پايدارکنندهها مانند پليآکريليک اسيد ،پليوينيل
پيروليدن( )3يا مولکولهايي با وزن مولکولي پايين مانند تيولهای
بلندزنجير و کربوکسيالتها هستند که به منظور جلوگيری از
تجمع نانوذرهها به فرموالسيون جوهر اضافه ميشوند (زيرا
با کاهش اندازه نانوذرهها ،انرژی سطحي آنها افزايش يافته
در نتيجه باعث تجمع آنها ميشود).
بنابراين سطح نانوذرهها بايد غيرفعال شود که با ايجاد يک
اليه روی سطح نانوذره پايداری به دست ميآيد .ساختار حجيم
اين پليمرها يا زنجير آلکيل بلند آنها به گونهای است که جذب
نانوذره شده و باعث پايداری از نوع استريک( )4ميشوند ولي اگر
باردار باشند يک اليه دوگانه الکتريکي در اطراف نانوذره تشکيل داده
و پايداری از نوع الکترواستاتيک( )5را برای نانوذرههای فلزی
ديسپرسشده ايجاد ميکنند .به ايجاد دو نوع پايداری استريک و
الکترواستاتيک به طور همزمان در کلوييدها ،پايداری الکترواستريک
گفته ميشود [ .]15شکل  1انواع پايداریها را در کلوييدها
نشان ميدهد.
پس از اعمال جوهر ،پايدارکنندهها به عنوان يک پوسته آلي
عايق اطراف ذره فلزی عمل کرده و باعث جلوگيری رسانايي
الکتريکي ميشوند .درنتيجه به منظور به دست آوردن الگوهای رسانا
بايد اين مولکولها خارج شوند .فرايند خارجکردن پايدارکننده
به دو مرحله تقسيم ميشود :در مرحله اول ،اين پوشش آلي
در دمای پخت( )6از ذره فلزی جدا شده که باعث ارتباط مستقيم
ذرههای فلزی با يکديگر و رسانايي به نسبت پايين آنها ميشود [.]16
در واقع دمای پخت دمايي است که در آن نخستين تماس بين
ذرههای فلزی بهوجود آمده و شروع رسانايي در جوهر ميباشد [.]17
در مرحله دوم ذرههای بزرگتر در نتيجه سينترينگ()7
ذرههای کوچکتر ايجاد شده که در نتيجه آن انرژی آزاد سطح
کاهش مييابد .خروج کامل پايدارکنندهها به طور معمول در دمای باالی

يک مسئله مهم در جوهر رسانا انتخاب فلز مناسب ميباشد
که اين انتخاب براساس مقاومت بالک فلز ،قيمت و فرايندپذيری
آسان آن انجام ميپذيرد .از نظر مقاومت بالک ،نقره پايينترين
مقاومت را با مقدار  1/59 × 11-8اهم متر دارد .پس از نقره ،مس و
طال به ترتيب با مقدارهای  1/72 × 11-8و  2/44 × 11-8اهم متر در
رتبه دوم و سوم قرار ميگيرند .از نظر قيمت ،يک انس طال
در حدود  1251دالر ،يک انس نقره  16دالر و يک انس مس
 21سنت ميباشد .عامل سوم برای انتخاب فلز فرايندپذيری
آسان آن ميباشد که به عنوان يک عامل مهم مطرح است [.]2
با وجود ارزان بودن و مقاومت توده پايين فلز مس از آن بسيار کم
در جوهر رسانا استفاده ميشود ،زيرا اين فلز در هوا به خودی خود
اکسيد شده و فرايند تهيه جوهر با نانوذرههای مس را دشوار
ميسازد .با وجود اينکه در مطالعاتي فناوریهايي به منظور
غلبه بر مشکل اکسيدشدن آن ارايه شده اما باز از آن کمتر
استفاده ميشود [ .]18فلز طال هم به دليل قيمت باالی آن
به صرفه نميباشد .بنابراين نقره مناسبترين فلز برای تهيه
جوهر رسانا با توجه به سه پارامتر گفتهشده در باال ميباشد [.]2
از فلزهای ديگر مانند آلومينيوم ( 2/82 × 11-8اهم متر) و
نيکل ( 6/99 × 11-8اهم متر) نيز به عنوان ماده رسانا در جوهر
استفاده شده ،که قيمت يک انس آلومينيوم و نيکل تقريبا

)5( Electrostatic

)1( Nozzle clogging

)6( Curing temperature

)2( Colloidal stabilizers

)7( Sintering

))3( Polyvinylpyrrolidone (PVP

 211درجه سلسيوس به وسيله تجزيه ترکيبهايشان اتفاق ميافتد [.]16
چسبيدن ذرهها به يکديگر بدون پديده ذوب و از طريق ذوب
سطحي بر اثر گرما را سينترينگ گويند که اين فرايند برای ايجاد
الگوی رسانا در جوهر الزم و ضروری ميباشد .شايان ذکر است
که هر دو نوع جوهر (نانوذرهای و آلي-فلزی) به منظور ايجاد
الگوهای رسانا نياز به گرما دادن پس از اعمال جوهر دارند.
همانگونه که در باال توضيح داده شد ،در مورد جوهر نوع اول به منظور
از بين بردن پايدارکنندههای کلوييدی اين فرايند انجام ميپذيرد.
در مورد جوهر نوع دوم به منظور حذف جزء آلي آن ،فرايند گرما دادن
انجام ميشود [ .]2شکل  2شمای فرايند سينترينگ نانوذرهها
را نشان ميدهد.
انتخاب فلز در جوهر رسانا

)4( Steric
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شکل 3ـ شمای انواع پايداریها در کلوييدها.

شکل 2ـ شمای پديده سينترينگ نانوذرهها.

با ظهور علم و فناوری نانو ،بهکارگيری مواد و ساختارها
با اندازه نانو ،به طور معمول از  1تا  111نانومتر ،مطرح ميباشد.
در سالهای اخير نانوذرههای فلزی به دليل باال بودن نسبت سطح
به حجم آنها به نسبت ذرهها با اندازه بزرگتر دارای ويژگيهای
شيميايي ،فيزيکي و نوری بهتری بوده و از اينرو توجه زيادی را
به خود جلب کردهاند ] .[21در اين ميان نانونقره به دليل داشتن
ويژگيهای يگانه مانند باال بودن رسانايي الکتريکي و گرمايي و
مقاومت باال در برابر اکسيد شدن کاربرد زيادی در زمينه
الکترونيکي پيدا کرده است .همچنين نانونقره غيرسمي بوده و
دارای ويژگيهای آنتيباکتريال در برابر باکتریهای سمي مانند

ای کالی( )1و اس اورئوس( )2است ] .[22 ،23نانونقره در اندازهها
و شکلهای گوناگون برای کاربرد در زمينه قطعههای الکترونيکي
چاپي مورد استفاده قرار ميگيرد .ريخت شناسي و اندازه نانوساختارهای
نقره در جوهر رسانا به عنوان يک موضوع مهم در پژوهشها
مطرح ميباشد ].[24
نانوذرههای نقره ميتوانند توسط روشهای شيميايي (پايين به
باال( ))3و يا روشهای فيزيکي (باال به پايين( ))4تهيه شوند.
در روش شيميايي ابتدا اتمها تشکيل شده و سپس با تجمع در کنار هم
مولکولها و خوشهها( )5ايجاد ميشوند .در حاليکه در روش
فيزيکي يک توده ماده موردنظر توسط روشهايي مانند بريدن،
ساييدن و آسياب کردن به ابعاد نانو کاهش داده ميشود ].[25
احيای شيميايي( ،[26] )6احيای فوتوشيميايي( )7توسط نور ،[27] UV
احيای سونوشيميايي( ،[28] )8روش ميکروامولسيون([29] )9
و الکتروشيميايي( [31] )11از جمله روشهای متداول برای سنتز

)6( Chemical reduction

)1( E. Coli

)7( Photochemical reduction

)2( S. Aureas

)8( Sonochemical reduction

)3( Bottom-Up

)9( Microemulsion

)4( Top-Down

)11( Electrochemical

)5( Cluster

به ترتيب برابر  6و  53سنت ميباشد .به هر حال مشکل استفاده
از اين دو فلز ،تمايل باالی آنها به اکسيدشدن در هوا است [.]21 ،19
نانونقره و روشهای سنتز آن
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نانوذرههای نقره به طريقه شيميايي ميباشند .فرسايش ليزر(،)1
آسياب کردن مکانيکي( ،)2رسوب بخار خأل( )3و تخليه الکتريکي
سيم( )4نيز از جمله روشهای فيزيکي سنتز نانوذرههای نقره
ميباشند [ .]25هر کدام از اين روشها برتریها و کاستيهای
خاص خود را دارند .در بين روشهای موجود ،به طور عموم روشهای
شيميايي مورد استفاده قرار ميگيرند ،زيرا روشهای فيزيکي
کيفيت پايينتری در مقايسه با روشهای شيميايي داشته و همچنين
نيازمند تجهيزها و شرايط خاص ميباشند .در ميان روشهای
شيميايي نيز ،روش احيای شيميايي به سبب سادگي روش توليد و
همچنين توانايي کنترل شکل و اندازهی نانوذرهها با تغيير عاملهای
مؤثر در واکنش ،يکي از متداولترين و مطلوبترين روشهای
سنتز نانوذرههای نقره ميباشد [.]31 ،32
روش احيای شيميايي

در روش احيای شيميايي ،پايدارکننده ،احياکننده و حالل به عنوان
سه فاکتور اصلي و مهم در تهيه نانوذرههای نقره ميباشد.
در اين روش ،يک محلول يوني از نقره تهيه شده و سپس با احيای
يونهای نقره توسط احياکننده اتمهای نقره شکل ميگيرند.
اين اتمها به علت نيروهای جاذبه واندروالس با تجمع در کنار
يکديگر رشد کرده و نانوذرهها را تشکيل ميدهند .به طور عموم
از محلول نيترات نقره و مخلوط آب و الکل به ترتيب به عنوان
محلول يوني نقره و حالل استفاده ميشود .نانوذرههای تهيه شده
نسبت به تجمع و حجيمشدن ناپايدارند و اين مسئله سبب رشد آنها
در يک محيط مايع ميشود که باعث از دست دادن خواص نانويي
اين ذرهها ميشود .به همين دليل از پايدارکننده ،برای جلوگيری
از به هم پيوستن نانوذرهها استفاده ميشود .احياکنندههايي مانند:
اتيلن گاليکول ( ،)C2H6O2اسيد تانيک(،)C76H52O46( )5
آسکوربيک اسيد ( ،)C6H8O6سديم بوراهيدرايد(،)NaBH4( )6
هيدرازين ( ،)N2H4فرمالدئيد ( ،)HCOHو گلوکز ( )C6H10O5و
پايدارکنندههايي مانند پليوينيل پيروليدن ( ،)PVPپليوينيل الکل
( ،)PVAژالتين ،سيترات ،تيولها و تری فنيل فسفين ميتوانند
بهکار گرفته شوند .افزون بر نوع احياکننده و پايدارکننده،

دوره  ،63شماره 3693 ،4

عاملهايي مانند دما ،pH ،سرعت همزدن ،نسبت مواد شيميايي،
زمان واکنش ،سرعت افزودن مواد شيميايي در طول فرايند روی راندمان،
اندازه و ريخت شناسي نانوذرههای نقره نيز تأثير ميگذارد [.]33 ،34
در ادامه تأثير عاملهايي مانند دما ،زمان واکنش ،نوع و مقدار
احياکننده و  pHبر روی نانوذرههای سنتزشده بررسي خواهد شد.
اثر دما و زمان واکنش

دما و زمان واکنش در سنتز نانوذرههای نقره به روش احيای
شيميايي ،دو پارامتر مهم و تعيينکننده ميباشند .برگين و
همکاران( )7در يک مطالعه به بررسي اثر دما و زمان واکنش
در سنتز نانونقره در شکل سيم پرداختند .آنها نانونقره را به روش
احيای شيميايي با نقره نيترات ،اتيلن گاليکول و پليوينيل پيروليدن
بهترتيب بهعنوان پيشساز( ،)8احياکننده و پايدارکننده سنتز نمودند.
آنها ديدند که دمای حدود  131درجه سلسيوس و زمان واکنش
طوالني در حدود  12ساعت ميتواند نانو نقره در شکل سيمهای
بلند با طول  25ميکرون و قطر  65نانومتر را ايجاد کند .شکل ،3
تأثير دما و زمان واکنش احيا روی طول و قطر نانوسيمهای نقره
را نشان ميدهد .آنها دليل رشد طولي بزرگتر در دماهای
پايينتر را سرعت هستهگذاری کمتر بيان کردند که برای اثبات
اين فرض نمودار درصد تبديل يون نقره به نقره فلزی را در دما و
زمانهای گوناگون رسم کردند .شکل  4نشان ميدهد که
در دماهای باالتر سرعت احيا بيشتر شده و اين مسئله سرعت
هستهگذاری بيشتری را ايجاد ميکند .آنها نتيجه گرفتند
که کارايي نانوسيمهای نقره وابسته به طول ،قطر ،ترکيب درصد و
پراکندگي آنها ميباشد .طول بزرگتر همراه با قطر کوچکتر
يک شبکه مؤثر با پراکندگي کمتر و مقاومت الکتريکي پايينتر را
ايجاد ميکند [.]35
اسکراباالک و همکاران( )9مکانيسم احيای يون نقره توسط
اتيلن گاليکول ( )EGرا مورد بررسي قرار دادند .در اين پژوهش،
آنها دما را به عنوان پارامتری مؤثر در فرايند احيا نشان داده و
وابستگي قدرت احيای  EGبه دما را توسط توليد گاليکول آلدئيد ()GA
ارايه دادند .در اين مطالعه نتيجه گرف ته شد که در دمای

)6( Sodiumborohydride

)1( Laser ablation

)7( Bergin et al.
)8( Precursor

)2( Mechanical grinding
)3( Vacuum vapor deposition

)9( Skrabalak et al.

))4( Pulsed wire discharge (PWD
)5( Tannic acid
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25

(الف)

75

(ب)

35

21

طول (ميکرون)

31

45

5

32

2

31

4

3

1

2

قطر (نانومتر)

35

55

65

1

25
32

زمان واکنش (ساعت)

31

2

3

4

2

1

زمان واکنش (ساعت)

شکل 6ـ نمودار طول (الف) و قطر (ب) بر حسب زمان در سه دمای مختلف [.]22
311
21

41

درصد تبديل

31

21

32

31

2

3

4

2

1

1

زمان واکنش (ساعت)

شکل  4ـ نمودار درصد تبديل يون نقره به نقره فلزی بر حسب زمان
در سه دمای گوناگون [.]65

 151درجه سلسيوس در روش احيای شيميايي برای تهيه
نانوذرههای نقره EG ،به  GAتبديل شده (شکل  )5که اين ماده
يک احياکننده غالب برای احيای يون نقره به نقره فلزی ميباشد،
در حالي که در دماهای پايينتر EG ،خودش به عنوان احياکننده
عمل ميکند [.]36
برای مطالعه دقيق بر روی مکانيسم احيا ،طيف جذبي از محلول
اتيلن گاليکول در دو دمای محيط و  151درجه سلسيوس گرفته شد.
شکل  6نشان ميدهد که پيک جذبي در دمای  151درجه سلسيوس
 571نانومتر است که مربوط به توليد  GAدر اين دما ميباشد.
در اين مطالعه عنوان کردند که قدرت احياکنندگي  GAنسبت به
)3( Plate-like
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 EGبيشتر بوده و بنابراين سرعت احيای يونهای نقره در دمای
 151درجه سلسيوس بيشتر ميباشد [.]36
جيانگ و همکاران( )1در مطالعهای به بررسي نقش دمای
واکنش احيا در تشکيل و رشد نانوذرههای نقره پرداختند.
در اين پژوهش ،نانونقره توسط روش احيای شيميايي با استفاده از
دو يا سه احياکننده به طور همزمان شامل اسيد سيتريک ،آسکوربيک اسيد
و سديم بوراهيدرايد در دماهای گوناگون (بازهی صفر تا 55
درجه سلسيوس) سنتز شدند .شکل  7تصويرهای  TEMمربوط به
سنتز نانونقره در دماهای  43 ،32 ،28 ،23 ،17و 55
درجه سلسيوس را نشان ميدهد .در اين تصويرها ديده ميشود که
نانوذرهها در دو شکل کروی( )2و صفحهای( )3به دست ميآيند و
با تغيير دما نسبت تشکيل صفحهها به کرهها و اندازه آنها
دستخوش تغيير ميشود .با توجه به اين تصويرها ميتوان نتيجه
گرفت که دما نقش مهمي در رشد ذرهها و کنترل اندازه /شکل آنها
به ويژه برای نانوصفحهها را بازی ميکند .شکل  8ميانگين
اندازه نانوصفحهها و نانوکرههای نقره به دست آمده در دماهای
گوناگون را نشان ميدهد .با افزايش دما از  17تا  32درجه سلسيوس،
اندازه نانوصفحهها از  91به  181نانومتر افزايش مييابد و
پس از آن ،افزايش دما سبب کاهش اندازه ميشود .همچنين
روند مشابهي برای نانوکرهها مشاهده ميشود که اندازه آنها
با افزايش دما ( 17تا  32درجه سلسيوس) از  25تا  48نانومتر
افزايش يافته و سپس با افزايش دما اندازه آنها کاهش مييابد.
اين تغيير در اندازه نانوصفحهها و نانوکرهها در تصويرهای TEM
)1( Jiang et al.
)2( Spherical
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شکل  5ـ توليد  GAدر اثر حرارت دادن  EGدر هوا [.]63

1/61
1/25
1/21

جذب

1/35
1/31
1/15
711

511

311

411

1/11

طول موج (نانومتر)

شکل  3ـ طيف جذبي اتيلن گاليکول پس از گرما دادن در دمای
 351درجه سلسيوس به مدت يک ساعت [.]63

نيز به روشني ديده ميشود .برای هر دو ريخت شناسي در دمای
 32درجه سلسيوس تغيير ناگهاني در اندازه ديده شده که به دليل
فرايند رشد ادغامي( )1ميباشد .بدين صورت که در اين دما دو يا
چند ذره در هم فرو رفته و ذره بزرگتری را ايجاد ميکنند [.]37
اثر نوع و مقدار احياکننده

و pH

در روش احيای شيميايي برای تهيه نانوذرههای نقره
از احياکنندههای گوناگوني ميتوان استفاده کرد که با تغيير نوع و
مقدار آنها در فرايند ،اندازه ،ريخت شناسي و توزيع نانوذرهها نيز
تغيير ميکند.
به منظور بررسي اثر نوع و مقدار احياکننده و  pHبر روی
مورفولوژی نانوذرهها ميتوان به مطالعهای توسط يي و همکاران()2
اشاره نمود .در اين مطالعه نانوذرههای نقره با استفاده از تانيک اسيد
به عنوان هم احياکننده و هم پايدارکننده تهيه شدند .آنها
گزارش کردند که به علت وجود ساختار پليفنوليک در تانيک اسيد
و همچنين به دليل بزرگ و شاخهای بودن ساختار و ويژگيهای
ضد اکسيدشوندگي آن ميتوان از آن به عنوان احياکننده،
پايدارکننده و کنترلکننده اندازه ذرهها استفاده نمود .نتيجههای
)3( Wire

به دست آمده از تصويرهای  TEMدر شکل  9نشان داده شده است.
همانگونه که در اين تصويرها ديده ميشود ،با تغيير مقدار مولي
تانيک اسيد ريخت شناسي نانوذرهها تغيير ميکند .با کاهش مقدار
تانيک اسيد از  5به  3ميلي موالر به تقريبهمه نانوذرهها
به شکل صفحهای با اندازه  451تا  511نانومتر تشکيل ميشوند.
با تغيير غلظت از  3به  2ميلي موالر اندازه نانوصفحهها تغيير نکرده و
نانوکرههايي تشکيل شده که با کاهش آن به  1ميلي موالر
نانونقره به شکل سيم( )3نيز ايجاد ميشود [.]38
به منظور بررسي اثر  pHبر روی ريخت شناسي ،فرايند احيا
در سه مقدار  pHگوناگون و برابر  7 ،6و  8با مقدار تانيک اسيد ثابت
و برابر  3ميلي موالر انجام شد .شکل  11تصويرهای  TEMنانونقره
در pHهای گوناگون را نشان ميدهد .با افزايش  pHسرعت احيا
افزايش يافته و تعداد زيادی نانوذره کروی در اندازه  51تا  81نانومتر
تشکيل ميشود .سريع بودن فرايند احيا به معنای هستهگذاری
بيشتر ميباشد که منجر به ايجاد نانوذرههای کروی شده و اجازه
به وجود آمدن ذرههای بزرگتر از ادغام شدن ذرههای کوچکتر را
نميدهد .در حاليکه در  pHبرابر  7فرايند احيا آهستهتر انجام شده
و نانوذرههای کروی به صفحهای با اندازه  451تا  511نانومتر
تبديل ميشوند که باز با کاهش  pHبه مقدار  6ادغام ذرهها بيشتر شده
و نانوذرهها در شکل سيم را ايجاد ميکند [.]38
در مطالعههايي از آسکوربيک اسيد به عنوان عامل احيا
استفاده شده است [ .]39-41اين احياکننده قوی بوده و در pH
باالی  4ميتواند يون نقره را تبديل به نقره فلزی کند که
با افزايش  pHسرعت احيا بيشتر نيز ميشود .شکل  11ساختار
آسکوربيک اسيد را نشان ميدهد.
در مطالعهای تأثير  pHروی اندازه نانوذرههای نقره احياشده با
آسکوربيک اسيد در دمای  31درجه سلسيوس بررسي شد.
تصويرهای  TEMمربوط به نانوذرههای نقره تهيهشده با
آسکوربيک اسيد در pHهای گوناگون در شکل  12آمدهاست.
در اين تصويرها ديده ميشود که نانوذرهها در شکل کروی بوده و
)1( Fusion growth process
)2( Yi et al.
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شکل 7ـ تصويرهای  TEMنانوذرههای نقره سنتزشده با روش احيای شيميايي در دماهای گوناگون
( 46 e ،62 d ،22 c ،26 b ،37 aو  55 fدرجه سلسيوس) [.]67

321

321
91
31

اندازه ذرهها (نانومتر)

351

61
31

55

51

41 45

21 25 61 65

35

دمای واکنش (درجه سلسيوس)

شکل  2ـ ميانگين اندازه نانوصفحهها و نانوکرههای نقره سنتزشده
در دماهای گوناگون از  37تا  55درجه سلسيوس [.]67

با افزايش مقدار  pHاز  6تا  11/5اندازه آنها از  73تا  31نانومتر
تغيير ميکند .احيای يون نقره در  pHباالتر در نتيجه فعاليت بيشتر

آسکوربيک اسيد تسريع شده که اين امر منجر به کاهش اندازه
نانوذرههای نقره ميشود [.]41
در يک مطالعه توسط چو و همکاران( ،)1مکانيسم و سينتيک
فرايند احيای شيميايي برای سنتز نانوذرههای نقره توسط فرمالدئيد
بهعنوان عامل احيا با اندازهگيری  pHبه عنوان تابعي از زمان
فرايند مورد بررسي قرار گرفت .هدف اصلي اين مطالعه ،بررسي
نقش يون آلکالين (اثر  )pHدر تهيه نانوذرههای نقره بود .در مورد
مکانيسم واکنش ،آنها بيان کردند که در مرحله اول يون آلکالين
در برخورد با يون نقره ،اکسيد نقره را تشکيل داده و سپس
اين ماده (اکسيد نقره) توسط افزودن احياکننده (فرمالدئيد) به نقره
فلزی احيا ميشود (شکل .)13
آنها ديدند که ثابت سرعت با افزودن سود به فرايند
افزايش مييابد .شکل  14تغييرهای  pHبر حسب زمان را
در سه دمای  55 ،45و  65درجه سلسيوس نشان ميدهد .همانگونه
)1( Chou et al.
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شکل 9ـ تصويرهای  TEMنانونقره سنتزشده با مقدار مولي گوناگون تانيک اسيد ( 3 e ،2 d ،6 c ،4 b ،5 aميلي موالر) [.]62

شکل 31ـ تصويرهای  TEMنانونقره سنتزشده با سه مقدار گوناگون .]62[ )3 c ،7 b ،2 a( pH

شکل 33ـ ساختار آسکوربيک اسيد [.]69
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شکل 32ـ تصويرهای  TEMنانوذرههای نقره سنتزشده با آسکوربيک اسيد در pHهای گوناگون در دمای  61درجه سلسيوس [.]41

شکل 36ـ تبديل يون نقره به اکسيد نقره توسط يون آلکالين [.]42

که در شکل  14ديده ميشود در هر سه دما ،با افزايش
زمان واکنش کاهش يافته و اين مسئله نشاندهنده افزايش سرعت احيا
با افزودن سود يا يون آلکالين به محيط واکنش ميباشد .در دماهای
 55 ،45و  65درجه سلسيوس به ترتيب افزايش  1/2 ،1/8 pHو
 1/5درجه باعث کاهش زمان از  61به  11دقيقه شدهاست [.]42
با توجه به سمي و خطرناک بودن احياکنندههای شيميايي
مانند هيدرازين ،فرمالدئيد و  ،...استفاده از آنها چندان توصيه نميشود.
به همين دليل در مطالعههايي از مواد دوستدار محيطزيست
مانند گلوکز برای سنتز نانوذرههای نقره استفاده شد ،که
اين ماده نسبت به احياکنندههای نام برده در باال ضعيفتر ميباشد
[.]43-45
به عنوان نمونه ميتوان به مطالعه پانيگراهي و همکاران()1
اشاره نمود که آنها از سه ماده قندی مانند :گلوکز ،فرکتوز و
pH

ساکاروز به عنوان احياکننده در سنتز نانوذرههای نقره به روش
احيای شيميايي استفاده کردند و تأثير نوع احياکننده را بر روی
اندازه نانوذرهها مورد مطالعه قرار دادند .آنها برتریهای استفاده از
مواد قندی در سنتز نانوذرهها را قيمت ارزان و دوستدار
محيطزيست بودن اين مواد دانستند و همچنين در طول فرايند
از پايدارکننده برای پايداری نانوذره ها استفاده نکردند .آنها
نتيجه گرفتند که در بين سه ماده استفادهشده ،ساکاروز خاصيت
احياکنندگي نداشته و قادر به احيای يون نقره به نقره فلزی نميباشد.
از آنجاييکه گلوکز احياکننده قویتری به نسبت فرکتوز ميباشد،
در ابتدا نانوذرهها با اندازه کوچکتری را ايجاد ميکند اما
به دليل نبود دافعه کافي بين نانوذرهها ،به سرعت تجمع اتفاق ميافتد.
در حاليکه فرکتوز احياکننده ضعيفتری به نسبت گلوکز بوده
و در ابتدا نانوذرهها با اندازه بزرگتری را ايجاد کرده ،اما به دليل
)1( Panigrahi et al.
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6/2
6/4

pH

6/1
2/3
2/2
3/2
31

51

41

61

21

31

زمان (دقيقه)

شکل  34ـ تغيير  pHبر حسب زمان در فرايند احيای يون نقره
با فرمالدئيد به عنوان احياکننده در سه دمای گوناگون [.]42

بزرگ بودن اندازه نانوذرهها تجمع بين آنها اتفاق نميافتد .بنابراين،
آنها نتيجه گرفتند که فروکتوز به عنوان يک احياکننده به نسبت
ضعيف برای سنتز نانوذرههای نقره مناسب ميباشد [.]43
تا اينجا به بررسي عاملهايي مانند دما ،زمان واکنش ،نوع و
مقدار احياکننده و  pHدر سنتز نانوذرههای نقره و اثر آنها بر روی
شکل و اندازه نانوذرهها پرداخته شد .در ادامه ميتوان عنوان کرد
که اندازه و شکل نانوذرههای نقره سنتز شده به روش احيای
شيميايي روی ويژگيهای جوهر رسانا مانند ميزان مقاومت
الکتريکي و دمای سينترينگ تأثير ميگذارد .بنابراين با بهينهسازی
عاملهای مؤثر در سنتز نانوذرههای نقره ميتوان به جوهر رسانا
با ويژگيهای مناسب و مطلوب دست يافت .در بخش بعد ،مروری
بر روی تهيه جوهر رسانا دارای نانوذرههای نقره انجام ميشود.
تهيه جوهر رسانا دارای نانوذرههای نقره

در فرموالسيون جوهر رسانا عالوه بر نانوذرههای نقره
به عنوان ماده رسانا ،از يک رزين به منظور چسبندگي جوهر به زمينه
پس از خشکشدن آن استفاده ميشود .در مورد قطعههای
الکترونيکي چاپي افزون بر کنترل اندازه ،ريخت شناسي و پايداری
نانوذرههای نقره در جوهر ،بحث چسبندگي جوهر رسانا به زمينه
به عنوان يک مسئله مهم مطرح است .نوع رزين مصرفي در جوهر
وابسته به نوع زمينه مورد چاپ و ميزان چسبندگي مورد نياز ميباشد.
افزون بر اين ،از آنجاييکه فرايند سينترينگ در دماهای باال
(بين  151تا  211درجه سلسيوس) انجام ميشود ،رزين مصرفي
))3( Volatile organic compounds (VOC
)4( Lee et al.
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در جوهر بايد در دماهای باال مقاوم باشد و سعي ميشود ميزان
کمي (حداکثر  4درصد) رزين در جوهر رسانا استفاده شود ،زيرا
رزين يک ناخالصي در جوهر محسوب شده و سبب جدايي
نانوذرهها از يکديگر و سرانجام باعث افزايش مقاومت الکتريکي
(کاهش رسانايي الکتريکي) ميشود [.]46
مطالعهها در زمينه تهيه جوهر رسانا دارای نانوذرههای نقره از
سال  2112ميالدی شروع شده و تا امروز ادامه دارد که همواره
پژوهشگران در طول اين سالها با چالشهای زيادی از جمله تهيه
جوهر رسانای پايه آب ،پايين آوردن مقاومت الکتريکي (باال بردن
رسانايي الکتريکي) جوهر ،استفاده از فناوری مناسب برای چاپ جوهر،
پايين آوردن دمای سينترينگ آن و استفاده از زمينه مناسب
برای چاپ روی آن روبهرو بودند [ ،]47که در ادامه به مطالعهها
در اين زمينه و چالشهای آن پرداخته ميشود.
اولين مطالعه در زمينه تهيه جوهر رسانا شامل نانوذرههای
نقره در سال  2112ميالدی توسط فولر و همکاران( )1انجام شد،
که آنها نانوذرههای نقره در  αـ ترپينول( )2را بهوسيله پرينتر
جوهرافشان چاپ کردند .بعد از سينترينگ در دمای  311درجه سلسيوس
به مدت  11دقيقه ،خطوط ساختهشده مقاومت الکتريکي به تقريب
برابر  3ميکرو اهم سانتيمتر که در حدود دو برابر مقاومت توده نقره
( 1/59ميکرو اهم سانتيمتر) بود را از خود نشان دادند .مشکل
اين روش استفاده از -αترپينول به عنوان حالل بود که باعث ايجاد
ترکيبهای آلي فرار( )3در محيطزيست ميشد [ .]48در مطالعهای
همانند در همين سال نيز از نانوذرههای نقره برای تهيه جوهر
رسانا استفاده شد .اندازه نانوذرههای نقره در جوهر  1تا  11نانومتر بود
و با استفاده از روش چاپ جوهرافشان روی زمينه از جنس پليايميد
چاپ شد .فرايند سينترينگ در دمای  311درجه سلسيوس
و به مدت  15دقيقه انجام و بعد از آن فرايند ،مقاومت الکتريکي
حدود  35ميکرو اهم سانتيمتر ايجاد شد .در اين مطالعه از تولوئن
به عنوان حالل استفاده شد که باز مشکل آلودگي محيطزيست را
به همراه داشت [ .]49به همين دليل برای غلبه بر اين مشکل،
در سالهای بعد جوهرهای پايه آب تهيه شدند که آنها دوستدار
محيطزيست بودند.
اولين مطالعه در زمينه جوهر رسانای پايه آب در سال  2115ميالدی
توسط لي و همکاران( )4ارايه شد .آنها جوهر رسانای دوستدار
محيطزيست را شامل نانوذرههای نقره ،آب و دیاتيلن گاليکول
)1( Fuller et al.
)2( α-Terpineol
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به عنوان نمونه در يک مطالعه توسط پرلر و همکاران

()2

تهيه و مورد بررسي قرار دادند .در اين جوهر کلوييدهای نقره
با قطر حدود  51نانومتر در يک سامانه آبي همراه با دیاتيلن گاليکول
ديسپرس شده بودند .جوهر دارای  25درصد وزني نقره ،در دمای
 21درجه سلسيوس ،گرانروی برابر  7/4سانتيپواز و کشش
سطحي  33/5دين بر ثانيه داشت که مناسب برای موارد چاپي
به روش جوهر افشان بود .برای به دستآوردن الگوهای رسانای
اين جوهر ،دمای باال ( 211-311درجه سلسيوس) به مدت  11دقيقه
نياز بود .مقدار مقاومت الکتريکي اين جوهر برابر  16ميکرواهم
سانتيمتر بود که ميتوانست برای کاربردهای الکترونيکي مورد استفاده
قرار گيرد [.]51
برای قطعههای الکترونيکي چاپي غالباً از زمينههای پليمری
مقرون به صرفه و منعطف مانند پليکربنات ( ،)PCپلياتيلن ترفتاالت ()PET
و پلياتيلن نفتاالت ( )PENکه دمای انتقال شيشهای
زير  211درجه سلسيوس دارند استفاده ميشود .دمای باال که برای
سينترينگ جوهر مورد نياز است ،باعث آسيب رساندن به اين زمينههای
پليمری ميشود .بنابراين ،اين نکته دارای اهميت است که در مورد
اين زمينهها بايد دمای سينترينگ پايينتر از دمای انتقال شيشهای
آنها باشد .در سالهای اخير برای حل اين مشکل در مطالعههای
دو ديدگاه عنوان شدهاست .اولين ديدگاه استفاده از فناوریهای
سينترينگ جديد مانند :سينترينگ با ميکروويو [ ،]51پالسما []52
و ليزر [ ]53ميباشد ،که در اين روشها انرژی الزم برای سينترينگ
بدون آسيبرساندن به زمينه مورد استفاده فراهم ميشود .ديدگاه
دوم مناسب ساختن فرموالسيون جوهر با افزودن افزودنيهايي
بهنام عاملهای سينترکننده( )1ميباشد .همچنين ميتوان از
حاللها مانند متانول برای حلکردن مولکولهای پايدارکننده و
خارجساختن آنها استفاده کرد .پس از خارجساختن پايدارکننده،
رسانايي الکتريکي ديده ميشود [ .]54با اين حال در بين روشهای
گوناگوني که برای فرايند سينترينگ وجود دارد ،اعمال دما
يک روش ساده و ارزان قيمت در مقايسه با روشهايي مانند
ميکروويو ،پالسما و ليزر ميباشد .بنابراين ميتوان با تغيير
در فرموالسيون يعني افزودن عاملهای سينترکننده به جوهر،
دما را در روش سينترينگ با اعمال دما کاهش داد .از اين رو در سالهای
بعد ،مطالعههای روی جوهر رسانای پايه آب دارای نانوذرههای
نقره برای پايين آوردن مقاومت الکتريکي (باال بردن رسانای
الکتريکي) همراه با پايين آوردن دمای سينترينگ انجام شد.

در سال  2118ميالدی ،جوهر رسانا دارای نانو ذرههای نقره با دمای
سينترينگ  81درجه سلسيوس تهيه و مورد بررسي قرارگرفت.
مقدارهای رسانايي از  5درصد به  56درصد توده نقره به وسيله
مقدارهای بسيار کم افزودنيهای آلي بدون گروههای جاذب قوی
مانند آمينها ،آميدها و مرکاپتو رسيد .اين جوهر رسانا با دمای
سينترينگ پايين برای ساخت الگوهای رسانا روی فويلهای پليمری
با دمای انتقال شيشهای پايين مانند  PETمناسب ميباشد [.]55
در سال  2114شن و همکاران( )3جوهر رسانا دارای نانوذرههای
نقره را تهيه کردند .نانوذرهها توسط روش ساده و دوستدار محيطزيست
احيای شيميايي تهيه شدند .پس از تهيه جوهر رسانا دارای
 21درصد وزني نقره ،ويژگيهای آن برای چاپ به روش جوهرافشان
مورد بررسي قرار گرفت .گرانروی و کشش سطحي جوهر
به ترتيب برابر  3/62ميليپاسکال ثانيه و  45/69ميلينيوتن بر متر
گزارش شد که مناسب برای چاپ جوهرافشان بود .سپس جوهر
تهيه شده بر روی دو زمينه از جنس کاغذ و پلياتيلن ترفتاالت
با روش جوهرافشان چاپ شدند .مقاومت الکتريکي خطوط چاپ شده
روی هر دو سطح بعد از سينترينگ به ترتيب در دمای اتاق برای
 24ساعت و در دمای  181درجه سلسيوس به مدت  15دقيقه
برابر  8و  3/7ميکرواهم سانتيمتر گزارش شد .در اين بررسي
افزون بر  PETاز کاغذ نيز به عنوان زمينه استفاده شد که نشان
داد کاغذ ميتواند جايگزيني مناسب برای زمينههای پليمری در
شرايطي که سينترينگ در دمای باال انجام ميشود ،باشد [.]56
مطالعهای در سال  2116ميالدی توسط ونگ و همکاران( )4با هدف
پايين آوردن دمای سينترينگ جوهر رسانا دارای نانوذرههای نقره
انجام شد .در اين مطالعه نانوذرههای نقره مونوديسپرس به روش
درجا در يک محلول آبي با متوسط اندازه  11نانومتر تهيه شدند.
جوهر رسانای تهيه شده بر روی پارچه از جنس پنبه با روش
اسکرين چاپ شد و سينترينگ آن در دمای  61درجه سلسيوس
به مدت  31دقيقه در حضور هيدروژن کلريد به عنوان عامل
سينترکننده انجام شد .به منظور بهبود چسبندگي جوهر به پارچه و
رسانايي بهتر جوهر از پليآنيلين در فرموالسيون جوهر رسانا
استفاده شد .کمترين مقاومت الکتريکي برای جوهر دارای
 31درصد وزني نقره برابر با  2 × 11-5اهم متر به دست آمد [.]57
همانگونه که در بخش معرفي جوهر رسانا به آن اشاره شد،

)3( Shen et al.
)4( Wang et al.

)1( Sintering agent
)2( Perelaer et al.
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اين جوهرها به دو دسته تقسيم ميشوند که دسته اول شامل
سوسپانسيوني از نانوذرهها هستند که تا بدينجا مطالعههای مربوط
به اين دسته مورد بررسي قرار گرفت ،حال آنکه اين دسته از
جوهرها با توجه به فرايند تهيه آسان و رسانايي بااليي که ميتوانند
در دمای زير  111درجه سلسيوس ايجاد کنند با مشکل گرفتگي
نازل هنگام چاپ جوهرافشان روبهرو هستند و اين مسئله يکي از
مشکلهای اين نوع جوهرها هنگام چاپ محسوب ميشود [.]58
برای غلبه بر اين مشکل ميتوان از روشهای ديگر چاپ مانند
روش اسکرين که در مطالعه ونگ و همکاران [ ]57بدان اشاره شد
استفاده نمود يا از جوهر دسته دوم که محلول ميباشد ،استفاده کرد.
اين دسته جوهرها به جوهرهای  MODيعني ترکيبهای
آلي ـ فلزی معروف هستند.
مطالعهای در سال  2111ميالدی توسط جان و همکاران()1
روی تهيه جوهر رسانا از نوع  MODانجام شد .جوهر تهيه شده
شامل کمپلکسي از نقره ـ کربوکسيالت بدون پايدارکننده بود که
به وسيله چاپ جوهرافشان روی دو زمينه (شيشه و  )PETانجام شد.
رسانايي الکتريکي روی شيشه و  PETبه ترتيب برابر  2/7×117و
 1/1×117زيمنس بر متر به دست آمد که به ترتيب معادل  43و
 18درصد رسانايي بالک نقره ميباشد [ .]59چنگ و همکاران()2
در سال  2112ميالدی يک جوهر رسانای نقره ـ ترکيب آلي را
بدون وجود ذرههای جامد ،شامل کمپلکس نقره ـ آميد ديسپرسشده
در مخلوط آب و گاليکول تهيه کردند .مکانيسم واکنش در طول فرايند
سينترينگ مورد مطالعه قرار گرفت که اين مکانيزم برای اولينبار
مطرح شدهاست .يونهای نقره موجود در محلول در فرآيند پليال
توسط گاليکول به نقره فلزی احيا ميشود .قابل بيان است که
کمپلکس نقره ـ آميد به اکسيد نقره تجزيه شده و اين ترکيب
توسط گاليکول احيا ميشود .نتيجهها نشان ميدهند که مکانيسم
احيای اکسيد نقره نقش اصلي در کل فرايند ميباشد .گرانروی
و کشش سطحي جوهر به ترتيب برابر  13/8ميلي پاسکال ثانيه و
 36/9ميلي نيوتن بر متر گزارش شد که مناسب برای چاپ
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جوهرافشان ميباشد .جوهر تهيه شده توسط يک خودکار روی زمينه
از جنس پليايميد کشيده شده و در دمای  151درجه سلسيوس
به مدت يک ساعت سينتر ميشود .مقاومت فيلم نقره تهيهشده
 18ميکرواهم سانتيمتر بهدست ميآيد که يازده برابر توده نقره
ميباشد [.]61

نتيجهگيری

قطعههای الکترونيکي چاپي توجه بسيار زيادی را به عنوان
کليدی برای توسعه آينده الکترونيک مانند قطعههای الکترونيکي
منعطف به خود جلب کردهاند .با ظهور علم و فناوری نانو،
از نانوذرههای فلزی مانند نقره ،مس و طال در اين قطعههااستفاده شده
که ميتوان جوهر رسانا شامل نانوذرههای فلزی را يکي از
مهمترين مواد در ساخت اين قطعهها در نظر گرفت .در ميان
نانوذرههای فلزی ،نقره به دليل مقاومت الکتريکي پايين (رسانايي
باال) و مقاوم بودن در برابر اکسيدشدن در هوا بيشتر مورد توجه
واقع شدهاست .روشهای متنوعي برای سنتز نانوذرههای نقره
ارايه شده که هر کدام از اين روشها برتریها و کاستيهای
خاص خود را دارد .از ميان روشهای گوناگون برای سنتر نانوذرههای
نقره ،روش احيای شيميايي به دليل سادگي روش توليد و
همچنين توانايي کنترل شکل و اندازهی نانوذرهها با تغيير
عاملهای مؤثر در واکنش ،بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
در سنتز نانوذرهها به روش احيای شيميايي ،عاملهای گوناگوني
مانند دما ،زمان واکنش ،نوع و مقدار احياکننده و  pHدر اندازه و
شکل نهايي نانوذرهها تأثيرگذار ميباشند که با کنترل دقيق آنها
ميتوان به نانوذرههايي با اندازه و شکل دلخواه و همچنين توزيع
يکنواخت و مناسب نانوذرهها برای کاربرد در جوهر رسانا دست يافت.
با توجه به بررسي کاربردهای نانوذرههای نقره در جوهر رسانا،
اين جوهرها در زمينه قطعههای الکترونيکي چاپي پيشرفت زيادی
داشته و در حوزه صنعتي نيز قابل کاربرد ميباشند.
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