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Izvleček
Namen doktorske disertacije je analiza pasivnih elektronskih elementov, ki so bili natisnjeni s
tehniko sitotiska. Uporabile so se tržno dostopne tiskarske barve, tri vrste prevodnih
tiskarskih barv s srebrovimi delci in ena dielektrična tiskarska barva. Preverjena je bila
možnost uporabe štirih tiskovnih materialov za tisk tiskovin, in enega, ki je namenjen tiskani
elektroniki. Pripravljene so bile tiskovne forme za enoplastne in večplastne odtise. Sledil je
sitotisk na vseh pet različnih tiskovnih materialov. Posebna pozornost je bila posvečena
snovnim lastnostim tiskarskih barv pri sušenju odtisov in njihovi povezavi z električnimi
lastnostmi končne večplastne strukture. Podrobno so bile analizirane električne, termične in
kemijske lastnosti odtisov. Pri enoplastnem tisku smo natančno preiskovali profile in oblike
linij ter adhezijo funkcionalne tiskarske barve na tiskovni material. Pri električnih lastnostih
smo preverili električno upornost različnih prevodnih tiskarskih barv v odvisnosti od gostote
sita, vpliva tiskovnega materiala in načina sušenja odtisov. Rezultati meritev so pokazali, da
je električna prevodnost odvisna od parametrov tiska. Plastna upornost narašča z gostoto
sita in se zmanjšuje s temperaturo sušenja, manjši vpliv pa ima tudi hrapavost tiskovne
podlage. Pripravo prevodnih odtisov na izbranem papirju smo optimizirali z izbiro
sitotiskarskih mrežic in pogojev sušenja. Pri triplastnem tisku je bila preverjena kakovost
tiska, analizirane so bile električne lastnosti tiskanih ploščatih kondenzatorjev in snovne
lastnosti dielektrične plasti. Podrobneje so bile preiskane lastnosti fazne meje dielektrikprevodnik v odvisnosti od stanja polimerizacije enkrat in dvakrat tiskane plasti dielektrika,
kar je izraženo v odvisnosti od energije UV sevanja pri sušenju dielektrične plasti. Analizirane
so bile tudi snovne lastnosti dielektrične plasti v odvisnosti od energije UV sevanja in
možnost prevajanja pri nepopolni polimerizaciji. Ugotovljeno je bilo, da je za najtanjšo
dielektrično plast v ploščatem kondenzatorju potrebno natančno določiti pogoje popolne
polimerizacije.

Ključne besede: tiskana elektronika, pasivni elektronski elementi, električno funkcionalne
tiskarske barve, prevodniki, dielektriki, sitotisk, električna prevodnost, električna upornost,
ploščati kondenzator, kapacitivnost, infrardeča spektroskopija, polimerizacija, termične
lastnosti

i

Abstract
The thesis is dedicated to analysis of passive electronic elements which were prepared by
screen printing. Commercially available printing inks were applied, including three types of
silver-based conductive inks and one dielectric ink. The feasibility of four papers intended for
conventional printing was analysed and compared with the results obtained for the samples
prepared on the paper dedicated for printed electronics. The print forms were prepared for
single- and three-layered elements. For preparation of samples screen printing technology
was applied on the five selected substrate materials. Special attention was devoted to the
properties of printing inks as a result of printing and drying processes and their influence on
the electrical properties of final samples, especially the multi-layered ones. The electrical,
thermal and chemical properties of the printed passive electronic components were
analysed in details. The profiles and shapes of lines used in single-layered elements were
evaluated together with the adhesion of the functional ink on the applied papers. The
electrical resistivity of the conductive inks was studied as a function of screen density, type
of paper substrate and drying conditions. The results confirm that the electrical conductivity
depends on the examined printing parameters. The resistivity increases with the screen
density and diminishes with drying temperature. The influence of surface roughness of the
used paper substrates on electrical resistivity of prints was also evaluated. The preparation
of the prints was optimized by proper selection of mesh density and drying conditions. The
print quality of three-layered elements prepared as parallel-plate capacitors was also
evaluated. Their electrical properties were thoroughly analysed with special attention on the
material properties of the dielectric layer. The electrical functionality of capacitors was
studied in terms of the state of polymerization of UV-curable dielectric layer, varied by the
energy applied for curing. The boundary between the dielectric and conductor layers was
analysed in dependence on the curing energy applied for dielectric layer in conditions of
single- and double printed dielectric layer. It was shown that parallel-plate capacitors are
feasible using single-printed dielectric layer only if the dielectric is completely polymerized.
This way the thinnest possible dielectric is assured, thus the largest capacitance of the
capacitor.

Keywords: printable electronics, passive electronic elements, electrically functional printing
inks, conductors, dielectrics, screen printing, electrical conductivity, electrical resistivity,
parallel-plate capacitor, capacitance, infrared spectroscopy, polymerization, thermal analysis
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Povzetek
Preučili smo nekatere detajle, ki so pomembni za uspešnost izvedbe tiska preprostih pasivnih
elektronskih elementov - najpomembnejše materiale, postopke in strukture. Omejili smo se
na lastnosti snovi, ki omogočajo delovanje tiskane elektronike in manj na podrobnosti
struktur posameznih elementov. Obravnavali smo le papirne tiskovne podlage. Rezultate
disertacije delimo v tri sklope. Prvi del obravnava lastnosti izbranih tiskovnih materialov,
drugi enoplastni tisk, tretji pa triplastni tisk.

V prvem delu smo preučili možnosti uporabe različnih papirnih podlag. Izbrali smo papir, ki je
namenjen tisku elektronike, dva obojestransko premazana papirja z različno gladkostjo,
sintetični dvostransko impregnirani papir in nepremazan strojno glajen papir. Najbolj gladek
papir je namenjen za tiskano elektroniko (Pe:smart) – njegova hrapavost je petkrat manjša
od najbolj gladkega klasičnega papirja (Biogloss). Odlikuje ga tudi zelo velika vpojnost po
Cobbu, ki je vsaj dvakrat večja od vpojnosti premazanih klasičnih papirjev. Z infrardečo
spektroskopijo in EDS analizo smo določili, katere pigmente vsebuje premaz na površini
papirjev.
Uporabili smo dve vrsti električno funkcionalnih tiskarskih barv – termično sušeče električno
prevodne z različnimi srebrovimi delci in UV-sušečo dielektrično tiskarsko barvo. Vsebnost in
lastnosti funkcionalnih pigmentov v teh tiskarskih barvah smo analizirali z infrardečo
spektroskopijo in EDS analizo.

V drugem delu disertacije smo podrobneje obravnavali lastnosti enoplastnega tiska. Ker se v
pasivnih elementih tiskane elektronike vse strukture pričnejo s prevodno plastjo, je ta del
disertacije omejen na odtise prevodnih tiskarskih barv. S profilno analizo smo ugotovili, da se
širina linij, ki so na tiskovni formi široke 0,5 mm in razmaknjene za 0,5 mm, relativno dobro
prenese na vse papirne podlage. Nekoliko drugače je z obliko robov. Ti so na linijah, ki so
vzporedne s smerjo strgala pri tisku, sistematsko bolj ravni kot na linijah, ki so pravokotne na
to smer. Efekt je nekoliko večji pri tiskanju z redkejšim sitom. Robovi linij imajo pogosto
bistveno zmanjšano vsebnost srebrovih delcev, opazili pa smo tudi mesta, kjer sploh ni
srebrovih delcev. Pogostost takih mest je na vseh papirjih za konvencionalni tisk precej velika
in bistveno manjša na papirju Pe:smart. To pripisujemo veliki vpojnosti, ki prepreči razlivanje
veziva tiskarske barve. Pokazali smo, da je adhezija vseh izbranih prevodnih tiskarskih barv
na vseh papirjih zelo dobra.
Debelino natisnjenih prevodnih linij smo določevali s SEM posnetki prerezov, kjer smo
izmerili povprečno vrednost enakomerno razmaknjenih meritev in efektivno debelino, ki jo
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določa pravokotni profil s širino, kot je določena na tiskovni formi. Izkazalo se je, da je
povprečna debelina v vseh primerih nekoliko višja od efektivne. Zaradi težav z določevanjem
debeline plasti smo v nadaljnjih analizah uporabili plastno upornost plasti, ki so bile
pripravljene z enakim sitom in enako tiskarsko barvo. Pri tem smo predpostavili, da imajo
plasti enako količino srebrovih delcev, njihova porazdelitev v plasti in s tem njena
prevodnost oz. upornost pa je lahko odvisna od drugih parametrov tiska.
Pokazali smo, da plastna upornost narašča z gostoto sita. S številnimi poskusi smo ugotovili,
da je ugodno pustiti sveže potiskane vzorce nekoliko časa na vodoravni podlagi in jih šele
nato termično sušiti. Tako omogočimo najugodnejšo razporeditev prevodnih delcev v
prevodni plasti, kar daje največjo možno gostoto prevodnih poti v posušenem stanju. Plastna
upornost natisnjenih vzorcev je odvisna tudi od tiskovne podlage. Presenetljivo je najmanjša
na papirju Pretex in ne na Pe:smart, podrobnosti pa so odvisne od same tiskarske barve, to
je od oblike in velikosti srebrovih delcev v kombinaciji s hrapavostjo in vpojnostjo tiskovne
podlage.

Tretji del disertacije je posvečen analizi triplastnega tiska na primeru ploščatega
kondenzatorja. Posebna pozornost je bila posvečena snovnim lastnostim tiskarskih barv pri
sušenju oz. UV utrjevanju in povezavi z električnimi lastnostmi končne plasti, torej tudi tako
pripravljenega kondenzatorja. Podrobneje smo analizirali lastnosti fazne meje dielektrikprevodnik. Obe prevodni plasti smo sušili pri optimalnih pogojih za najboljšo prevodnost, kot
je bilo ugotovljeno v drugem delu disertacije. Za UV utrjevanje dielektrika smo uporabili štiri
različne UV energije, od katerih najmanjša ustreza priporočilom proizvajalca.
Gostejša mrežica daje bolj gladke površine prevodnih in dielektričnih plasti kot redkejša. Pri
triplastni strukturi (prevodnik-dielektrik-prevodnik) smo opazili pomembno posebnost. Če
dielektrično plast sušimo z najmanjšo UV energijo, je površina ploščatih kondenzatorjev po
sušenju zgornje prevodne plasti precej nagubana. Pojav se manjša z večjim obsevanjem
dielektrika in pri dovolj veliki energiji (nad 1000 mJ/cm2) popolnoma izgine. Pokazali smo, da
so površinske gube sestavljene iz dvojne plasti dielektrik-prevodnik, med spodnjim
prevodnikom in dielektrikom pa praktično ni adhezije. Če tiskamo dielektrično plast dvakrat
in vsako posamezno plast posušimo pri enakih pogojih, ni teh problemov.
Kapacitivnost tiskanih ploščatih kondenzatorjev, ki imajo dvojno tiskane dielektrične plasti,
narašča z velikostjo kondenzatorjev in ni odvisna od sušenja dielektrične plasti. Pri
kondenzatorjih z enoplastnim dielektrikom pa ni tako – pri energijah pod 1000 mJ/cm2 je
veliko električnih prebojev, večinoma na sredini kondenzatorja in bistveno manj na robovih.
Pri takih pogojih je meritev kapacitivnosti uspešna le izjemoma, k sreči smo v vseh primerih
uspeli vsaj na enem vzorcu. Pri energijah nad 1000 mJ/cm2 ni bilo prebojev in so bili vsi vzorci
uspešno izmerjeni. Kapacitivnost kondenzatorjev z enoplastnim dielektrikom je odvisna od
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UV energije, uporabljene za utrjevanje dielektrika. Kondenzatorji z nagubano površino imajo
med prevodnima ploščama tudi nekaj praznega prostora; ta zmanjša dielektrično konstanto
plasti, kar povzroči manjšo kapacitivnost. Z manjšanjem gubanja se kapacitivnost poveča in
ko nagubanosti ni več, je kapacitivnost neodvisna od uporabljene UV energije. Kapacitivnost
kondenzatorjev, ki so natisnjeni na bolj gladko površino je nekoliko večja od tistih, ki so
natisnjeni na bolj hrapavo. Najboljše rezultate torej daje podlaga Pe:smart.
Posebno pozornost smo posvetili analizi snovnih vzrokov za težave z enoplastnimi
kondenzatorji. Podrobna analiza različno sušenih plasti dielektrika je pokazala, da
polimerizacija pri 450 mJ/cm2 ni končana in da je treba uporabiti vsaj 900 mJ/cm2 za popolno
polimerizacijo uretan-akrilatnega veziva. Pri približno enaki UV energiji je večina polimernih
verig med seboj povezana preko vodikovo vezanih N-H skupin, število teh vezi pa z večanjem
UV energije le malo narašča. Z večanjem UV energije pri sušenju dielektrične plasti se
povečuje temperatura steklastega prehoda, Tg. To višanje je razmeroma veliko do energije
900 mJ/cm2, nato pa se bistveno zmanjša. Višanje Tg z energijo UV sevanja pri sušenju
potrjuje boljšo premreženost plasti. Ker je Tg plasti nižja od sobne temperature, smo
zagotovili fleksibilnost plasti.
Nepopolno polimerizirana plast dielektrika omogoča pronicanje topila iz zgornje plasti
prevodnika v spodnjo, kar povzroča nabrekanje in gubanje površine, zmanjšanje
kapacitivnosti kondenzatorjev in preboje med obema prevodnikoma. Ko je dielektrik
popolnoma polimeriziran in premrežen, je pronicanje onemogočeno, električni defekti pa
izginejo. Kadar tiskamo dielektrično plast dvakrat, je spodnja plast obsevana dvakrat, kar
najverjetneje zadošča za popolno polimerizacijo in premreženje spodnje plasti. Debelejša
plast zmanjša možnost pronicanja topila iz zgornje plasti prevodnika, zato je nabrekanje in
gubanje površine preprečeno tudi pri najmanjši UV energiji. Ker debelejša plast dielektrika
zmanjša kapacitivnost kondenzatorja, je ugodneje, da se dielektrik tiska v enem sloju in se ga
osuši z dovolj veliko UV energijo. V našem primeru je ta energija vsaj dvakrat večja od
priporočene.

Raziskave, ki so bile opravljene v okviru doktorske disertacije kažejo pomen analize snovnih
lastnosti funkcionalnih tiskarskih barv v posušenem oz. utrjenem stanju. Pokazali smo, da
taka analiza lahko pomembno pripomore k uspešnosti tiska pasivnih elementov tiskane
elektronike. To je pomembno tudi za najenostavnejše aplikacije, ki temeljijo na električni
prevodnosti v enoplastnem tisku. Primer triplastnega tiska, kjer smo kombinirali tiskarske
barve z različnim sušenjem, je zelo pomemben za optimizacijo bolj zapletenih aplikacij
tiskane elektronike, tudi za aktivne sisteme. Pri mnogih aplikacijah imamo namreč opravka s
polimernimi plastmi, ki ne smejo prepuščati snovi iz plasti, ki jih natisnemo preko njih.
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1 Uvod
Tisk embalaže je eden od najbolj dinamičnih sektorjev tiskarske industrije. Osnovne naloge
embalaže, kot je zaščita in informacije o izdelku so že davno izpolnjene v polni meri, zato jih
imamo že dolgo za samoumevne. Prihodnost sodobne embalaže pa je, da postane
interaktivna in predvsem s povečanim funkcionalnim značajem. Pričakuje se, da bo prav
tiskana elektronika lahko prispevala najpomembnejšo dodano vrednost za sisteme pametne
embalaže oziroma za pametne etikete. Aktivna komunikacija z uporabnikom lahko poteka
preko posebnih oblikovalskih rešitev, lahko pa tudi s pomočjo elektronskih, mehaničnih ali
kemijskih sistemov, ki poskrbijo za jasno in prijazno komunikacijo s celotno verigo oseb v
tržnem procesu. Nekaj takih sistemov že obstaja, vendar kot tiskovni material prevladujejo
predvsem polimerne folije. Da pa bi zadovoljili širšo uporabo tiskane elektronike na mediju
kot je embalaža in v nizkem cenovnem razredu, je potrebno raziskati možnosti tiska
elektronskih sistemov na klasičen tiskovni material – papir. Cilj je izredno obsežen glede na
papirne materiale, funkcionalne tiskarske barve ter elektronske elemente oz. sisteme, ki jih
lahko izvedemo pri takih pogojih, zato se je potrebno nujno omejiti. Ta doktorska disertacija
se osredotoča na tisk pasivnih elektronskih elementov na papirne podlage. Gre za združitev
konceptov elektronike, tiska in polimernih materialov z določenimi električnimi lastnostmi.
Posebna pozornost je posvečena optimizaciji vseh parametrov tiska, ki vodijo do optimalnih
električnih lastnosti tiskanih izdelkov.
Pasivna elektronska vezja sestavljajo elementi treh vrst – upori, kondenzatorji in tuljave. V
njih nastopata le dve vrsti snovi – prevodniki in izolatorji (dielektriki), ni pa polprevodnikov.
To dejstvo močno poenostavi analizo električno funkcionalnih snovi, kar je še posebno
ugodno za prvo fazo tiskane elektronike in zlasti za tisk na papirne podlage. Tisk pasivnih
elektronskih elementov zajema pripravo in testiranje enoplastnih in večplastnih struktur.
Najpogostejše so trojne plasti, prevodnik-dielektrik-prevodnik, kar omogoča pripravo
kondenzatorjev. Ti so nujni sestavni deli večine elektronskih sistemov in osnova
najobetavnejših aplikacij tiskane elektronike, kot so elektroluminiscenčni zasloni, organske
svetleče diode OLED (angl. organic light-emitting diode) in tiskane sončne celice (angl. dyesensitized solar cells). Tiskane prevodne linije morajo biti dovolj debele, da se doseže
ustrezna električna prevodnost. V kondenzatorju morajo biti dovolj debele tudi plasti
izolatorja, da ne pride do prebojev med obema ploščama oziroma do slabe izolacije med
prevodnimi deli strukture. Zaradi teh pogojev ocenjujemo, da je najprimernejša tehnika tiska
sitotisk.
Električne lastnosti tiskanih plasti so odvisne od njihove mikrostrukture. Povezave med
mikrostrukturo in makroskopskimi lastnostmi so razmeroma dobro raziskane v prevodnih
mikro- in nanokompozitih. Te koncepte lahko direktno uporabimo na prevodnih tiskarskih
barvah, ki vsebujejo polimerno vezivo in prevodne delce in lažje razumemo vzroke za
odvisnost prevodnosti od temperature in časa sušenja. Pričakuje se, da je možno take
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pristope uporabiti tudi za dielektrične tiskarske barve, kjer tudi beležimo izrazito odvisnost
dielektričnosti od UV doze, prejete pri utrjevanju plasti. Na ta način dobimo pravilne pogoje
sušenja potiskov, torej take, ki temeljijo na optimizaciji električnih lastnosti izdelka. Ni odveč
poudariti, da so klasični grafični kriteriji za ustrezno suhost odtisov neuporabni za
optimizacijo električnih lastnosti suhih in utrjenih plasti.
Analiza možnosti tiska preprostih elektronskih elementov kaže, da je s 4–12 različnimi
(električno) funkcionalnimi tiskarskimi barvami (kar je običajna omejitev tipičnih tiskarskih
strojev) možno doseči ekonomsko ceno tiskanih elektronskih elementov. Ciljna cena za
posamezen izdelek, ki vsebuje tiskane elektronske elemente, naj bi bila okoli 0,2 centa (1).
Klasična elektronika temelji na neorganskih materialih: vsak posamezen izdelek potrebuje
svoj lasten nabor materialov, razne visokotehnološke sisteme dopiranja, nanašanja plasti,
litografske postopke in različne tehnologije za zaščito končnih elementov. V ceni končnega
izdelka ima največji delež visokotehnološki postopek in delo. Cenovna sestava izdelka tiskane
elektronike je bistveno drugačna – največji del so t. i. funkcionalne tiskarske barve, tiskovne
podlage in transport (1). Jasno je, da izdelki tiskane elektronike ne bodo nikoli mogli
konkurirati produktom klasične elektronike po zmogljivosti, obstojnosti, miniaturizaciji in
preciznosti. Lahko pa učinkovito izpolnijo tržno nišo nizkocenovnih produktov manjših
zmogljivosti, ki ne potrebujejo dolgotrajnega delovanja.
Za tisk elektronskih elementov uporabljamo tiskarske barve, ki imajo posebne električne
lastnosti, njihova barva pa nima nobene vloge. To pomeni, da take tiskarske barve ne
zapadejo CMYK protokolom, pač pa v druge funkcije, ki v veliki večini ne služijo vidni zaznavi.
Take tiskarske barve imenujemo funkcionalne tiskarske barve. V disertaciji uporabljamo le
električno funkcionalne tiskarske barve, v nadaljevanju pa jih poimenujemo kar tiskarske
barve. Njihova najpomembnejša funkcija je električna prevodnost.
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1.1 Pregled raziskav
1.1.1 Električne lastnosti funkcionalnih tiskarskih barv
Večina konvencionalnih tiskarskih barv je izolatorjev, njihova specifična upornost je večja od
107 Ωcm. Ta upornost je posledica velike upornosti večine polimerov. Izjemen prispevek k
možnosti tiskane elektronike je prineslo odkritje prevodnih polimerov (2, 3). Ti imajo
nekatere električne lastnosti podobne kovinam ali polprevodnikom. Optične, mehanske in
strukturno-tehnološke lastnosti pa so take, kot pri ostalih polimerih. Osnova prevodnih
polimerov so konjugirani polimeri z dopiranimi verigami. Dopanti so vir naboja, konjugirane
vezi pa omogočajo njegov prenos. Prevodni polimeri ne dosegajo prevodnosti kovin, saj je
njihova specifična upornost vsaj za dva velikostna reda večja od upornosti kovin. Kljub temu
imajo lahko prevodni polimeri tudi nekatere lastnosti kovin, kot je odbojnost v infrardečem
in v nekaterih primerih tudi v vidnem delu spektra. Te lastnosti so posledica delne urejenosti
vezavnih mest dopantov in zlasti frekvenčne odvisnosti prevodnosti (4, 5). Taki polimeri so
omogočili razvoj aktivnih elektronskih komponent kot so diode in tranzistorji. Najprej kot
alternativa v klasični mikroelektroniki in kasneje tudi v tiskanih elektronskih sistemih (6).
Med polimeri, ki se uporabljajo v tiskani elektroniki, prevladuje polietilendioksitiofen
(PEDOT) v čisti in v različnih dopiranih oblikah, najpogosteje s polistirensulfonatom
(PEDOT:PSS) (7–9). Prevodni polimeri so ugodni za precizno nanašanje s kapljičnim tiskom,
vendar je uspešnost tiska povezana s številnimi najpogosteje reološkimi problemi (10, 11).
Veliko večjo prevodnost je mogoče doseči z uporabo prevodnih delcev v polimernem vezivu.
Takemu sistemu pravimo tudi polimerni kompozit, v tiskarstvu pa prevodna tiskarska barva.
Če v tiskarsko osnovo vmešamo prevodne delce, se njena električna upornost navadno
zmanjša, v nekaterih primerih lahko tudi za nekaj redov velikosti. V takem primeru dobimo
prevodno tiskarsko barvo. Električna prevodnost oz. upornost take snovi je odvisna od
lastnosti prevodnih delcev in od mikrostrukture, ki jo delci tvorijo v posušeni in utrjeni plasti.
Pojav se najpogosteje opiše z uporabo perkolacijske teorije (12, 13). Podrobnejša analiza
takih kompozitov kaže, da je njihova prevodnost močno odvisna tudi od molekularne
strukture polimerne matrike (14, 15). To pomeni, da je potrebno skrbno izbrati vezivo in ga
pravilno utrditi/polimerizirati, saj s tem vplivamo na njegovo strukturo, preko nje pa na
električno prevodnost plasti.
Za prevodne delce v polimernem kompozitu oz. prevodni tiskarski barvi se uporabljajo
srebro, baker, nikelj, cinkov oksid in prevodni ogljik v različnih oblikah. Prevodni delci so
lahko v obliki lusk, pogosto pa imajo nanometrske dimenzije. Prevodne tiskarske barve z
večjimi delci, ki so običajno v obliki lusk, so namenjene sitotisku ali globokemu tisku (16–20),
tiskarske barve z nanodelci (pod 200 nm) pa omogočajo tudi nanašanje s kapljičnim tiskom, v
kolikor uspemo preprečiti flokulacijo nanodelcev (21–25). Prevodne nanodelce je mogoče
tudi sintetizirati v obliki viskozne paste (26). Zanimiv pristop je tudi uporaba polimerov s
kovinskimi ioni, ki po termični reakciji na podlagi formirajo prevodne kovinske delce (27).
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Prevodnost plasti je največja, če so prevodni delci v dovolj dobrem stiku, da je mogoč prenos
elektronov med delci. Pri tisku na keramične podlage to dosežejo s sintranjem. Proces
pomeni segrevanje do tako visoke temperature, da se zmehča površina prevodnih delcev, ki
se zlepijo med seboj. Tako nastane struktura z veliko prevodnih poti. Vendar so temperature
sintranja previsoke za uporabo v tisku na fleksibilne podlage, ki ne prenesejo tako visokih
temperatur, tudi nad 800 C (28). Namesto klasičnega sintranja se v tisku uveljavlja
fotosintranje, kjer plast osvetljujemo s svetlobnimi pulzi velike jakosti. Delci se pri tem
segrejejo do temperature sintranja, okolica pa ostane bistveno hladnejša (20).
Pri prevodnih tiskarskih barvah z delci prevladuje termično sušenje. Čas takega sušenja je
bistveno daljši od UV utrjevanja, kar omogoča formiranje prevodnih delcev v električno
prevodno strukturo. Raziskave kažejo, da je prevodnost odvisna od temperature in časa
sušenja: čim višja je temperatura in čim daljši je čas sušenja, tem bolj prevodne so tiskane
plasti (19, 29). Pri določenih pogojih prevodnost doseže maksimalno vrednost in se ne
spreminja več, četudi bi podaljševali čas sušenja ali še naprej višali temperaturo. Nekateri
poročajo tudi o povečanju prevodnosti posušenih sveže potiskanih vzorcev po termičnem
popuščanju v inertni atmosferi na temperaturi preko 300 °C (23). V vseh primerih velja, da
so kriteriji za dobro utrjenost tiskarske barve za klasične grafične aplikacije doseženi bistveno
prej kot dosežemo njeno maksimalno prevodnost. Zato sušenje prevodnih tiskarskih barv
praviloma poteka pri veliko višjih temperaturah, kot je sušenje običajnih tiskarskih izdelkov.
Za tisk dielektričnih plasti se uporabljajo različni polimeri. Njihovo statično dielektričnost se
lahko spreminja s pomočjo delcev z ustreznimi lastnostmi (18, 30). Tako kot prevodnost
prevodnih kompozitov je tudi dielektričnost dielektričnih kompozitov odvisna od
mikrostrukturnih lastnosti. Zato je potrebno skrbno nadzirati električne lastnosti plasti v
odvisnosti od vseh parametrov tiska, ki bi utegnili vplivati na njeno mikrostrukturo.
Posebna prednost tiskane elektronike je uporaba gibkih podlag. Te omogočajo aplikacije, ki
jih klasična elektronika, ki uporablja toge električno funkcionalne osnove (silicijeve rezine),
ne more.

1.1.2 Lastnosti tiskovnih materialov
Za tiskovne podlage se uporabljajo različne folije in papirne podlage. Za zagotavljanje
najugodnejših lastnosti se uporabljajo različne površinske obdelave (31, 32). Nekateri
proizvajalci že ponujajo tudi posebne papirje, ki so namenjeni za tisk elektronike (33). Ti
papirji so sestavljeni iz več plasti, od katerih naj bi najpomembnejšo vlogo igrala
nanoporozna vrhnja plast. Njena vloga je vpijanje tekoče faze tiskarske barve, kar omogoča
bolj enakomerno sušenje in s tem bolj homogeno plast.
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Med polimernimi tiskovnimi podlagami se za tisk elektronike najpogosteje uporabljajo
polietilen tereftalat (PET), polietilen naftalat (PEN) in poliimid (PI) (34). Velik problem
polimernih podlag je potreba po izvedbi tiska in sušenja pri razmeroma nizkih temperaturah,
saj so polimerne folije pri povišani temperaturi dimenzijsko nestabilne. To pomeni, da je
možno le nizkotemperaturno sušenje odtisov, zračno in UV; prvo poteka pri sobni
temperaturi, UV sušenje pa segreje substrate do okoli 80 C (35), kar je še vedno v okviru
temperaturne obstojnosti polimernih folij.
Papirji se med seboj v grobem ločijo po različnih vrstah premazov in po različnih stopnjah
glajenja (kalandriranja). V premazu je 8095 mol.% pigmentnih delcev. Najpogostejši
pigmenti so kaolin (Al2O32SiO22H2O), kalcijev in magnezijev karbonat (CaCO3, MgCO3),
smukec (talk, lojevec, MgO4SiO2H2O) in titanov dioksid (TiO2). V novejšem času je postal
zanimiv tudi aluminijev trihidrat (Al(OH)3), posebno v nanodimenzijski obliki, to je kot -AlOOH
nanocevke in nanonitke (36). Lastnosti premazanega papirja določajo vrsta uporabljenih
pigmentov, porazdelitev velikosti njihovih delcev, lomni količnik ter gostota pigmentnih
delcev. Premazi večine sodobnih papirjev vsebujejo vsaj dve vrsti pigmentov (37).

1.1.3 Tisk
Za tisk elektronike je nujno, da so papirji čim bolj gladki, zato uporabljamo izključno
kalandrirane verzije. Za zagotavljanje ustrezne sorpcije zlasti tiskarskih barv z nanodelci, pa je
ugodno uporabiti posebne bariere, ki preprečujejo pojav kavnega obroča (ang. coffee ring),
kar pa je značilna slabost polimernih folij (32). Taki papirji so namenjeni tisku elektronike,
kjer je posebno pomembno, da se funkcionalni delci enakomerno porazdelijo po potiskani
površini. Za zagotavljanje ustrezne sorpcije je poleg bariernih lastnosti pomembna tudi
površinska energija (31).
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1.2 Namen dela in delovne hipoteze
Namen disertacije je bil osvojitev osnovnih tehnoloških znanj za pripravo preprostih pasivnih
tiskanih elektronskih struktur, ki bi bili uporabni za t. i. sisteme pametne embalaže. Taka
znanja temeljijo na raziskavah novih materialov, prilagoditvi in optimizaciji tiska glede na
potrebe tiskanih elektronskih elementov, metodah preverjanja kakovosti odtisov in
delovanja komponent. Taka temeljna znanja so važna za celotno področje inovativnega tiska
za potrebe pametne embalaže.
Doktorsko delo obsega pripravo tiskovne forme ter vodenje procesa tiska eno- in večplastnih
struktur z dovolj veliko natančnostjo in ustrezno ponovljivostjo.
Raziskovalno delo je imelo več ciljev. Ti so povezani s pogoji za delovanje pasivnih elementov
tiskane elektronike. Zaradi tega so obravnavani zlasti pogoji za snovi (tiskovne podlage in
tiskarske barve), ki omogočajo ustrezno delovanje pasivnih elementov tiskane elektronike,
manj pozornosti pa velja posebnim strukturam posameznih elementov.
V raziskavi smo preverili možnosti uporabe običajnih papirnih podlag in jih primerjali s
papirjem, ki je namenjen za tisk elektronike.
Raziskali smo parametre tiska električno prevodnih struktur, ki jih natisnemo z različnimi
električno prevodnimi tiskarskimi barvami in ki vsebujejo srebrove delce.
Analiza posebnosti tiska večplastnih struktur je bila narejena na primeru ploščatega
kondenzatorja. Ta vsebuje najmanj tri plasti, od katerih je ena dielektrična, dve pa prevodni.
Pri tiskanju plast na plast in kreiranju fazne meje med dvema funkcionalno različnima
plastema je potrebno podrobno analizirati lastnosti teh mej, saj so te pomembne za
funkcionalnost večplastne strukture.
Posebna pozornost je bila posvečena snovnim lastnostim tiskarskih barv pri
sušenju/utrjevanju in njihovi povezavi z električnimi lastnostmi končne plasti oz. večplastne
strukture.
Disertacija obravnava znanstveno področje grafične tehnologije in grafičnih materialov,
natančneje področje tiskane elektronike in njeno uporabo na konvencionalnih tiskovnih
materialih. Rezultati raziskave podajajo ključne podatke za morebitno standardizacijo
materialov, procesov, oblikovanja izdelkov tiskane elektronike in kontrole kakovosti, ki so
potrebne pri izdelavi tiskanih elektronskih elementov.
Delovne hipoteze, ki so bile postavljene ob prijavi teme in njihovo izpolnjevanje:


Prevodne linije morajo biti dovolj debele, da dosežemo dovolj veliko prevodnost.
Drži. Treba pa je dopolniti, da je poleg debeline pomembna zlasti prisotnost
funkcionalnih delcev (delcev srebra). Ker pa je debelina plasti posebno pri ozkih

6





linijah objektivno težko merljiva, smo namesto specifične upornosti raje uporabili
plastno upornost.
Plasti izolatorja oz. dielektrika morajo biti dovolj debele, da ne pride do prebojev med
ploščama kondenzatorja. Zaradi teh pogojev smo za tehniko tiska izbrali sitotisk.
Delno drži. Izbira sitotiska je bila pravilna in je izpolnila pričakovanja, vendar pa
debelejša plast dielektrika vodi do manjše kapacitivnosti kondenzatorja. Zato je bila
posebna pozornost namenjena pogojem za funkcionalni kondenzator z najtanjšo
možno debelino dielektrične plasti. V ta namen smo podrobneje analizirali stanje
polimerizacije in stopnjo premreženosti dielektrične plasti.
V postopku tiska je pomemben predvsem tiskovni material, v našem primeru papir, ki
je podvržen nenormalnim grafičnim zahtevam, ker je potrebno utrjevanje prevodne
plasti pri 200 °C v IR sušilnem kanalu, utrjevanje izolatorja pa z UV sušenjem.
Ne drži. Solventne tiskarske barve smo sušili pri 180 C, saj so se pri podrobnih
meritvah izkazale nastavitve sušilnega kanala kot napačne. UV sušenje povzroča
bistveno manjše segrevanje, zato pri tisku na papirne podlage ne predstavlja
tveganja. Tudi doze, ki se pri tem uporabijo, so znatno nižje od tistih, ki bi vodile do
razpada papirja.

Za izvedbo doktorske raziskave smo uporabili različne metode in tehnike, kot so bile
predvidene v prijavi teme, in sicer metode ovrednotenja kakovosti odtisov, metode merjenja
električnih lastnosti in metode kemijske analitike za analizo snovnih lastnosti. Vse
predlagane metode so se izkazale kot ustrezne.
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2 Teoretični del
2.1 Elektronski elementi
Elektronska vezja obravnavamo kot sestavljena iz aktivnih in pasivnih elementov ter povezav
med njimi. Za aktivne elemente je značilno, da spreminjajo električni tok ali napetost
(prekinjanje, ojačevanje, preklapljanje, modulacija), za pasivne pa ne. Najpomembnejši
aktivni elementi so diode in tranzistorji, pasivni pa upori, tuljave in kondenzatorji.
Pomembna razlika med njimi je tudi ta, da aktivni elementi vsebujejo tudi polprevodnike,
pasivni pa ne. Preprosti izdelki tiskane elektronike vsebujejo le pasivne elemente, ki so med
seboj povezani s prevodnimi potmi. Pasivne elemente shematično prikazuje slika 1.

Slika 1: Shematični prikaz pasivnih elementov tiskane elektronike – upor, tuljava in kondenzator
(povzeto po viru (38)).

V tiskani elektroniki so vsi elementi natisnjeni na podlago, zato so prilagojeni na ravno
podlago in dvodimenzionalno strukturo. Temu je prilagojena tudi oblika nekaterih
elementov. Tuljave imajo obliko spiralnih poti v enem nivoju ali pa zank v več plasteh.
Kondenzatorji so navadno v planarni (horizontalni) obliki, kjer sta elektrodi (obe plošči
kondenzatorja) vzporedni s podlago. Vertikalna oblika, kjer napravimo večje število
zaporedno vezanih kondenzatorjev (slika 2), imenujemo prepleteni kondenzator (IDC – angl.
interdigitated capacitor) in se uporablja za nekatere senzorje (34, 39, 40).

Slika 2: Prepleteni kondenzator (povzeto po lit. viru (39)).

V tisku je v splošnem laže nadzorovati debelino plasti kot pa širino tiskanih linij, zato so
horizontalne izvedbe bistveno bolj pogoste od vertikalnih (41). Verjetno pa je bolj korektno
trditi, da ima horizontalna (planarna) izvedba druge aplikacije kot vertikalna (prepletena).
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2.2 Električne lastnosti
Snovi, ki prevajajo električni tok, imajo proste nosilce naboja, ki se lahko razmeroma prosto
gibljejo po snovi. V elektronskih prevodnikih so prosti nosilci naboja elektroni, v ionskih
prevodnikih pa ioni (najpogosteje kationi). V tekočinah k električni prevodnosti navadno
prispevajo elektroni in ioni, v trdnih snoveh pa so ioni vezani in se ne morejo gibati, zato je
električna prevodnost rezultat gibanja elektronov. V večini trdnih prevodnikov električni tok
lahko teče le zaradi gibanja elektronov.
Snov, v kateri pri sobni temperaturi pod vplivom majhne električne napetosti steče električni
tok, je električni prevodnik, če pa električni tok ne steče, je izolator. Polprevodniki so snovi, v
katerih električni tok teče le v posebnih pogojih, sicer pa ne. Natančne meje med prevodniki
in izolatorji ni. Za konkretno aplikacijo je pomembna velikost električne upornosti oz.
prevodnosti snovi. Za nekatere aplikacije potrebujemo snovi z zelo majhno električno
prevodnostjo (npr. za antistatično zaščito), za druge pa čim večjo.
Snovi, ki prevajajo električni tok, morajo imeti proste nosilce naboja. Pri tem je pomembna
količina teh nabojev (gostota prostih nosilcev naboja) in njihova sposobnost za gibanje
(mobilnost). V različnih snoveh so nosilci naboja različno gibljivi, pa čeprav gre za enako vrsto
nabojev (npr. elektrone). Gostota in mobilnost prostih nosilcev naboja sta zelo pomembni pri
polprevodnikih. V teh snoveh je pomembna še ena lastnost, to je velikost energijske špranje.
Elektroni z energijami, ki so v tem območju, se ne morejo gibati, zato ta pas energij
imenujemo tudi »prepovedan pas«. Kadar elektroni prejmejo toliko energije, da preskočijo
prepovedan pas energij, prične snov prevajati električni tok.
Izolatorji prekinejo električni tok, zato pride na stiku s prevodnikom do kopičenja
električnega naboja. Prva lastnost je pomembna za električno izolacijske materiale, druga pa
v kondenzatorjih. Prva je odvisna od električne upornosti (čim večja je, tem bolje), druga pa
tudi od vpliva snovi na električno polje, kar podaja dielektričnost (42, 43).
Pri izolatorjih je zelo pomembna tudi t. i. električna odpornost. Kadar se veča jakost
električnega polja, v katerem se nahaja izolator, lahko pride do dielektričnega preboja. V
takih pogojih material izgubi lastnosti izolatorja in postane prevodnik. Jakost električnega
polja, pri kateri pride do preboja (Eb) pove, do kako velikega električnega polja snov obdrži
lastnosti izolatorja. Eb je navadno večji od 105 V/cm (44).
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2.2.1 Električna upornost in električna prevodnost
Električna upornost  (specifični električni upor) je lastnost materiala, ki pove kako močno se
snov upira toku električnega naboja, torej električnemu toku. Enota za električno upornost je
m, pogosto pa uporabljamo tudi 100× manjšo enoto, cm. Velja:

  R  ;   cm

R

A
l

[1]

U
; 
I

[2]

R je električni upor, A  š  d [cm2] je ploskev (npr. pravokotne oblike s širino š in dolžino d), l
pa je dolžina snovi oz. električnega vodnika. Med koncema vodnika je napetost U [V] in teče
tok I [A].
Gornja enačba se uporablja za tridimenzionalne vodnike. Pri tiskani elektroniki imamo
opravka z »električnimi vodniki«, ki imajo eno razsežnost bistveno manjšo od ostalih dveh,
zato raje uporabljamo plastno upornost, Rpl. Določena je z:

š 
Rpl  R   ; [/ ali /sq]
l d

[3]

Plastno upornost Rpl uporabljamo za dvodimenzionalne sisteme (npr. tanke plasti) in je
ekvivalent specifične upornosti , ki se uporablja za tridimenzionalne sisteme. Plastna
upornost velja za sisteme, kjer električni tok I teče vedno v smeri plasti, ne pa pravokotno na
njo. Ko plastno upornost množimo z debelino, dobimo električno upornost materiala, iz
katerega je plast (45).
Električna prevodnost (specifična prevodnost) je mera za sposobnost materiala, da prevaja
električni tok. Električna prevodnost je enaka obratni vrednosti električne upornosti:



1



; [S/m]

[4]

Enota za prevodnost je S/m (S pomeni Siemens, 1 S = 1 -1). Električna upornost in
prevodnost snovi sta v splošnem odvisni od temperature. Pri višji temperaturi se upornost
nekaterih snovi poveča, pri nekaterih se zmanjša, pri nekaterih pa ni opaziti posebne
spremembe. Električna upornost kovin se z višanjem temperature poveča, konvencionalnih
polprevodnikov pa zmanjša (42). Pojav se povezuje z mobilnostjo prostih nosilcev naboja.
Električna prevodnost polimerov je odvisna od prisotnosti prostih ionov, ki niso kemijsko
vezani na makromolekulo (polimer). Prevodnost polimerov je v največji meri odvisna od
prisotnosti nečistoč (večinoma z majhno maso), ki predstavljajo vir prostih ionov. Kemijska
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struktura polimerne molekule ima torej le posredni pomen, saj lahko vpliva na mobilnost
ionov. Pod temperaturo steklastega prehoda (Tg) je prevodnost polimera majhna in le počasi
narašča s temperaturo. Pri temperaturi nad Tg mobilnost ionov naraste zaradi večje
mobilnosti polimerne molekule oz. fleksibilnosti polimerne snovi, zato je prevodnost večja
(44).

2.2.2 Električne lastnosti tuljave
Pomembni lastnosti tuljave (navitja) sta induktivnost L in faktor kvalitete Q.
Induktivnost je snovno-geometrijska lastnost, sposobnost vodnikov, magnetov, tuljav, da s
pomočjo električnega toka ustvarijo magnetni pretok.
Induktivnost (L) podaja razmerje med magnetnim pretokom (Φ) skozi sklenjeno zanko in
električnim tokom (I), ki je vzrok tega magnetnega pretoka:
L

 
Vs kg  m 2 
; H 


I 
A A2  s 2 

[5]

Ločimo dve vrsti induktivnosti: lastno in medsebojno. Lastna induktivnost je razmerje med
magnetnim pretokom skozi zanko in tokom v tej isti zanki, medsebojna induktivnost je
razmerje med magnetnim pretokom skozi zanko in tokom v drugi zanki (46).
Faktor kvalitete (Q) je pomembna lastnost tuljave. Q je razmerje med shranjeno energijo in
razpršeno močjo v eni periodi:

Q

L
Rs

[6]

Kjer je ω frekvenca (s-1), L je induktivnost tuljave in Rs je soupor. Faktor kvalitete mora biti
čim višji za čim nižje dielektrične izgube (47).
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2.2.3 Električne lastnosti kondenzatorja
Kot je bilo že omenjeno, smo obravnavali le ploščati kondenzator v planarni (horizontalni)
izvedbi. Pri taki izvedbi imamo dve vzporedni prevodni plošči, med katerima je plast
dielektrika, ki prepreči pretok električnega naboja (slika 3).

Slika 3: Shema delovanja ploščatega kondenzatorja.

Ko na plošči kondenzatorja priključimo električno napetost U, se na njih nabere električni
naboj Q, na eni plošči pozitiven, na drugi pa negativen. Ta naboj kreira električno polje v svoji
okolici, zato se med ploščama kondenzatorja pojavi homogeno električno polje. Jakost tega
električnega polja je sorazmerna gostoti naboja na ploščah. Plošči ostaneta električno nabiti,
dokler naboj ne odteče. Ta pojav v tiskani elektroniki koristimo ne le za hranjenje energije v
obliki električnega polja, pač pa zlasti za proženje nekaterih snovnih lastnosti z električnim
poljem. Tak primer je elektroluminiscenca – pojav, pri katerem nekatere snovi v električnem
polju luminiscirajo, torej oddajajo svetlobo. Ker take snovi v splošnem niso električni
prevodniki, jih razmeroma brez posebnih problemov uporabljamo med prevodnimi plastmi.
To je osnovni princip elektroluminiscenčnih zaslonov.
Da bi bil efekt kondenzatorjev večji, je potrebno zbrati največjo možno količino naboja (Q).
Ta je sorazmerna priključeni napetosti (U), sorazmernostni koeficient pa imenujemo
kapacitivnost (tudi kapaciteta) kondenzatorja (C) (48):
Q = CU; [C]

[7]

Enota za kapacitivnost je 1 F (farad). Poimenovana je po angleškem fiziku Michaelu
Faradayu. Gre za izpeljano enoto: 1 F = 1 As/V, ki je za praktično uporabo zelo velika.
Najpogosteje namreč srečujemo kondenzatorje s kapacitivnostmi od nekaj pikofaradov
(1 pF = 10 -12 F) prek nanofaradov (1 nF = 10-9 F) do mikrofaradov (1 F = 10-6 F). V tiskani
elektroniki najpogosteje uporabljamo kapacitivnosti v pF.
Kapacitivnost je lastnost kondenzatorja. Za ploščati kondenzator velja:
𝐶=

𝜀𝜀0 𝐴
𝑑

; [pF]

[8]
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A je ploščina obeh prevodnih plošč, d je razdalja med njima,  je dielektrična konstanta snovi
med ploščama, 0 pa je influenčna konstanta, razmerje med gostoto in jakostjo električnega
polja v praznem prostoru. To je osnovna fizikalna konstanta, njena vrednost pa je 0 =
8,85410-12 As/Vm. Kapacitivnost kondenzatorjev narašča z velikostjo prevodnih plošč (A) in z
dielektrično konstanto snovi med ploščama (). Če je razdalja med ploščama d večja, se C
zmanjša.
Pri tisku kondenzatorjev je treba zagotoviti, da ne pride do električnih prebojev med
ploščama pri najmanjši možni debelini dielektrične plasti. Za zagotovitev prvega pogoja se
navadno uporablja dvojno ali celo večplastno tiskanje dielektrika, kar pa hkrati zmanjša
kapacitivnost kondenzatorja in s tem gostoto naboja na ploščah in jakost električnega polja,
ki ga ta naboj generira (48).

2.3 Tisk elektronskih elementov
Preprosti elektronski elementi se bodo v tem delu tiskali s klasičnimi tiskarskimi metodami,
od katerih je gotovo najpomembnejši sitotisk. Ta tiskarska metoda se uporablja za pripravo
struktur, kjer so v funkcionalni tiskarski barvi delci, ki zagotavljajo ustrezne električne
lastnosti. Pogosto so ti delci zelo veliki, bistveno večji od pigmentov v klasičnih (procesnih)
tiskarskih barvah. Tak primer so prevodne tiskarske barve, ki vsebujejo srebrne luske.
Pričakovati je, da bo sitotisk omogočil tudi pripravo dovolj debelih nanosov take
funkcionalne tiskarske barve.

2.3.1 Sitotisk
Pri tej tiskarski tehniki so proste in tiskovne površine v isti ravnini. Tiskovne površine
tiskarsko barvo prepuščajo, proste pa ne. Tiskovno formo se izdela v obliki sita oziroma
mrežice. Tiskarsko barvo se nanaša po vsej tiskovni formi in se jo s strgalom potiska skozi
tiskovne površine na tiskovni material. Ker so tiskovne površine pri tej tehniki prazni
prostori, jih v materialnem smislu ni, tudi nimajo značilnosti, ki bi vplivale na prenašanje
tiskarske barve. Nanos je zato na odtisu velik in praktično stoodstoten. Seveda vpliva na
debelino nanosa tiskarske barve gostota sitotiskarske mrežice. Ta je enakomerno debela,
zato je tudi nanos na odtisu enakomeren (49).
Sušenje odtisov za tiskano elektroniko zajema termično sušenje in UV sušenje. V
nadaljevanju je opisanih nekaj posebnosti UV sušenja.
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2.3.2 Sušenje z UV svetlobo
UV sušenje pogosto imenujemo tudi UV polimerizacija in UV zamreževanje (slika 4). Prvi izraz
pomeni, da se polimeri in oligomeri veziva povežejo v polimer, drugi pa sam postopek te
povezave – monomeri in oligomeri se med seboj zamrežijo ali premrežijo. V nadaljevanju so
uporabljeni vsi trije sinonimi.
UV sušeče barve vsebujejo vezivo, pogosto tudi različne delce in fotoiniciator. Ker v njih ni
topila, pri sušenju ne prihaja do emisij hlapnih organskih spojin, zato so ti sistemi okolju
prijazni, kar je njihova velika prednost pred klasičnimi barvami (50).

Slika 4: Shematični prikaz UV sušenja pigmentirane tiskarske barve (50). Postopek poteka v štirih
stopnjah: tekoči nanos (1), osvetljevanje tekočega sloja (2), fotoiniciator se veže na konce oligmerov
in jih povezuje med seboj (3) in nastanek popolnoma premreženega sloja (4).

UV zamreževanje poteka pri osvetljevanju z UV svetlobo, ki omogoči zadovoljivo stopnjo
zamreženja. To zagotavlja spektralna porazdelitev svetlobe, ki pove porazdelitev fotonov po
njihovi energiji (kar se običajno prikaže z valovno dolžino), pomembna pa je tudi intenziteta
(količina fotonov z dano energijo). Pomembno je, da se ti fotoni ne absorbirajo že v vrhnjem
sloju, saj tako spodnji sloji ostanejo nepolimerizirani. Absorpcija je odvisna od snovi, ki jo
osvetljujemo. Zaradi te absorpcije se fotoiniciatorji pretvorijo v radikale, aktivirajo pa se tudi
monomeri in oligomeri veziva, ki se zato premreži, rezultat pa je trden sloj. Stopnja
premreženosti je odvisna od več faktorjev, v okviru iste snovi pa je odvisna od prejete doze
UV sevanja.
Na trgu je kar nekaj sijalk, ki sevajo tudi UV svetlobo. Tu so opisani osnovni principi tistih
sijalk, ki so primerne za tehnološke potrebe (fotopolimerizacija, fotolitografija,
dezinfekcija, itd.). Večinoma se uporabljajo UV sijalke, ki delujejo na principu razelektritve
v plinu, v zadnjem času pa se pojavljajo tudi UV-LED sijalke. Pri našem delu nismo
uporabljali UV-LED sijalk.

14

Osnovni sestavni del UV sijalke je cev iz visoko kakovostnega kvarca, ki prepušča najmanj
90 % UV sevanja do zelo majhnih valovnih dolžin (približno do 210 nm). V notranjosti cevi je
inertni plin z živosrebrovimi parami (pogosto so primešani tudi razni dopanti, npr. Ga, In, Fe,
Pb in podobno), na obeh koncih cevi pa sta elektrodi. Ko elektrodi priključimo na električno
napetost, pride do razelektritve v plinu med njima, zaradi česar plin sveti. Ta pojav daje
črtast spekter, kjer so položaji izsevanih črt svetlobe značilni za sestavo plina v cevi. Pri tem
se kovinski delci v plinu segrejejo na temperaturo okoli 1100 °C, kar se prenese na okoli
900 °C na površini cevi. Zaradi tega mora imeti sijalka dober sistem za ohlajanje.
Da bi povečali količino UV sevanja, ki pade na obdelovanec, se uporablja razne reflektorje
(slika 5). Različne izvedbe teh sijalk sevajo različne spektralne porazdelitve svetlobe, ki so
odvisne predvsem od sestave plinov v cevi in od konkretnega materiala, iz katerega je cev.
Primera spektrov sijalk, ki se uporabljajo pri UV sušenju so na sliki 6. Običajno se uporablja
zračno hlajenje, včasih pa tudi kombinacija z vodnim hlajenjem.

1. Cev UV sijalke
2. Reflektor
3. Direktno sevanje
4. Odbito sevanje
5. Odbito UV sevanje
6. Prepuščeno IR sevanje
7. Vodno hlajenje
8. Zračno hlajenje

Slika 5: Shema UV sijalke z reflektorji (51).
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Tip CK: Živosrebrova sijalka.
Velika emisija v UVC področju.
Hitro strjevanje lakov in tiskarskih barv.

Tip CK-2: Metal-halidna, dopirana z Fe.
Posebno močno prodiranje UVA in UVB
sevanja.
Za utrjevanje debelih plasti pigmentiranih
premazov.

Slika 6: Spektri sevanja nekaterih UV sijalk (IST METZ GmbH) in primer dobre uporabe (51).

Prednosti sistemov sušenja z UV svetlobo so:
 hitro sušenje,
 praviloma zahtevajo manj energije kot klasični postopki (segrevanje),
 izognemo se organskim topilom,
 izdatnost in hitrost procesa uravnavamo s spektralno porazdelitvijo sevanja,
efektivno aktivacijsko energijo fotoiniciatorja in s trajanjem obsevanja,
 hitri procesi so dobri za zelo tanke plasti, počasni pa za debelejše.
UV sušenje ima tudi nevarne učinke, zlasti škodljive učinke na živo tkivo (organizme) in
posredno preko tvorjenja ozona (O3). Zato je potrebno zaščititi operaterje na sušilnih
strojih in preprečiti vsakršno možnost njihovega osvetljevanja. Ozon povzroča velike težave
pri dihanju, ki so rezultat velike kemijske aktivnosti molekul ozona, zato moramo zagotoviti
odsesavanje zraka pri UV sušenju. Cevi tega sistema morajo biti odporne na korozijo. Pri
pretoku skozi cevi in dimnik ozon zelo hitro razpade na kisik (O2), zato po izpuhu nima
neposrednih učinkov.
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2.4 Tiskarske barve za tiskanje elektronskih elementov
Tiskarske barve za tisk elektronskih elementov niso konvencionalne tiskarske barve, kar
pomeni da ne zapadejo določilom CMYK sistema, imeti pa morajo želene električne lastnosti,
ki morajo biti stabilne in dobro določljive. Za izdelavo tiskane elektronike potrebujemo tri
tipe materialov, ki se med seboj močno razlikujejo po električni prevodnosti: prevodnike,
polprevodnike in izolatorje. Ti morajo biti v tekoči oz. pastozni obliki pri pogojih tiska. Zaradi
tega prevladujejo materiali s polimerno osnovo oz. vezivom. Poznamo več načinov za
pripravo prevodnih snovi s polimerno osnovo. To so lahko prevodni polimeri, ali pa polimerni
kompoziti, ki vsebujejo prevodne delce. Pri našem delu smo uporabili električno prevodne in
dielektrične (električno izolativne) funkcionalne tiskarske barve.
Električna upornost različnih tiskarskih barv in drugih tiskarskih materialov zajema zelo
široko območje, od 10-2 do 1017 cm, kar sega od dobrih prevodnikov (razmeroma slabih
kovinskih prevodnikov) do dobrih izolatorjev (slika 7).

Slika 7: Diagram električne upornosti različnih materialov (povzeto po lit. viru (4)).

Poleg električne upornosti oziroma prevodnosti funkcionalnih tiskarskih barv je potrebno
upoštevati tudi druge podatke, pomembne za uporabo v tisku, npr.: pogoje sušenja, uporabo
topil, primerne podlage. Pomembni pa so seveda tudi podatki o kemijski sestavi tiskarskih
barv in njihovo namembnosti v tisku (ali se uporablja za sitotisk, fleksotisk, globoki tisk, itd.).
V našem primeru smo izbrali sitotisk.
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2.4.1 Prevodniki
Poznamo dva osnovna tipa prevodnih tiskarskih barv: prevodne polimere in prevodne
polimerne kompozite.
Prevodni polimeri
V nasičenih polimerih so vsi štirje ogljikovi valenčni elektroni vezani v kovalentnih vezeh z
najbližjimi sosedi. Taki polimeri so električni izolatorji oz. dielektriki, njihova dielektrična
konstanta  pa je v večini primerov relativno majhna ‒ med 2 in 3. Nasičeni polimeri so torej
izolatorji z majhno dielektričnostjo.
Raziskave prevodnih polimerov so se pričele po letu 1976, ko so Alan MacDiarmid, Hideki
Sigava in Alan J. Heeger slučajno dodali poliacetilenu nekaj joda in tako dobili prvi prevodni
polimer. Za te raziskave so leta 2000 dobili Nobelovo nagrado (2). Osnova prevodnih
polimerov so nenasičeni polimeri. Taki polimeri imajo konjugirane vezi, v katerih je po en
nesparjen elektron (-elektron) v vsakem ogljiku. Orbitale so v sp2pz konfiguraciji in se za
sosednje ogljike med seboj prekrivajo. Zaradi tega -elektroni niso lokalizirani (pravimo, da
so delokalizirani) in se lahko razmeroma prosto gibljejo vzdolž polimerne strukture. To
omogoča prenos naboja, prvi pogoj za električno prevodnost snovi. Drugi pogoj je izpolnjen z
dodajanjem primesi, to je vnosom dodatnih nosilcev naboja. Z dodajanjem primesi se lahko
izvrši oksidacija, redukcija ali protoniranje, zaradi česar se v polimerni strukturi pojavijo
bodisi polikationi ali polianioni. Električno prevodnost končnega polimera je mogoče
spreminjati s kemijsko manipulacijo osnovne polimerne strukture, z različnimi primesmi, s
količino primesi, pa tudi z mešanjem osnovnega polimera z drugimi polimeri. Prevodni in
polprevodni polimeri so zaradi velike vsebnosti dvojnih in trojnih vezi reaktivni in toksični (2).
Veliko prevodnih polimerov ima strukturo iz benzenovih obročev; vsak od njih je 6-atomni
cikel enojnih in dvojnih vezi.
Energijska razlika med najvišjim zasedenim -stanjem in najnižjim prostim (nezasedenim) *stanjem je enaka širini energijske špranje Eg. Kadar je ta razlika večja od nič, dobimo
polprevodnike. To velja za večino konjugiranih polimerov. Za veliko aplikacij je pomembna
tudi gibljivost prostih nosilcev naboja. V prevodnih polimerih je omejena z razmeroma veliko
neurejenostjo snovi, zato je veliko raziskav usmerjeno v prevodne polimere z večjo stopnjo
urejenosti.
Z uvajanjem primesi se lahko sintetizira polimere z električno prevodnostjo v praktično
celotnem območju od prevodnosti izolatorjev pa vse do prevodnosti kovin (slika 8). V
zadnjem času so s posebnimi sinteznimi postopki uspeli pripraviti tudi polimere, ki kažejo vse
značilne lastnosti kovin. Med najpomembnejšimi je odvisnost električne prevodnosti od
temperature. Ta se v kovinah s temperaturo zmanjšuje, v klasičnih polprevodnikih pa
povečuje. Konjugirani polimeri, ki vsebujejo primesi, načeloma posnemajo temperaturno
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odvisnost polprevodnikov. Z večjo urejenostjo polimerne strukture polianilina so nedavno
dosegli kovinski značaj njegove prevodnosti (4, 5).

Slika 8: Prevodnost konjugiranih polimerov v primerjavi z ostalimi neorganskimi materiali (povzeto po
lit. viru (52)).

Prevodni polimeri so razmeroma hitro po odkritju našli uporabo v različnih tehnoloških
aplikacijah, najprej v mikroelektroniki, in kasneje tudi v tiskanih elektronskih napravah na
gibkih podlagah. Za tiskano elektroniko so uporabni npr.: poliacetilen (PA), polianilin (PANI),
poliprafenilenvinilen (PPV), polietilendioksitiofen (PEDOT) in polietilendioksitiofen s
polistirensulfonatom (PEDOT:PSS) (slika 9). Za tiskano elektroniko se najpogosteje uporablja
PEDOT:PSS. To je zmes dveh ionomerov, natrijevega polistirensulfonata (PSS) z negativnim
nabojem in polietilendioksitiofena (PEDOT), ki ima pozitiven naboj. Tako dobimo
makromolekularno sol. PEDOT:PSS je brezbarven, prozoren, fleksibilen in se uporablja v
različnih aplikacijah tiskane elektronike v fleksotisku, globokem in inkjet tisku. PEDOT:PSS
tiskarske barve z visoko vreliščnimi topili (npr.: propandiol) se uporabljajo v sitotisku. Te
tiskarske barve imajo visoko viskoznost in se počasi sušijo.

Slika 9: Prevodni in polprevodni polimeri (2).
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Prevodni polimerni kompoziti
Za tisk so zelo primerni polimerni kompoziti, to so materiali s polimerno matriko, v kateri so
dispergirani trdni delci. Ti delci (podobno kot pri konvencionalnih tiskarskih barvah s
pigmenti) dodajo želeno funkcionalnost (npr. prevodnost, elektroluminiscenco, povečajo
dielektričnost), poleg tega pa tudi povečajo viskoznost, kar omogoča tisk. Tipični delci so
kovinski (za prevodnike) in keramični (za dielektrike) z velikostmi v območju 10 nm do 10 m
(18).
Električno prevodnost/upornost polimernih kompozitov obravnava perkolacijska teorija (12,
13). Gre za statistično teorijo, ki določa pogoje, pri katerih neurejen sistem postane odprt
tako, da v njem lahko poteka nek makroskopski pojav, na primer pretok tekočine (kapljevine
ali plina), toplotnega toka, električnega toka (pretok električnih nabojev) in podobno. Teorija
lahko opiše tudi pojave iz vsakdanjega življenja, na primer širjenje požarov, epidemij, novic,
povezovanje v socialne mreže in podobno. Morfologija neurejenega sistema, ki preide iz
zaprtega (neprehodnega) v odprti (prehodni) sistem, se imenuje perkolacijski prag. Določa ga
volumski delež odprte (funkcionalne) faze v sistemu z dano naključno morfologijo. V bližini
prehoda se lastnosti sistema drastično spremenijo od popolnoma zaprtega v odprtega, zato
je perkolacijski prag posebno pomemben za lastnosti neurejenih sistemov.
Mehanizem električne prevodnosti (izrazitega padca električne upornosti) v odvisnosti od
volumske koncentracije prevodnih delcev je shematično prikazan na sliki 10 (12). Pri
koncentraciji 0 je upornost kompozita enaka upornosti polimera (red velikosti 10 15 cm).
Ko v polimer vmešavamo enostavne delce (npr.: nepovezane prevodne kroglice), upornost
kompozita zelo počasi (zanemarljivo) pada, ko pa delci tvorijo eno samo pot, po kateri lahko
steče električni naboj, upornost kompozita pade za več redov velikosti. Koncentracijo, pri
kateri se to zgodi, imenujemo perkolacijski prag. Z večanjem koncentracije prevodnih delcev
se število prevodnih poti veča, vendar upornost le počasi pada. Pomembna razlika se pojavi,
če namesto enostavnih nepovezanih prevodnih delcev vmešavamo strukturirane med seboj
povezane delce. V takem primeru je perkolacijski pogoj izpolnjen pri veliko nižji koncentraciji.
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Slika 10: Prikaz mehanizma električne prevodnosti po perkolacijski teoriji za enostavne nepovezane
delce (polna črta) in strukturirane povezane delce (črtkana črta) (12).

Ugotovljeno je bilo, da poleg volumske koncentracije in stopnje strukturiranosti prevodnih
delcev na prevodnost polimernega kompozita vpliva tudi sposobnost polimera, da prenese
električni naboj med posameznimi prevodnimi delci, ki niso v stiku in so med seboj oddaljeni
za tako velike razdalje, ki ne dopuščajo tuneliranja. Prevodnost se močno poveča tudi s
premreženjem polimerne matrike. Tak primer je polimerni kompozit na epoksi osnovi (SU8) s
prevodnimi delci visokostrukturiranega prevodnega ogljika (CB) (14). V tem primeru smo
dosegli perkolacijski prag pri približno 0,6 vol. % CB, električna upornost kompozita pa se je
zmanjšala za pet redov velikosti, ko smo popolnoma suho prevodno plast v celoti
polimerizirali (premrežili).
Prevodne tiskarske barve z veliko prevodnostjo temeljijo na veliki volumski koncentraciji
prevodnih delcev, najpogosteje srebra ali ogljika, ki je bistveno večja od perkolacijskega
praga. To pomeni, da je električna prevodnost vezana na prevajanje neposredno iz dela na
delec. V takih primerih je pomembno, da so prevodni delci v stiku in da so po možnosti tudi
sprijeti med seboj, kar zagotavlja boljši stik. Take pogoje lahko zagotovimo z uporabo visokih
temperatur, kjer se zmehča površina prevodnih delcev, ki se zato lahko med seboj sprimejo.
Ta postopek imenujemo sintranje. Uporaba fleksibilnih tiskovnih podlag je nemogoča, saj
sintranje prevodnih delcev, kot je na primer srebro, zahteva temperature, ki so previsoke za
tiskovno podlago. Zato je pomembno, da polimerna matrika omogoča prenos nabojev (npr. s
tunelirajem) in da so delci ugodno porazdeljeni. Odprto pa ostaja vprašanje vpliva segrevanja
na električno prevodnost plasti, ki jih natisnemo s prevodnimi kompoziti, ki imajo bistveno
večjo koncentracijo prevodnih delcev od perkolacijske.
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Kadar je koncentracija prevodnih delcev dovolj majhna, je možno uporabiti UV sušenje
plasti. V takem primeru mora biti polimerna matrika UV sušeč polimer. Velikost, porazdelitev
in koncentracija delcev pa ne sme biti tako velika, da bi delci povzročali veliko senčenje
polimera za njimi. V takih primerih ostane polimer za delci praviloma nepolimeriziran. To je
osnovni razlog za to, da med prevodnimi kompoziti, ki se uporabljajo za tiskarske barve,
praviloma ni UV sušečih barv.
Pomemben način sušenja prevodnih tiskarskih barv na osnovi kompozitov je tudi
fotosintranje. Gre za kratke svetlobne pulze velike jakosti, ki se absorbirajo na prevodnih
delcih. Zaradi tega se delci močno segrejejo, okolišnji polimer pa bistveno manj. Pri
osvetljevanju, ki zadošča, da delci dosežejo temperaturo sintranja, dobimo zelo visoko
prevodnost plasti. Metoda se uveljavlja tudi za sušenje tiska na fleksibilne podlage, kar
pomeni, da je temperatura vzorcev dovolj nizka, da ne pride do deformacij. Posebno
zanimivo je fotosintranje polimernih materialov s kovinskimi nanodelci. Temperatura
sintranja namreč pri delcih v nano-območju (pod 100 nm) močno pade in je odvisna od
velikosti delcev. Domneva se torej, da lahko tiskarske barve s kovinskimi nanodelci sušimo s
fotosintranjem le malo nad sobno temperaturo (53).

2.4.2 Dielektrični materiali (izolatorji)
Dielektriki niso le slabi električni prevodniki oz. dobri električni izolatorji, ampak imajo tudi
druge lastnosti. Med take sodi sposobnost električne polarizacije, to je možnost ločitve
nabojev v snovi tako, da se prostorsko loči pozitivni naboj od negativnega. To je mogoče na
nivoju elektronskega oblaka, ionov ali orientacij molekul. Čim večja je sposobnost
polarizacije, tem večja je dielektrična konstanta . Nepolarni polimeri (nasičeni polimeri)
imajo  med 2 in 3, polarni (sem spada večina nenasičenih, zlasti makromolekularne soli kot
PEDOT:PSS) pa nad 3. Pomembna lastnost dielektrikov je tudi velika prebojna jakost, kar
pomeni, da električni tok steče šele pri zelo veliki napetosti. To lastnost določa prebojna
napetost, ki je za dielektrične tiskarske barve pri 25 m debeli plasti v večini primerov vsaj
1500 V, kar daje dielektrično jakost 100 ‒ 300 kV/cm.
Kot je bilo že omenjeno, imajo konvencionalni polimeri relativno majhno dielektrično
konstanto, zato so precej slabi za uporabo kot dielektriki v kondenzatorjih, saj le malo
vplivajo na njihovo kapacitivnost. Zato se uporablja dielektrične polimerne kompozite, kjer
se v polimer vmeša trdne delce z veliko dielektričnostjo. Primeri takih delcev so barijev
titanat (BaTiO3,  ~ 104), magnezijev silikat (Mg3Si4O10(OH)2,  ~ 104), cinkov oksid (ZnO, 6 < 
< 9 ) in drugi (18, 43). Dejanska vrednost dielektrične konstante je odvisna od veliko
faktorjev, med drugim temperature snovi, frekvence merjenja, kristalne urejenosti materiala
in podobno, zato se podatki zanjo le redko najdejo, pa še ti veljajo za zelo določen vzorec in
njegovo pripravo. V večini primerov pa je podatek za dielektrično konstanto podan za celotni
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polimerni kompozit, torej dielektrično tiskarko barvo. Poleg velike dielektričnosti imajo taki
delci lahko tudi druge funkcionalne lastnosti, na primer elektroluminiscenco.
Dielektrična konstanta  polimernih kompozitov se določa z meritvami konkretnih vzorcev.
Nanjo vpliva  polimerne matrike in delcev, ki so v njej, porazdelitev velikosti teh delcev in
njihov porazdelitev po prostoru (polimeru). Tak problem se teoretično navadno opiše s
teorijo efektivnega medija (54). Ta teorija omogoča izračun povprečnih (efektivnih) lastnosti
snovi, ki ima znano geometrijo in porazdelitev nehomogenih vključkov. Teorija velja za
primere, ko se lastnosti sicer nehomogenega materiala lahko pokažejo kot da bi bil homogen
z uporabo efektivnega medija (slika 11). Obstaja več matematičnih pristopov, med katerimi
sta znani zlasti verzija Maxwell-Garnett, ki zahteva enakomerno porazdelitev okroglih delcev
enake velikosti (54) in Genzel-Martin, ki obravnava elipsoidne delce z naključno orientacijo in
različno široko porazdelitvijo velikosti (55, 56). Take metode služijo za razumevanje
makroskopskih pojavov v nehomogeni snovi in zlasti za razvoj ter optimizacijo različnih
dielektričnih kompozitov. Ta pristop so uporabili tudi za optimizacijo dielektričnosti
kompozita BaTiO3 z epoksi polimerom za sitotisk (57–59). Seveda pa so za vsak konkreten
primer potrebne meritve, saj delci nimajo tako pravilnih oblik, da bi bil računski rezultat
prepričljiv.

Slika 11: Dielektrično konstanto polimernega kompozita z dielektričnimi delci d v polimerni matriki
m je mogoče s teorijo efektivnega medija izraziti z efektivno dielektrično konstanto eff; tak medij
poimenujemo efektivni medij (54).

Pri komercialno dosegljivih tiskarskih barvah za tiskano elektroniko je dielektrična konstanta
podana kot podatek proizvajalca.
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2.4.3 Polimeri, primerni za UV sušenje
V splošnem je UV sušeča tiskarska barva sestavljena iz pigmentov (15‒20%), pred-polimerov
kot so monomeri in oligomeri (30‒60%), fotoinicatorjev (5‒10%) in drugih aditivov (1‒5%)
(60). Za osnovne funkcionalne lastnosti utrjene plasti so prav gotovo najpomembnejši
pigmenti, proces UV sušenja/polimerizacije/premreževanja pa zagotavljajo ostale sestavine. Ta
proces lahko poteka z radikalsko polimerizacijo ali pa s kationsko polimerizacijo, odvisno od
uporabljenega polimera.
Pri radikalski polimerizaciji je prvi korak razpad fotoiniciatorja, kar povzroči nastanek
primarnih radikalov. Ko ti reagirajo z monomeri (oligomeri ali pred-polimeri), nastajajo večji
radikali, ki se med seboj vežejo v verige. Ta proces se zaključi (terminacija) bodisi zaradi
slabe/nezadostne reakcije med dvema polimernima radikaloma, ali pa zaradi prenosa
vodikovega atoma iz ene verige na drugo. Pri kationski polimerizaciji zaradi delovanja UV
sevanja nastane kation, ki reagira z monomerom (ta je - ali n- donor) in tako nastanejo
karbokationi. Rast verige se nadaljuje s stopenjskimi adicijami monomerov, terminacija pa
poteče zaradi prenosa vodikovega atoma na anion ali pa z nevtralizacijo z neko nukleofilno
skupino. Pomembna aplikativna razlika med radikalsko in kationsko polimerizacijo je, da se
radikalska začne z UV osvetljevanjem, kar za nadaljevanje procesa ni nujno potrebno.
Kationska polimerizacija pa poteka le ob UV svetlobi. Ker je kationsko polimerizacijo laže
nadzorovati, med UV sušečimi tiskarskimi barvami prevladujejo polimerne osnove, ki
temeljijo na kationski polimerizaciji. To v prvi vrsti določa uporabo ustreznih fotoiniciatorjev.
Proces utrjevanja je odvisen tudi od reaktivnosti pred-polimerov. V splošnem velja, da
reaktivnost pada v vrstnem redu akrilati > metakrilati > alili > vilini, zato UV-sušeče tiskarske
osnove temeljijo na akrilatih. Najpogosteje se uporabljajo epoksi akrilati, poliuretan akrilati
in poliester akrilati. Slabost poliester akrilatov je slaba omočljivost pigmentov. Poliuretan
akrilati se odlikujejo z veliko kemijsko odpornostjo in žilavostjo, poliester akrilati pa z manjšo
viskoznostjo in odlično omočljivostjo pigmentnih delcev (60).
Za akrilate je značilna akrilatna skupina ali akrilatni anion. Ta ima molekularno formulo
CH2=CHCOO, torej vsebuje dve dvojni ogljikovi vezi, ki sta vezani na karbonilno skupino
(slika 12). Taka sestava daje akrilatnemu anionu veliko reaktivnost.

Slika 12: Akrilatni anion (61) .
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Slika 13: Splošna formula epoksi osnove (60).

Splošni zapis epoksi skupine je prikazan na sliki 13, kjer vsak R vsebuje po eno hidroksilno
skupino, torej splošna formula vsebuje n hidroksilnih skupin. Poliuretani vsebujejo značilno
uretansko (karbamatno) vez -NH-(C=O)-O-, poliestri pa estersko skupino (slika 14).

Slika 14: Ester (62).

Molekularno sestavo akrilatov v splošnem zapišemo kot verigo, ki je sestavljena iz osnovnega
gradnika (epoksi-, poliuretan- ali poliester) in epoksi skupin (slika 15). Pri veliki
premreženosti se vse dvojne vezi na akrilatnih skupinah povežejo in dobimo prostorsko
povezan polimer.

Slika 15: Poliuretan akrilat.

Tak polimer je segmentiran, saj je sestavljen iz trdih in mehkih segmentov; trdi segmenti
običajno predstavljajo osnovni polimer, mehki pa akrilat. Tako sestavljeni polimeri imajo več
zanimivih lastnosti, saj kljub dobro definirani obliki v utrjenem stanju ohranjajo razmeroma
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dobro fleksibilnost. Z večanjem premreženosti se fleksibilnost zmanjšuje. Stopnja
premreženja se povečuje v splošnem zaradi prisotnosti vodikovih vezi med (linearnimi)
polimernimi verigami. Čim večja je segmentiranost polimerov (čim manj je mešanja med
obema sestavinama polimera), tem boljša je njegova fleksibilnost v utrjenem stanju.
Fleksibilnost je odvisna tudi od temperature. Med najpomembnejšimi termičnimi lastnostmi,
ki določa take efekte, je temperatura steklastega prehoda (Tg). Gre za reverzibilen prehod
amorfnega polimera iz trdnega in krhkega stanja v steklasti in relativno mehko (fleksibilno)
stanje (63). Značilnost večine segmentiranih polimerov je obstoj dveh steklastih prehodov,
kjer eden ustreza steklastemu prehodu mehkega, drugi pa trdega segmenta. Temperatura
steklastega prehoda mehkega segmenta je v splošnem nižja od temperature steklastega
prehoda trdega segmenta.
Termične lastnosti merimo z diferenčno kalorimetrijo (DSC, ang. differential scanning
calorimetry), stopnjo polimerizacije (pretvorbo dvojnih vezi v enojne) in premreženost
(prisotnost vodikovih vezi) pa z infrardečo spektroskopijo (IR). Uporaba obeh metod za
potrebe naše analize je prikazana v eksperimentalnem delu.

2.5 Tiskovni materiali za tiskano elektroniko
Prednost tiskane elektronike so gibke tiskovne podlage. Delimo jih v polimerne in papirne.
Pomembna razlika med njima je v materialu in v lastnostih površine. Papirne podlage imajo
praviloma bistveno večjo površinsko hrapavost kot polimerne. Prednost polimernih podlag je
tudi njihova transparentnost, vendar pa je že zaslediti poročila o transparentnem papirju, ki
je narejen in nanoceluloze (34).
Uporaba papirnih tiskovnih podlag je aktualna zaradi več razlogov kot so nizka cena (tudi 10
in večkrat cenejše od polimernih folij), velika sposobnost recikliranja ter ogromna produkcija
(tudi 100 km/h in več). Ker večina embalaže temelji na papirnih materialih, je papir tudi zelo
želena tiskovna podlaga za nizkocenovno tiskano elektroniko na pametni embalaži. Zato je
tisk elektronike na papirne podlage velik izziv. Papir ni le bolj hrapav od polimernih folij,
ampak je tudi porozen in ima veliko večjo vpojnost. Ti dve lastnosti sta za veliko aplikacij
slabi, vendar lahko najdemo tudi take, ki lahko ugodno izkoristijo poroznost in vpojnost.
Analiza teh prednosti je privedla do termina »papirna elektronika« (ang. paper electronics)
(41). Med pomembnimi lastnostmi papirja je tudi prepogljivost, zaradi katere lahko
pripravimo zanimive strukture tudi z gubanjem papirja. To so že izkoristili za zanimive 3D
aplikacije (64). Pomembno dejstvo je, da niti papir niti tisk nista bila razvita za potrebe
elektronike, zato pri tiskanju elektronike na papir naletimo na več problemov.
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2.6 Večplastni tisk
Pri tisku elektronike se srečamo s posebnimi zahtevami večplastnega tiska, ki niso poznane
pri konvencionalnem tisku. V splošnem je enoplastnih struktur zelo malo, večina zahteva več
plasti z različnimi lastnostmi, ki naj se tiskajo druga vrh druge. Pri tem naletimo v grobem na
dva problema, problem podlage in problem robov/skladja.
Ko tiskamo prvo (spodnjo) plast, je pomembna potiskljivost same tiskovne podlage (papirja).
V tem primeru imamo vpliv vpojnosti podlage. Prva plast po definiciji popolnoma prekrije
podlago, zato so pogoji za tisk vsake naslednje plasti popolnoma drugačni.
Za električno funkcionalnost je pomembno tudi, da je meja med plastmi jasna in kolikor je
mogoče ravna. Tako pričakujemo, da je meja prevodnik‒dielektrik dobro določena in ni
mešanja obeh snovi. Pričakujemo tudi, da je vsaka plast enakomerno debela preko celotne
površine. Če temu ni tako, imamo težave na primer s tiskanimi kondenzatorji, saj pogoje za
preboj določa najmanjša razdalja med obema prevodnima plastema (to je najmanjša
debelina dielektrika), kapacitivnost pa povprečna debelina dielektrika.
Posebna pozornost pri večplastnem tisku mora veljati lovljenju skladja. To pomeni, da se
morajo robovi vrhnjih plasti natanko ujemati z robovi spodnjih. Pri tisku kondenzatorjev to
pomeni tudi, da zagotovimo pogoje, pri katerih ne bo prišlo do stika med zgornjo in spodnjo
plastjo prevodnika na robovih kondenzatorja. Primerov takih potreb je obilo, zato je problem
resen, posebno pri visokonakladnem tisku. Problem je velik tudi zaradi R2R izvedb tiska, kjer
je več tiskovnih rol. Te previjajo tiskovni material, kar je izpostavljeno različnim zamikom in
potegom. Če želimo zagotoviti najvišjo možno kakovost večplastnega tiska, je potrebno
skrbno nadzirati take dilatacije. V ta namen so razvili tudi poseben matematičen model, ki
zagotavlja maksimalno možno resolucijo in skladje tiska večplastne elektronike (65).

27

3 Eksperimentalni del
Eksperimentalni del obsega pregled materialov in pripomočkov, ki smo jih uporabili pri
raziskavah, ter opis metod za analizo vzorcev za pasivne elemente tiskane elektronike. Od
materialov smo potrebovali funkcionalne tiskarske barve (električne prevodnike in
dielektrike) ter različne tiskovne materiale (papirje), na katere smo s tehniko sitotiska z
uporabo različnih tiskovnih form natisnili različne pasivne elemente tiskane elektronike. V
primeru enoplastnega tiska vsaka tiskovna forma vsebuje oblike različnih elektronskih
elementov, v primeru večplastnega tiska pa je na vsaki tiskovni formi vsebovana le oblika
ene od plasti. Tako pripravljene vzorce smo analizirali glede na fizikalne, kemijske in
električne lastnosti z različnimi metodami. Cilj analize je bil ugotoviti povezavo med
snovnimi, topološkimi in električnimi lastnostmi vzorcev.

3.1 Materiali
Materiali obsegajo funkcionalne tiskarske barve in tiskovni material.

3.1.1 Električno funkcionalne tiskarske barve
Za pripravo pasivnih elementov tiskane elektronike potrebujemo električne prevodnike in
izolatorje/dielektrike. Da bi se odločili o konkretni izbiri, smo najprej opravili obsežen
pregled podatkov o polimernih materialih, za katere proizvajalci navajajo električne lastnosti
in so potencialno zanimivi za tisk. Opravljeno je bilo obširno poizvedovanje na svetovnem
spletu. Izkaže se, da se najpogosteje podaja zgolj električna upornost/prevodnost, drugi
podatki (dielektričnost in prebojna napetost za dielektrike ter mobilnost prostih nosilcev
naboja in energija špranje za polprevodnike) pa bistveno redkeje oziroma le izjemoma. Vse
zbrane podatke smo uredili v logaritemski diagram električne upornosti komercialno
dosegljivih funkcionalnih tiskarskih barv za tiskano elektroniko. Največjo električno upornost
imajo polimeri kot je poliester, polikarbonat, akril in kompoziti z dielektričnimi delci. Njihova
električna upornost je med 1014 in 102 cm. Električno prevodni materiali imajo upornost pod
1 cm in v najboljšem primeru (polimerni kompoziti s srebrnimi delci) dosežejo 10-5 cm. Tudi
najboljši prevodniki imajo vsaj red velikosti večjo električno upornost od najboljšega
prevodnika, srebra (10-6 cm) (slika 16) (66). Ta diagram je služil za izbiro tiskarskih barv za
potrebe te raziskave.
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Slika 16: Logaritemski diagram specifične upornosti materialov, ki so primerni za električno
funkcionalne tiskarske barve. Z rdečo barvo so označene izbrane tiskarske barve.

Glede na internetno poizvedovanje, podatke proizvajalcev, razpoložljivost in možnost
nakupa smo izbrali tri vrste prevodnih tiskarskih barv s srebrovimi delci (označeno z Ag1, Ag2
in Ag3) ter eno dielektrično tiskarsko barvo (D). Vsi podatki, ki smo jih imeli ob nakupu, so
zbrani v preglednici 1. Ti podatki so: tržno ime, proizvajalec, okvirna sestava, namembnost,
gostota, okvirna velikost funkcionalnih delcev, vsebnost suhe snovi, viskoznost tiskarske
barve, priporočeno sito za sitotisk, priporočeni pogoji sušenja, plastna upornost odtisov z
debelino 25 m, prebojna napetost takih odtisov, dielektrična konstanta suhega filma ter
shranjevanje in rok trajanja tiskarske barve.
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Preglednica 1: Lastnosti izbranih električno funkcionalnih tiskarskih barv (podatki proizvajalca).
Nekateri podatki niso podani za vse tiskarske barve, npr. dielektrična konstanta in prebojna napetost,
ki so relevantni le za dielektrično tiskarsko barvo (D).
Oznaka
Lastnosti
Tržno ime

Ag1

Ag2

Ag3

D

Electrodag 418-SS

Electrodag PM-470

LuxPrint 9145

Electrodag 452-SS

Acheson

Acheson

DuPont

Acheson

Sestava tiskarske
barve

Ag luske,
termoplastično
vezivo

Ag luske,
termoplastično vezivo

Ag mini luske, DuPont
8211 (karbitol acetat ali
etilen diacetat)

pigment:
magnezijev silikat,
vezivo: uretan
akrilat

Namembnost

nizkonapetostna
vezja na gibkih
tiskovnih
materialih

sitotisk RFID anten na
papirne ali poliestrske
tiskovne materiale

elektroluminiscentni
(EL) prevodni (Ag)
material za sitotisk EL
sijalk

za izolacijo in
električno zaščito
tiskanih
elementov

2000

2140

*

1250 ‒ 1270

*

do 10 μm

do 2 μm

58‒62 (110 °C)

63‒69 (150 °C)

100

11‒14

20‒100

12

- monofilamentno
poliesterno sito
(68‒110 niti/cm)
- nerjaveče jeklo
(90‒154 niti/cm)

- monofilamentno
poliesterno sito
(64‒120 niti/cm)
- nerjaveče jeklo
(68‒130 niti/cm)
- 10‒40 μm

- 31‒43 niti/cm,
- debelina emulzije
12‒15 μm

- monofilamentno
poliesterno sito
(62‒120 niti/cm)
- nerjaveče jeklo
(77‒160 niti/cm)

90 °C/30 minut ali
120 °C/15 minut

15 minut pri 120 °C

5 minut pri 130 °C

UV utrjevanje, vsaj
2
0,3‒0,6 J/cm

Plastna
upornost
25 μm debele
plasti [Ω/□]

< 0,030 (25 m)

0,008‒0,015
(pri priporočenem
sušenju)

< 0,050

> 10

Prebojna
napetost (V)
(25 μm,
izmenična
napetost)

**

**

**

2400 > 1500

Dielektrična
konstanta

**

**

**

5,08

Proizvajalec

3

Gostota kg/m 
Velikost
funkcionalnih
delcev
Vsebnost suhe
snovi [%]

65,6‒67,5

Viskoznost
tiskarske barve
[Pas]

10–30

Priporočeno
sito

Priporočeno
sušenje

*

9

* ni podatka
** podatek ni relevanten
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3.1.2 Tiskovni materiali
Za potrebe naše raziskave so bili uporabljeni različni tiskovni materiali (papirji) z različnimi
lastnostmi: papir, ki je namenjen tisku elektronike, dva obojestransko premazana papirja z
različno gladkostjo, sintetični dvostransko impregnirani papir in nepremazan strojno glajen.
Pomembna je razlika v njihovi površinski obdelavi, s katero smo želeli preveriti uporabnost
različno gladkih površin za tisk pasivnih elektronskih elementov in v kemijskih lastnostih
površine. Lastnosti izbranih papirjev (podatki proizvajalca) so podane v preglednici 2.

Preglednica 2: Uporabljeni tiskovni materiali in njihove karakteristike (podatki proizvajalca).
Vrsta papirja

Pe:smart

Biomatt

Biogloss

Proizvajalec

Next-level paper
Felix Schoeller

papirnica Vevče

papirnica Vevče

Gramatura
2
[g/m ]
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3.2 Tiskovni pripomočki
Tisk vseh vzorcev tiskane elektronike je potekal s sitotiskom. V ta namen smo oblikovali več
tiskovnih form, ki omogočajo vsa potrebna testiranja. Z njimi smo pripravili več sit z različno
gostoto mrežic. Za osnovna testiranja smo pripravili vzorce s slojnikom na različne podlage,
odvisno od vrste analize. Odtise smo sušili termično (prevodne plasti) in z UV sušenjem
(dielektrične plasti). Za analizo smo uporabljali različne metode za merjenje električnih in
geometrijskih lastnosti natisnjenih elementov pasivne elektronike, ter za analizo kemijskih
lastnosti vzorcev.

3.2.1 Tiskovne forme
Oblikovali smo več tiskovnih form, ki vsebujejo oblike, potrebne za tisk enoplastnih in
večplastnih pasivnih elektronskih elementov. Enoplastno smo oblikovali prevodne poti,
tuljave in upornike, večplastno pa ploščate kondenzatorje in večnivojske tuljave. Pripravili
smo tudi oblike, namenjene testiranju kakovosti tiska (tiskovni prehodnosti) in take, ki smo
jih uporabili za poravnavo večplastnega tiska (lovljenje skladja). Vse tiskovne forme smo
izdelali v velikosti A4 (210 x 297 mm), vsaka pa je vsebovala več elementov.
Obliko elementov za potrebe različnih analiz (kakovost in električne lastnosti odtisa) smo
narisali s pomočjo programa Word Visio (Microsoft Office 2010). Te elemente smo zbrali na
več tiskovnih form. Tiskovna forma TF1 vsebuje elemente za merjenje upornosti (R), različne
linije (X) in tuljave (L). Tiskovna forma TF2 vsebuje strukture za določitev kakovost odtisa (K)
in za merjenje upornosti (R). Ti dve tiskovni formi sta namenjeni za enoplastni tisk in sta bili
odtisnjeni enoplastno na različne tiskovne podlage. Pri tem smo uporabili le prevodne
tiskarske barve (slika 17).
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Slika 17: Tiskovni formi TF1 in TF2 za enoplastne odtise. L1—L3 so tuljave, R1—R5 so strukture za
merjenje upornosti, X1—X14 so različne linije za analizo oblike natisnjenih linij, K1—K3 pa so
strukture za določitev kakovosti odtisa.

Za večplastne pasivne elektronske elemente, kot sta kondenzator in večnivojska tuljava oz.
UHF antena smo pripravili tri nivojsko formo (TF3). Ta zajema spodnjo prevodno plast (TF3a),
vmesno dielektrično plast (TF3b) in zgornjo prevodno plast (TF3c) (slika 18). Tiskovna forma
TF3 je namenjena 3-plastnemu odtisu. Vsebuje naslednje elektronske elemente:
kondenzatorje (C), strukture za merjenje upornosti (R), UHF anteno (A) ter strukture za
analizo prebojev oz. napak v tisku (E). Velikost in položaj posameznega elementa mora biti
popolnoma usklajen med vsemi tremi nivoji, kar omogoča ustrezno prekrivanje plasti pri
tisku. V vseh štirih kotih forme smo pripravili posebne oblike za poravnavo tiskane plasti na
spodnje ležeče. Te oblike pomagajo pri uravnavanju skladja. Shema triplastnega tiska,
narejena s kombinacijo TF3a, TF3b in TF3c je prikazana na sliki 19.
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Slika 18: Tiskovne forme za triplastni tisk: spodnja prevodna plast (TF3a), vmesna plast dielektrika
(TF3b) in zgornja prevodna plast (TF3c). Na njih so oblike, potrebne za tisk ploščatih kondenzatorjev
(C1—C3), dvonivojske antene (A), strukture za analizo prebojev oz. napak v tisku (E1—E2), ter
strukture za merjenje upornosti (R6—R8).

Legenda:
a
b
a+b
b+c
a+b+c

Slika 19: Shematični prikaz triplastnega odtisa. Posamezni deli vsebujejo je plast a (spodnja prevodna
plast) ali plast b (plast dielektrika), lahko pa so kombinacije dveh ali vseh treh plasti (glej legendo).
Posamezni deli vsebujejo kondenzatorje (C1—C3), dvonivojsko tuljavo (A), strukture za analizo napak
v tisku (E1 in E2) ter strukture za merjenje električne upornosti (R6—R8, Kelvinovi križi).
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3.2.2 Tiskarska sita
Za tiskarska sita potrebujemo okvirje, na katere se napne ustrezne mrežice. Na napete
mrežice se nanese plast svetlobno občutljivega polimera (fotorezist, ang. photoresist), ki se
ga osvetli z UV osvetljevalko preko tiskovne forme. Osvetljeni deli fotorezista se
polimerizirajo in utrdijo, iz neosvetljenih delov sita pa se ga odstrani.
Uporabili smo sita velikosti 54x30 cm, z aluminijastim okvirjem profila 2x2 cm. Mrežice so
bile napete s silo 13 N. Uporabili smo sita z različnimi poliestrskimi mrežicami (Sefar). Podatki
o uporabljenih mrežicah (podatki proizvajalca) so zbrani v preglednici 3. Podani so tudi
podatki o namembnosti posameznih sit.
Vse sitotiskarske mrežice so iz površinsko obdelanih poliestrskih vlaken (PET1500), rumene
barve v vezavi platno.
Preglednica 3: Uporabljene sitotiskarske mrežice – gostota niti, debelina niti, odprtost mrežice in
teoretični volumen tiskarske barve, ki ga prepušča. Namembnost posamezne mrežice je podana s
tiskovno formo, ki smo jo pripravili na sito z izbrano mrežico.
Gostota niti
-1
(cm )

Debelina niti
(m)

Odprtost
(%)

Teoretični volumen
3
2
(cm /m )

Namen

62

64

30,1

30,4

TF1, TF2, TF3a, TF3c

77

55

26,5

23,3

TF2

120

34

29,6

16,3

TF2, TF3b

3.3 Priprava vzorcev
Nekaj začetnih poskusov smo naredili s slojnikom, da bi preverili način sušenja in osnovne
operativne lastnosti vsake tiskarske barve. Vsi vzorci pasivnih elektronskih struktur so bili
natisnjeni s sitotiskom.
3.3.1 Nanos tiskarske barve s slojnikom
Prve poskuse lastnosti tiskarskih barv smo opravili s slojnikom. Uporabili smo »Cube
applicator« proizvajalca Sheen Instruments Ltd, England, ki ima dve odprtini za izpust tekoče
tiskarske barve, z debelinama 38 in 76 m. Ko v slojnik damo tiskarsko barvo in potegnemo z
njim po podlagi, se zaradi odprtine v njem tvori tanka plast tiskarske barve, katere debelina
približno ustreza velikosti odprtine slojnika. Enakomernost sloja je odvisna od potega po
podlagi. Za doseganje bolj ravnih oblik smo konstruirali kovinsko držalo za slojnik, ki
omogoča lažje potege (slika 20). Ko se plast posuši, je debelina v splošnem manjša od
velikosti uporabljene odprtine. Plasti, ki jih pripravimo s slojnikom, približno ustrezajo tistim,
ki bi jih pripravili s sitotiskom.
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Slika 20: Slojnik za ročno nanašanje plasti in kovinsko držalo.

3.3.2 Sitotisk
Za tisk vzorcev elektronskih elementov smo uporabili polavtomatski sitotiskarski stroj SD 05
(RokuPrint, Nemčija) (slika 21). Elektronski elementi so se tiskali večplastno, kar zahteva
natančnost pri skladju. Ker pa je stroj polavtomatski, ni omogočal natančne postavitve
tiskovnega materiala. Problem smo rešili z distančnikom, izdelanim iz kartona, ki smo ga
nalepili na pomično mizico.

Slika 21: Uporabljeni sitotiskarski stroj SD 05.
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3.3.3 Sušenje vzorcev
Za sušenje vzorcev smo uporabili dva načina: termično in UV sušenje.
Termično sušenje
Za termično sušenje odtisov smo uporabili sušilni tunel (podjetja Know-how) z velikostjo 120 x
80 x 60 cm. V notranjosti so IR luči, ki segrevajo komoro z nastavljivo temperaturo 10 – 300 C.
Nosilni trak, kamor položimo vzorce, je iz kovinskih spiral, ventilator pa mogoča enakomerno
razporeditev toplote v komori (slika 22).

Slika 22: Sušenje odtisov z vročim zrakom skozi sušilni tunel.

Dejansko temperaturo vzorcev, ki se pomikajo skozi sušilni kanal, smo izmerili s pomočjo
posebnega termometra, ki meri temperaturo površin. V ta namen smo uporabili Spot Check
Series Surface Thermometer (PTC instruments, ZDA) (slika 23).

Slika 23: Termometer, s katerim smo izmerili površinske temperature vzorcev v IR sušilnem kanalu (67).
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UV sušenje
UV sušenje odtisov smo opravili v laboratorijskem UV sušilnem kanalu Aktiprint L 101 UV
Technigraf (Nemčija) (slika 24). Ta ima srednjetlačno živosrebrovo sijalko z UV sevanjem od
200400 nm in izsevano močjo 120 W/cm2. Sušilec omogoča uravnavanje količine UV
sevanja, ki pade na vzorec, s pomočjo dveh potenciometrov. S prvim se nastavi moč sijalke
med 40100%, z drugim pa hitrost tekočega traku, na katerega položimo vzorce, med 335
m/min. Širina tekočega traku je 120 mm. S pomočjo zračnega podtlaka se vzorec, ki potuje
po tekočem traku, dobro pritrdi na površino traku.

Slika 24: UV sušilnik Aktiprint L Technigraf.

Količino UV sevanja, ki jo prejme vzorec pri sušenju v UV sušilnem kanalu, smo določili s
pomočjo UV integratorja (Technigraf, Nemčija). To je merilna plošča premera 110 mm in
debeline 13 mm, ki ima vgrajen UV detektor. Ta zbira UV sevanje v območju med 320‒420
nm, ki pade na vzorec med prehodom skozi sušilni kanal, na LCD zaslonu na drugi strani
merilnika pa se izpiše količina prejete UV sevanja v mJ/cm2 (slika 25). Taki integratorji se
uporabljajo v tiskarnah za preprosto kontrolo izseva UV sijalk. Te se namreč starajo in s
starostjo pada količina izsevane svetlobe, kar vpliva na sušenje odtisov.
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Slika 25: UV integrator.

S pomočjo UV integratorja lahko izmerimo količino UV sevanja pri različnih hitrostih
tekočega traku za različne moči UV sijalk (slika 26). Tako dobimo umeritvene krivulje za
določanje količine UV svetlobe, ki pade na vzorec v naši aparaturi pri danih pogojih (moč UV
sijalke, hitrost tekočega traku).

Slika 26: Količina UV svetlobe, ki pade na vzorec v UV sušilnem sistemu pri različnih močeh sijalke v
odvisnosti od hitrosti tekočega traku.
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3.4 Analizne metode
Za analizo tiskane elektronike je možno uporabiti praktično katerokoli metodo, ki lahko da
uporabne rezultate. Posebnost tiskane elektronike je vrednotenje kakovosti robov tiskanih
linij in ustreznost skladja. V ta namen je ugodna slikovna analiza posnetkov odtisov, ki so
narejeni z običajno kamero, optičnim mikroskopom ali pa z vrstičnim elektronskim
mikroskopom SEM (angl. scanning electron microscope). Dobra metoda za vrednotenje je
tudi profilometrija. Z njo lahko določamo debelino in profil tiska. V primeru zelo tankih plasti
je potrebno uporabiti mikroskop na atomsko silo AFM (angl. atomic force microscopy).
Posebnega pomena je analiza snovnih lastnosti kot sta molekularna in elementna analiza. Za
študij molekularne sestave se uporabljata infrardeča in Ramanova spektroskopija. To je
posebno pomembno pri analizi stopnje polimerizacije UV sušečih tiskarskih barv. Zelo
zanimive so tudi termične lastnosti.
V našem delu smo analizirali nekatere lastnosti uporabljenih tiskarskih materialov (tiskarskih
barv in tiskovnih podlag) ter zlasti lastnosti vzorcev tiskane elektronike. Uporabljene metode
delimo po namenu v tri skupine :




merjenje električnih lastnosti
analiza kakovosti odtisov
analiza termičnih in kemijskih lastnosti

3.4.1 Merjenje električnih lastnosti
Za raziskave električnih lastnosti pasivnih elektronskih elementov smo uporabili meritve
električne upornosti potiskanih plasti in kapacitete ploščatih kondenzatorjev. Prva meritev se
nanaša na enoplastni tisk, druga pa na triplastnega.

Električna upornost/prevodnost
Merjenje električne upornosti se lahko izvede na več načinov; v vseh določamo električni
tok, ki steče med kontaktoma na prevodni plasti v znani medsebojni razdalji. Pri taki meritvi
igrajo zelo pomembno vlogo električne izgube na kontaktih, ki se jih izognemo s
štiritočkovno meritvijo. Ta meritev je najpomembnejši način merjenja električne upornosti
enakomerno debelih prevodnih plasti. V bistvu gre za merjenje plastne upornosti (enačba 9).

Ena od možnih geometrij za merjenje plastne upornosti s štiritočkovno metodo je prikazana
na sliki 27. V taki izvedbi imamo 4 merilne žičke (sonde), ki so postavljene v isti liniji z enakim
razmikom (s), ki je navadno enak 1 mm. Pri meritvi vzorcu (npr. prevodni plasti) vsiljujemo
tok in merimo napetost. Na sondi 1 in 4 vsiljujemo električni tok, medtem ko električno
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napetost merimo med sondama 2 in 3. Možne so tudi druge geometrije merjenja (npr. 1, 3 in
2, 4), vendar je v skladu s tem treba upoštevati tudi ustrezen korekcijski faktor.

Slika 27: Geometrija merjenja plastne upornosti pri uporabljeni štiritočkovni metodi, povzeto po lit.
viru (68).

Plastno upornost Rp izračunamo po enačbi:
Rp = 2π·s·F ×(V/I); [Ω/□]

[9]

Kjer je I vsiljeni tok, V izmerjena napetost, s je razmik med merskimi sondami, F pa je
korekcijski faktor. Poznamo več tipov korekcijskih faktorjev, ki upoštevajo napake zaradi
meritev pri robu plasti, debeline plasti in položaja sond pri merjenju. Tako lahko faktor F
izrazimo kot:
F = F1·F3·[(ln(2)·F2)/π]

[10]

Kjer je F1 korekcijski faktor za debelino plasti, F2 za dimenzije vzorca in F3 za meritve
izmerjene, pri robovih vzorca. Pri meritvi je potrebno upoštevati tudi korekcijo meritev v
primeru, da je podlaga pod merjenim vzorcem prevodna ali neprevodna (68).
Pri merjenju plastne upornosti tankih plasti, kjer je debelina plasti manjša od s/2 je potrebno
uporabiti enačbo:
Rsh = π/ln(2)×V/I = 4,532× V/I; [Ω/□]

[11]

Možna geometrija izvedbe štiritočkovne meritve električne upornosti / prevodnosti je
prikazana na sliki 28. Na prevodno plast velikosti 3x1 cm pripravimo kontakte kot kaže slika.
V našem primeru smo kontaktne žičke (visoko čisti aluminij, Heraeus, Nemčija) prilepili s
prevodnim lepilom (na epoksi osnovi, EpoTek, Nemčija). Na zunanji žički priključimo
enosmerni električni tok I in izmerimo padec napetosti Ux na notranjih kontaktih potiskane
linije. S tem načinom merjenja rezultati predstavljajo samo upor med notranjimi kontakti
odtisnjenih linij. Prevodnost  odtisnjenih linij debeline d se izračuna z izmerjenim padcem
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napetosti Ux in znanim tokom I (slika 28, enačba 12) (14). Prikazana geometrija merjenja
omogoča, da so korekcijski faktorji (enačbe 9–11) zanemarljivi, vendar zahteva tisk take
oblike prevodne plasti in pripravo dobrih merilnih kontaktov.


Ux š
  d ;   cm
I l

[12]

Slika 28: Skica merjenje električne prevodnosti s štiritočkovno metodo.

Iz literature je poznana še ena dobra izvedba štiritočkovne meritve električne upornosti
tankih plasti, Kelvinov upor oziroma Kelvinov križ. Ta se uporablja za merjenje električne
upornosti/prevodnosti med plastmi in izhaja iz testiranj kontaktov med posameznimi plastmi
v planarnih mikroelektronskih elementih (69).To strukturo smo uporabili na tiskovnih formah
za triplastni tisk (glej TF3a, TF3b in TF3c  slika 17 in TF3  slika 18).

Kapacitivnost kondenzatorjev
Kapacitivnost – C idealnega kondenzatorja je razmerje med tokom in odvodom napetosti po
času. Realni kondenzator ima zaradi izgub v dielektriku poleg kapacitivnosti še določeno
izolacijsko upornost. V nasprotju s tuljavo, kjer razmerje med ohmsko upornostjo in
induktivnostjo določa faktor kvalitete Q, pa pri kondenzatorju uporabljamo pojem faktor
izgub (tudi faktor disipacije d), ki je obratna vrednost faktorja kvalitete Q in jo računamo kot
tangens izgubnega kota δ. Za zaporedno nadomestno vezje je:

tg    Rs  Cs

[13]
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in za vzporedno:

tg  d 

1
  Rp  C p

[14]

Zaradi odvoda (spremembe) napetosti po času, lahko kapacitivnost merimo z izmeničnim
signalom ali pa ob prehodnem pojavu, ko se kondenzator polni ali prazni (70).
Te meritve smo izvedli s pomočjo Agilent 4284A precision LCR meter (model Cs-Rs) pri
frekvenci 1 MHz.

Analiza kakovosti odtisov
Za kakovost odtisov pasivnih elementov tiskane elektronike je pomemben dober oprijem,
enakomerna debelina plasti, dobro definirana oblika posebno na robovih, ustrezna
hrapavost, dobro skladje in podobno.
Oprijem smo testirali s »cross-cut« testom (metoda s križnim rezom), katerega določa
standard ISO 2409:1997, ki se uporablja pri preskusu oprijema z zarezovanjem rešetke za
premaze in lake na kovinski podlagi (71). Test smo izvedli z napravo Byko-cut universal (slika
29), ki ima šest rezil (razmik med rezili 1 mm). Na posameznih odtisih smo naredili 75 mm
dolge zareze v vodoravni in navpični smeri, nato smo čez zarezo prilepili lepilni trak, širok 25
mm in z adhezijo 10 ± 1 N. Po 5-ih minutah smo lepilni trak potegnili dol v 0,5–1 sekundi pod
kotom 60°. Na koncu smo testirane odtise ocenili po kriterijih standarda od 0 do 5, kjer je 0
najboljša ocena, 5 pa najslabša.

Slika 29: Naprava Byko-cut universal (72).

Debelino, obliko in površinsko hrapavost tiskanih obliki smo analizirali z merjenjem profila
površine vzorca v dani smeri. V ta namen uporabljamo profilometer. To je naprava, ki v
osnovni izvedbi z iglo drsi po površini vzorca in zapisuje odmik od referenčne ravnine. Na
koncu igle je diamantna konica premera 2 μm, pomike pa zaznava elektromehanski sistem. S
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profilometrom merimo stanje površine (hrapavost, valovitost, obliko); če vzorec posebej
pripravimo, lahko merimo tudi debelino tanke plasti in notranje napetosti v plasti. V naših
analizah smo uporabljali profilometer Talysurf (Rank Taylor Hobson series 2).
Za merjenje debeline moramo vzorec posebej pripraviti, da dobimo stopnico. To lahko
naredimo tako, da pred nanosom tanke plasti del vzorca prekrijemo z masko ali kako
drugače omejimo nanos plasti le na del površine tiskovnega materiala (slika 30). Namesto
tega lahko del plasti tudi odjedkamo. Višino pripravljene stopnice izmerimo s profilometrom.
Meritev je enostavna in natančna, težave pa lahko povzroča zaobljena oblika stopnice in
morebitna ukrivljenost vzorca zaradi notranjih ali termičnih napetosti, kar nam oteži
natančen odčitek debeline plasti. Težave z ukrivljenostjo vzorca so bolj izrazite pri debelejših
plasteh (nad nekaj m), metoda pa je navzdol omejena z natančnostjo profilometra. Pri
najmodernejših napravah je to lahko pod 1 nm. Če je plast premehka, jo lahko z diamantno
konico profilometra poškodujemo in tako izmerimo premajhno vrednost.

Slika 30: Shema priprave vzorca za merjenje debeline tanke plasti na površini podlage s
profilometrom.

Obliko potiskanih vzorcev smo analizirali tudi s pomočjo posnetkov z optičnim mikroskopom.
V ta namen smo uporabljali DigiMicro USB Digital Microscope, 1.3 Mega Pixel), Leica
Microsystem EZ4 D. Optični mikroskop ima integrirane svetleče diode za osvetljevanje in za
presvetljevanje. Območje povečave je 8× do 35× (z 10× okularjema). Mikroskop ima
integrirano CMOS kamero s 3,0 megapiksli in je povezan z računalnikom z USB 2.0 kablom. S
pomočjo programske opreme na računalniku upravljamo in obdelujemo zajete slike.
Za analizo oblik robov potiskanih elementov smo uporabili vrstični elektronski mikroskop
SEM. Ta je namenjen študiju površine, morfologije, topografije površin in velikosti delcev, s
katero se lahko napove tudi kakovost končnega odtisa. SEM sliko tvorijo sekundarni
elektroni, ki jih iz preparata izbija primarni žarek, ki od točke do točke pregleduje preparat.
Število izbitih sekundarnih elektronov je odvisno od kota, pod katerim objekt zadane
primarni elektronski žarek. Če ga zadene pod pravim kotom, se iz točke na objektu sprosti le
malo sekundarnih elektronov. Tako nastane temnejša točka na zaslonu. Če pa je objekt
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nagnjen in žarek pada poševno, število izbitih elektronov naraste zaradi daljše poti, ki jo
naredi primarni žarek ob površju preparata. Posledica je svetlejša točka na zaslonu. Od
reliefa objekta je torej odvisno število sekundarnih elektronov, ki se porajajo v posameznih
točkah. Slika, ki nastane na zaslonu, nam tako predstavlja relief objekta in odkriva prostorsko
vizijo mikrosveta.
Vzorci za SEM morajo biti električno prevodni, obstojni v vakuumu in neobčutljivi za lokalno
segrevanje, ki nastane pri interakciji elektronov z materialom. Neprevodne vzorce moramo
pripraviti tako, da na površino vzorcev nanesemo tanko plast kovine ali plast ogljika debeline
od 5 nm do 40 nm. Kovinske plasti (Au, Pt, Au-Pd, Cr, ...) napršujemo z metodo
magnetronskega ionskega naprševanja v argonovi plazmi ali z naparevanjem kovine v
visokem vakuumu (< 10–4 Pa). Ogljik nanašamo z naparevanjem iz grafitne nitke ali grafitne
elektrode. Za preiskave mikrostrukturnih lastnosti materialov se pogosto uporablja klasična
metalografska priprava poliranih površin vzorcev in kemijsko ali termično jedkanje.
Vsi SEM posnetki so bili narejeni z mikroskopom na poljsko emisijo (angl. field emission) Karl
Zeiss Supra 35VP. Aparatura je opremljena tudi z energijskim disperzijskim analizatorjem
žarkov X (EDS, Oxford INCA 400). EDS omogoča elementno kvalitativno in kvantitativno
analizo po elementi sestavi posameznih faz oziroma izbranega področja vzorca. Poleg tega se
lahko določi še porazdelitev izbranega elementa vzdolž določene črte (linijska analiza) ali po
celotni izbrani površini (»mapping« analiza). Z elementno analizo določamo, kateri elementi
so prisotni v strukturi organske spojine: ogljik, vodik, dušik, žveplo in halogeni elementi.

3.4.2 Analiza termičnih lastnosti
Lastnosti polimernih materialov so zelo odvisne od temperature in od njihovih termičnih
lastnosti. Pri dovolj nizkih temperaturah so namreč polimeri trdi, togi in krhki. Pri višjih
temperaturah postanejo delno gibljivi oziroma elastični zaradi gibanja koncev polimernih
verig ali pa posameznih segmentov v njih. Pri še višjih temperaturah se polimerni materiali
spremenijo v viskozno tekočino. Temperature, kjer se zgodita ti dve spremembi, sta
karakteristični za vsako polimerno snov. Ni odveč poudariti da je temperatura prehoda snovi
iz toge v elastično zelo pomembna za aplikacijo v tiskani elektroniki, saj ima uporaba gibkih
podlag smisel le pri tisku elastičnih materialov.
Pri polimerih sta zanimiva dva termična oz. fazna prehoda: tališče s temperaturo Tm, kjer
snov preide iz trdne v tekočo fazo, in zmehčišče oz. steklasti prehod s temperaturo Tg, kjer
snov preide iz toge in krhke (nefleksibilne) v elastično stanje z delno gibljivostjo. Pri obeh
prehodih se močno spremenijo mehanske lastnosti polimerne snovi. Prehoda potekata v
širšem temperaturnem območju (vsaj 20 C), karakteristična temperatura prehoda pa je
določena z značilno točko uporabljene meritve. Število prehodov, karakteristična
temperatura in širina prehoda so odvisni od lastnosti snovi in določajo tudi njihovo uporabo.
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Delno kristalinični polimeri imajo oba prehoda, amorfni pa le enega. Polimeri, ki so
sestavljeni iz več različnih polimernih segmentov (kopolimeri), imajo lahko več steklastih
prehodov, ki pomenijo mehčanje posameznega segmenta.
Toplotne prehode merimo s spremembami ustreznih lastnosti snovi (npr. volumen,
specifična toplotam mehanske lastnosti) v odvisnosti od temperature. Najpogostejše se
uporablja diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC, angl. differential scanning calorimetry).
Pri taki meritvi segrevamo ali ohlajamo vzorčno in referenčno celico ločeno z dvema
grelcema tako, da imata vzorec in referenčni material enako temperaturo. Merimo razliko v
toplotnem toku med obema grelcema v odvisnosti od časa ter zapisujemo razliko v
toplotnem toku med obema grelcema kot funkcijo temperature. Do te razlike pride zaradi
endotermnih ali eksotermnih sprememb v vzorcu. Temperaturo programirano zvišujemo ali
znižujemo z določeno nastavljivo hitrostjo. Za merjenje steklastega prehoda navadno
uporabljamo večje hitrosti (npr. 10 K/min), za natančno merjenje tališč pa je bolj ugodna
manjša hitrost, npr. 2 K/min.
DSC daje krivulje odvisnosti toplotnega toka v odvisnosti od temperature. Pri pozitivnem
predznaku toplotnega toka gre za endotermni prehod (segrevanje), pri negativni pa za
eksotermni (ohlajanje). Za steklasti prehod je značilna sigmoidalna oblika DSC krivulje, zato
Tg določa njena prevojna točka (slika 31a). Taljenje/kondenzacija se zapiše v DSC krivuljo kot
razmeroma asimetrični vrh, zato je tališče Tm določeno z maksimumom/minimumom (slika
31b) (63).

(a)

(b)

Slika 31: Tipična oblika DCS krivulje, ki kaže steklasti prehod (a) in taljenje (b) polimera. Točka B
določa Tg (a), položaj vrha na (b) pa tališče povzeto po lit. viru (73) .

DSC meritve so bile opravljene na Pyris 1 (Perkin Elmer) merilni aparaturi. S temi meritvami
smo določali termične lastnosti dielektrične tiskarske barve v odvisnosti od prejete UV doze
pri sušenju odtisov. Za meritev potrebujemo nekaj miligramov vzorca. V ta namen smo
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pripravili plasti z ustrezno debelino na objektnem steklu, jih posušili v UV sušilnem kanalu pri
želenih pogojih, nato pa s skalpelom odstranili od podlage.

3.4.3 Analiza kemijskih lastnosti (IR spektroskopija)
Pri optimizaciji UV sušenja in pri analizi sprememb v kemijski strukturi plasti zaradi nekih
vplivov (denimo povečanega UV sušenja) smo uporabili infrardečo spektroskopijo. Uporabili
smo jo tudi za določevanje pigmentov v premazu papirnih podlag, vendar ima ta analiza zgolj
informativni pomen.
IR spektroskopija je osnovna analizna metoda, s katero določamo kemijsko strukturo
vzorcev. Vzorce osvetljujemo z infrardečo svetlobo (2 μm <  < 25 μm). Njena energija
ustreza nihanjem sestavnih delov snovi (molekul in molekulskih skupin). Infrardeče spektre
ne rišemo v valovni skali, ampak v skali valovnih števil. Tipična enota je cm-1, kar pove število
valov svetlobe na 1 cm. V tej skali imajo absorpcijski trakovi Lorentzovo in/ali Gaussovo
obliko, kar omogoča dobro prepoznavanje značilnih absorpcij. Valovno število označujemo z
~ . Velja povezava: ~(cm 1 )   (m)  10.000 .
Infrardeči spektri so sestavljeni iz dveh področij:
-1
~
 območje nihanj funkcionalnih skupin (npr. OH, CH, ipd.  > 2000 cm ) ter
-1
~
 območje prstnega odtisa molekule ( < 2000 cm ).
Vsaka snov ima svoj značilni IR spekter, ki služi za njeno kemijsko analizo. Za kemijsko analizo
snovi navadno uporabljamo spektralne baze podatkov. Pri našem delu sem uporabila
podatkovno bazo polimerov. Ko se snov spremeni, se spremeni tudi njen IR spekter. V našem
primeru se spremeni le nekaj značilnih absorpcij, iz katerih lahko dobimo informacije o
stopnji polimerizacije snovi.
Za določanje izvora posameznega nihanja (»absorpcijskega vrha«) v IR spektru uporabljamo
korelacijske tabele (slika 32). Iz nje lahko razberemo, kateri deli snovi so odgovorni za
posamezne IR absorpcijske vrhove (74).
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Slika 32: Primer korelacijske tabele za IR nihanja v polimerih (74).

IR spektri so zelo odvisni od oblike vzorca. Poznamo več načinov merjenja, vsak od njih
zahteva svoj tip merilne celice. V tem delu smo uporabili le dve metodi, merjenje v
prepustnosti in metodo oslabljene totalne refleksije.

Prepustnost (transmisija)
Najpreprostejši način snemanja IR spektrov je prepustnost (transmisija). Pri tej metodi IR
svetloba prečka vzorec po najkrajši poti (praviloma pravokotni vpad), merimo pa količino
prepuščene svetlobe glede na količino vpadne svetlobe (74).
Na ta način lahko merimo zelo tanke vzorce, npr. samostoječe folije in podobno. Ostale
vzorce nanesemo na IR prepustne planparalelne ploščice. Poznamo veliko takih materialov,
ki so praviloma monokristali brez optičnih napak. V našem laboratoriju najpogosteje
uporabljamo ploščice KBr, ZnSe in Si. Njihove lastnosti so v preglednici 4 (75).
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Preglednica 4: Lastnosti ploščic ZnSe in KBr, ki sta primerni podlagi za merjenje IR prepustnosti tankih
plasti.

lastnosti

ZnSe

KBr

Si

območje
prepustnosti (m)

0,5–20

0,2–25

1,1–40

lomni količnik

2,49

1,54

3,4

tališče (°C)

1525

730

1414

toksičen, rumene barve,
lomljiv
netopen v vodi in
organskih topilih

odporen na temnične
in mehanične vplive
topen v vodi, alkoholu,
glicerinu

trd, krhek, odporen na
termične vplive
netopen v vodi in
večini kislin in baz

alkohol, aceton, voda

nevodna topila

voda, alkohol, aceton

splošne lastnosti
kemične lastnosti
čiščenje

Pri naših meritvah smo uporabljali ZnSe in Si ploščice. Uporabljali smo 1,5 mm debele ZnSe
ploščice in obojestransko polirane rezine monokristalnega silicija z debelino 500 m.

Oslabljena totalna refleksija (ATR)
Za merjene IR spektrov tankih plasti na poljubnih podlagah in za merjenje tekočih vzorcev (v
zelo majhnih količinah, zadošča kapljica) uporabljamo metodo oslabljene totalne refleksije
(ATR, angl. attenuated total reflection). Pri tej metodi IR žarek pada na vzorec skozi poseben
kristal, ki ga imenujemo ATR kristal (oz. IRE, angl. internal reflection element) (slika 33). Tak
kristal prepušča IR svetlobo, mora pa imeti velik lomni količnik (dosti nad 1,5), da zadošča
pogojem totalnega odboja. IRE kristal je v notranjosti celice (74). Uporabljata se dva različna
IRE kristala, germanij in diamant. Poleg velike razlike v ceni se razlikujeta po lomnem
količniku ‒ za diamant je 2,4; za germanij pa 4,0.
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Slika 33: Merilna celica za merjenje oslabljene totalne refleksije (Golden gate, Specac, Harrick
Scentific). Ta celica ima Ge kristal (76).

Pri meritvi pritrdimo vzorec na površino IRE kristala in ga privijemo z vijakom, da zagotovimo
dovolj dober optični stik. V kolikor imamo tekoči vzorec, zadošča kapljica, ki jo kanemo
neposredno na IRE kristal; na ta način dobimo idealni optični stik med vzorcev in IRE
kristalom. Ko IR svetloba pade iz snovi z velikim lomnim količnikom na snov za manjšim
lomnim količnikom, pride do popolnega odboja in se vsa svetloba odbije. Zelo majhen del
svetlobe se širi v vzorec, kjer se absorbira podobno kot pri klasičnem IR eksperimentu. Zaradi
tega se ne odbije celotna vpadla svetloba, ampak je v odbiti svetlobi informacija o IR
absorpcijah vzorca. Spektri imajo podobno obliko kot spektri prepustnosti.
Del svetlobe, ki se širi v vzorec, imenujemo evanescentni val. V snovi se širi tako, da njegova
intenziteta eksponentno pada. Prav ta val nosi spekter vzorca. Udorno globino
evanescentnega vala izračunamo po formuli (77):
z


2 n

2
IRE

2
 
sin   nsample
2

[15]

Kjer je nIRE lomni količnik IRE kristala, nsample je lomni količnik vzorca,  je vpadni kot svetlobe
na vzorec v merilni celici,  je valovna dolžina svetlobe. Za kristal Ge, nsample=1,5 (polimer)
velja, da je udorna globina pri =10m (~ =1000 cm-1) enaka 0,66 m. To pomeni, da z
metodo ATR izmerimo IR spekter do globine 0,7 m (74).
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Določevanje stopnje polimerizacije
Pri polimerizaciji se preoblikujejo nekatere vezi v pred-polimeru (monomeri, oligomeri) –
tipično dvojne vezi, ki tvorijo povezave med sosednjimi polimernimi verigami. Prisotnost teh
vezi določimo preko pojavnosti pripadajočih nihanj v IR spektru. To pomeni, da najprej
določimo ustrezno nihanje, poiščemo pripadajoči vrh in spremljamo njegovo intenziteto v
odvisnosti od zunanjih faktorjev. Tak način dela je pomemben zlasti za UV sušenje, kjer je
potrebno določiti stopnjo polarizacije. Stopnja polimerizacije se običajno podaja kot delež
vezi, ki se razgrajujejo (78):
 A  At 
stopnja polimerizacije (%)   0
 *100
 A0 

[16]

Kjer je A0  intenziteta vrha v spektru nepolimerizirane plasti, At  intenziteta vrha v spektru
delno polimerizirane plasti.
Pri naših raziskavah smo to metodo uporabili za študij polimerizacije v dielektrični plasti, ki
temelji na uretan-akrilatnem vezivu. Upoštevali smo nihanja nesaturirane C=C vezi v
akrilatnih skupinah UV osnove, ki so odgovorne za nastanek vezi med oligomeri. Višine
»vrhov« smo določili po klasični metodi z upoštevanjem bazne linije (slika 34).

Slika 34: Grafični prikaz določanja višine vrha. Prikazan je vrh zaradi nihanja nenasičene C=C vezi v
akrilatni skupini.

Vse IR meritve so bile opravljene na FTIR (angl. fourier transform infrared spectroscopy)
spektrofotometru Bruker IFS 66/S. Za ATR meritve smo uporabljali ATR celico Goden gate
(Specac, Harrick Scentific). Vse meritve so bile opravljene pri sobni temperaturi.
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4 Rezultati z razpravo
Rezultati tega dela vsebujejo analize vseh materialov (tiskovnih podlag in električno
funkcionalnih tiskarskih barv), ki so bili uporabljeni za tisk pasivnih elementov tiskane
elektronike. Te analize vsebujejo določevanje lastnosti, ki jih proizvajalci ne podajajo,
domneva pa se, da imajo vpliv na končne izdelke tiskane elektronike. S temi materiali smo
pripravili enoplastne in triplastne elemente, ki smo jih podrobneje analizirali.

4.1 Tiskovni material
Osnovni podatki uporabljenih papirjev so zbrani v preglednici 2 v eksperimentalnem delu.
Ker so za tiskano elektroniko pomembne predvsem površinske lastnosti (hrapavost,
poroznost in vpojnost) tiskovnega materiala, smo določili te lastnosti za uporabljene papirje.
Rezultati so podani v preglednici 5. Pri vzorcu Pe:smart, ki ima dve različno obdelani strani,
so podani rezultati za meritve, ki so bile opravljene na strani A (sijajna stran), saj smo tiskali
le na tej strani. Vsi ostali vzorci imajo enako obdelani obe strani.

Preglednica 5: Nekatere lastnosti uporabljenih tiskovnih materialov: debelina, hrapavost (Ra),
poroznost po Bendtsenu, vpojnost po Cobbu ter CIELAB barvne vrednosti L*, a* in b* (79).

Tiskovni
material

Debelina [μm]

Ra [μm]

Poroznost
[ml/min]

Vpojnost
2
[g/m ]

CIELAB
L

*

a

*

b

*

Pe:smart

209

0,08

10

14,9

95,71

0,68

-7,24

Pretex

138

1,35

5

4,8

95,22

-0,74

0,73

Biomatt

142

0,96

5

7,3

93,76

1,27

-4,59

Biogloss

111

0,45

5

5,1

93,10

1,11

-4,64

Superprint

152

2,25

889

8,7

92,29

2,00

-7,33

Več merjenih osnovnih lastnosti se bistveno razlikuje med uporabljenimi papirji. Daleč
najbolj gladka je površina Pe:smart papirja (najmanjša hrapavost Ra), približno 5x večja je
hrapavost papirja Biogloss, ki ima najmanjšo hrapavost med uporabljeni papirji za
konvencionalni tisk. Najbolj hrapav papir je Superprint – njegova hrapavost je 28x večja od
hrapavosti papirja Pe:smart. Pri poroznosti močno izstopa Superprint, saj je bistveno bolj
porozen kot ostali papirji. Največjo vpojnost ima Pe:smart, sledi Superprint. Vsi papirji so
zelo beli (L* > 92); najmanj Superprint in najbolj Pe:smart.
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SEM posnetke površin obravnavanih papirjev kažejo slike 35–39. Vsi vzorci razen papirja
Pe:smart imajo obe strani enaki (zgornjo in spodnjo stran papirja), zato sta prikazana
posnetka obeh strani le za Pe:smart (slika 35). Posnetki potrjujejo, da je Superprint
nepremazan (vidijo se celulozna vlakna) (slika 39), ostali papirji pa so premazani. Videti je
različno velike delce pigmentov v premazu. Pe:smart na strani A ima najmanjše delce,
največje pa na strani B, kjer so tudi zelo različno veliki. Posebno zanimiva je razlika med
Biogloss in Biomatt: pigmentni delci so videti enaki, vendar se vidi, da je Biogloss kalandriran
(glajen), Biomatt pa ne. Kalandriranost opazimo tudi na posnetkih vzorcev Pe:smart (A
stran), Pretex in Superprint.

a)

b)

Slika 35: SEM posnetki površine tiskovnega materiala Pe:smart: a) A stran, b) B stran.

Slika 36: SEM posnetki površine tiskovnega materiala Biomatt.
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Slika 37: SEM posnetki površine tiskovnega materiala Biogloss.

Slika 38: SEM posnetki površine tiskovnega materiala Pretex.

Slika 39: SEM posnetki površine tiskovnega materiala Superprint.
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EDS analiza površin daje podatke o elementni sestavi. Rezultate prikazujejo grafi na slikah
40‒45. Vsi rezultati kažejo na največjo vsebnost C (ogljik) in O (kisik). Ogljik kaže na
prisotnost organskih snovi (vezivo, celulozna vlakna pod premazom), kisik pa je lahko v
organski snovi ali pa tudi v pigmentnih delcih.

Slika 40: EDS rezultati površine papirja Pe:smart (A stran).

Slika 41: EDS rezultati površine papirja Pe:smart (B stran).

Slika 42: EDS rezultati površine papirja Biomatt.
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Slika 43: EDS rezultati površine papirja Biogloss.

Slika 44: EDS rezultati površine papirja Pretex.

Slika 45: EDS rezultati površine papirja Superprint.
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Za določitev kemijske strukture pigmentov na površini premazanih papirjev smo naredili tudi
IR analizo. V ta namen smo posneli ATR spektre njihovih površin. Prikazani so na sliki 46.

Pe:smart
Pretex
Biomatt
Biogloss
Superprint

Absorbanca

0,05

4000

3000

2000

1000
-1

Valovno število (cm )

Slika 46: IR spektri površine tiskovnih materialov (ATR metoda snemanja). Spektri so navpično
premaknjeni zaradi boljše preglednosti.

IR spektri, skupaj z EDS analizo in SEM posnetki določajo kemijsko naravo pigmentov v
premazih. Najbolj zanimiv je spekter papirja Pretex, ki v vseh podrobnostih sovpada z IR
spektrom za CaCO3 iz baze podatkov NIST (National Institute of Standards and Technology)
(80). Zanj sta značilna dva vrhova, najmočnejši na 1410 cm -1 in bistveno šibkejši in ožji na
875 cm-1. SEM posnetek prikazuje, da je Pretex premazan, EDS analiza pa pokaže veliko
prisotnost kalcija. To pomeni, da premaz na tem papirju vsebuje CaCO 3.
Glede na oba vrhova, ki sta značilna za CaCO3 vidimo, da je ta prisoten kot pigment tudi v
premazu papirja Biomatt in Biogloss. V papirju Superprint in Pe:smart je opaziti majhno
intenziteto traku na 1440 cm-1, kar najverjetneje kaže na prisotnost CaCO3 pod premazom.
Posebno zanimiva sta IR spektra za vzorca Biomatt in Biogloss, saj sta popolnoma enaka. To
potrjujeta tudi SEM posnetek in EDS analiza. Poleg vrhov na 1410 in 875 cm -1, ki kažeta
prisotnost CaCO3, njun IR spekter vsebuje tudi vrhove na 1090, 1034, 1006, 914 in 694 cm-1.
Ti vrhovi so značilni za spekter kaolina (81, 82). Prvi trije kažejo značilna valenčna nihanja
Si-O v različnih kristalografskih smereh, četrti pomeni deformacijako nihanje notranje
hidroksilne skupine (OH), zadnji pa nihanje Si-O vezi v pravokotni smeri. Spektra Biomatt in
Biogloss vsebujeta tudi vsa tri valenčna nihanja notranje hidroksilne skupine, 3693, 3654 in
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3620 cm-1. Kaolin je industrijski mineral s kemijsko formulo Al2Si2O5(OH)4. Najpogosteje ima
ploščato heksagonalno obliko. EDS rezultati za ta dva papirja kažeta prisotnost Ca, Al in Si.
SEM posntki pa potrjujejo dve vrsti pigmentov, kroglaste in polj ploščate oblike. Zato lahko
zaključimo, da sta premaza na Biomatt in Biogloss papirju enaka in sestavljena iz CaCO3 in
kaolina.
Zanimiv je IR spekter površine papirja Superprint, vsebuje namreč vrhove zaradi CaCO 3 in
kaolina, vendar so zelo šibki in bližnji vrhovi se med seboj prekrivajo (absorpcijski vrhovi
kaolina). SEM posnetek kaže, da gre za nepremazan papir. Vendar ta papir vsebuje polnili
CaCO3 (38 %) in kaolin, kar razloži dobljene rezultate. Zanimivo pa je, da nismo zajeli nobene
značilne absorpcije celuloze.
Spekter Pe:smart papirja je povsem drugačen od ostalih, kar kaže na popolnoma drugačno
kemijsko strukturo premaza. Ker EDS rezultat kaže veliko vsebnost aluminija, smo iskali
podatke za aluminate. Izkaže se, da vrhova na 3284 in 3095 cm-1 kažeta valenčno nihanje OH
skupine v  monohidratu aluminija (83), vrh na 1072 cm-1 z manjšim vrhom na 1145 cm-1 pa
asimetrično in simetrično valenčno nihanje vezi Al-O-Al. Široka absorpcija na 749 cm-1
ustreza absorpciji zaradi torzijskega nihanja OH, ki je prekrito z nihanjem vezi Al-O (84). Zato
lahko sklepamo, da imamo aluminijev monohidrat AlOH. Zaradi SEM posnetka sklepamo, da
gre za nanodelce. Znano je, da se aluminijev trihidrat Al(OH)3 uporablja v premazih nekaterih
papirjev; ima obliko ploščic z velikostjo 0,2‒2 m in ima največjo belino od vseh pigmentov,
ki so v rabi za ta namen (85). Zato sklepamo, da je v premazu uporabljena modifikacija ali
novo sintezirana oblika nanodelcev aluminijevega monohidrata.
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4.2 Električno funkcionalne tiskarske barve
Uporabili smo tri prevodne tiskarske barve in eno dielektrično tiskarsko barvo (glej
preglednico 1). SEM posnetki površin teh tiskarskih barv so prikazani na slikah 47‒50.
Posnete so bile površine tiskarskih barv, ki so bile natisnjene na eno od papirnih podlag in
ustrezno posušene. Značilno je, da izbor papirne podlage ne vpliva na SEM posnetek iste
tiskarske barve.

Slika 47: SEM posnetek električno funkcionalne tiskarske barve Ag1.

Slika 48: SEM posnetek električno funkcionalne tiskarske barve Ag2.

Slika 49: SEM posnetek električno funkcionalne tiskarske barve Ag3.
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Slika 50: SEM posnetek električno funkcionalne tiskarske barve D.

Na posnetkih vseh tiskarskih barv vidimo veliko delcev, ki so precej slabo zaliti z vezivom.
Prevodne tiskarske barve imajo različno velike delce, ki so videti precej različnih oblik. V Ag1
in Ag2 imajo delci obliko lusk, v Ag3 pa so videti bolj kroglastih oblik.
Naredili smo tudi elementno analizo uporabljenih tiskarskih barv. Rezultati so prikazani na
slikah 51‒54. Vse prevodne tiskarske barve vsebujejo veliko srebra (Ag). Največji delež
srebra, glede na ogljik (C), kaže tiskarska barva Ag2, najmanjšo pa Ag1. To razumemo kot
posledico dejstva, da je površina vzorca Ag2 popolnoma prekrita s srebrovimi luskami, na
površini Ag1 pa je kar dosti veziva (ta pa vsebuje C). EDS rezultat za dielektrično tiskarsko
barvo D kaže prisotnost Mg in Si, kar kaže na magnezijev silikat, Mg3Si4O10(OH)2.

Slika 51: EDS rezultati za tiskarsko barvo Ag1.
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Slika 52: EDS rezultati za tiskarsko barvo Ag2.

Slika 53: EDS rezultati za tiskarsko barvo Ag3.

Slika 54: EDS rezultati za tiskarsko barvo D.
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Druge analize uporabljenih tiskarskih barv so opisane v poglavjih za enoplastni in triplastni
tisk, saj gre za lastnosti, ki so povezane s tiskom in električno funkcionalnostjo.

4.3 Enoplastni tisk
Pri enoplastnem tisku smo uporabljali prevodne tiskarske barve Ag1, Ag2 in Ag3 in tiskovne
forme TF1in TF2. Najprej je predstavljena analiza samega tiska, nato pa še podrobna analiza
električne prevodnosti natisnjenih elektronskih struktur.

4.3.1 Analiza tiska
Natisnjene oblike smo analizirali glede na profil in obliko linij ter adhezijo na tiskovno
podlago.
Profil in obliko linij smo analizirali na petih vzporednih linijah, natisnjenih s tiskovno formo
TF1. Ta vsebuje sedem skupin različno širokih linij (X1–X7, slika 17). Zanimiva je zlasti analiza
najtanjših linij, ki so označene z X7. Te so na tiskovni formi široke 0,5 mm, njihov medsebojni
razmik pa je 0,5 mm. Prečni profil teh linij je prikazan na sliki 55.

Slika 55: Prečni profil linij X7, natisnjenih s tiskovno formo TF1 na papir Biogloss (a) in Pe:smart (b).
Uporabljena je tiskarska barva Ag2 in mrežica z gostoto 62 niti/cm.
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Prečni profil kaže, da je širina in medsebojni razmik linij na obeh podlagah približno 0,5 mm.
Videti je tudi različno hrapavost podlag (preglednica 5) in veliko hrapavost tiskanih linij. Ta je
posledica dejanske hrapavosti suhe prevodne tiskarske barve, večji nihaji v višini pa so
najverjetneje posledica mehanskega zatikanja skenirne igle uporabljenega profilometra.
Take probleme se lahko popolnoma odpravi le z optičnim profilometrom. Meritev profila
kaže, da so merjene linije debele 1520 m in da imajo zelo podoben profil v obeh
prikazanih primerih. Podobne rezultate za profil linij X7 smo dobili tudi za druge podlage,
razlika je le v hrapavosti profila med linijami.
SEM posnetki linij (slika 56a) kažejo razmeroma ravne robove linij, podroben pregled pa
pokaže, da je pokritost tiskanih področij s srebrovimi delci na marsikaterem robu linij
nezadostna (slika 56b). Take rezultate smo dobili na vseh tiskovnih podlagah. Pri tisku se
strgalo giblje v smeri linij.

(a)

(b)

Slika 56: SEM posnetki linije X7 (tiskovna forma TF1) (a), tiskane s tiskarsko barvo Ag2 in mrežico z
gostoto 62 niti/cm na podlago Biogloss. Pokritost tiskanih področij s srebrovimi delci na
marsikaterem robu linij nezadostna (b) (86).

Obseg problema robov tiska paralelnih linij smo ovrednotili s pomočjo posnetkov, ki so bili
narejeni z optičnim mikroskopom. Ti so bili narejeni v presevnem načinu, da bi omogočili
detekcijo delov linij z zmanjšano prisotnostjo srebrovih lusk. Slika 57 prikazuje analizo roba
tiskane 0,5 mm linije, ki poteka v smeri gibanja strgala in pravokotno na to smer. Analiza
kaže, da je efekt napak nekoliko večji pri linijah, ki so pravokotne na smer gibanja strgala pri
tisku. Ta analiza je pomemben faktor pri samem oblikovanju končne antene, kjer se linije
tiskajo v krožnih/spiralnih oblikah. S pomočjo ocene širine linij pod mikroskopom, se nato
preračuna natančnost širine linij in oceni širino nazobčanosti robov. Ugotovljeno je bilo, da
so širine linij nekoliko ožje (povprečje 0,372 mm) kot pa so bile določene na tiskovni formi
(0,500 mm) (preglednica 6). Nazobčanost robov je dosti prisotna (povprečna širina
nazobčanosti je 0,055 mm). Nekoliko več nazobčanosti robov je opaziti pri navpičnih linijah,
kar nam pove, da je pomembni faktor tudi smer tiska.
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(a)

(b)

Slika 57: Analiza optičnih posnetkov linije X7 (tiskovna forma TF1), natisnjene s tiskarsko barvo Ag2 in
mrežico z gostoto 62 niti/cm na papir Biogloss. Posnetka sta narejena v presevnem načinu. V enem
primeru (a) gre za linijo, ki je v smeri gibanja strgala pri tisku, v drugem (b) pa gre za linijo, ki je
pravokotna na to smer (86).

Preglednica 6: Meritve širine linij in širine nazobčanosti robov na odtisu s tiskarsko barvo Ag2 na
podlago Biogloss.
Število
meritev

Širina linij
(mm)

Širina nazobčanosti robov
(mm)

1

0,379

0,052

2

0,381

0,081

3

0,380

0,057

4

0,404

0,036

5

0,367

0,085

6

0,395

0,068

7

0,387

0,065

8

0,339

0,060

9

0,383

0,083

10

0,376

0,061

11

0,402

0,057

12

0,335

0,038

13

0,349

0,051

14

0,362

0,057

15

0,389

0,046

16

0,371

0,041

17

0,403

0,042

18

0,349

0,038

19

0,310

0,050

20

0,370

0,027

povprečje

0,372

0,055
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Profil natiskanih linij je mogoče dobiti tudi s pomočjo SEM posnetkov prerezov (slika 58a). Na
prerezu linije izmerimo debelino plasti, rezultate pa z upoštevanjem nagiba vzorca pri
snemanju SEM posnetka narišemo na graf debeline v odvisnosti od prečne razdalje. S tako
analizo dobimo profil tiskane linije na mestu prereza. Ta profil je podoben tistemu, ki smo ga
izmerili s profilometrom, le da je precej bolj gladek (slika 58b). Širina linije je na mestu
prereza nekoliko večja od širine linije na tiskovni formi. V primeru dovolj gostih meritev v
enakih medsebojnih razmikih lahko iz merskih rezultatov določimo povprečno debelino
linije. V prikazanem primeru je ta 23,6 m (slika 58b), kar je nekoliko več od ocene, ki smo jo
naredili s pomočjo profilometričnih rezultatov. Če predpostavimo, da ima profil linije
pravokotno obliko s širino 0,5 mm in je ploščinsko enak izmerjenemu profilu, dobimo
debelino 22,2 m (slika 58b). To debelino imenujemo efektivna oz. funkcionalna debelina; ta
debelina namreč ustreza debelini linije z idealno obliko in enako količino suhe električno
funkcionalne tiskarske barve.

Slika 58: Prečni profil linije X7, natisnjene s tiskovno formo TF1 na papir Bioloss s tiskarsko barvo Ag2
in mrežico z gostoto 62 niti/cm. Pri SEM posnetku prereza je vzorec pod kotom 45. Debelino linije
smo izmerili na več mestih tiskane linije (a). Rezultate smo (ob upoštevanju nagiba vzorca) nanesli na
diagram (b). Povprečna vrednost izmerjenih debelin je <d> = 23,6 m, efektivna debelina 500 m
široke linije pa je 22,2 m (86).

Na vseh X7 linijah (TF1) smo dobili zelo podobne rezultate, ne glede na uporabljeno podlago.
V vseh primerih je efektivna debelina malo manjša od povprečne, pomembnih razlik med
papirji pa nismo zasledili. Prikazani primer določanja efektivne debeline tiskanih linij kaže
korektno, vendar zelo zamudno metodo. Veliko hitrejša je ocena debeline s pomočjo
profilometričnih meritev, še posebno če bi se lahko izognili velikim nihanjem zaradi
mehanskih interakcij skenirne igle in tiskarske barve.
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Za tiskano elektroniko je pomemben tudi dovolj velik oprijem (adhezija) tiskanih oblik, še
zlasti takrat, ko želimo natisniti električno funkcionalne elemente za potrebe prepogibanja in
zvijanja izdelkov. Adhezijo plasti smo testirali s pomočjo metode križnega reza (cross-cut
test). Ta metoda je splošno v rabi za testiranje oprijema premazov za kovinske podlage. Gre
za oceno kakovost odtisa oziroma kontrola stopnje polimerizacije, katerega določa standard
ISO 2409:1997 (72). Testirane odtise ocenimo po kriterijih standarda od 0 do 5, kjer je 0
najboljša ocena, 5 pa najslabša. Ocene po ISO standardu so naslednje: 0 (robovi zarez so
gladki, ni poškodb odtisa), 1 (manjše odstopanje barve, deformacija < 5 %), 2 (vidno
odstopanje barve, deformacija 5–15 %), 3 (večje odstopanje barve na večjih delih,
deformacija 15–35 %), 4 (močno odstopanje barve, deformacija 35–65 %), 5 (poškodbe
odtisa, deformacija > 65 %).
Slika 59 prikazuje rezultat metode križnega reza – ta dokazuje velik oprijem. Vsi pripravljeni
vzorci kažejo podobne rezultate, zato vsi padejo v ISO razred 1, narejenih je bilo deset
ponovitev. Tako velik oprijem je posledica dejstva, ki ga opazimo na SEM posnetkih prerezov
– na meji med podlago in plastjo je popoln stik (slika 58a).

Slika 59: Metoda križnega reza plasti prevodne tiskarske barve Ag1 (a) in Ag2 (b) na Biogloss papirju.
Metoda kaže, da je v obeh primerih odličen oprijem (ISO razred 1) (86).

4.3.2 Električna prevodnost
Najprej smo primerjali električne upornosti tiskarskih barv Ag1 in Ag2 in podatke
proizvajalca. Te analize smo delali povsem na začetku raziskav, zato so bili vzorci pripravljeni
pri nekoliko drugačnih pogojih. Preverili smo tisk v enem sloju in tisk v dvojnem sloju, mokro
na mokro, vzorce pa smo sušili pri dveh časih prehoda sušilnega kanala, 1 min in 9 min (87).
Ker so ti rezultati zelo zanimivi za delo v nadaljevanju, navajamo nekaj od njih (slika 60).
Izkaže se, da smo z izbrano variacijo pogojev tiska in sušenja dobili plasti z nekoliko večjo
električno upornostjo od tiste, ki jo podaja proizvajalec. Ugotovili smo tudi, da tisk mokro na
mokro le malo poveča debelino suhe plasti, obe pa imata približno enako električno
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upornost. Še najbolj opazen vpliv parametrov priprave plasti na njene električne lastnosti
smo opazili pri sušenju. Zato smo se v nadaljevanju raziskave posvečali predvsem določitvi
pogojev sušenja. V nadaljevanju tudi nismo več uporabljali tiskarske barve Ag1.

-4

Specifična upornost (x10 cm)

1,6

Ag1
Ag2

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

A

B

C

D

A

B

C

D

Slika 60: Električna upornost tiskarskih barv Ag1 in Ag2, tiskanih na papir Biogloss s sitom z gostoto
62 niti/cm v enkratnem tisku (A, C) in dvakratnem tisku mokro na mokro (B, D) pri sušenju 1 min (A,
B) in 9 min (C, D). Podatki, ki jih navaja proizvajalec, so preračunani v specifično upornost in prikazani
z vijolično črto (za Ag1) in modrima črtama (za Ag2).

Električne lastnosti tiskanih enoplastnih struktur smo analizirali na testnih strukturah R3-R5
(testna forma TF2) na različnih tiskovnih podlagah. Uporabili smo sita z 62, 77 in 120 niti/cm.
Vse plasti so bile natisnjene z enkratnim nanosom. Opravljena je bila obsežna analiza vpliva
pogojev sušenja na električno upornost odtisov. Rezultati, dobljeni za tiskarsko barvo Ag2 so
prikazani na sliki 61. Vsi prikazani vzorci so bili sušeni s petimi prehodi IR sušilnega kanala,
primerjali pa smo plastno upornost vzorcev, ki so bili sušeni takoj po tisku, s tistimi, ki so bili
pred sušenjem 5 minut na ravni podlagi pri sobni temperaturi. Rezultati kažejo, da plastna
upornost narašča z gostoto sita ‒ to si lahko razložimo z zmanjšanjem debeline tiska. Plastna
upornost na podlagi Superprint je bistveno večja kot na drugih podlagah. To si razlagamo z
veliko površinsko hrapavostjo te podlage. Ta namreč povzroči neurejenost prevodnih delcev
v suhi plasti, kar daje veliko večjo plastno upornost kot na drugih podlagah. Posebno
pomemben rezultat pa je, da je ne glede na podlago in gostoto sita plastna upornost
vzorcev, ki smo jih pred sušenjem pustili 5 minut na vodoravni podlagi pri sobni temperaturi,
manjša kot če smo vzorce sušili takoj po tisku.
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Slika 61: Plastna upornost vzorcev, ki so bili natisnjeni s tiskarsko barvo Ag2 na tiskovne podlage
Pretex, Biomatt, Biogloss in Superprint v odvisnosti od gostote tiskarske mrežice. Vzorci so bili sušeni
takoj po tisku (prazni znaki) ali pa smo jih pred sušenjem položili za 5 minut na vodoravno podlago pri
sobni temperaturi (polni znaki).

Zaradi teh rezultatov smo se odločili, da se za potrebe triplastnega tiska uporabi sušenje, ki
zagotavlja najboljše električne prevodnosti. To pomeni, da sveže potiskan vzorec najprej
pustimo 5 minut v vodoravnem položaju. Pri teh pogojih najverjetneje poteče urejanje
prevodnih delcev tako, da je v posušeni plasti zagotovljenih kar največ prevodnih poti. Nato
ga sušimo v sušilnem kanalu pri nastavitvi 200 C in opravimo 5 zaporednih prehodov.
Temperaturo sušenja – 200 °C smo določili s testom termične stabilnosti tiskovnih materialov v
odvisnosti od barvnih razlik (slika 62). Zgornja meja, ki je dopustna za barvno razliko, je 1 (79).

Kritična temperatura IR sušenja

Barvna razlika [/]

5

Pe:smart
Pretex

4

Biogloss
3

Biomatt
Superprint

2

meja

1
0
90

110

130

150

170

190

210

230

250

Temperatura [°C]
Slika 62: Termična stabilnost tiskovnih materialov v odvisnosti od barvne razlike.
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Pri teh pogojih sušenja smo primerjali električno upornost tiskarskih barv Ag2 in Ag3 na vseh
tiskovnih materialih. Rezultati so prikazani na sliki 63. Ker je pri različno vpojnih, poroznih in
hrapavih podlagah zelo težko določiti debelino plasti, smo med seboj primerjali plastno
upornost. Pri tem predpostavljamo, da je količina tiskarske barve, ki se pri tisku nanese na
podlago, v vseh primerih enaka. Posebno pomembna je količina prevodnih delcev – ta je v
vseh primerih enaka, debelina suhe plasti pa je zaradi vplivov podlage lahko precej različna.

Ag2
Ag3

Plastna upornost (m)/sq
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Biomatt

Biogloss

Superprint

Slika 63: Vpliv tiskovne podlage na plastno upornost tiskarskih barv Ag2 in Ag3, tiskanih s sitom 62
niti/cm, pri pogojih sušenja, ki dajejo najboljše električne lastnosti.

Primerjava obeh tiskarskih barv na uporabljenih papirjih kaže zanimive podrobnosti (slika
64). Napaka meritve ni odvisna od tiskarske barve, ampak od hrapavosti podlage: najmanjša
je na Pe:smart in največja na Superprint. Na podlagah z večjo vpojnostjo je upornost plasti
Ag3 manjša od upornosti plasti Ag2 (primer: Pe:smart in Superprint). Zanimiva je zlasti
razlika med plastno upornostjo na podlagah Biomatt in Biogloss, ki se razlikujeta le po
hrapavosti. Pri obeh podlagah je plastna upornost Ag2 manjša od Ag3, vendar je razlika med
njima na Biogloss razmeroma majhna, na Biomatt pa precej velika.
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Slika 64: Analiza odvisnosti plastne upornosti tiskarskih barv Ag2 in Ag3 od površinske hrapavosti in
vpojnosti podlage. Rezultati so povzeti iz preglednice 5.

Te rezultate si razložimo kot kombinacijo vplivov hrapavosti in vpojnosti podlage pri
formiranju prevodnih poti, ko se sušita tiskarska barva z velikimi luskami (Ag2) in taka z
manjšimi bolj okroglastimi delci (Ag3). Glede na razmeroma veliko mersko napako je tako
razumevanje ustrezno.

4.4 Triplastni tisk
Za triplastni tisk smo uporabili tiskovne forme TF3a, TF3b in TF3c tako, da je TF3a prvo
natisnjena, TF3c pa zadnja. Prva plast je prevodna, druga dielektrična in tretja prevodna. Za
prevodno plasti smo uporabili tiskarsko barvo Ag2, za dielektrik pa tiskarsko barvo D.
V nadaljevanju je najprej opisana analiza kakovosti tiska, nato analiza električnih lastnosti
natisnjenih kondenzatorjev, temu pa sledi analiza snovnih razlogov za težave pri tisku
ploščatih kondenzatorjev z enoplastnim dielektrikom. Za preglednejšo primerjavo smo se pri
podajanju rezultatov omejili na dva tiskovna materiala; Pe:smart in Biomatt papir.

4.4.1 Analiza kakovosti triplastnega tiska
Vzorce smo tiskali s siti gostote 62 niti/cm in 120 niti/cm na tiskovni podlagi Pe:smart in
Biomatt. Vse plasti so bile tiskane mokro na suho, to pomeni da smo vsako plast najprej
posušili, šele nato smo tiskali naslednjo plast. Prevodne plasti smo sušili najprej 5 minut pri
sobni temperaturi na horizontalni površini, nato pa je sledil 5x prehod sušilnega kanala, ki je
imel temperaturo nastavljeno na 200 C. Pri takih pogojih dobimo prevodne plasti z
najmanjšo električno upornostjo. Dielektrično plast, z enkratnim nanosom, smo sušili v UV
sušilniku pri energijah 450, 900, 1400 in 2800 mJ/cm2.
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Pri sušenju vrhnje prevodne plasti smo opazili, da je zgornja površina gladka le v mokrem
stanju, ko pa jo posušimo, se pri vzorcih, kjer smo sušili dielektrik z najmanjšo UV energijo,
vrhnja površina močno naguba. Nagubanost se zmanjšuje z UV energijo, s katero smo sušili
dielektrik in pri energiji nad 1000 mJ/cm2 izgine (slika 65a). Efekt gibanja površine je bolj kot
na kondenzatorjih viden na testnih strukturah E1 in E2 (strukture za analizo napak v tisku).
Tu se tudi jasno vidi, da je pojav prisoten le tam, kjer imamo na vzorcu trojno plast – na
mestih, kjer ni spodnje plasti prevodnika, se vrhnja plast ne naguba ne glede na UV energijo,
ki smo jo uporabili pri sušenju dielektrične plasti (slika 65b).

(a)

(b)

450 mJ/cm2
Slika 65: Vzorci triplastnega tiska, kjer je bila dielektrična plast posušena s različnimi dozami:
kondenzatorji C1, C2 in C3 (a) ter testni strukturi E1 in E2 (b). Nagubanost površine se pojavlja tam,
kjer se pod dielektrično plastjo nahaja prevodna plast. Prikazane so fotografije vzorcev, ki so bili
natisnjeni na podlago Biomatt s sitom gostote 62 niti/cm.

Na testni strukturi E2 smo s profilometrom izmerili hrapavosti na različnih mestih (slika 66),
da bi dobili hrapavosti tiskovne podlage, prevodne plasti, dielektrične plasti, dvojne plasti
prevodnik-dielektrik in dielektrik-prevodnik ter trojne plasti prevodnik-dielektrik-prevodnik.
Vsaka meritev je bila opravljena s petimi ponovitvami na sorodnih mestih, rezultat meritve
pa je aritmetično povprečje (preglednica 7).
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Slika 66: Načrt meritev hrapavosti testne strukture E2 s profilometrom. S puščicami je označena smer
pomika tipala pri meritvi.

Rezultati meritev hrapavosti enojnih in dvojnih plasti so podani v preglednici 7. Rezultati
kažejo, da gostejša mrežica (120 niti/cm) daje bolj gladke površine kot redkejša (62 niti/cm).
Pri tisku na gladke podlage (Pe:smart) dobimo plasti z večjo hrapavostjo od podlage. Pri tisku
na hrapavo podlago dobimo bolj gladke površine od podlage vedno, kadar je na vrhu
dielektrik (P2 ali P1+P2). To pomeni, da dielektrična tiskarska barva zapolni hrapavosti na
površini papirne podlage in prevodne plasti. Poudariti je tudi treba, da prevodna plast
praktično izenači hrapavost površine ne glede na to, na kateri podlagi je natisnjena.
Prevodna tiskarska barva daje povprečno hrapavost med 1,2 in 1,8 m ne glede na to, ali je
natisnjena na papir ali dielektrik.
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Preglednica 7: Povprečna hrapavost (Ra) in standardni odklon () plasti odtisov testnih struktur
tiskanih na Pe:smart in Biomatt podlage s siti gostote 62 in 120 niti/cm. Podana so tudi mesta
merjenje (slika 66) (88).
Pe:smart
62 niti/cm

Biomatt

120 niti/cm

62 niti/cm

120 niti/cm

Plast
odtisa

Mesto
meritve

Ra (m)

 (m)

Ra (m)

 (m)

Ra (m)

 (m)

Ra (m)

 (m)

P1

F

1,39

0,24

1,26

0,10

1,36

0,09

1,15

0,13

P2

B

1,70

0,37

1,17

0,13

1,16

0,21

0,75

0,20

P1+P2

E

0,62

0,17

0,60

0,15

0,64

0,13

0,69

0,12

P2+P3

A

1,72

0,24

1,34

0,26

1,88

0,45

1,12

0.20

podlaga

G

0,080

0,013

0,080

0,013

0,960

0,041

0,960

0,041

Legenda:
P1 ‒ spodnja prevodna plast
P2 ‒ dielektrična plast
P1+P2 ‒ dvojna plast: spodnja prevodna plast-dielektrik
P2+P3 ‒ dvojna plast: dielektrik-zgornja prevodna plast

Na merilnem mestu C je površinski profil, ki ga izmerimo s profilometrom, odvisen od
energije, ki smo jo uporabili pri UV sušenju dielektrika (slika 67). Pri najmanjši količini UV
energije (450 mJ/cm2) dobimo visoke »valove«, katerih višina pa z večjo UV energijo hitro
pade in ostane približno konstantna. Perioda valov je v vseh primerih enaka 2 mm, kar
potrjuje 1 mm široke in 1 mm razmaknjene črte na tiskovni formi TF3a. Ko postane višina
valov neodvisna od večanja UV energije pri sušenju, je višina valov enaka debelini spodnje
prevodne plasti (P1). Iz izmerjenih profilov vidimo, da je ta debelina enaka 10–12 m.
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Slika 67: Površinski profil testne strukture E2 prečno na testne črte (merilno mesto C, glej sliko 66) v
odvisnosti od UV energije uporabljene za UV sušenje dielektrične plasti. Vzorci so tiskani na Pe:smart
podlago s tiskarsko mrežico z gostoto 120 niti/cm (88).

Posebno zanimiva je meritev hrapavosti trojne plasti, P1+P2+P3 (mesto D). Odvisnost te
hrapavosti od UV energije uporabljene za UV sušenje dielektrika je prikazano na sliki 68.
Rezultat kaže, da je hrapavost Ra največja pri UV energiji 450 mJ/cm2, nato močno pade in
ostaja približno enaka pri vseh energijah nad 1000 mJ/cm2. V vseh primerih je hrapavost
nekoliko večja za vzorce, ki so tiskani s sitom 62 niti/cm.
7
Pe:smart
62 /cm
120 /cm
Biomat
62 /cm
120 /cm

6

Ra (m)

5
4
3
2
1
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2

UV energija (mJ/cm )
Slika 68: Povprečna hrapavost (Ra) triplastnega tiska prevodnik-dielektrik-prevodnik na podlagah
Pe:smart in Biomatt v odvisnosti od UV energije, uporabljene za UV sušenje dielektrika (merilno
mesto C, slika 66). Gostota uporabljenih mrežic je podana v legendi (88).
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Podrobneje smo analizirali vzorce, kjer se je pojavila največja nagubanost površine. Na
takih mestih je mogoče odluščiti zgornjo plast, ta pa je sestavljena iz zgornje prevodne
plasti in dielektrika (slika 69). To pomeni, da je adhezija med spodnjim prevodnikom in
dielektrikom nezadostna, zgornja dvojna plast (dielektrik-prevodnik) pa se je razvlekla
tako, da so pod njo nastali prazni prostori. Opisani efekti so dobro vidni na SEM posnetkih,
ki jih prikazuje slika 70.

Slika 69: Ploščati kondenzator, kjer smo sušili dielektrik s 450 mJ/cm2, ima nagubano površino (a).
Nagubana površina je sestavljena iz vrhnjega prevodnika in dielektrika (b). Posnetek je narejen z
DigiMicro USB Digital Microscope (89).

(a)

(b)

Slika 70: SEM posnetka ploščatega kondenzatorja, kjer smo sušili dielektrik s 450 mJ/cm2, ima
nagubano površino (a). Nagubana površina je sestavljena iz vrhnjega prevodnika in dielektrika (b).

Celotno serijo vzorcev triplastnega odtisa smo natisnili tudi tako, da smo tiskali dielektrik
dvakrat, kjer poteka sušenje z UV energijo po vsakem nanosu. Vse plasti smo tiskali preko
osušenih spodnjih plasti (mokro na suho). V primeru dvojno tiskane dielektrične plasti ni
opaziti nobenih efektov na površini, torej ni gubanja površine.
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4.4.2 Analiza električnih lastnosti triplastnega tiska
Del vzorca s kondenzatorji je prikazan na sliki 71. Shematičen prikaz prereza kondenzatorja
C1 kaže kontakte, obe prevodni plošči z velikostjo A in dielektrično plast debeline d.

Slika 71: Kondenzatorje (C1, C2 in C3) in presek čez C1 po označeni liniji. Oznaka A na prerezu pomeni
velikost prevodnih plošč (oz. velikost kondenzatorja), d pa je debelina dielektrične plasti. Električno
napetost V priključimo na kontakta, kot je označeno.

Električne meritve smo opravili na vseh treh kondenzatorjih in na vseh vzorcih, to pomeni na
vzorcih z enojno in dvojno plastjo dielektrika, ki smo jih sušili s 450, 900, 1400 in 2800
mJ/cm2. Kapacitivnosti smo merili na vsaj 10 popolnoma enako pripravljenih vzorcih. Meritve
so bile uspešne na vseh vzorcih z dvojno tiskanim dielektrikom, pri tistih z enojno plastjo
dielektrika pa pri vseh vzorih, kjer je bila dielektrična plast sušena z več kot 1000 mJ/cm 2 UV
energije. Pri manjšem sušenju smo lahko meritev opravili le slučajno, na zelo majhnem
številu vzorcev. Takih težav je bilo nekoliko manj pri kondenzatorjih C3 in več pri C1. Opazili
smo, da so povezane z nagubanostjo površine – čim večji je efekt, tem manj vzorcev dopušča
električne meritve.
Kapacitivnost kondenzatorjev C1, C2 in C2 v odvisnosti od energije UV sevanja, uporabljene
za sušenje dielektrične plasti (enojne in dvojne), je prikazana na sliki 72. Za kakovost tiska je
najpomembnejša odvisnost kapacitivnosti od energije UV sevanja. Pri kondenzatorjih z
dvojno tiskano plastjo dielektrika je kapacitivnost neodvisna od te energije, pri tistih z enojno
tiskano plastjo pa narašča do energije 1000 mJ/cm2, nato ima konstantno vrednost, kar
ustreza teoretskim izračunom. Odvisnost kapacitete od energije UV sevanja je največja na
kondenzatorjih z največjo površino (C1) in sovpada z nagubanostjo njihove površine. Glede
na ugotovitve prikazane na sliki 69 in 70 so gube na površini nastale zaradi prisotnosti
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praznih prostorov med spodnjim prevodnikom in dvojno plastjo dielektrik-prevodnik. Ker
ima prazen prostor dielektrično konstanto  = 1, se efektivna dielektrična konstanta takega
kondenzatorja močno zmanjša, kar povzroči zmanjšanje njegove kapacitivnosti. Čim več je
praznih prostorov (večja nagubanost površine) tem manjša je efektivna dielektrična
konstanta in tem manjša je kapacitivnost kondenzatorja.
Kapacitivnost kondenzatorjev, kjer ni odvisnosti od energije UV sušenja, narašča z njihovo
velikostjo in pada z debelino dielektrične plasti, kar je v skladu z enačbo [8]. Zato je
kapacitivnost C1 največja, kondenzatorjev C3 pa najmanjša, kapacitivnost kondenzatorjev z
enojno dielektrično plastjo pa večja od tistih, ki imajo dvojno (v splošnem za okoli 15 %).
(slika 72). Vsi kondenzatorji, tiskani na podlagi Pe:smart imajo 1020 % večjo kapacitivnost
od tistih ki so tiskani na Biomatt (pri enakih ostalih parametrih).
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Slika 72: Kapacitivnost ploščatih kondenzatorjev C1, C2 in C3 v odvisnosti od UV energije, uporabljene
za sušenje dielektrične plasti. Kondenzatorji so natisnjeni z enojno (prazni znaki) in dvojno plastjo
dielektrika (polni znaki) na podlagi Pe:smart in Biomatt s sitom gostote 62 niti/cm (88).

Zanimali so nas tudi razlogi, zakaj smo kapacitivnost kondenzatorjev z nagubano površino
lahko izmerili le na nekaterih vzorcih, na večini pa ne. V takih primerih pride do električnih
prebojev med obema prevodnima plastema. Električne defekte smo analizirali s pomočjo
testnih struktur E1 in E2 (slika 19). Meritve so potekale med kontakti 7-8, 7-9, 10-11, 10-12
(električni preboji) ter 8-9 in 11-12 (odsotnost prebojev) na vseh vzorcih, na katerih je bila za
sušenje dielektrika uporabljena UV energija 450 mJ/cm2. S tako analizo smo ugotovili, da se
preboji generirajo v 95 % primerih na sredini plošče kondenzatorja in le redko (okoli 5 %) na
robovih. Gostota defektov je manjša pri kondenzatorjih, ki so tiskani na podlagi Pe:smart
(0,13 /cm2) in večja na tistih, ki smo jih natisnili na Biomatt podlagi (0,35 /cm 2).
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4.4.3 Analiza razlogov za težave pri kondenzatorjih z enoplastnim dielektrikom
Kapacitivnost kondenzatorjev z enojno plastjo dielektrika je odvisna od energije, s katero
smo sušili dielektrik, dokler je ta pod 1000 mJ/cm2, nato pa postane konstantna. Kadar je UV
energija manjša od 1000 mJ/cm2, na meji spodnji prevodnik-dielektrik nastanejo prazni
prostori tako, da se naguba dvojna plast dielektrik-zgornji prevodnik. To povzroči zmanjšanje
kapacitivnosti in veliko vsebnost električnih defektov, manj na robovih in več na sredini
plošč. Gostota električnih defektov sovpada s prisotnostjo površinskih gub. Efekt se
zmanjšuje z UV energijo sušenja dielektrika in pri dovolj veliki energiji izgine. Vsi našteti
razlogi kažejo, da je potrebno raziskati morebitne snovne spremembe v dielektriku, ki je
sušen pri različnih UV energijah. V ta namen smo uporabili SEM posnetke, IR spektroskopijo
in DSC analizo.
SEM posnetki površine dielektrične plasti niso odvisni od UV energije, s katero smo jih
posušili (slika 73). Pri teh povečavah tudi ni razlik med plastmi, ki so bile tiskane z različno
gostoto mrežic in na različne tiskovne podlage. Kljub intenzivnemu iskanju nismo našli
nobenih razpok ali kakršnihkoli defektov na površini nobene od pripravljenih dielektričnih
plasti. To pomeni, da je oblika, velikost in porazdelitev delcev v vezivu dielektrika v vseh
primerih enaka. Razloge za različne lastnosti dielektrične plasti in najverjetneje tudi za
električne preboje je treba torej iskati v lastnostih veziva. V ta namen smo naredili podrobno
analizo kemijske strukture (IR spektroskopija) in termičnih lastnosti dielektrične plasti (DSC
analiza) v odvisnosti od UV energije pri sušenju (polimerizaciji).

Slika 73: SEM posnetki dielektrične plasti sušene s 450 mJ/cm2 (a) in 2800 mJ/cm2 (b) na podlagi
Biogloss.
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1015

Najprej smo posneli IR spektre utrjene plasti dielektrika v ATR tehniki in jih primerjali z ATR
spektrom tekoče tiskarske barve. Slika 74 prikazuje primerjavo ATR spektra tekoče tiskarske
barve D in plasti te tiskarske barve na podlagi Biogloss, ki smo jo sušili s 450 mJ/cm2 UV
energije. Oba spektra vsebujeta nihanja veziva (uretan-akrilat), ki je v tekočem ali
polimeriziranem stanju. V polimeriziranem stanju imamo močno povečanje intenzitete
nihanj v območju 30003500 cm-1, ki pripadajo O-H in N-H funkcionalnim skupinam, nastalim
pri premreženju oligomerov med UV obsevanjem. Stopnja polimerizacije uretan-akrilatov se
navadno določa z odvisnostjo intenzitete izven ravninskega deformacijskega nihanja C-H
akrilatne dvojne vezi, ki se v tekočem stanju snovi pojavlja pri 810 cm-1. Ko ta vrh izgine, je
polimerizacija kompletna (90). ATR spektra na sliki 74 kažeta, da je ta pogoj izpolnjen že pri
450 mJ/cm2. ATR spektri dielektrika, posušenega pri večjih UV energijah so praktično
popolnoma enaki temu, ki je prikazan na sliki 74.
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Slika 74: IR-ATR spektra tekoče tiskarske dielektrične barve (rdeča črta) in dielektrične plasti, tiskane
na Biogloss podlago, utrjene s 450 mJ/cm2 (črna črta). Zaradi boljše preglednosti sta spektra navpično
razmaknjena (89).

ATR spekter tekoče tiskarske barve na sliki 74 ima pomembno pomanjkljivost, saj ne vsebuje
nihanj zaradi magnezijevega silikata, ki je v tej tiskarski barvi. Najpomembnejši vrh je na
1015 cm-1  asimetrično valenčno nihanje O-Si-O vezi, ki se pojavlja kot zelo intenziven vrh v
spektru suhe plasti. Ta vrh je tako intenziven, da v območju »prstnega odtisa« (pod 2000 cm1
) izdatno prevlada vse ostale vrhove zaradi nihanja veziva. To lahko razumemo le tako, da
delci magnezijevega silikata splavajo na površje, zato jih v delu tekočega vzorca, ki ga pri
meritvi preide evanescentni val (pri pogojih uporabljene merilne celice je udorna globina 0,7
m), ni. So pa izdatno prisotni na površini suhega vzorca. Tako sklepanje potrjujejo tudi SEM
posnetki površine dielektrika (slika 73). Zato smo IR spektre snemali v presevni tehniki.
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Pravilnost te odločitve potrjuje primerjava IR spektrov tekoče dielektrične tiskarske barve,
posnetih v ATR in presevni tehniki (slika 75). Absorpcijski vrh zaradi asimetričnega
valenčnega nihanja O-Si-O vezi se zelo jasno pojavi na 1020 cm-1 v spektru tekoče in
posušene tiskarske barve, ki sta posneta v prepustnosti. Pri takem snemanju preide IR žarek
celotno debelino vzorca, zato opiše snovne lastnosti preko celotne debeline in ne le na
njegovi površini (kot v ATR metodi). Premik O-Si-O nihanja od 1015 na 1020 cm-1 nastane
zaradi optičnih efektov pri ATR geometriji snemanja in je pogojen z lomnim količnikom IRE
kristala v uporabljeni merilni celici.

Slika 75: IR spektri tekoče dielektrične tiskarske barve v ATR metodi (rdeča črta) in v prepustnosti
(modra črta) ter v utrjenem stanju pri 450 mJ/cm2 (črna črta). Spektra, posneta v transmisiji, sta
normalizirana na O-Si-O vrh pri 1020 cm-1, ATR spekter pa na enako intenziteto nihanja karbonilnega
vrha (pri 1726 cm-1) v obeh spektrih tekoče tiskarske barve. Absorpcijski vrhovi zaradi nihanj
magnezijevega silikata so označeni z zvezdicami (80)). Zaradi boljše preglednosti so spektri navpično
razmaknjeni (89).

Ker se magnezijev silikat v UV energijo sušenja plasti ne spreminja, smo vrh zaradi nihanja
O-Si-vezi 1020 cm-1 uporabili za normalizacijo IR spektrov v prepustnosti. Tako smo
izravnali razlike v debelini posameznih vzorcev.
Stopnjo polimerizacije uretan-akrilatnega veziva smo analizirali s pomočjo višine vrhov na
1636 cm-1 (raztegovanje C=C vezi) in na 810 cm-1 (izven-ravninsko deformacijsko nihanje C-H
akrilatne dvojne vezi). Višina obeh nihanj se znižuje s stopnjo polimerizacije, in ko vrhova
izgineta, je polimerizacija popolna. Natančna analiza IR spektrov v prepustnosti kaže, da pri
450 mJ/cm2 oba absorpcijska vrhova še vedno obstajata, pri 900 mJ/cm2 pa lahko rečemo, da
ju ni več (slika 76). Z večanjem UV energije pri sušenju plasti se oblika spektrov ne spreminja
več. Zato sklepamo, da je potrebno najmanj 900 mJ/cm2, da bi dobili popolnoma
polimerizirano vezivo v dielektrični tiskarski barvi.
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Slika 76: IR spektri (posneti v prepustnosti) v območju raztegovanja C=C vezi (a) in izven-ravninskega
deformacijskega nihanja C-H akrilatne dvojne vez v tekoči dielektrični tiskarski barvi (rdeča črta) in pri
UV sušenju s 450 (modra črta) in 900 mJ/cm2 (črna črta). Zaradi boljše preglednosti so spektri
navpično razmaknjeni (89).

Višina večine absorpcijskih vrhov se ne spreminja z UV energijo, uporabljeno pri sušenju
plasti dielektrične tiskarske barve, kar kaže, da se z UV energijo kemijska struktura tiskarske
barve ne spreminja. Pri tem je nekaj pomembnih izjem. Intenziteta vrha zaradi raztezanja
vodikovo vezanih medmolekulskih N-H poliuretanskih skupin, ki so med seboj povezujejo
polimerne verige (pri 3380 cm-1) počasi narašča z UV energijo, vrh zaradi nihanja proste N-H
skupine (na 3440 cm-1) pa se počasi zmanjšuje. Te spremembe potrjujejo vlogo vodikovih
vezi pri zamreževanju polimernega veziva (91). Spremembe so majhne in se bistveno
zmanjšajo ali pa se sploh prenehajo dogajati nad 900 mJ/cm2.
IR analiza dokazuje, da je pri 450 mJ/cm2 polimerizacija veziva dielektrične tiskarske barve še
ni končana, pa tudi zamreževanje se še nadaljuje. Ugotovili smo, da je potrebno uporabiti
višjo UV energijo od 900 mJ/cm2, da bi zagotovili popolno polimerizacijo in premreženje
veziva. Ta rezultat se ujema z analizo kakovosti tiska triplastnih elementov tiskane
elektronike in z njihovimi električnimi lastnostmi: pri tako veliki UV energiji so elementi brez
površinskih gub, ni električnih prebojev med ploščama kondenzatorjev, njihova kapacitivnost
pa je neodvisna od UV energije.
Zanimale so nas tudi termične lastnosti dielektrične plasti v odvisnosti od UV energije pri
njenem sušenju. Te podatke smo dobili iz DSC analize. Rezultati (DSC krivulje) so prikazani na
sliki 77. Segrevanje tekoče (neobsevane) tiskarske barve kaže steklasti prehod s Tg = -68,2 C
in tališče pri 106 C. Pri UV obsevanju s 450 mJ/cm2 se material spremeni tako, da se Tg
pomakne na 1,7 C, tališče pa na 110 C. Med obema temperaturama se pojavita dve
relaksaciji, šibka pri 39,3 C in bolj izrazita pri 57,5 C. Z večanjem UV obsevanja se Tg pomika
proti višjim temperaturam, tališče pa ostaja enako. Obe relaksaciji se zmanjšujeta, šibkejša
ostaja na isti temperaturi in izgine pri 2800 mJ/cm2, izrazitejša pa se pomika proti nekoliko
višjim temperaturam, njena intenziteta pa se zmanjšuje. Najpomembnejši rezultat je
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sprememba Tg v odvisnosti od UV obsevanja. Višji Tg pomeni večjo premreženost
polimernega veziva v tiskarski barvi. Ta ugotovitev se sklada z rezultati IR analize.
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Slika 77: DSC krivulje dielektrične tiskarske barve v tekočem stanju in pri UV obsevanju z energijo 450,
900, 1400 in 2800 mJ/cm2. S krogci so označene temperature steklastega prehoda, Tg.

Pomembno je poudariti, da je UV sušen polimer pri temperaturah pod Tg trd in krhek, nad Tg
pa je mehak in fleksibilen. To pomeni, da so izdelki tiskane elektronike, pri kateri uporabimo
analizirano dielektrično tiskarsko barvo, ugodni za uporabo na gibkih podlagah le, če jih
uporabljamo pri dovolj visokih temperaturah, da je dielektrik v steklastem stanju. V našem
primeru je to nad 20 C, ko je proces vitrifikacije (zastekljevanje) zaključen in je material v
celoti pršel v gibko fazo.
Pri analizi celotnega problema manjka še razlaga možnih razlogov za nagubanje dvojne plasti
dielektrik-prevodnik pri izdelkih z UV energijo pod 1000 mJ/cm2. Kot smo ugotovili z IR
analizo in potrdili z DSC krivuljami, pri teh pogojih polimer ni popolnoma polimeriziran in
premrežen. Taka plast lahko dopušča difuzijo topila iz zgornje plasti prevodnika, kar povzroči
nabrekanje zgornjih dveh plasti, po sušenju pa nagubanje površine in prazne prostore med
spodnjim prevodnikom in dielektrikom. Ko je dielektrik popolnoma polimeriziran in je
zamreženje kompletno, pronicanje topila ni več možno, zato ni efekta nagubanja površine.
Najverjetneje lahko to povežemo tudi z električnimi preboji med obema prevodnima
plastema – ko je dielektrik popolnoma premrežen, teh prebojev ni več.
Kadar tiskamo dielektrik v dvojnem sloju mokro na suho, imamo dvojno plast dielektrika, kar
samo po sebi zmanjša verjetnost za pronicanje topila iz zgornjega prevodnika. Poleg tega pa
je spodnja plast dielektrika obsevana še enkrat, ko se suši zgornja plast, zato je možno, da se
pri tem poveča stopnja polimerizacije veziva in njegova premreženost.
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5 Zaključek
Preučili smo nekatere materiale, postopke in strukture, ki so pomembne za tisk preprostih
pasivnih elektronskih elementov. Omejili smo se na papirne tiskovne materiale (podlage),
posebna pozornost pa je bila namenjena analizi snovnih lastnosti tiskarskih barv v povezavi z
njihovo električno funkcionalnostjo. Zaradi takega cilja so obravnavane zlasti lastnosti snovi,
ki omogočajo delovanje tiskane elektronike in manj podrobnosti struktur posameznih
elementov.
Rezultate delimo v tri sklope. Prvi sklop obravnava lastnosti izbranih tiskovnih materialov, to
je papirnih tiskovnih podlag in tiskarskih barv. Drugi del obravnava enoplastni tisk, tretji pa
triplastni tisk.

5.1 Tiskovni materiali
V raziskavi smo preučili možnosti uporabe običajnih papirnih podlag in jih primerjali s
papirjem, ki je namenjen za tisk elektronike. V ta namen smo izbrali papirje z različnimi
lastnostmi: papir, ki je namenjen tisku elektronike, dva obojestransko premazana papirja z
različno gladkostjo, sintetični dvostransko impregnirani papir in nepremazan strojno glajen
papir.
Najbolj gladek papir je namenjen za tiskano elektroniko (Pe:smart) – njegova hrapavost je
petkrat manjša od najbolj gladkega klasičnega papirja (Biogloss). Odlikuje ga tudi zelo velika
vpojnost (po Cobbu) – vsaj dvakrat večja od vpojnosti premazanih klasičnih papirjev. Taki
vpojnosti se najbolj približa nepremazan glajen papir (Superprint), vendar je ta več kot
dvajsetkrat bolj hrapav od Pe:smart. Z infrardečo spektroskopijo in EDS analizo smo določili,
katere pigmente vsebuj premaz na površini papirjev.
Uporabili smo dve vrsti električno funkcionalnih tiskarskih barv – električno prevodne in
dielektrično. Med električno prevodnimi smo se omejili na tiskarske barve, ki vsebujejo
srebrove delce. Izbrali smo tri tipe takih barv, ki se razlikujejo po obliki, velikosti in
koncentraciji srebrovih delcev. Dielektrična tiskarska barva se suši z UV energijo. S tako izbiro
tiskarskih barv smo zagotovili veliko električno prevodnost. Pomembno ja poudariti tudi, da
smo pri dielektrični tiskarski barvi izbrali UV tehnologijo sušenja, kar pomeni da v triplastni
tehnologiji prevodnik-dielektrik-prevodnik uvajamo kombinacijo obeh sušenj, termično in UV
sušenje.
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5.2 Enoplastni tisk
Enoplastni tisk je omejen na električno prevodne plasti, saj se v pasivnih elementih tiskane
elektronike vse strukture pričnejo s prevodno plastjo. Uporabnost izbranih prevodnih
tiskarskih barv za tisk na papirne podlage smo analizirali s stališča kakovosti tiska in
električne prevodnosti natisnjenih plasti.
Kakovost tiska smo analizirali glede na profil in obliko vzporednih tankih linij, adhezijo
natisnjene plasti ter njeno hrapavostjo. Ugotovili smo, da se širina linij, ki so na tiskovni formi
široke 0,5 mm in razmaknjene za 0,5 mm, relativno dobro prenese na vse papirne podlage,
saj profilna analiza ne kaže bistvenih odstopanj in razlik med papirji. Nekoliko drugače je z
obliko robov. Tisti robovi na linijah, ki so vzporedne s smerjo strgala pri tisku, so sistematsko
bolj ravni, kot na linijah, ki so pravokotne na smer strgala. Efekt je nekoliko večji pri tiskanju z
redkejšim sitom. Posebno pomembna je ugotovitev, da imajo robovi linij pogosto bistveno
zmanjšano vsebnost srebrovih delcev. Prisotnih je tudi dosti mest, kjer sploh ni srebrovih
delcev. Pogostost takih mest je na vseh konvencionalnih papirjih precej velika in bistveno
manjša na papirju Pe:smart. To pripisujemo veliki vpojnosti, ki prepreči razlivanje tiskarske
barve, ki nima prevodnih delcev. Tega efekta nismo opazili iz profilometričnih analiz, saj
njihova vertikalna ločljivost ni dovolj velika.
Pomembna ugotovitev je povezana tudi z določanjem debeline natisnjenih linij. Zaradi velike
hrapavosti površin je profilometrično določen profil zelo slabo izhodišče za določitev
debeline. Zato smo uporabili SEM posnetke prerezov. Profil, ki ga izmerimo iz take meritve,
razmeroma dobro ustreza profilometričnim meritvam. Težava pa je z debelino. Da bi jo
dobro opredelili, smo izbrali dve možnosti: povprečno vrednost ekvidistančnih meritev
debeline natisnjene linije preko njene širine in efektivno debelino, ki smo jo določili s
pravokotnim profilom s širino, ki jo določa tiskovna forma. Izkaže se, da je povprečna
debelina v vseh primerih nekoliko višja od efektivne. To pomeni, da so vse linije nekoliko
višje kot bi bilo pričakovati. Zaradi težav z merjenjem debeline prevodnih linij smo primerjali
plastno upornost enako tiskanih plasti (enako sito, enaka tiskarska barva). S tem
predpostavimo, da imajo plasti enako količino srebrovih (funkcionalnih) delcev, njihova
porazdelitev in s tem prevodnost plasti pa je lahko odvisna od drugih parametrov tiska.
Adhezija vseh izbranih električno prevodnih tiskarskih barv je na vseh tiskovnih podlagah
zelo dobra. To smo potrdili z metodo križnega reza.
Električna prevodnost je odvisna od parametrov tiska. Izkaže se, da plastna upornost narašča
z gostoto sita. Ugotovili smo, da je ugodno pustiti sveže potiskane vzorce nekoliko časa na
vodoravni podlagi in jih šele nato termično sušiti, saj je plastna upornost tako posušenih
vzorcev sistematsko manjša. S takim postopkom omogočimo najugodnejšo razporeditev
prevodnih delcev in s tem kar največjo možno gostoto prevodnih poti v posušeni plasti.
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Plastna upornost natisnjenih vzorcev je odvisna tudi od tiskovne podlage. Presenetljivo je
najmanjša na papirju Pretex in ne na Pe:smart, podrobnosti pa so odvisne od same tiskarske
barve, to je oblike in velikost srebrovih delcev v kombinaciji s hrapavostjo in vpojnostjo
tiskovne podlage.

5.3 Triplastni tisk
Analiza posebnosti triplastnega tiska je bila narejena na primeru ploščatega kondenzatorja.
Ta vsebuje najmanj tri plasti, od katerih je ena dielektrična, dve pa prevodni. Posebna
pozornost je bila posvečena snovnim lastnostim tiskarskih barv pri sušenju/utrjevanju in
njihovi povezavi z električnimi lastnostmi končne plasti oz. večplastne strukture. Analizirali
smo kakovost triplastnega tiska, električne lastnosti tiskanih ploščatih kondenzatorjev in
snovne lastnosti dielektrične plasti. Podrobneje smo analizirali tudi lastnosti fazne meje
dielektrik-prevodnik.
Pri triplastnem tisku smo sušili prevodnik tako, da smo dobili najboljšo možno prevodnost
(kot je bilo ugotovljeno z analizo enoplastnega tiska). Za UV sušenje dielektrika pa smo
uporabili štiri različne doze UV energije, od katerih najmanjša ustreza priporočilom
proizvajalca.
Gostejša mrežica daje bolj gladke površine potiskanih površin kot redkejša. To velja tako za
prevodno kot tudi za dielektrično plast, pa tudi za dvojno plast prevodnik-dielektrik in
dielektrik-prevodnik. Te vrednosti niso odvisne od UV energije, s katero smo sušili
dielektrično past. Povsem drugače pa je pri triplastni strukturi, torej prevodnik-dielektrikprevodnik. Če dielektrično plast sušimo z najmanjšo UV energijo, postane površina ploščatih
kondenzatorjev po sušenju zgornje prevodne plasti precej nagubana; efekt se manjša z
večjim obsevanjem in nad 1000 mJ/cm2 popolnoma izgine. Ugotovili smo, da so površinske
gube sestavljene iz dvojne plasti dielektrik-prevodnik, ki jo lahko zelo enostavno odstranimo
od spodnjega prevodnika. To pomeni, da v teh primerih praktično ni adhezije med spodnjim
prevodnikom in dielektrikom, je pa ta dovolj velika med dielektrikom in zgornjim
prevodnikom. Če tiskamo dielektrično plast dvakrat in vsako posamezno plast posušimo po
enakem postopku kot pri trislojnem tisku z enoplastnim dielektrikom, teh problemov ni
opaziti.
Kapacitivnost tiskanih ploščatih kondenzatorjev v primeru dvojne dielektrične plasti sledi
teoretičnim napovedim – narašča z velikostjo kondenzatorjev in ni odvisna od sušenja
dielektrične plasti. Pri kondenzatorjih z enoplastnim dielektrikom pa ni tako – pri energijah
pod 1000 mJ/cm2 je veliko električnih prebojev; defekti se večinoma pojavljajo v sredini
kondenzatorja in manj na robovih. Pri takih pogojih je nemogoče izmeriti kapacitivnost
kondenzatorjev, k sreči pa so meritve uspele vsaj na enem vzorcu. Pri energijah nad 1000
mJ/cm2 teh problemov ni bilo in vsi vzorci so bili uspešno izmerjeni. Pomembno pa je, da je
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kapacitivnost kondenzatorjev z enoplastnim dielektrikom odvisna od UV energije,
uporabljene za sušenje dielektrika. Kondenzatorji z nagubano površino imajo namreč med
prevodnima ploščama tudi nekaj praznega prostora, ki zmanjša dielektričnost in vodi do
manjše kapacitivnosti. Ko se efekt gubanja zmanjša, se kapacitivnost poveča in ko
nagubanosti ni več, je kapacitivnost neodvisna od UV energije pri sušenju dielektrika.
Dokazali smo, da je kapacitivnost kondenzatorjev, ki so natisnjeni na bolj gladko površino,
nekoliko večja od tistih, ki so natisnjeni na bolj hrapavo. Najboljše rezultate torej daje
podlaga Pe:smart.
Posebno pozornost smo posvetili analizi snovnih vzrokov za težave z enoplastnimi
kondenzatorji. V ta namen smo podrobno analizirali dielektrično plast in njene spremembe v
odvisnosti od UV energije pri sušenju.
SEM posnetki vzorcev dielektrika z različnim UV sušenjem ne kažejo nobenih razlik. To
pomeni, da so delci magnezijevega silikata najverjetneje ostali nespremenjeni. Razloge za
spremembe torej iščemo v vezivu.
Infrardeča spektroskopija je pokazala, da je potrebno snemanja izvesti v presevni tehniki, saj
se delci magnezijevega silikata naberejo proti površini plasti kjer izrivajo vezivo, v tekoči fazi
pa jih v spodnjih plasteh sploh ni. Pokazali smo, da je udorna globina ATR snemanja
premajhna za ustrezen zajem celotnega vzorca, to je veziva in funkcionalnih delcev.
Podrobna analiza različno sušenih plasti dielektrika v presevni tehniki je pokazala, da
polimerizacija pri 450 mJ/cm2 ni končana in da je treba uporabiti vsaj 900 mJ/cm2, da
izgineta oba absorpcijska vrhova, ki sta značilna za nepopolno polimerizacijo uretanakrilatnega veziva. Pri približno enaki UV energiji je večina polimernih verig med seboj
povezana preko vodikovo vezanih N-H skupin, število teh vezi pa z večanjem UV energije le
malo narašča.
Dodatne informacije o spremembah v različno obsevanih plasteh dielektrika smo dobili z DCS
analizo. Ugotovili smo, da se z večanjem UV energije pri sušenju dielektrične plasti povečuje
temperatura steklastega prehoda, Tg. To višanje je največje do energije 900 mJ/cm2, nato se
bistveno zmanjša. Polimer je pri temperaturah pod Tg trd in krhek, nad Tg pa mehak in
fleksibilen. Ker je Tg naše dielektrične plasti v vseh primerih dovolj pod sobno temperaturo,
smo zagotovili fleksibilnost, vitrifikacija pa je zaključena. Višanje Tg z energijo UV sevanja pri
sušenju pa potrjuje boljšo premreženost plasti. To sta dva pomembna podatka za
omogočanje fleksibilnosti aplikacije.
Nepopolno polimerizirana plast dielektrika dopušča pronicanje topila iz zgornje plasti
prevodnika v spodnjo, kar povzroča nabrekanje – torej gubanje površine, zmanjšanje
kapacitivnosti kondenzatorjev in električne defekte (preboje med obema prevodnikoma). Ko
je dielektrik popolnoma polimeriziran in premrežen, je pronicanje onemogočeno, električni
defekti pa niso več prisotni. Kadar tiskamo dielektrično plast dvakrat, je spodnja plast
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obsevana dvakrat, kar najverjetneje zadošča za popolno polimerizacijo in premreženje
spodnje plasti. Debelejša plast že sama po sebi zmanjša možnost pronicanja topila iz zgornje
plasti prevodnika, zato je nabrekanje in gubanje površine preprečeno tudi pri najmanjši UV
energiji.
Ker debelejša plast dielektrika zmanjša kapacitivnost kondenzatorja, je ugodneje, da se
dielektrik tiska v enem sloju in se ga osuši z dovolj veliko UV energijo. V našem primeru je ta
energija vsaj dvakrat večja od priporočene.
Primer triplastnega tiska, kjer smo kombinirali tiskarske barve z različnim sušenjem je zelo
pomemben za optimizacijo aplikacij tiskane elektronike. Pri vseh imamo namreč opravka s
polimernimi plastmi, katere ne smejo prepuščati snovi iz plasti, ki jih natisnemo preko njih.
Raziskava prikazuje pomen analize snovnih lastnosti električno funkcionalnih tiskarskih barv
v tekočem in utrjenem stanju.
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