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 های نقره به روش احيای شيميايي مؤثر در سنتز نانوذره هایعامل

 الکترونيکي چاپي هایهبرای کاربرد در قطع
 

 +*زادهمينا آهنی، مرضيه خطيب
 دانشکده مهندسی پليمر و رنگ، دانشگاه صنعتی اميرکبير، تهران، ايران

 
هايی مانند باشند که دارای ويژگیرونيکی میالکت هایهالکترونيکی چاپی نسل جديدی از قطع هایهقطع :چكيده

تر پذير بودن، مصرف انرژی پايينتخريبزيست، زيستهای توليد دوستدار محيط، دوام باال، روشتوليد پايين هزينه
های نقره از نانوذره به طور عموم، جوهر رسانا است که در آن هاهو بازده توليد باالتر هستند. جزء اصلی در اين قطع

 .شوددليل مقاومت الکتريکی پايين )رسانايی باال( و مقاوم بودن در برابر اکسيدشدن در هوا استفاده میبه عنوان ماده رسانا، به
 خاص هایکاستی و هاها برتریروش اين از کدام هر که شده يهارا های نقرهبرای سنتز نانوذره متنوعی هایروش

چنين توانايی کنترل احيای شيميايی به سبب سادگی روش توليد و هم روشها، دارند. در ميان اين روش را خود
 نقره هایهنانوذر تهيههای ترين روش، يکی از متداولمؤثر در واکنش هایعاملها با تغيير هنانوذر یهشکل و انداز

 منظور جلوگيری ه و بهنيترات با استفاده از احياکننده ايجاد شدنقره ها توسط احيای . در اين روش، نانوذرهاست
( داده Ag+يند احيا، احياکننده الکترون به يون نقره )اشود. در طول فرها از پايدارکننده نيز استفاده میاز تجمع نانوذره

 دخالت دادندها . در اين روش پارامترهای زيادی روی اندازه و شکل نانوذرهکندتبديل می( 0Agرا به نقره فلزی )و آن
، پژوهشاشاره نمود. در اين   pHتوان به دما، زمان واکنش، نوع و مقدار احياکننده و ها میز جمله آنهستند که ا

، مقاله و در قسمت پايانیاست های نقره به روش احيای شيميايی مورد بررسی قرار گرفته پارامترهای مؤثر در سنتز نانوذره
 گيرد.الکترونيکی چاپی انجام می هایهرای کاربرد در قطعهای نقره بنانوذره دارایمروری بر تهيه جوهر رسانا 

 های نقره؛ سنتز احيای شيميايی.الکترونيکی چاپی؛ جوهر رسانا؛ نانوذره هایهقطع :هاي كليديواژه

KEYWORDS: Printed electronics; Conductive ink; Silver nanoparticles (AgNPs); Chemical 

reduction synthesis. 

مقدمه
 هزينههای جديد مانند الکترونيکي با ويژگي هایهنياز به قطع

زيست، دار محيطد دوستهای توليتوليد، دوام باال، روشپايين 
تر و بازده توليد ، مصرف انرژی پايين(1)پذير بودنتخريبزيست

 مناسب  فناوریباشد. يک باالتر روز به روز در حال افزايش مي
 
 

شده در باال های عنوانالکترونيکي با ويژگي هایهعبرای توليد قط
[. در واقع همراه شدن مواد 1باشد ]چاپ مي فناوریاستفاده از 

های سامانهمعدني و پليمرهای رسانا با تکنولوژی چاپ، تهيه 
 است. الکترونيکي ارزان قيمت، سبک و منعطف را فراهم ساخته

 
 

 +khatib@aut.ac.ir mail:-E                                                                                                                                                     عهده دار مکاتبات*

(1)  Recycling 
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 هایههای منعطف، قطعالکترونيکي شامل باتری هایهاين قطع
های ها و برچسبحسگرنوری، نمايشگرها، ترانزيستورها، ـ  الکترو

 هایه[. برای ساخت قطع2باشند ]مي (1)شناسايي فرکانس راديويي
 ، ابتدا بايد جوهر رسانا تهيه شده و سپس (2)الکترونيکي چاپي

در گذشته . مورد نظر چاپ شود (3)معيني روی زمينه فناوریبا 
 ليتوگرافي  فناوریهمراه با  (5)و اتچينگ (4)يندهای آبکاریافر

رفت الکترونيکي به کار مي هایهدر صنعت مدارهای چاپي برای ساخت قطع
زيادی  مقدارهایبر بوده و ها خيلي پيچيده و زمانکه اين روش

 و  ترهای سادهفناوریکرد. بنابراين توسعه پساب توليد مي
های روش ، مانندهاهاخت اين قطعبرای س تربا سرعت بيش

 (9)[، جوهرافشان6] (8)[، فلکسوگرافي5] (7)[، گراور4، 3] (6)اسکرين
 [ مورد توجه قرار گرفت. 9] (11)نشاني چرخشي[ و اليه8، 7]

 چاپ جوهرافشان در اين صنعت فناوریمناسب استفاده از  يک روش
کار نيز به (11)عنوان نوشتن مستقيم باباشد که گاه اين روش مي
در چاپ جوهرافشان  (12)قطره در صورت نياز فناوری[. 11رود ]مي

  الکترونيکي هایههای ديگر چاپ، برای توليد قطعدر مقايسه با روش
 چنين قابل کاربرد برای مواد رساناارزان و سريع بوده و هم به تقريب

ها، باشد. با توجه به اين ويژگيبه شکل سوسپانسيون و محلول مي
 است. اين روش چاپ در طول دو دهه اخير رشد سريعي داشته

توان جوهر رسانا را در يک مرحله با روش چاپ جوهرافشان مي
 که تر اينچاپ کرد که باعث کاهش زمان شده و از همه مهم

 [.11، 12باشد ]در اين روش پساب قابل مصرف مي
ی مناسب ، انتخاب زمينههاهفاکتور مهم ديگر در اين قطع

فيزيکي آن مانند  هایويژگيباشد. چاپ بر روی آن مي برای
اهميت است.  دارایو انرژی سطحي در چاپ  (14)، تخلخل(13)زبری

برای کاربردهای الکترونيکي، يک زمينه صاف، با تخلخل پايين و 
های تواند زمينهانرژی سطحي باال نياز است که برای آن مي

اتيلن و استر، پليهای پليمری )پلييلمي مانند کاغذ و فگوناگون
 های که فيلم( مورد استفاده قرار گيرد. با وجود اين(15)ايميدپلي
 
 
 
 
 
 
 
 

های مورد نياز را به عنوان يک زمينه مناسب پليمری تمام ويژگي
مانند  هاييعيبالکترونيکي چاپي دارند، اما  هایهبرای قطع
اصالح سطح به منظور افزايش پايين و نياز به  گرماييپايداری 

های پليمری، کاغذ شوند. در مقابل فيلمچسبندگي را شامل مي
 کهتر اينبوده و از همه مهم گرماای پايدار در برابر عنوان زمينهبه

های شوندگي دارد. در طول سالتخريباين زمينه قابليت زيست
ر گرفته شونده بسيار مورد توجه قراتخريبهای زيستاخير زمينه

نشونده های پليمری تخريبو به عنوان جايگزيني برای زمينه
 [.13باشند ]مطرح مي

 

 جوهر رسانا
الکترونيکي چاپي، جوهر  هایهجزء مهم و اساسي در قطع

باشد که شامل يک ماده رسانا )فلز يا پليمر هادی( است. رسانا مي
، (16)هارولپيتوان از پليمرهای هادی شامل پليدر جوهر رسانا مي

استفاده کرد. اين پليمرها رسانايي  (18)هاتيوفنو پلي (17)هاآنيلينپلي
يندهای اچنين در فررا داشته و هم S cm 211-1پاييني در حدود 

های فلزی تهيه ناپايدار هستند. در مقايسه با اين پليمرها، نانوذره
 تری داشتهشو هم پايداری بي (S cm 511-1هم رسانايي باالتری )حدود 

 يندپذيری در دمای پايين را با توجه به اچنين توانايي فرو هم
ها، نسبت ها خواهند داشت. با کاهش اندازه نانوذرهاندازه نانوذره

 ها افزايش يافته و در نتيجه دمای ذوب به ميزانسطح به حجم آن
باال،  های[. بنابراين با توجه به توضيح14يابد ]زيادی کاهش مي

الکترونيکي چاپي با استفاده از جوهر شامل  هایهتر قطعشبي
 ها باالی رسانايي آن مقدارهایهای فلزی به دليل نانوذره

شود. دو نوع جوهر رسانا در مقايسه با پليمرهای رسانا تهيه مي
گيرد که اولين نوع آن برای اين کاربردها مورد استفاده قرار مي

ای ت که به عنوان جوهر نانوذرهها اسسوسپانسيوني از نانوذره
 فلزیـ  آلي هایباشد. دومين نوع آن شامل جوهر با ترکيبمعروف مي

  مانند نمک نقره در يک حالل مناسب است. جوهر نوع دوم محلول بوده
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  Radio frequency identification (RFID) tags     (11)  Spin coating 

(2)  Printed electronics       (11)  Direct-Write 

(3)  Substrate        (12)  Drop-on-Demand (DOD) 

(4)  Electroplating        (13)  Roughness 

(5)  Etching        (14)  Porosity 

(6)  Screen        (15)  Polyimide (PI) 

(7)  Gravure        (16)  Polypyrroles 

(8)  Flexography        (17)  Polyanilines 

(9)  Inkjet         (18)  Polythiophenes 
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در چاپ جوهرافشان شده، بنابراين  (1)و باعث کاهش گرفتگي نازل
 هایاز افزودني مانند پايدارکنندهدر اين نوع جوهرها نيازی به استفاده 

ای برای باشد. اما در مورد جوهرهای نانوذرهنمي (2)کلوييدی
های فلزی و گرفتگي نازل در چاپ جلوگيری از تجمع نانوذره
های پايدارکننده به فرموالسيون جوهر جوهرافشان، بايد مولکول

وينيل پلي آکريليک اسيد،ها مانند پلي[. پايدارکننده2] شود افزوده
های هايي با وزن مولکولي پايين مانند تيوليا مولکول (3)پيروليدن

ها هستند که به منظور جلوگيری از بلندزنجير و کربوکسيالت
 شوند )زيرا ها به فرموالسيون جوهر اضافه ميتجمع نانوذره

 ها افزايش يافته ها، انرژی سطحي آنبا کاهش اندازه نانوذره
 (.شودها ميتجمع آن در نتيجه باعث

ها بايد غيرفعال شود که با ايجاد يک بنابراين سطح نانوذره
. ساختار حجيم آيدبه دست مياليه روی سطح نانوذره پايداری 

ست که جذب ا ایها به گونهاين پليمرها يا زنجير آلکيل بلند آن
شوند ولي اگر مي (4)نانوذره شده و باعث پايداری از نوع استريک

  دار باشند يک اليه دوگانه الکتريکي در اطراف نانوذره تشکيل دادهبار
های فلزی را برای نانوذره (5)و پايداری از نوع الکترواستاتيک

کنند. به ايجاد دو نوع پايداری استريک و شده ايجاد ميديسپرس
 الکترواستاتيک به طور همزمان در کلوييدها، پايداری الکترواستريک

 ها را در کلوييدها انواع پايداری 1[. شکل 15شود ]گفته مي
 دهد.نشان مي
ها به عنوان يک پوسته آلي از اعمال جوهر، پايدارکننده پس

عايق اطراف ذره فلزی عمل کرده و باعث جلوگيری رسانايي 
 به منظور به دست آوردن الگوهای رسانا درنتيجهشوند. الکتريکي مي

 کردن پايدارکننده يند خارجا. فرها خارج شوندبايد اين مولکول
 شود: در مرحله اول، اين پوشش آلي به دو مرحله تقسيم مي

 از ذره فلزی جدا شده که باعث ارتباط مستقيم  (6)در دمای پخت
  [.16شود ]ها ميپايين آن به نسبتهای فلزی با يکديگر و رسانايي ذره

اس بين در واقع دمای پخت دمايي است که در آن نخستين تم
  [.17باشد ]وجود آمده و شروع رسانايي در جوهر ميهای فلزی بهذره

  (7)تر در نتيجه سينترينگهای بزرگدر مرحله دوم ذره

تر ايجاد شده که در نتيجه آن انرژی آزاد سطح های کوچکذره
 در دمای باالی  به طور معمولها يابد. خروج کامل پايدارکنندهکاهش مي

 
 
 
 

. [16افتد ]شان اتفاق ميهايبه وسيله تجزيه ترکيب سلسيوسه درج 211
از طريق ذوب  بدون پديده ذوب و به يکديگر هاهچسبيدن ذر

يند برای ايجاد ارا سينترينگ گويند که اين فر گرمااثر  سطحي بر
ذکر است  شايانباشد. الگوی رسانا در جوهر الزم و ضروری مي

فلزی( به منظور ايجاد -و آليای که هر دو نوع جوهر )نانوذره
 از اعمال جوهر دارند.  پسدادن  گرماالگوهای رسانا نياز به 

 که در باال توضيح داده شد، در مورد جوهر نوع اول به منظور گونههمان
پذيرد. يند انجام مياهای کلوييدی اين فراز بين بردن پايدارکننده

 دادن گرمايند ان، فردر مورد جوهر نوع دوم به منظور حذف جزء آلي آ
 ها يند سينترينگ نانوذرهافر شمای 2[. شکل 2شود ]انجام مي

 دهد.را نشان مي
 

 انتخاب فلز در جوهر رسانا

باشد يک مسئله مهم در جوهر رسانا انتخاب فلز مناسب مي
يندپذيری اکه اين انتخاب براساس مقاومت بالک فلز، قيمت و فر

ترين ظر مقاومت بالک، نقره پايينپذيرد. از نآسان آن انجام مي
و از نقره، مس  پساهم متر دارد.  59/1×  11-8مقاومت را با مقدار 

در  اهم متر 44/2×  11-8و  72/1×  11-8  مقدارهایطال به ترتيب با 
 گيرند. از نظر قيمت، يک انس طال رتبه دوم و سوم قرار مي

 انس مس دالر و يک  16دالر، يک انس نقره  1251در حدود 
 يندپذيری اسوم برای انتخاب فلز فر عاملباشد. سنت مي 21

 [. 2مهم مطرح است ] عاملباشد که به عنوان يک آسان آن مي
پايين فلز مس از آن بسيار کم  تودهبا وجود ارزان بودن و مقاومت 

شود، زيرا اين فلز در هوا به خودی خود در جوهر رسانا استفاده مي
 های مس را دشوار ند تهيه جوهر با نانوذرهيااکسيد شده و فر

 هايي به منظور فناوریاينکه در مطالعاتي  با وجود. سازدمي
 تر شده اما باز از آن کم يهغلبه بر مشکل اکسيدشدن آن ارا

 [. فلز طال هم به دليل قيمت باالی آن 18شود ]استفاده مي
 برای تهيه ترين فلز باشد. بنابراين نقره مناسببه صرفه نمي

 [. 2باشد ]شده در باال ميجوهر رسانا با توجه به سه پارامتر گفته
 اهم متر( و  82/2×  11-8ديگر مانند آلومينيوم ) هایاز فلز

اهم متر( نيز به عنوان ماده رسانا در جوهر  99/6×  11-8نيکل )
 استفاده شده، که قيمت يک انس آلومينيوم و نيکل تقريبا 

 
 
 
 

(1)  Nozzle clogging        (5)  Electrostatic 

(2)  Colloidal stabilizers       (6)  Curing temperature 

(3)  Polyvinylpyrrolidone (PVP)      (7)  Sintering 

(4)  Steric 
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 ها در کلوييدها.انواع پايداری شمایـ 3 شکل
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها.پديده سينترينگ نانوذره شمایـ 2 شکل
 

باشد. به هر حال مشکل استفاده سنت مي 53و  6به ترتيب برابر 
  [.21، 19ها به اکسيدشدن در هوا است ]از اين دو فلز، تمايل باالی آن

 
 های سنتز آننانونقره و روش

 کارگيری مواد و ساختارها نانو، به فناوریلم و با ظهور ع
 باشد. نانومتر، مطرح مي 111تا  1از  به طور معمولاندازه نانو، با 

 های فلزی به دليل باال بودن نسبت سطح اخير نانوذره هایدر سال
 هایويژگيتر دارای ها با اندازه بزرگها به نسبت ذرهبه حجم آن

رو توجه زيادی را بهتری بوده و از اين شيميايي، فيزيکي و نوری
. در اين ميان نانونقره به دليل داشتن ]21[اند به خود جلب کرده

مانند باال بودن رسانايي الکتريکي و گرمايي و  يگانه هایويژگي
مقاومت باال در برابر اکسيد شدن کاربرد زيادی در زمينه 

يرسمي بوده و چنين نانونقره غالکترونيکي پيدا کرده است. هم
 های سمي مانند باکتريال در برابر باکتریآنتي هایويژگيدارای 

 
 
 
 
 

ها . نانونقره در اندازه]22، 32[است  (2)و اس اورئوس (1)ای کالی
الکترونيکي  هایهبرای کاربرد در زمينه قطع گوناگونهای شکلو 

 ساختارهایو اندازه نانو ريخت شناسيگيرد. چاپي مورد استفاده قرار مي
ها نقره در جوهر رسانا به عنوان يک موضوع مهم در پژوهش

 .]24[باشد مطرح مي
های شيميايي )پايين به توانند توسط روشهای نقره مينانوذره

 ( تهيه شوند. (4)های فيزيکي )باال به پايين( و يا روش(3)باال
 کنار هم ها تشکيل شده و سپس با تجمع دردر روش شيميايي ابتدا اتم

که در روش شوند. در حاليايجاد مي (5)هاها و خوشهمولکول
هايي مانند بريدن، فيزيکي يک توده ماده موردنظر توسط روش

. ]25[شود ساييدن و آسياب کردن به ابعاد نانو کاهش داده مي
 ،]27[ UVتوسط نور  (7)، احيای فوتوشيميايي]26[ (6)احيای شيميايي

  ]29[ (9)، روش ميکروامولسيون]28[ (8)احيای سونوشيميايي
 سنتز  برایهای متداول از جمله روش ]31[ (11)و الکتروشيميايي

 
 
 
 
 

(1)  E. Coli        (6)  Chemical reduction 

(2)  S. Aureas        (7)  Photochemical reduction 

(3)  Bottom-Up        (8)  Sonochemical reduction 

(4)  Top-Down        (9)  Microemulsion 

(5)  Cluster        (11)  Electrochemical 
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، (1)باشند. فرسايش ليزرهای نقره به طريقه شيميايي مينانوذره
و تخليه الکتريکي  (3)، رسوب بخار خأل(2)آسياب کردن مکانيکي

 های نقره ز نانوذرههای فيزيکي سنتنيز از جمله روش (4)سيم
 هایکاستي و هاها برتریروش اين از کدام [. هر25باشند ]مي

 هایروش به طور عمومهای موجود، دارند. در بين روش را خود خاص
های فيزيکي گيرند، زيرا روششيميايي مورد استفاده قرار مي

 چنينهای شيميايي داشته و همتری در مقايسه با روشکيفيت پايين
های باشند. در ميان روشو شرايط خاص مي هايازمند تجهيزن

 و توليد روش سادگي شيميايي نيز، روش احيای شيميايي به سبب
 هایعاملها با تغيير نانوذره یو اندازه شکل کنترل توانايي چنينهم

 هایروش ترينترين و مطلوبمتداول از يکي مؤثر در واکنش،

 [.31، 32اشد ]بهای نقره ميسنتز نانوذره
 

 روش احيای شيميايي

 در روش احيای شيميايي، پايدارکننده، احياکننده و حالل به عنوان
 باشد. های نقره ميسه فاکتور اصلي و مهم در تهيه نانوذره

  نقره تهيه شده و سپس با احيای از يوني محلول يک روش، اين در
 گيرند. های نقره شکل ميهای نقره توسط احياکننده اتميون

ها به علت نيروهای جاذبه واندروالس با تجمع در کنار اين اتم
  به طور عمومدهند. ها را تشکيل مييکديگر رشد کرده و نانوذره

از محلول نيترات نقره و مخلوط آب و الکل به ترتيب به عنوان 
 شده تهيه هایشود. نانوذرهمحلول يوني نقره و حالل استفاده مي

 هاآن رشد سبب مسئله و اين ناپايدارند شدنحجيم و تجمع به نسبت

  نانويي خواص دادن دست باعث از که شودمي مايع محيط يک در
  جلوگيری برای دليل از پايدارکننده، همين شود. بهمي هاذره اين

  مانند: هاييشود. احياکنندهها استفاده ميپيوستن نانوذره هم به از
(، 46O52H76C) (5)اسيد تانيک (،2O6H2Cاتيلن گاليکول )
(، 4NaBH) (6)(، سديم بوراهيدرايد6O8H6Cآسکوربيک اسيد )

( و 5O10H6C(، و گلوکز )HCOH(، فرمالدئيد )4H2Nهيدرازين )
وينيل الکل (، پليPVPوينيل پيروليدن )هايي مانند پليپايدارکننده

(PVAژالتين، سيترات، تيول ،)د تواننها و تری فنيل فسفين مي
 بر نوع احياکننده و پايدارکننده،  افزونکار گرفته شوند. به
 
 
 
 
 

زدن، نسبت مواد شيميايي، ، سرعت همpHدما،  هايي مانندعامل
، يند روی راندمانازمان واکنش، سرعت افزودن مواد شيميايي در طول فر

  [.33، 34گذارد ]های نقره نيز تأثير مينانوذره ريخت شناسياندازه و 
مقدار ي مانند دما، زمان واکنش، نوع و هايعاملادامه تأثير در 

 های سنتزشده بررسي خواهد شد.بر روی نانوذره pHاحياکننده و 
 

 اثر دما و زمان واکنش

های نقره به روش احيای دما و زمان واکنش در سنتز نانوذره
و  برگينباشند. کننده ميشيميايي، دو پارامتر مهم و تعيين

 در يک مطالعه به بررسي اثر دما و زمان واکنش  (7)همکاران
ها نانونقره را به روش در سنتز نانونقره در شکل سيم پرداختند. آن

  وينيل پيروليدننيترات، اتيلن گاليکول و پلينقره احيای شيميايي با 
، احياکننده و پايدارکننده سنتز نمودند. (8)سازعنوان پيشترتيب بهبه
و زمان واکنش  سلسيوسدرجه  131ه دمای حدود ک ديدندها آن

های تواند نانو نقره در شکل سيمساعت مي 12طوالني در حدود 
، 3نانومتر را ايجاد کند. شکل  65ميکرون و قطر  25بلند با طول 

های نقره تأثير دما و زمان واکنش احيا روی طول و قطر نانوسيم
 تر در دماهای گها دليل رشد طولي بزردهد. آنرا نشان مي

تر بيان کردند که برای اثبات گذاری کمتر را سرعت هستهپايين
اين فرض نمودار درصد تبديل يون نقره به نقره فلزی را در دما و 

 دهد که نشان مي 4رسم کردند. شکل  گوناگونهای زمان
تر شده و اين مسئله سرعت در دماهای باالتر سرعت احيا بيش

 ها نتيجه گرفتند کند. آنی را ايجاد ميگذاری بيشترهسته
های نقره وابسته به طول، قطر، ترکيب درصد و که کارايي نانوسيم

تر تر همراه با قطر کوچکباشد. طول بزرگها ميپراکندگي آن
تر را تر و مقاومت الکتريکي پايينيک شبکه مؤثر با پراکندگي کم

 [. 35کند ]ايجاد مي
م احيای يون نقره توسط سمکاني (9)رانهمکاو  اسکراباالک

( را مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش، EGاتيلن گاليکول )
يند احيا نشان داده و اها دما را به عنوان پارامتری مؤثر در فرآن

 (GAبه دما را توسط توليد گاليکول آلدئيد ) EGوابستگي قدرت احيای 
 ته شد که در دمای دادند. در اين مطالعه نتيجه گرف يهارا
 
 
 
 
 

(1)  Laser ablation        (6)  Sodiumborohydride 

(2)  Mechanical grinding       (7)  Bergin et al. 

(3)  Vacuum vapor deposition       (8)  Precursor 

(4)  Pulsed wire discharge (PWD)      (9)  Skrabalak et al. 

(5)  Tannic acid 
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 [.22( بر حسب زمان در سه دمای مختلف ]ب( و قطر )الفنمودار طول ) ـ6شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ـ نمودار درصد تبديل يون نقره به نقره فلزی بر حسب زمان 4 شکل

 [.65در سه دمای گوناگون ]
 

يايي برای تهيه در روش احيای شيم سلسيوسدرجه  151
 ( که اين ماده5تبديل شده )شکل  GAبه  EGهای نقره، نانوذره

، باشديک احياکننده غالب برای احيای يون نقره به نقره فلزی مي
خودش به عنوان احياکننده  EGتر، که در دماهای پاييندر حالي

 [.36کند ]عمل مي
 از محلولم احيا، طيف جذبي سمکاني روی مطالعه دقيق بر برای

. گرفته شد سلسيوسدرجه  151اتيلن گاليکول در دو دمای محيط و 
 سلسيوسدرجه  151دهد که پيک جذبي در دمای نشان مي 6شکل 
 باشد. در اين دما مي GAنانومتر است که مربوط به توليد  571

 نسبت به GAدر اين مطالعه عنوان کردند که قدرت احياکنندگي 

 
 

EG های نقره در دمای ابراين سرعت احيای يونتر بوده و بنبيش
 [.   36باشد ]مي تربيش سلسيوسدرجه  151

ای به بررسي نقش دمای در مطالعه (1)همکارانو  جيانگ
 های نقره پرداختند. واکنش احيا در تشکيل و رشد نانوذره

 در اين پژوهش، نانونقره توسط روش احيای شيميايي با استفاده از 
 اکننده به طور همزمان شامل اسيد سيتريک، آسکوربيک اسيددو يا سه احي

  55صفر تا  یبازه) گوناگونو سديم بوراهيدرايد در دماهای 
مربوط به  TEM تصويرهای 7( سنتز شدند. شکل سلسيوسدرجه 

  55و  43، 32، 28، 23، 17سنتز نانونقره در دماهای 
شود که مي هديد تصويرهادهد. در اين را نشان مي سلسيوسدرجه 
آيند و به دست مي (3)ایو صفحه (2)ها در دو شکل کروینانوذره

ها ها و اندازه آنبه کره هاهبا تغيير دما نسبت تشکيل صفح
توان نتيجه مي تصويرها. با توجه به اين شوددستخوش تغيير مي

 هاها و کنترل اندازه/ شکل آنگرفت که دما نقش مهمي در رشد ذره
 ميانگين  8کند. شکل را بازی مي هاهرای نانوصفحب به ويژه

های نقره به دست آمده در دماهای و نانوکره هاهاندازه نانوصفح
، سلسيوسدرجه  32تا  17دهد. با افزايش دما از را نشان مي گوناگون

 يابد و نانومتر افزايش مي 181به  91از  هاهاندازه نانوصفح
 . همچنين شودش اندازه مياز آن، افزايش دما سبب کاه پس

 ها شود که اندازه آنها مشاهده ميروند مشابهي برای نانوکره
نانومتر  48تا  25( از سلسيوسدرجه  32تا  17با افزايش دما )

يابد. ها کاهش ميافزايش يافته و سپس با افزايش دما اندازه آن
  TEM یتصويرهاها در و نانوکره هاهاين تغيير در اندازه نانوصفح

 
 

(1)  Jiang et al.        (3)  Plate-like 

(2)  Spherical 
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 [.63در هوا ] EGدر اثر حرارت دادن  GAتوليد  ـ 5شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دادن در دمای  پس از گرماطيف جذبي اتيلن گاليکول ـ  3 شکل
 [.63به مدت يک ساعت ] سلسيوسدرجه  351

 
در دمای  ريخت شناسيشود. برای هر دو مي ديده روشنينيز به 

شده که به دليل  ديدهگهاني در اندازه تغيير نا سلسيوسدرجه  32
دو يا باشد. بدين صورت که در اين دما مي (1)يند رشد ادغاميافر

 [.  37کنند ]تری را ايجاد ميچند ذره در هم فرو رفته و ذره بزرگ
 

 pHاثر نوع و مقدار احياکننده و 

 های نقره تهيه نانوذره برایدر روش احيای شيميايي 
توان استفاده کرد که با تغيير نوع و ي ميگوناگون هایاز احياکننده

ها نيز و توزيع نانوذره ريخت شناسييند، اندازه، اها در فرمقدار آن
 کند.تغيير مي

بر روی  pHبه منظور بررسي اثر نوع و مقدار احياکننده و 
 (2)همکارانو  ييای توسط توان به مطالعهها ميمورفولوژی نانوذره

 اسيد  تانيکهای نقره با استفاده از ر اين مطالعه نانوذرهاشاره نمود. د
 ها به عنوان هم احياکننده و هم پايدارکننده تهيه شدند. آن

اسيد تانيک فنوليک در گزارش کردند که به علت وجود ساختار پلي
 هایويژگيای بودن ساختار و چنين به دليل بزرگ و شاخهو هم

ز آن به عنوان احياکننده، توان اضد اکسيدشوندگي آن مي
  هاینتيجهها استفاده نمود. کننده اندازه ذرهپايدارکننده و کنترل

 
 

. نشان داده شده است 9در شکل  TEM هایاز تصوير به دست آمده
شود، با تغيير مقدار مولي مي ديده تصويرهاکه در اين  گونههمان

با کاهش مقدار کند. ها تغيير مينانوذره ريخت شناسياسيد تانيک 
 ها نانوذره همهبه تقريبميلي موالر  3به  5اسيد از تانيک 

 شوند. مينانومتر تشکيل  511تا  451ای با اندازه به شکل صفحه
و تغيير نکرده  هاهميلي موالر اندازه نانوصفح 2به  3با تغيير غلظت از 

ميلي موالر  1هايي تشکيل شده که با کاهش آن به نانوکره
 [. 38شود ]نيز ايجاد مي (3)قره به شکل سيمنانون

 يند احيا ا، فرريخت شناسيبر روی  pHبه منظور بررسي اثر 
 اسيد ثابت تانيک با مقدار  8و  7، 6و برابر  گوناگون pHدر سه مقدار 

 نانونقره TEM تصويرهای 11ميلي موالر انجام شد. شکل  3و برابر 
سرعت احيا  pHا افزايش دهد. برا نشان مي گوناگونهای pHدر 

 نانومتر 81تا  51افزايش يافته و تعداد زيادی نانوذره کروی در اندازه 
گذاری يند احيا به معنای هستهاشود. سريع بودن فرتشکيل مي

های کروی شده و اجازه باشد که منجر به ايجاد نانوذرهتر ميبيش
تر را وچکهای کهای بزرگتر از ادغام شدن ذرهبه وجود آمدن ذره

تر انجام شده يند احيا آهستهافر 7برابر  pHکه در دهد. در حالينمي
 نانومتر  511تا  451ای با اندازه های کروی به صفحهو نانوذره
ها بيشتر شده ادغام ذره 6به مقدار  pHشوند که باز با کاهش تبديل مي
 [.  38کند ]ها در شکل سيم را ايجاد ميو نانوذره

ي از آسکوربيک اسيد به عنوان عامل احيا هايهعدر مطال
 pH[. اين احياکننده قوی بوده و در 39-41استفاده شده است ]

 تواند يون نقره را تبديل به نقره فلزی کند که مي 4باالی 
ساختار  11. شکل شودسرعت احيا بيشتر نيز مي pHبا افزايش 

 دهد.آسکوربيک اسيد را نشان مي
های نقره احياشده با روی اندازه نانوذره pHتأثير ای در مطالعه

بررسي شد.  سلسيوسدرجه  31آسکوربيک اسيد در دمای 
شده با نقره تهيه هایهمربوط به نانوذر TEM تصويرهای

 است. آمده 12در شکل  گوناگون هایpHآسکوربيک اسيد در 
 و در شکل کروی بوده  هاهشود که نانوذرمي ديده تصويرهادر اين 

 
 

(1)  Fusion growth process        (3)  Wire 

(2)  Yi et al. 

711                 311                  511                   411 
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  گوناگونهای نقره سنتزشده با روش احيای شيميايي در دماهای نانوذره TEM ـ تصويرهای7شکل 
(a 37 ،b 26 ،c 22 ،d 62 ،e 46  وf 55  وسيسلسدرجه[ )67.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های نقره سنتزشده ها و نانوکرهميانگين اندازه نانوصفحهـ  2 شکل
 [.67درجه سلسيوس ] 55تا  37دماهای گوناگون از در 
 
 نانومتر 31تا  73از  هاآناندازه  5/11تا  6از  pH افزايش مقداربا 

  ترباالتر در نتيجه فعاليت بيش pHاحيای يون نقره در  کند.تغيير مي
 

که اين امر منجر به کاهش اندازه  شدهآسکوربيک اسيد تسريع 
 [. 41] شودهای نقره مينانوذره

م و سينتيک س، مکاني(1)همکارانو  چودر يک مطالعه توسط 
های نقره توسط فرمالدئيد سنتز نانوذره برایيند احيای شيميايي افر
به عنوان تابعي از زمان  pHگيری عنوان عامل احيا با اندازهبه
يند مورد بررسي قرار گرفت. هدف اصلي اين مطالعه، بررسي افر

های نقره بود. در مورد ( در تهيه نانوذرهpHاثر نقش يون آلکالين )
ها بيان کردند که در مرحله اول يون آلکالين م واکنش، آنسمکاني

 در برخورد با يون نقره، اکسيد نقره را تشکيل داده و سپس 
اين ماده )اکسيد نقره( توسط افزودن احياکننده )فرمالدئيد( به نقره 

 (. 13)شکل  شودفلزی احيا مي
 يند اکه ثابت سرعت با افزودن سود به فر ديدندها نآ

 بر حسب زمان را  pH هایتغيير 14يابد. شکل افزايش مي
  گونهدهد. هماننشان مي سلسيوسدرجه  65و  55، 45در سه دمای 

 (1)  Chou et al. 

31     55     51     45    41     65    61    25    21     35 

 دمای واکنش )درجه سلسيوس(

321 
 

351 
 

321 
 

91 
 

31 
 

61 

ره
 ذ

زه
دا

ان
مت

نو
)نا

ها 
ر(

 



 3693، 4، شماره 63دوره  ... شيمياييهای نقره به روش احيای های مؤثر در سنتز نانوذرهعامل نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 

 379                                                                                                                                                                                       مروری              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [.62ميلي موالر( ] a 5 ،b 4 ،c 6 ،d 2 ،e 3)اسيد تانيک  گوناگوننانونقره سنتزشده با مقدار مولي  TEM ـ تصويرهای9شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [.pH (a 2 ،b 7 ،c 3[ )62 گوناگوننانونقره سنتزشده با سه مقدار  TEM ـ تصويرهای31شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [.69ـ ساختار آسکوربيک اسيد ]33 شکل
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 [.41] سلسيوسدرجه  61در دمای  گوناگونهای pHآسکوربيک اسيد در های نقره سنتزشده با نانوذره TEM ـ تصويرهای32شکل 

 
 
 
 

 [.42تبديل يون نقره به اکسيد نقره توسط يون آلکالين ] ـ36شکل 

 
  pHشود در هر سه دما، با افزايش مي ديده 14در شکل که 

 دهنده افزايش سرعت احيازمان واکنش کاهش يافته و اين مسئله نشان
 باشد. در دماهایيا يون آلکالين به محيط واکنش مي با افزودن سود

و  pH 8/1 ،2/1به ترتيب افزايش  سلسيوسدرجه  65و  55، 45
 [.42است ]دقيقه شده 11به  61درجه باعث کاهش زمان از  5/1

های شيميايي با توجه به سمي و خطرناک بودن احياکننده
 شود.ها چندان توصيه نميمانند هيدرازين، فرمالدئيد و ...، استفاده از آن

  زيستي از مواد دوستدار محيطهايهبه همين دليل در مطالع
 های نقره استفاده شد، که مانند گلوکز برای سنتز نانوذره

باشد تر ميهای نام برده در باال ضعيفاين ماده نسبت به احياکننده
[45-43.] 

 (1)ارانهمکو  پانيگراهيتوان به مطالعه مي نمونهبه عنوان 
 ها از سه ماده قندی مانند: گلوکز، فرکتوز و اشاره نمود که آن

 

های نقره به روش ساکاروز به عنوان احياکننده در سنتز نانوذره
احيای شيميايي استفاده کردند و تأثير نوع احياکننده را بر روی 

از استفاده  هایبرتریها ها مورد مطالعه قرار دادند. آناندازه نانوذره
 دار ها را قيمت ارزان و دوستمواد قندی در سنتز نانوذره

 يند اچنين در طول فرزيست بودن اين مواد دانستند و هممحيط
ها ها استفاده نکردند. آناز پايدارکننده برای پايداری نانوذره

شده، ساکاروز خاصيت در بين سه ماده استفادهنتيجه گرفتند که 
 . باشددر به احيای يون نقره به نقره فلزی نمياحياکنندگي نداشته و قا

باشد، تری به نسبت فرکتوز مياز آنجاييکه گلوکز احياکننده قوی
 کند اما تری را ايجاد ميها با اندازه کوچکدر ابتدا نانوذره

. افتدها، به سرعت تجمع اتفاق ميبه دليل نبود دافعه کافي بين نانوذره
 تری به نسبت گلوکز بوده ننده ضعيفکه فرکتوز احياکدر حالي

 اما به دليلتری را ايجاد کرده، ها با اندازه بزرگو در ابتدا نانوذره
 (1)  Panigrahi et al. 
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 يند احيای يون نقره ابر حسب زمان در فر pHتغيير ـ  34 شکل
 [.42] گوناگونبا فرمالدئيد به عنوان احياکننده در سه دمای 

 

بنابراين،  افتد.ها اتفاق نميها تجمع بين آنرهبزرگ بودن اندازه نانوذ
 به نسبتکتوز به عنوان يک احياکننده وها نتيجه گرفتند که فرآن

 [.43باشد ]های نقره مناسب ميضعيف برای سنتز نانوذره
ي مانند دما، زمان واکنش، نوع و هايعاملتا اينجا به بررسي 

ها بر روی نقره و اثر آن هایدر سنتز نانوذره pHمقدار احياکننده و 
توان عنوان کرد ها پرداخته شد. در ادامه ميشکل و اندازه نانوذره

های نقره سنتز شده به روش احيای که اندازه و شکل نانوذره
جوهر رسانا مانند ميزان مقاومت  هایويژگيشيميايي روی 

زی ساگذارد. بنابراين با بهينهالکتريکي و دمای سينترينگ تأثير مي
 توان به جوهر رسانا های نقره ميمؤثر در سنتز نانوذره هایعامل

مناسب و مطلوب دست يافت. در بخش بعد، مروری  هایويژگيبا 
 شود.های نقره انجام مينانوذره دارایبر روی تهيه جوهر رسانا 

 

 های نقرهنانوذره دارایتهيه جوهر رسانا 
 های نقره نوذرهدر فرموالسيون جوهر رسانا عالوه بر نا

 به عنوان ماده رسانا، از يک رزين به منظور چسبندگي جوهر به زمينه
 هایهشود. در مورد قطعشدن آن استفاده مياز خشکپس 

و پايداری  ريخت شناسيبر کنترل اندازه،  افزونالکترونيکي چاپي 
های نقره در جوهر، بحث چسبندگي جوهر رسانا به زمينه نانوذره

يک مسئله مهم مطرح است. نوع رزين مصرفي در جوهر به عنوان 
 باشد.وابسته به نوع زمينه مورد چاپ و ميزان چسبندگي مورد نياز مي

 بر اين، از آنجاييکه فرايند سينترينگ در دماهای باال  افزون
 شود، رزين مصرفيدرجه سلسيوس( انجام مي 211تا  151)بين 

 
 

شود ميزان م باشد و سعي ميدر جوهر بايد در دماهای باال مقاو
درصد( رزين در جوهر رسانا استفاده شود، زيرا  4کمي )حداکثر 

رزين يک ناخالصي در جوهر محسوب شده و سبب جدايي 
باعث افزايش مقاومت الکتريکي  سرانجامها از يکديگر و نانوذره

 [.  46] شود)کاهش رسانايي الکتريکي( مي
های نقره از نانوذره دارایرسانا در زمينه تهيه جوهر  هاهمطالع

شروع شده و تا امروز ادامه دارد که همواره ميالدی  2112سال 
های زيادی از جمله تهيه ها با چالشدر طول اين سال پژوهشگران

جوهر رسانای پايه آب، پايين آوردن مقاومت الکتريکي )باال بردن 
، چاپ جوهر برایمناسب  فناوریرسانايي الکتريکي( جوهر، استفاده از 

 پايين آوردن دمای سينترينگ آن و استفاده از زمينه مناسب 
  هاه[، که در ادامه به مطالع47رو بودند ]چاپ روی آن روبه برای

 شود.های آن پرداخته ميدر اين زمينه و چالش
های اولين مطالعه در زمينه تهيه جوهر رسانا شامل نانوذره

انجام شد،  (1)همکارانو  فولرسط توميالدی  2112نقره در سال 
وسيله پرينتر را به (2)ترپينولـ  αهای نقره در ها نانوذرهکه آن

 سلسيوسدرجه  311جوهرافشان چاپ کردند. بعد از سينترينگ در دمای 
 به تقريبشده مقاومت الکتريکي دقيقه، خطوط ساخته 11به مدت 

 نقره تودهابر مقاومت متر که در حدود دو برميکرو اهم سانتي 3برابر 
 متر( بود را از خود نشان دادند. مشکل ميکرو اهم سانتي 59/1)

 ترپينول به عنوان حالل بود که باعث ايجاد-αاين روش استفاده از 
ای [. در مطالعه48شد ]زيست ميدر محيط (3)آلي فرار هایترکيب
هر های نقره برای تهيه جودر همين سال نيز از نانوذره همانند

  نانومتر بود 11تا  1های نقره در جوهر رسانا استفاده شد. اندازه نانوذره
 ايميدو با استفاده از روش چاپ جوهرافشان روی زمينه از جنس پلي

  سلسيوسدرجه  311يند سينترينگ در دمای اچاپ شد. فر
يند، مقاومت الکتريکي ادقيقه انجام و بعد از آن فر 15و به مدت 

متر ايجاد شد. در اين مطالعه از تولوئن و اهم سانتيميکر 35حدود 
زيست را به عنوان حالل استفاده شد که باز مشکل آلودگي محيط

 [. به همين دليل برای غلبه بر اين مشکل، 49به همراه داشت ]
دار ها دوستهای بعد جوهرهای پايه آب تهيه شدند که آندر سال
 زيست بودند.محيط

 ميالدی 2115ر زمينه جوهر رسانای پايه آب در سال اولين مطالعه د
دار ها جوهر رسانای دوستشد. آن يهارا (4)همکارانو  ليتوسط 
 اتيلن گاليکول های نقره، آب و دیزيست را شامل نانوذرهمحيط

 
 

(1)  Fuller et al.        (3)  Volatile organic compounds (VOC) 

(2)  α-Terpineol        (4)  Lee et al. 

31          51          41          61         21          31 
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 تهيه و مورد بررسي قرار دادند. در اين جوهر کلوييدهای نقره 
 اتيلن گاليکولآبي همراه با دی مانهسانانومتر در يک  51با قطر حدود 

درصد وزني نقره، در دمای  25 دارایديسپرس شده بودند. جوهر 
پواز و کشش سانتي 4/7برابر  گرانروی، سلسيوسدرجه  21

 دين بر ثانيه داشت که مناسب برای موارد چاپي  5/33سطحي 
آوردن الگوهای رسانای به روش جوهر افشان بود. برای به دست

 دقيقه 11( به مدت سلسيوسدرجه  211-311جوهر، دمای باال )اين 
ميکرواهم  16نياز بود. مقدار مقاومت الکتريکي اين جوهر برابر 

 توانست برای کاربردهای الکترونيکي مورد استفادهمتر بود که ميسانتي
 [. 51قرار گيرد ]

های پليمری از زمينه الکترونيکي چاپي غالباً هایهبرای قطع
 (PETاتيلن ترفتاالت )(، پليPCکربنات )ون به صرفه و منعطف مانند پليمقر

 ای ( که دمای انتقال شيشهPENاتيلن نفتاالت )و پلي
 شود. دمای باال که برایدارند استفاده مي سلسيوسدرجه  211زير 

 هایسينترينگ جوهر مورد نياز است، باعث آسيب رساندن به اين زمينه
اهميت است که در مورد  داراینابراين، اين نکته شود. بپليمری مي

ای تر از دمای انتقال شيشهها بايد دمای سينترينگ پاييناين زمينه
 هایههای اخير برای حل اين مشکل در مطالعها باشد. در سالآن

های فناوریاست. اولين ديدگاه استفاده از دو ديدگاه عنوان شده
[ 52[، پالسما ]51گ با ميکروويو ]سينترينگ جديد مانند: سينترين

ها انرژی الزم برای سينترينگ که در اين روشباشد، [ مي53و ليزر ]
شود. ديدگاه به زمينه مورد استفاده فراهم مي رساندنبدون آسيب

  هاييافزودن افزودني بافرموالسيون جوهر دوم مناسب ساختن 
 توان از ن ميچنيباشد. هممي (1)سينترکننده هایعاملنام به

های پايدارکننده و کردن مولکولها مانند متانول برای حلحالل
ساختن پايدارکننده، از خارج پسها استفاده کرد. ساختن آنخارج

های [. با اين حال در بين روش54شود ]مي ديدهرسانايي الکتريکي 
 يند سينترينگ وجود دارد، اعمال دما اکه برای فر گوناگوني

هايي مانند ساده و ارزان قيمت در مقايسه با روشيک روش 
 توان با تغيير باشد. بنابراين ميميکروويو، پالسما و ليزر مي
 سينترکننده به جوهر،  هایعاملدر فرموالسيون يعني افزودن 

های در روش سينترينگ با اعمال دما کاهش داد. از اين رو در سالدما را 
های نانوذره دارایانای پايه آب روی جوهر رس هایه، مطالعبعد

پايين آوردن مقاومت الکتريکي )باال بردن رسانای  براینقره 
 الکتريکي( همراه با پايين آوردن دمای سينترينگ انجام شد.

 
 

  (2)همکارانو  پرلردر يک مطالعه توسط  نمونهبه عنوان 
ای نقره با دم هایهنانو ذر دارای، جوهر رسانا ميالدی 2118در سال 

تهيه و مورد بررسي قرارگرفت. سلسيوس درجه  81سينترينگ 
نقره به وسيله  تودهدرصد  56درصد به  5رسانايي از  مقدارهای
های جاذب قوی های آلي بدون گروهبسيار کم افزودني مقدارهای

ها، آميدها و مرکاپتو رسيد. اين جوهر رسانا با دمای مانند آمين
 های پليمریلگوهای رسانا روی فويلسينترينگ پايين برای ساخت ا

 [. 55باشد ]مناسب مي PETای پايين مانند با دمای انتقال شيشه
 هاینانوذره دارایجوهر رسانا  (3)همکارانو  شن 2114در سال 

زيست دار محيطها توسط روش ساده و دوستنقره را تهيه کردند. نانوذره
  دارایاز تهيه جوهر رسانا  پساحيای شيميايي تهيه شدند. 

 آن برای چاپ به روش جوهرافشان هایويژگيدرصد وزني نقره،  21
 و کشش سطحي جوهر  گرانرویمورد بررسي قرار گرفت. 

نيوتن بر متر ميلي 69/45پاسکال ثانيه و ميلي 62/3به ترتيب برابر 
گزارش شد که مناسب برای چاپ جوهرافشان بود. سپس جوهر 

 اتيلن ترفتاالت بر روی دو زمينه از جنس کاغذ و پليتهيه شده 
 با روش جوهرافشان چاپ شدند. مقاومت الکتريکي خطوط چاپ شده
روی هر دو سطح بعد از سينترينگ به ترتيب در دمای اتاق برای 

دقيقه  15به مدت  سلسيوسدرجه  181ساعت و در دمای  24
در اين بررسي متر گزارش شد. ميکرواهم سانتي 7/3و  8برابر 
از کاغذ نيز به عنوان زمينه استفاده شد که نشان  PETبر  افزون

های پليمری در تواند جايگزيني مناسب برای زمينهداد کاغذ مي
 [. 56شود، باشد ]شرايطي که سينترينگ در دمای باال انجام مي

با هدف  (4)همکارانو  ونگتوسط ميالدی  2116ای در سال مطالعه
های نقره نانوذره داراین دمای سينترينگ جوهر رسانا پايين آورد

های نقره مونوديسپرس به روش انجام شد. در اين مطالعه نانوذره
نانومتر تهيه شدند.  11درجا در يک محلول آبي با متوسط اندازه 

جوهر رسانای تهيه شده بر روی پارچه از جنس پنبه با روش 
 سلسيوسدرجه  61 و سينترينگ آن در دمای شداسکرين چاپ 

دقيقه در حضور هيدروژن کلريد به عنوان عامل  31به مدت 
سينترکننده انجام شد. به منظور بهبود چسبندگي جوهر به پارچه و 

آنيلين در فرموالسيون جوهر رسانا رسانايي بهتر جوهر از پلي
  دارایاستفاده شد. کمترين مقاومت الکتريکي برای جوهر 

 [.57اهم متر به دست آمد ] 2 × 11-5رابر با درصد وزني نقره ب 31
 که در بخش معرفي جوهر رسانا به آن اشاره شد،  گونههمان

 
 

(1)  Sintering agent        (3)  Shen et al. 

(2)  Perelaer et al.        (4)  Wang et al. 
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شوند که دسته اول شامل اين جوهرها به دو دسته تقسيم مي
مربوط  هایهجا مطالعها هستند که تا بدينسوسپانسيوني از نانوذره

که اين دسته از نبه اين دسته مورد بررسي قرار گرفت، حال آ
  تواننديند تهيه آسان و رسانايي بااليي که مياجوهرها با توجه به فر

ايجاد کنند با مشکل گرفتگي  سلسيوسدرجه  111در دمای زير 
رو هستند و اين مسئله يکي از نازل هنگام چاپ جوهرافشان روبه

[. 58شود ]اين نوع جوهرها هنگام چاپ محسوب مي هایمشکل
های ديگر چاپ مانند توان از روشه بر اين مشکل ميبرای غلب

[ بدان اشاره شد 57] همکارانو  ونگروش اسکرين که در مطالعه 
 باشد، استفاده کرد.استفاده نمود يا از جوهر دسته دوم که محلول مي

  هایيعني ترکيب MODاين دسته جوهرها به جوهرهای 
 فلزی معروف هستند.ـ  آلي

 (1)همکارانو  جانتوسط ميالدی  2111 ای در سالمطالعه
انجام شد. جوهر تهيه شده  MODروی تهيه جوهر رسانا از نوع 

کربوکسيالت بدون پايدارکننده بود که ـ  شامل کمپلکسي از نقره
 ( انجام شد.PETبه وسيله چاپ جوهرافشان روی دو زمينه )شيشه و 

و  7/2×711به ترتيب برابر  PETرسانايي الکتريکي روی شيشه و 
و  43زيمنس بر متر به دست آمد که به ترتيب معادل  1/1×711

 (2)همکارانو  چنگ[. 59باشد ]درصد رسانايي بالک نقره مي 18
ترکيب آلي را ـ  يک جوهر رسانای نقرهميالدی  2112در سال 

 شدهآميد ديسپرسـ  جامد، شامل کمپلکس نقره هایهبدون وجود ذر
 يندام واکنش در طول فرسهيه کردند. مکانيدر مخلوط آب و گاليکول ت

بار سينترينگ مورد مطالعه قرار گرفت که اين مکانيزم برای اولين
ال های نقره موجود در محلول در فرآيند پلياست. يونمطرح شده

است که  بيانشود. قابل توسط گاليکول به نقره فلزی احيا مي
ه و اين ترکيب آميد به اکسيد نقره تجزيه شدـ  کمپلکس نقره

م سدهند که مکانينشان مي هانتيجه. شودتوسط گاليکول احيا مي
  گرانرویباشد. يند ميااحيای اکسيد نقره نقش اصلي در کل فر

ميلي پاسکال ثانيه و  8/13و کشش سطحي جوهر به ترتيب برابر 
ميلي نيوتن بر متر گزارش شد که مناسب برای چاپ  9/36

 وهر تهيه شده توسط يک خودکار روی زمينهباشد. ججوهرافشان مي
  سلسيوسدرجه  151ايميد کشيده شده و در دمای از جنس پلي

شده شود. مقاومت فيلم نقره تهيهبه مدت يک ساعت سينتر مي
نقره  تودهآيد که يازده برابر دست ميمتر بهميکرواهم سانتي 18
 [.61باشد ]مي

 

 

 گيرینتيجه

اپي توجه بسيار زيادی را به عنوان الکترونيکي چ هایهقطع
الکترونيکي  هایهکليدی برای توسعه آينده الکترونيک مانند قطع

 نانو،  فناوریاند. با ظهور علم و منعطف به خود جلب کرده
شده استفاده هاههای فلزی مانند نقره، مس و طال در اين قطعاز نانوذره
 ی را يکي از های فلزتوان جوهر رسانا شامل نانوذرهکه مي

در نظر گرفت. در ميان  هاهترين مواد در ساخت اين قطعمهم
های فلزی، نقره به دليل مقاومت الکتريکي پايين )رسانايي نانوذره

تر مورد توجه باال( و مقاوم بودن در برابر اکسيدشدن در هوا بيش
 های نقرهبرای سنتز نانوذره متنوعي هایاست. روشواقع شده

 هایکاستي و هاها برتریروش اين از کدام هر که شده يهارا

 هایبرای سنتر نانوذره گوناگونهای دارد. از ميان روش را خود خاص
 و توليد روش نقره، روش احيای شيميايي به دليل سادگي

 ها با تغيير نانوذره یو اندازه شکل کنترل توانايي چنينهم 
 جه قرار گرفته است. مؤثر در واکنش، بيشتر مورد تو هایعامل

ي گوناگون هایعاملها به روش احيای شيميايي، در سنتز نانوذره
در اندازه و  pHمانند دما، زمان واکنش، نوع و مقدار احياکننده و 

ها باشند که با کنترل دقيق آنها تأثيرگذار ميشکل نهايي نانوذره
چنين توزيع هايي با اندازه و شکل دلخواه و همتوان به نانوذرهمي

 ها برای کاربرد در جوهر رسانا دست يافت.يکنواخت و مناسب نانوذره
  ،های نقره در جوهر رسانانانوذره هایکاربرد با توجه به بررسي

الکترونيکي چاپي پيشرفت زيادی  هایهاين جوهرها در زمينه قطع
 باشند.داشته و در حوزه صنعتي نيز قابل کاربرد مي

 
 21/1/6139 پذيرش : تاريخ   ؛   5139//8/ 5 دريافت : تاريخ

 

 مراجع

[1]  Merilampi S., Laine-Ma T., Ruuskanen P., The Characterization of Electrically Conductive Silver 

Ink Patterns on Flexible Substrates, Microelectronics Reliability 49: 782–790 (2009). 

 (1)  John et al.        (2)  Chang et al. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271409001140
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271409001140


 3693، 4، شماره 63دوره  زادهمينا آهني و مرضيه خطيب نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 

 مروری                                                                                                                                                                                                     324

[2]  Perelaer J., Smith P.J., Mager D., Soltman D., Volkman S.K., Subramanian V., Korvink J.G., 

Schubert U.S., Printed Electronics: the Challenges Involved in Printing Devices, Interconnects, and 

Contacts Based on Inorganic Materials, J. Mater. Chem. 20: 8446–8453 (2010). 

[3]  Liu L., Wan X., Sun L., Yang S., Dai Z., Tian Q., Lei M., Xiao X., Jiang C., Wu W., Anion-

Mediated Synthesis of Monodisperse Silver Nanoparticles Useful for Screen Printing of Highconductivity 

Patterns on Flexible Substrates for Printed Electronics, RSC Adv. 5: 9783–9791 (2015). 

[4]   Wu W., Yang S., Zhang S., Zhang H., Jiang C., Fabrication, Characterization and Screen Printing of 

Conductive Ink Based on Carbon@Ag Core–Shell Nanoparticles, Journal of Colloid and Interface 

Science 427: 15–19 (2014). 

[5]   Kim S., Sung H.J., Effect of Printing Parameters on Gravure Patterning with Conductive Silver Ink, 

J. Micromech. Microeng. 25: 045004-045017 (2015). 

[6]   Liu W., Fang Y., Xu Y.F., Li X., Li L.H., The Effect of Grid Shape on the Properties of Transparent 

Conductive Films Based on Flexographic Printing, Sci China Tech Sci 57(12): 2536-2541 (2014). 

[7]   Kim D., Jeong S., Park B.K., Moon J., Direct Writing of Silver Conductive Patterns: Improvement 

of Film Morphology and Conductance by Controlling Solvent Compositions, Appl. Phys. Lett. 89: 

264101-264103 (2006). 

[8]  Dang M.C., Dang T.M.D., Fribourg-Blanc E., Silver Nanoparticles Ink Synthesis for Conductive 

Patterns Fabrication Using Inkjet Printing Technology, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 6: 

015003-015010 (2015). 

[9]   Chou K.S., Huang K.C., Lee H.H., Fabrication and Sintering Effect on the Morphologies and Conductivity 

of Nano-Ag Particle Films by the Spin Coating Method, Nanotechnology 16: 779–784 (2005). 

[10] Tekin E., Smith P.J., Schubert U.S., Inkjet Printing as a Deposition and Patterning Tool for 

Polymers and Inorganic Particles, Soft Matter 4: 703–713 (2008). 

[11] Perelaer J., Hendriks C.E., de Laat A.W.M., Schubert U.S., One-Step Inkjet Printing of Conductive 

Silver Tracks on Polymer Substrates, Nanotechnology 20: 165303-165307 (2009). 

[12] Smith P.J., Shin D.Y., Stringer J.E., Derby B., Direct Ink-Jet Printing and Low Temperature 

Conversion of Conductive Silver Patterns, J Mater Sci 41: 4153–4158 (2006). 

[13] Zhu H., Xiao Z., Liu D., Li Y., Weadock N.J., Fang Z., Huang J., Hu L., Biodegradable Transparent 

Substrates for Flexible Organic-Light-Emitting Diodes, Energy Environ. Sci. 6: 2105-2111 (2013). 

[14] Jeong S., Song H.Ch., Lee W.W., Choi Y., Ryu B.-H., Preparation of Aqueous Ag Ink with Long-

Term Dispersion Stability and its Inkjet Printing for Fabricating Conductive Tracks on a Polyimide 

Film, Journal of Applied Physics 108: 102805-102809 (2010). 

[15] Zhou X., Li W., Wua M., Tang Sh., Liu D., Enhanced Dispersibility and Dispersion Stability of 

Dodecylamine-protected Silver Nanoparticles by Dodecanethiol for Ink-Jet Conductive Inks, 

Applied Surface Science 292: 537– 543 (2014). 

[16] Albrecht A., Rivadeneyra A., Abdellah A., Lugli P., Salmerón J.F., Inkjet Printing and Photonic 

Sintering of Silver and Copper Oxide Nanoparticles for Ultra-Low-Cost Conductive Patterns, 

Journal of Materials Chemistry C, 4(16): 3546-3554 (2016). 

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2010/jm/c0jm00264j#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2010/jm/c0jm00264j#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/is/content/articlelanding/2015/ra/c4ra13641a#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/is/content/articlelanding/2015/ra/c4ra13641a#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/is/content/articlelanding/2015/ra/c4ra13641a#!divAbstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002197971300979X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002197971300979X
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0960-1317/25/4/045004/meta
https://link.springer.com/article/10.1007/s11431-014-5683-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11431-014-5683-1
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.2424671
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.2424671
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/6/1/015003/meta
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/6/1/015003/meta
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/16/6/027/meta
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/16/6/027/meta
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2008/sm/b711984d#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2008/sm/b711984d#!divAbstract
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/20/16/165303/meta
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/20/16/165303/meta
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10853-006-6653-1?LI=true
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10853-006-6653-1?LI=true
http://pubs.rsc.org/-/content/articlelanding/2013/ee/c3ee40492g#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/-/content/articlelanding/2013/ee/c3ee40492g#!divAbstract
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.3511686
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.3511686
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.3511686
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433213022630
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433213022630
http://pubs.rsc.org/-/content/articlelanding/2016/tc/c6tc00628k#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/-/content/articlelanding/2016/tc/c6tc00628k#!divAbstract


 3693، 4، شماره 63دوره  ... شيمياييهای نقره به روش احيای های مؤثر در سنتز نانوذرهعامل نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 

 325                                                                                                                                                                                       مروری              

[17] Greer J.R., Street R.A., Thermal Cure Effects on Electrical Performance of Nanoparticle Silver Inks, 

Acta Materialia, 55(18): 6345-6349 (2007). 

[18] Rezvani Moghadam A., Khatibzadeh M., Different Synthesis Methods of Copper Nanoparticles 

Used in Conductive Inks: Effective Parameters on the Synthesis, Journal of Studies in Color World, 

4(4): 49-62 (2015). 

[19] Kamyshny A., Steinke J., Magdassi Sh., Metal-based Inkjet Inks for Printed Electronics, The Open 

Applied Physics Journal, 4: 19-36 (2011). 

[20] Kamikoriyama Y., Sawamoto H., Horiuchi M., Nickel Ink and Conductor Film Formed of Nickel 

Ink, U.S. Patent No. 8486306B2 (2013). 

[21] Cha K., Hong H.W., Choi Y.G., Lee M.J., Park J.H., Chae H.K., Ryu G., Myung H., Comparison of 

Acute Responses of Mice Livers to Short-Term Exposure to Nano-Sized or Micro-Sized Silver 

Particles, Biotechnol Lett, 30: 1893–1899 (2008). 

[22] Janardhanan R., Karuppaiah M., Hebalkar N., Rao T.N., Synthesis and Surface Chemistry of Nano 

Silver Particles, Polyhedron, 28: 2522–2530 (2009). 

تهيه نانوذره های نقره توسط عصاره چهار گونه قهرمان زاده، رامين؛ يوسفي، مريم؛ محمدی، فرشته،  معادی، تارا؛ ]23[

 (.1393) 9تا  1: 66(4)نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران، ، هاهای ضد ميکروبي آنگياهي و بررسي ويژگي

[24] Yi Z., Li X., Xu X., Lu B., Luo J., Wu W., Yi Y., Tang Y., Green, Effective Chemical Route for  

the Synthesis of Silver Nanoplates in Tannic Acid Aqueous Solution, Colloids and Surfaces A: 

Physicochem. Eng. Aspects, 392: 131– 136 (2011). 

[25] Iravani S., Korbekandi H., Mirmohammadi S.V., Zolfaghari B., Synthesis of Silver Nanoparticles: 

Chemical, Physical and Biological Methods, Research in Pharmaceutical Sciences, 9(6): 385-406 

(2014). 

[26] Azarkhalil M.S., Keyvani B., Synthesis of Silver Nanoparticles from Spent X-Ray Photographic 

Solution via Chemical Rreduction, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 

(IJCCE), 35(3): 1-8 (2016). 

[27] Xu G.N., Qiao X.L., Qiu X.L., Chen J.G., Preparation and Characterization of Stable Monodisperse 

Silver Nanoparticles via Photoreduction, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 

Engineering Aspects, 320: 222-226 (2008). 

قره مورد استفاده در جوهرهای رسانا به روش تهيه سبز نانوذره های نفروغي راد، سحر؛ خطيب زاده، مرضيه،  ]28[

 (.1394) 9تا  1: 64(1)نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران، ، سونوشيميايي

[29] Capek I., Preparation of Metal Nanoparticles in Water-in-Oil (w/o) Microemulsions, Advances  

in Colloid and Interface Science, 110: 49-74 (2004). 

[30] Yin B., Ma H., Wang S., Chen S., Electrochemical Synthesis of Silver Nanoparticles under Protection 

of Poly (N-Vinylpyrrolidone), The Journal of Physical Chemistry B, 107: 8898-904 (2003). 

[31] Roucoux A., Schulz J., Patin H., Reduced Transition Metal Colloids: A Novel Family of Reusable 

Catalysts?, Chem. Rev., 102: 3757-3778 (2002). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645407005186
http://www.jscw.irancolorinstitute.com/?xid=0164010121000000504&id=198
http://www.jscw.irancolorinstitute.com/?xid=0164010121000000504&id=198
https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOAPJ-4-19
https://www.google.com/patents/US8486306
https://www.google.com/patents/US8486306
https://link.springer.com/article/10.1007/s10529-008-9786-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10529-008-9786-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10529-008-9786-2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277538709003088
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277538709003088
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=241258
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=241258
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=241258
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=241258
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=241258
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775711006170
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775711006170
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC4326978/
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC4326978/
http://www.ijcce.ac.ir/article_22052_db8f5cf6091e541196a7c679def57e09.pdf
http://www.ijcce.ac.ir/article_22052_db8f5cf6091e541196a7c679def57e09.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775708001015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775708001015
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=246397
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=246397
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868604000260
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp0349031
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp0349031
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr010350j
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr010350j


 3693، 4، شماره 63دوره  زادهمينا آهني و مرضيه خطيب نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 

 مروری                                                                                                                                                                                                     323

[32] Chaloupka K., Malam Y., Seifalian A.M., Nanosilver as a New Generation of Nanoproduct in 

Biomedical Applications, Trends in Biotechnology, 28(11): 580-588 (2010). 

[33] Jiu J., Araki T., Wang J., Nogi M., Sugahara T., Nagao S., Koga H., Suganuma K., Nakazawa E., 

Hara M., Uchida H., Shinozaki K., Facile Synthesis of Very-Long Silver Nanowires for Transparent 

Electrodes, J. Mater. Chem. A., 2: 6326–6330 (2014). 

[34] Kamali M., Ghorashi S.A.A., Asadollahi M.A., Controllable Synthesis of Silver Nanoparticles using 

Citrate as Complexing Agent: Characterization of Nanopartciles and Effect of pH on Size and 

Crystallinity, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 31(4): 21-28 

(2012). 

[35] Bergin S.M., Chen Y.H., Rathmell A.R., Charbonneau P., Li Z.Y., Wiley B.J., The Effect of 

Nanowire Length and Diameter on the Properties of Transparent, Conducting Nanowire Films, 

Nanoscale, 4: 1996-2004 (2012). 

[36] Skrabalak S.E., Wiley B.J., Kim M., Formo E.V., Xia Y., On the Polyol Synthesis of Silver 

Nanostructures: Glycolaldehyde as a Reducing Agent, Nano Letters 8(7): 2077-2081 (2008). 

[37] Jiang X.C., Chen W.M., Chen C.Y., Xiong S.X., Yu A.B., Role of Temperature in the Growth of 

Silver Nanoparticles Through a Synergetic Reduction Approach, Nanoscale Res Lett, 6(1): 32-40 (2011). 

[38] Yi Z., Li X., Xu X., Luo B., Luo J., Wu W., Yi Y., Tang Y., Green, Effective Chemical Route for 

the Synthesis of Silver Nanoplates in Tannic Acid Aqueous Solution, Colloids and Surfaces A: 

Physicochem. Eng. Aspects, 392: 131– 136 (2011). 

[39] Dai Y., Deng T., Jia Sh., Jin L., Lu F., Preparation and Characterization of Fine Silver Powder with 

Colloidal Emulsion Aphrons, Journal of Membrane Science, 281: 685–691 (2006). 

[40] Qin Y., Ji X., Jing J., Liu H., Wu H., Yang W., Size Control over Spherical Silver Nanoparticles  

by Ascorbic Acid Reduction, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 372: 172–176 (2010). 

[41] Songping W., Shuyuan M., Preparation of Ultrafine Silver Powder using Ascorbic Acid as Reducing 

Agent and its Application in MLCI, Materials Chemistry and Physics, 89: 423–427 (2005). 

[42] Chou K.S., Lu Y.C., Lee H.H., Effect of Alkaline Ion on the Mechanism and Kinetics of Chemical 

Reduction of Silver, Materials Chemistry and Physics, 94: 429–433 (2005).  

[43] Panigrahi S., Kundu S., Ghosh S.K., Nath S., Pal T., General Method of Synthesis for Metal 

Nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research, 6: 411–414 (2004). 

[44] Peng H., Yang A., Xiong J., Green, Microwave-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles Using 

Bamboo Hemicelluloses and Glucose in an Aqueous Medium, Carbohydrate Polymers, 91: 348-355 

(2013). 

[45] Singh M., Sinha I., Mandal R.K., Role of pH in the Green Synthesis of Silver Nanoparticles, 

Materials Letters, 63: 425–427 (2009). 

[46] Sekine T., Fukuda K., Kumaki D., Tokito S., Enhanced Adhesion Mechanisms between Printed 

Nano-Silver Electrodes and Underlying Polymer Layers, Nanotechnology, 26: 321001-321008 

(2015). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167779910001228
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167779910001228
http://pubs.rsc.org/is/content/articlelanding/2014/ta/c4ta00502c#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/is/content/articlelanding/2014/ta/c4ta00502c#!divAbstract
http://www.ijcce.ac.ir/article_5916_1204.html
http://www.ijcce.ac.ir/article_5916_1204.html
http://www.ijcce.ac.ir/article_5916_1204.html
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/nr/c2nr30126a#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/nr/c2nr30126a#!divAbstract
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl800910d
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl800910d
https://link.springer.com/article/10.1007/s11671-010-9780-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11671-010-9780-1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775711006170
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775711006170
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037673880600278X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037673880600278X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775710005844
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775710005844
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058404004808
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058404004808
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058405003330
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058405003330
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11051-004-6575-2?LI=true
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11051-004-6575-2?LI=true
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014486171200848X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014486171200848X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X08009221
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/26/32/321001/meta
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/26/32/321001/meta


 3693، 4، شماره 63دوره  ... شيمياييهای نقره به روش احيای های مؤثر در سنتز نانوذرهعامل نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 

 327                                                                                                                                                                                                   ی  مرور

[47] Rajan K., Roppolo I., Chiappone A., Bocchini S., Perrone D., Chiolerio A., Silver Nanoparticle Ink 

Technology: State of the Art, Nanotechnology, science and applications, 9: 1-13 (2016). 

[48] Fuller S.B., Wilhelm E.J., Jacobson J.M., Ink-Jet Printed Nanoparticle Microelectromechanical 

Systems, Journal of Microelectromechanical Systems, 11(1): 54-60 (2002). 

[49] Szczech J.B., Megaridis C.M., Gamota D.R., Zhang J., Fine-Line Conductor Manufacturing Using 

Drop-On-Demand PZT Printing Technology, IEEE Transactions On Electronics Packaging 

Manufacturing, 25(1): 26-33 (2002). 

[50] Lee H.H., Chou K.S., Huang K.C., Inkjet Printing of Nanosized Silver Colloids, Nanotechnology, 

16: 2436-2441 (2005). 

[51] Perelaer J., de Gans B.J., Schubert U.S., Ink‐jet Printing and Microwave Sintering of Conductive 

Silver Tracks, Advanced Materials, 18(16): 2101-2104 (2006). 

[52] Reinnhold I., Hendriks C.E., Eckardt R., Kranenburg J.M., Perelaer J., Baumann R.R., Schubert U.S., 

Argon Plasma Sintering of Inkjet Printed Silver Tracks on Polymer Substrates, J Mater Chem., 

19(21): 3384-3388 (2009). 

[53] Joo M., Lee B., Jeong S., Lee M., Comparative Studies on Thermal and Laser Sintering for Highly 

Conductive Cu Films Printable on Plastic Substrate, Thin Solid Films, 520(7): 2878-2883 (2012). 

[54] Wunscher S., Rasp T., Grouchko M., Kamyshny A., Paulus R.M., Perelaer J., Kraft T., Magdassi Sh., 

Schubert U.S., Simulation and Prediction of the Thermal Sintering Behavior for a Silver 

Nanoparticle Ink Based on Experimental Input, J. Mater. Chem. C., 2: 6342–6352 (2014). 

[55] Perelaer J., de Laat A.W.M., Hendriks Ch.E., Schubert U.S., Inkjet-Printed Silver Tracks: Low 

Temperature Curing and Thermal Stability Investigation, J. Mater. Chem., 18: 3209–3215 (2008). 

[56] Shen W., Zhang X., Huang Q., Xu Q., Song W., Preparation of Solid Silver Nanoparticles for Inkjet 

Printed Flexible Electronics with High Conductivity, Nanoscale, 6(3): 1622-1628 (2014). 

[57] Wang Z., Wang W., Jiang Z., Yu D., Low Temperature Sintering Nano-Silver Conductive Ink 

Printed on Cotton Fabric as Printed Electronics, Progress in Organic Coatings, 101: 604-611 (2016). 

[58] Aleeva Y., Pignataro B., Recent Advances in Upscalable Wet Methods and Ink Formulations for 

Printed Electronics, Journal of Materials Chemistry C, 2(32): 6436-6453 (2014). 

[59] Jahn S.F., Blaudeck T., Baumann R.R., Jakob A., Ecorchard P., Ru ̈ffer T., Lang H., Schmidt P., 

Inkjet Printing of Conductive Silver Patterns by using the First Aqueous Particle-Free MOD Ink 

without Additional Stabilizing Ligands, Chemistry of Materials, 22(10): 3067-3071 (2010). 

[60] Chang Y., Wang D.Y., Tai Y.L., Yang Z.G., Preparation, Characterization and Reaction Mechanism 

of a Novel Silver-Organic Conductive Ink, Journal of Materials Chemistry, 22(48): 25296-25301 

(2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4714735/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4714735/
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/982863/
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/982863/
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1000480/
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1000480/
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/16/10/074/meta
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.200502422/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.200502422/full
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2009/jm/b823329b#!divAbstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004060901102092X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004060901102092X
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/tc/c4tc00632a#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/tc/c4tc00632a#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2008/jm/b720032c#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2008/jm/b720032c#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/nr/c3nr05479a#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/nr/c3nr05479a#!divAbstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944015303519
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944015303519
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/tc/c4tc00618f#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/tc/c4tc00618f#!divAbstract
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm9036428
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm9036428
http://pubs.rsc.org/-/content/articlelanding/2012/jm/c2jm34569b#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/-/content/articlelanding/2012/jm/c2jm34569b#!divAbstract

