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IZVLEČEK

Kapljično tiskanje je metoda nanašanja dvodimezionalnih diskretnih struktur na
izbrano podlago, ki je cenovno ugodna in z malo okolju škodljivimi odpadki. Metoda
temelji na tvorbi toka kapljic črnila, njihovemu nanosu na izbrano mesto na podlagi in
sušenju ter po potrebi nadaljnjem segrevanju natisnjene strukture.
Zaradi možnosti nanašanja izredno širokega spektra materialov se je kapljično tiskanje razširilo med drugim tudi na področje elektronike, kjer se pojavljajo naraščajoče zahteve po miniaturizaciji mikroelektronskih in mikromehanskih komponent.
V zadnjem času na področju piezoelektričnih keramičnih materialov posvečamo
veliko pozornosti raziskavam okolju prijaznih materialov brez svinca, kot je na primer trdna raztopina kalij natrijevega niobata (K0,5Na0,5)NbO3 (KNN). Pomembna
ovira pri pripravi materiala so izgube alkalijskih oksidov med segrevanjem, ki jih
lahko, v primeru sinteze tankih plasti iz raztopin, nadomestimo s prebitkom alkalijskih spojin v raztopinah.
Diplomsko delo opisuje študijo priprave diskretnih struktur KNN z diskontinuiranim
kapljičnim tiskanjem. Črnila KNN s 4 molskimi % prebitka kalija so bila pripravljena z
alkoksidno sol-gel sintezo iz alkalijskih acetatov in niobijevega alkoksida v 2 metoksietanolu. Dodatek 55 ali 30 volumenskih % 1-3-propandiola ali glicerola je služil za
optimizacijo viskoznosti črnil. Končna kvaliteta natiskanih diskretnih struktur po žganju pri 700 °C 5 minut je odvisna od uporabljene mešanice topil in od koncentracije
črnila. Piezoelektrični odziv nekaj pm/V je bil izmerjen v nekaterih zrnih kvadrata (1 x
1 mm), natisnjenega iz 0,2 M črnila z dodanim 55 volumenskimi % 1-3-propandiola.

Ključne besede: kapljično tiskanje, (K0,5Na0,5)NbO3, piezoelektrični materiali
brez svinca, sinteza iz raztopin.
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ABSTRACT

Ink-jet printing is a non-expensive and low-waste method that enables direct patterning of two-dimensional structures on a substrate. The working principle relies on the
formation of small droplets of the ink, their deposition on a selected position on the
substrate, drying and, if needed, additional heating.
Its ability to deposit a variety of different materials makes it also suitable for printing
electronic materials thus meeting increasing requirements for the miniaturization of
micromechanic and microelectronic components.
Much of the research in the field of piezoelectric ceramic materials has been oriented
towards environment-friendly, lead-free materials and potassium sodium niobate
(K0.5Na0.5)NbO3 (KNN) solid solution has been considered as one of the most promising candidates. The material is difficult to process due to the volatilisation of alkali
oxides during heating. However, in the case of chemical solution deposition of thin
films, the expected deficiency of alkalis can be compensated by adding alkali compounds in excess to the starting solution.
In the present work, ink-jet printed KNN structures were studied. The KNN inks with 4
mole % potassium acetate excess were prepared by the alkoxide based sol-gel
synthesis from alkali acetates and niobium ethoxide, in 2-methoksyethanol. 55 or 30
volume % of 1-3-propanediol or glycerol, respectively, were added to optimise the
viscosities of respective inks. The quality of the deposited structures after annealing
at 700 °C for 5 minutes depended on the choice of the mixture of solvents as well on
the ink concentration. Individual grains within the KNN square (1 x 1 mm) that was
printed from the 0.2 M ink with 55 volume % of 1-3-propanediol exhibited a piezoelectric effect of a few pm/V.

Keywords: Ink-jet printing, (K0.5Na0.5)NbO3, lead free piezoelectric materials,
sol-gel synthesis.
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POVZETEK

Na področju piezoelektričnih keramičnih materialov so trenutno najbolj razširjeni
kompleksni svinčevi perovskiti. Svinec je okolju škodljiv in strupen, zato v zadnjem
času veliko pozornosti posvečamo raziskavam okolju prijaznih materialov brez
svinca, kot je na primer trdna raztopina kalij natrijevega niobata (K0,5Na0,5)NbO3
(KNN).
Nenehne zahteve trga po zmanjševanju velikosti naprav v mikroelektroniki in mikromehaniki povečujejo potrebo po razvoju tankih plasti in 2D diskretnih struktur; slednje
lahko direktno upodobimo s kapljičnim tiskanjem.
Kapljično tiskanje temelji na tvorbi majhnih kapljic črnila, njihovemu nanosu na izbrano mesto na podlagi in strjevanje (sušenje). Tehnika omogoča hitro pripravo kompleksnih diskretnih struktur različnih oblik v kratkem času, cenovno ugodno in z nizkimi količinami odpadnih materialov.
Pomembna ovira pri pripravi tankih plasti KNN s sintezo iz raztopin so izgube alkalijskih oksidov med segrevanjem, vendar jih lahko nadomestimo s prebitkom alkalijskih spojin v raztopinah.
V okviru diplomskega dela smo raziskovali možnost priprave diskretnih struktur KNN
iz črnil, pripravljenih na osnovi sola KNN za nanos tankih plasti. Slednjega smo pripravili s sol-gel sintezo iz alkalijskih acetatov in niobijevega alkoksida s prebitkom 4
molskih % kalijevega acetata.
Za primerjavo smo iz solov KNN z različnimi koncentracijami (C = 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 in
0,05 M) najprej z metodo vrtenja pripravili tanke plasti na platiniziranih silicijevih
podlagah. Po segrevanju pri 300 °C 2 minuti in žganju pri 700 °C 5 minut so vse
plasti kristalizirale v čisti perovskitni fazi s preferenčno (100) orientacijo. Zaradi manjše količine nanesenega materiala je debelina plasti padala s padajočo koncentracijo
sola. Iz 0,4 M sola smo nanesli plast, debelo ~60 nm, iz 0,05 M sola pa le izolirana
zrna KNN.
Prvi pogoj za uspešno tiskanje elektronske keramike je uporaba stabilnega črnila, ki
lepo prehaja skozi dele tiskarskega stroja, ne povzroča mašenja šob, ki na poti proti
podlagi tvori enakomerno velike kapljice in po nanosu kristalizira v material z želenimi
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funkcionalnimi lastnostmi, pri čemer je zaželena čim manjša deformacija oblike
nanesenih diskretnih struktur.
Ker je bila viskoznost sola KNN (C = 0,4 M) prenizka za tiskanje z izbranim tiskalnikom (Dimatix Fujifilm Materials Printer DMP-2831), smo za pripravo črnil solu dodali
topili z večjo viskoznostjo, in sicer 1-3-propandiol ali glicerol. Na osnovi viskoznosti in
površinske napetosti različnih mešanic topil smo določili optimalna razmerja med
topili, in sicer 2-metoksietanol/1-3-propandiol 0,45/0,55 ter med topiloma 2metoksietanol/glicerol 0,7/0,3. V nadaljevanju bodo črnila, pripravljena z 1-3propandiolom poimenovana KNN-1.3PD, z glicerolom pa KNN-GLIP. Da bi raziskali
vpliv koncentracije sola na pripravo diskretnih struktur smo z obema dodatkoma
pripravili črnila z ~0,2, 0,1 in 0,05 M koncentracijo.
Po nastavitvi optimalne napetosti piezoelektričnega aktuatorja v tiskalniku so med
letom iz šobe proti podlagi iz vseh črnil nastale pravilno oblikovane kapljice brez
spremljajočih satelitnih kapljic. V 0,2 in 0,1 M črnilih KNN-GLIP je prišlo do obarjanja
v manj kot petih dneh od priprave, zato smo ju izločili iz nadaljnjih eksperimentov.
S segrevanjem platiniziranih silicijevih podlag pri 130 °C smo prilagodili omakalne
kote med črnilom in podlago. Na osnovi termične analize in vrelišč čistih topil smo v
preliminarnih eksperimentih določili tri različne načine sušenja/pirolize linij ter na
osnovi ostrine robov po žganju določili optimalen način nizkotemperaturnega segrevanja. Diskretne strukture iz črnil KNN-1.3PD smo segrevali pri 220 °C 2 minuti in pri
300 °C 2 minuti, iz črnil KNN-GLIP pa pri 150 °C 2 minuti in pri 350 °C 2 minuti.
Natisnjene pike (premera ~0.05 mm), linije (~0,1 x 1 mm) in kvadrate (1 x 1 mm) smo
žgali pri 700 °C 5 minut.
Mikrostruktura pik, natisnjenih iz 0,05 M črnil KNN-1.3PD in KNN-GLIP je bila sestavljena iz posameznih zrn podolgovatih oblik, mikrostruktura linij je bila zelo neenakomerna. Debelina pik, pripravljenih iz obeh črnil, je bila od 15 do 20 nm, vendar je v
primerjavi z 1-3-propadiolom dodatek glicerola prispeval k enakomernejšim debelinam nanesenih struktur. V središču kvadratov, natisnjenih iz črnil z 0,05 M koncentracijo, je zaradi premajhne količine nanesenega materiala prišlo do tvorbe por, ki so
se raztezale po celotni debelini strukture do platinaste podlage. Ko smo povečali
koncentracijo črnila z 0,05 M na 0,2 M KNN-1.3PD, se je debelina strukture v centru
kvadrata skoraj podvojila, vendar je postal tudi rob precej debelejši, oziroma, t.i.
učinek kavnega obroča je postal izrazitejši. S piezoelektričnim modulom mikroskopa
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na atomsko silo v središču kvadrata, ki smo ga natisnili z enim nanosom črnila KNN1.3PD s koncentracijo 0,2 M, smo v nekaterih zrnih potrdili piezoelektrični odziv v
velikosti nekaj pm/V.
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1 UVOD

Kapljično tiskanje nenehno pridobiva na pomenu zaradi možnosti oblikovanja direktno oblikovanih elementov (diskretnih struktur) iz zelo širokega spektra materialov z
različnimi funkcionalnimi lastnostmi. Uporaba tehnike je zanimiva tudi na področju
elektronike, kjer se pojavljajo vedno večje zahteve trga po miniaturizaciji komponent.
Priprava diskretnih struktur s kapljičnim tiskanjem je cenovno ugodna, z malo okolju
škodljivimi odpadki in ima možnost povečanja na industrijski nivo.
Na področju piezoelektrične keramike je trenutno komercialno najbolj razširjena
keramika na osnovi svinčevega cirkonata titanata (PZT), vendar se v zadnjih letih
veliko pozornosti posveča raziskavam okolju prijaznih piezoelektričnih keramičnih
materialov brez svinca, kot je na primer trdna raztopina kalij natrijevega niobata
(K0,5Na,5)NbO3 ali KNN. O pripravi diskretnih struktur KNN v literaturi še ni podatkov.
Priprava je eksperimentalno zahtevna zaradi omejitev glede viskoznosti in površinske
napetosti tekočin za tiskanje (črnil) in zaradi lahke hlapnosti alkalijskih spojin med
segrevanjem.
Namen diplomskega dela je bil pripraviti diskretne strukture KNN na platiniziranih
silicijevih podlagah (Pt/Si). Črnila KNN smo pripravili z alkoksidno sol-gel sintezo iz
alkalijskih acetatov in niobijevega alkoksida. Viskoznost solov smo zvišali z dodajanjem 1-3-propandiola ali glicerola. S pomočjo Ohnesorgovega (Oh) števila smo določili
optimalno razmerje med topilom in posameznim dodatkom. Na osnovi termične
analize črnil in kvalitete diskretnih struktur po sušenju pri različnih pogojih smo določili optimalen način sušenja. Pripravili smo črnila z različnimi koncentracijami KNN ter
natisnili pike (premera ~0,05 mm), linije (~0,1 x 1 mm) in kvadrate (1mm x 1mm).
Mikrostrukturo tiskanih struktur smo primerjali z mikrostrukturami tankih plasti, pripravljenih z metodo z vrtenjem. S pomočjo mikroskopa na atomsko silo s piezoelektričnim modulom smo merili piezoelektrični odziv diskretnih struktur.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 TISKANJE
2.1.1 Splošno o tiskanju

Za pripravo odtisa s katerokoli tiskarsko tehniko potrebujemo tiskarski stroj, tiskarsko
barvo/črnilo, podlago in tiskovno formo ali ploščo. Slednja je nosilec informacije o
odtisu in je lahko analogna ali pa digitalna (numerična). Glede na vrsto tiskovne
forme lahko tehnike tiska razdelimo v konvencionalne, ki temeljijo na uporabi analognih-materialnih tiskovnih form in digitalne, ki tiskajo na osnovi numeričnih podatkov v
dinamičnem spominu procesnega računalnika (brez tiskovne forme v materialni
obliki), glej sliko 1. Glede na to, kako so na tiskovni formi zgrajene tiskovne površine
ter kakšne lastnosti imajo delimo analogne tiskarske tehnike na visoki, globoki, ploski
in prepustni tisk. Digitalne tehnike delimo glede na način prenosa črnila na podlago
(z brizganjem tekočine, učinkom toplote ali elektrostatike) na kapljični, termomehanični in elektrostatični tisk1, 2.

Slika 1: Delitev tiskarskih tehnik glede vrsto tiskovne forme.

Osnovni princip kapljičnega tiska je tvorba toka mikroskopsko majhnih kapljic črnila,
njihov nanos na točno določeno mesto na podlagi in strjevanje (sušenje). Ločimo
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kapljično tiskanje z neprekinjenim (kontinuiranim) in s prekinjenim (diskontinuiranim,
tudi »drop-on-demand« ali DOD) tokom kapljic črnila.
Prvi začetki kapljičnega tiska segajo v leto 1876, ko je William Thompson patentiral
napravo za avtomatski zapis telegrafskih sporočil, ki je za nadzorovan nanos kapljic
črnila na papir izkoriščala elektrostatiko. Leta 1951 je bil izdelan prvi tiskalnik z neprekinjenim tokom kapljic črnila, približno 30 let kasneje pa še tiskalnik s prekinjenim
tokom kapljic. Od iznajdbe dalje tehnika nenehno pridobiva na pomenu (slika 2);
danes je kapljični tiskalnik za tiskanje dokumentov prisoten že v marsikaterem gospodinjstvu, v zadnjih letih pa se je zaradi možnosti nanosa širokega izbora materialov
(kovina, keramika, polprevodniki, polimeri, hrana, encimi in celo žive celice) na različne podlage uporaba z grafične industrije razširila na nova področja. Primeri uporabe
kapljičnega tiskanja vključujejo izdelavo plasti, diskretnih 2D in 3D struktur (tudi
kompozitnih), za uporabo v senzorjih, aktuatorjih, mikroelektromehanskih napravah,
sončnih celicah, medicinskih senzorjih in ultrazvočnih pretvornikih3-5.

Slika 2: Zgodovina uporabe kapljičnega tiska. (Povzeto po lit. viru5, z dovoljenjem
avtorjev.)

Razlog za zelo široko zanimanje za uporabo kapljičnega tiskanja je v nizki ceni in
času izdelave, zmanjšanju odpadnega materiala, širokih možnosti oblikovanja kompleksnih struktur in tudi v sami lastnosti tiskanja, da pri tisku ne pride do neposrednega stika naprave s površino. Glavne omejitve pri uspešni uporabi tehnike za nanos
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funkcionalnih materialov so povezane z resolucijo in preciznostjo določitve mesta
nanosa kapljice3, 4, 6.

2.1.2 Kapljični tisk z neprekinjenim tokom kapljic

Osnovni princip delovanja tiskalnika z neprekinjenim tokom kapljic ali kontinuiranega
kapljičnega tiskalnika je prikazan na sliki 3. Visokotlačna črpalka črpa črnilo iz črnilnika v tiskalno glavo. Piezoelektrični aktuator potisne črnilo skozi šobo. Slednje se
zaradi površinske napetosti loči v neprekinjen tok električno nevtralnih enako velikih
in enakomerno oddaljenih kapljic definirane prostornine. Med letom proti podlagi so
kapljice najprej usmerjene skozi nabojni tunel, kjer se nekatere kapljice električno
nabijejo, nato pa še skozi odklonski tunel, ki s pomočjo elektrostatičnega polja nabite
in nenabite kapljice usmeri na podlago ali pa v lovilnik. Kapljice, usmerjene v lovilnik,
se po povratnem cevovodu vrnejo nazaj v črnilnik.

Slika 3: Shema principa delovanja kapljičnega tiskalnika z neprekinjenim tokom
črnila. Po lit. viru3.

To tehniko najpogosteje uporabljamo za označevanje in kodiranje izdelkov. V primerjavi z diskontinuiranim kapljičnim tiskom je hitrejša in navadno dosega slabšo resolu-
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cijo. Navadno uporabljamo črnila na osnovi lahko hlapnih topil, kar omogoča hitrejše
sušenje in širši izbor primernih podlag, vendar pripomore k povečanju emisij v okolje.
Tehnika je omejena na uporabo črnil, ki jih je mogoče elektrostatično nabiti6.

2.1.3 Kapljični tisk s prekinjenim tokom kapljic

Pri kapljičnem tisku s prekinjenim tokom kapljic ali diskontinuiranem kapljičnem tisku
(DOD) tiskalno glavo najprej postavimo na točno določeno mesto na podlagi, kjer naj
bi prišlo do nanosa črnila in šele nato skozi šobo brizgne kapljica. Sistem za recikliranje neporabljenega črnila je odveč. Glede na to, ali tiskalna glava proizvaja kapljice
s pomočjo toplote, električnega polja ali piezoelektričnega kristala delimo DOD tehnike na termično, elektrostatično in piezoelektrično.

Slika 4: Shema tvorbe kapljice pri piezoelektričnem diskontinuiranem kapljičnem
tiskanju. (Lit vir2, str. 14, objavljeno z dovoljenjem založnika.)

Slika 4 prikazuje osnovni princip nastanka kapljice z uporabo piezoelektričnega
kristala, ki je v tiskalni glavi vgrajen tik pred šobo. Pod vplivom električne napetosti se
kristal deformira, na primer upogne v smeri proti črnilu, zaradi česar se tlak poveča in
povzroči izstrelitev kapljice črnila skozi šobo (glej sliko 10)6.
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2.1.4 Tiskanje elektronske keramike

Diskontinuirano kapljično tiskanje z uporabo piezoelektričnih materialov (aktuatorjev)
danes najpogosteje uporabljamo za nanos diskretnih struktur iz keramičnih materialov. Za uspešno tiskanje je potrebno prilagoditi številne parametre. Najprej je potrebno pripraviti stabilno črnilo z lastnostmi, ki omogočajo njegov prehod skozi dele tiskalne naprave, izstrelitev črnila in tvorbo kapljic. V naslednjem koraku je potrebno
kapljice nanesti na izbrano podlago ali na predhodno natisnjeno keramično plast s
primerno natančnostjo in medsebojno oddaljenostjo. Na koncu je naneseni material
potrebno termično obdelati pri primernih pogojih, da natisnjene strukture ohranijo
obliko in da material izkazuje željene funkcionalne lastnosti7. V nadaljevanju bomo
podrobneje predstavili posamezne korake.

2.1.4.1 Sol-gel sinteza črnila

Črnila, ki jih uporabljamo za tiskanje elektronske keramike lahko razdelimo v štiri
glavne skupine: UV črnila, črnila na osnovi voskov, na vodni osnovi in na osnovi
organskih topil. Slednja so lahko pripravljena kot suspenzije ali pa kot soli 6. V nadaljevanju bo podrobneje predstavljena priprava sola z alkoksidno sol-gel sintezo, ki
smo jo uporabili za sintezo črnil v eksperimentalnem delu.
Reaktanti pri sol-gel sintezi so najpogosteje kovinski alkoksidi M(OR)x, kjer M predstavlja kovino, x njeno oksidacijsko število, -OR pa alkoksidno skupino. Tipično so
kovinski alkoksidi zelo občutljivi na reakcije z vodo (občutljivost narašča s padajočo
elektronegativnostjo kovinskega kationa), zato je z njimi potrebno rokovati v zaščitni,
suhi atmosferi. V alkoksidih kovin prehoda je kation v najvišjem oksidacijskem stanju
zaradi prisotnosti močno elektronegativnih –OR skupin. Kovine prehoda so pogostokrat koordinativno nenasičene in takrat lahko svoje koordinacijsko število povečajo z
olacijo, oksolacijo ali tvorbo alkoksi mostičkov8, 9.
Osnovni reakciji sol-gel sinteze sta hidroliza in kondenzacija. Pri hidrolizi (en. (1)) se
–OR skupine izmenjajo z –OH skupinami. V nadaljevanju so prikazane reakcije s
samo eno alkoksidno skupino.

6

M

OR HOH

M

OH

R OH

(1)

Delno hidrolizirane molekule nadalje reagirajo v kondenzacijski reakciji. V primeru, ko
med sabo reagirata hidrolizirana in nehidrolizirana molekula, govorimo o alkoksolaciji
(en. (2)), v primeru reakcije med dvema hidroliziranima molekulama pa o oksolaciji
(en. (3)).
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olacijo, pri kateri se sprosti voda ali alkohol (en. (4 in 5)).
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Kljub toksičnosti pri sol-gel sintezi kot topilo velikokrat uporabljamo 2-metoksietanol
(CH3OCH2CH2OH), saj raztaplja vrsto kovinskih reagentov. Alkoksidna sol-gel sinteza omogoča prilagajanje reaktivnosti vstopnih spojin in tako sintezo vrste različnih
stabilnih heterometalnih solov z odlično ponovljivostjo. Glavne slabosti te sinteze so
povezane s pogosto uporabo toksičnih topil in potrebo po zaščitni atmosferi.

2.1.4.2 Tiskanje

Na uspešnost tiskanja močno vpliva obnašanje črnila v procesu tiskanja in v stiku z
izbranimi podlagami, zato je optimizacija procesnih parametrov, kot so viskoznost,
površinska napetost in gostota črnila prvi pogoj za uspešno tiskanje. Primernost
izbranega črnila za tiskanje lahko ocenimo na podlagi Ohnesorgovega števila (Oh):
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Oh

(6)

a

Kjer je η viskoznost,

površinska napetost,

gostota in a premer šobe. Kot merilo

primernosti črnila za tiskanje v literaturi navajajo tudi obratno Onesorgovo število (Z):

Z

1
Oh

(7)

Optimalna vrednost Oh za uspešno tiskanje naj bi bila v območju med 0.1 in 1 (Z
med 1 in 10)3, 7.
Viskoznost (dinamična, absolutna) je lastnost tekočine, da se bolj ali manj upira
tečenju in ima velik vpliv na obnašanje tekočin v različnih procesih (npr. na kapljično
tiskanje). Večja je viskoznost, večji je upor proti tečenju in počasnejše je tečenje.
Viskoznost lahko razložimo z idealizirano situacijo tekočine med dvema stenama,
eno mirujočo in drugo, ki se pod vplivom sile (F) giba s konstantno hitrostjo. Gibajoča
stena bo povzročila vzporedno gibanje tekočine. Pri tem bo hitrost (u plasti tekočine
tik ob gibajoči se steni najvišja in bo padala z oddaljenostjo (l) od nje, kar opisuje
strižna hitrost (

du/dl). Med sosednjimi plastmi tekočine, ki se gibajo z različnimi

hitrostmi pride do trenja, oziroma do strižnih napetosti ( , ki so odvisne od razmerja
med silo (F) in površino stičnih ploskev. Viskoznost pri neki temperaturi in pritisku je
po Isacu Newtonu določena kot:

(8)

Enota za merjenje dinamične viskoznosti je Pa·s. Tekočinam, za katere velja zgornja
enačba pravimo newtonske tekočine, vendar pa obstajajo tudi tako imenovane
nenewtonovske tekočine, pri katerih se viskoznost spreminja tudi s strižno hitrostjo10.
Pri kapljičnem tiskanju velikokrat uporabljamo črnila, ki so mešanice različnih tekočin.
V primeru idealnih mešanic lahko viskoznost ocenimo na podlagi spodnje enačbe11:
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2

(9)

Kjer so η1 in x1 viskoznost in molski delež komponente 1, η2 in x2 viskoznost in molski
delež komponente 2, ηmix pa viskoznost idealne mešanice.
Površinska napetost je lastnost tekočine, da zaradi delovanja medmolekularnih privlačnih sil teži k najmanjši možni površini (ki jo ima pri dani prostornini krogla), oziroma opisuje upor tekočine proti povečanju površine. Navadno se površinska napetost
nanaša na napetost med tekočino in plinsko fazo (zrakom) in pri kapljičnem tiskanju
vpliva na tvorbo kapljice med letom iz šobe proti podlagi. Pri brizgu črnila iz šobe se v
začetnem stanju tvori kapljica z repom. Med letom proti podlagi se lahko rep združi z
glavno kapljico ali pa pride do nezaželene tvorbe manjših (satelitnih) kapljic okoli
glavne kapljice (slika 5)7, 12.

Slika 5: Fotografija črnila med letom iz šobe proti podlagi. (a) prikazuje tvorbo glavne
kapljice in satelita pri uporabi tekočine z neustrezno viskoznostjo (2-metoksietanol) in
(b) tvorbo glavne kapljice pri uporabi črnila z ustrezno viskoznostjo in površinsko
napetostjo (sol Pb(Zr0,53Ti0,47)O3 ali PZT). (Avtorica posnetkov je dr. Jenny Jouin,
objavljeno z njenim dovoljenjem.)

Do medfaznih napetosti prihaja tudi med kapljevino in trdno snovjo, npr. med kapljico
črnila in podlago, kar med tiskanjem vpliva na velikost natisnjene pike na izbrani
podlagi. Medfazno napetost med črnilom in podlago izrazimo z omakalnim kotom ( ),
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ki je kot med tangentama na medfazni površini tekoče-plinasto in tekoče-trdno, kot
prikazuje slika 6.

Slika 6: Shematski prikaz kapljice na podlagi ko (a) črnilo omaka podlago in (b) ko
črnilo podlage ne omaka.

Ravnotežni omakalni kot opisuje Youngova enačba:
sg

sl

lg

Kjer je

sg

fazo ter

lg

cos

(10)

površinska napetost med trdno in plinasto fazo,
med tekočo in plinasto fazo. Ko je

sg

čina/črnilo omaka izbrano podlago (slika 6a). Ko je

sl,

je

sg

<

sl

med trdno in tekočo

< 90 ° in pravimo, da tekosl,

je

90 ° pa pravimo, da

tekočina/črnilo izbrane podlage ne omaka (slika 6b). V slednjem primeru se lahko
kroglica črnila po podlagi premakne z izbranega mesta (slika 7a), v primeru prenizkega omakalnega kota pa se kapljica razlije po preveliki površini (slika 7b), zato je
omakalni kot kritičen za uspešno tiskanje13.
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Slika 7: Vpliv (a) prevelikega in (b) premajhnega omakalnega kota na obliko natisnjenih kvadratov (1 x 1 mm). (Lit. vir14, str. 23, objavljeno z dovoljenjem avtorja.)
.
Pri nanosu diskretnih struktur Ta2O5 na platinizirane silicijeve podlage (Pt/Si) so
opazili, da segrevanje podlage pred tiskanjem močno vpliva na kvaliteto natisnjenih
struktur zaradi zniževanja omakalnega kota med črnilom in podlago. Slika 8 prikazuje, da se omakalni kot med črnilom Ta2O5 in podlago Pt/Si po segrevanju pri 80 °C
180 minut zniža s 30° na 10°. Avtorji znižanje omakalnega kota povežejo z desorpcijo različnih zvrsti s površine podlage. Po segrevanju podlage pri 150 °C zgolj 5 minut
tiskanje zaradi razlivanja struktur (prenizkega omakalnega kota) ni več mogoče14.

Slika 8: Odvisnost omakalnega kota med črnilom Ta2O5 in platinizirano silicijevo
podlago od časa segrevanja podlage pri 80 °C. (Lit. vir14, str. 6, objavljeno z dovoljenjem avtorja.)

11

Nadalje je med procesom tiskanja potrebno izbrati optimalno razdaljo med šobo in
podlago, njuni temperaturi in razdaljo med natisnjenimi pikami. Slika 9 ponazarja štiri
linije prevodnega polimernega materiala, natisnjene s tiskanjem 100 pL kapljic z
različnimi razdaljami med pikami. Ko je razdalja med pikami (100 m) večja od premera pik (~80 m), med njimi ne pride do prekrivanja in združitve, odtisnjena linija
ima obliko koralde (slika 9a). Z zniževanjem razdalj med pikami pride do zlivanjem
kapljic in ravnanja roba linije. Nadaljnjo zniževanje razdalj med pikami lahko privede
do pojava izboklin na linijah (slika 9d)7.

Slika 9: Različne morfologije linij prevodnega polimernega materiala, natisnjenih z (a,
b) preveliko, (c) optimalno in (d) premajhno razdaljo med pikami. (Lit. vir15, str. 2225,
objavljeno z dovoljenjem založnika.)

2.1.4.3 Segrevanje natisnjenih struktur

Po nanosu so natisnjene strukture amorfne, vsebujejo topilo in precejšnjo količino
funkcionalnih skupin, ki jih odstranimo s pomočjo segrevanja. Segrevanje lahko
poteka v več stopnjah; v temperaturnem območju med 100 °C in 200 °C odstranjujemo fizikalno vezano topilo (sušenje). Kot posledica odparevanja topila v natisnjeni
strukturi in vpetosti na podlago lahko pride do kapilarnega toka materiala proti robu
strukture, ki se zato odebeli. Pojav je znan kot učinek kavnega obroča, »coffee ring
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effect«, in opisuje nastanek struktur, katerih debelina je na robu višja kot debelina v
notranjosti16.
V območju med približno 200 °C in 450 °C poteče razpad funkcionalnih skupin (piroliza). Med pirolizo pride do preureditve mreže gela zaradi prekinitve M – O – C in M –
O – H vezi in nastajanja novih M – O – M vezi. Odstranjevanje organskih spojin
povzroči krčenje strukture, ki je zaradi vpetosti na podlago možno le po debelini in
lahko povzroči nastanek nezaželenih razpok. Končno, pri segrevanju med 400 °C in
800 °C pride do kristalizacije zaradi znižanja Gibbsove proste entalpije sistema.
Proces se prične z nukleacijo, t.j. nastankom nukleusov nove, kristalinične faze z
nižjo Gibbsovo prosto entalpijo v amorfni matrici in nadaljuje z njihovo rastjo. Podlaga, kemične lastnosti sola, način segrevanja (npr. hitrost, temperatura, atmosfera) in
debelina nanosa vplivajo na proces kristalizacije in s tem tudi na mikrostrukturo
končne plasti8.
Kljub več kot 50-letnim izkušnjam z uporabo DOD v grafični industriji se raziskovalci
pri nanosu funkcionalnih keramičnih materialov s kapljičnim tiskanjem zaradi kompleksnosti tehnike še vedno srečujejo z mnogimi nerešenimi vprašanji. Že zamenjava
črnila ali podlage z materialom z navidezno podobnimi karakteristikami lahko popolnoma spremeni kvaliteto natisnjenih struktur4, 7.

2.2 DIELEKTRIKI IN PIEZOELEKTRIKI

Dielektriki so električno izolacijski materiali, v katerih pride pod vplivom zunanjega
električnega polja (E) do polarizacije (P). Slednja narašča linearno z naraščajočim
električnim poljem in se izniči, ko električno polje odstranimo. Pravimo, da dielektriki
izkazujejo linearno odvisnost polarizacije od električnega polja. Lastnosti dielektrika
opisujemo z dielektričnostjo (εr) in dielektričnimi izgubami (tan δ). V izolatorju ob
odsotnosti električnega polja ni opaziti polarizacije, tudi če ga segrevamo ali pa nanj
deluje neka sila.
Izmed 32 kristalografskih točkovnih skupin, ki opisujejo vse prostorske sisteme, je 21
skupin brez centra simetrije in 20 izmed njih je piezoelektričnih. V teh materialih
pride, za razliko od linearnih dielektrikov, do polarizacije tudi pod vplivom mehanske
obremenitve. Piezoelektrični pojav opisuje odvisnost med mehansko in električno
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energijo v materialu. Če na piezoelektrični material delujemo z neko silo (slika 10a)
se na njegovi površini nabere naboj (direktni piezoelektrični pojav). Velja tudi obratno: zunanje električno polje povzroči deformacijo piezoelektričnega materiala (slika
10b)17.

Slika 10: (a) Direktni in (b) obratni piezoelektrični pojav. (Lit. vir18, str. 800, objavljeno
z dovoljenjem založnika.)

Med 20 kristalografskimi skupinami brez centra simetrije jih 10 nima polarne osi. Ti
materiali v določenem temperaturnem območju izkazujejo spontano polarizacijo (Ps)
vzporedno z osjo simetrije, kar imenujemo piroelektrični pojav. Vsi piroelektriki so
piezoelektriki, obratno pa ne velja vedno.
Feroelektriki so podskupina piroelektrikov. Njihova glavna značilnost je sposobnost
obračanja polarizacije z zunanjim električnim poljem, ki je manjše kot prebojno polje.
Polarizacija feroelektričnega materiala z naraščajočim električnim poljem nelinearno
narašča do maksimalne vrednosti, ko polje odstranimo, se polarizacija nekoliko
zmanjša, vendar ne izniči. Polarizacijo pri polju 0 imenujemo remanentna polarizacija
(Pr), jakost polja, potrebnega za spremembo predznaka polarizacije pa koercitivna
jakost električnega polja (Ec).
Če polikristalinični feroelektrični material izpostavimo električnemu polju (angl.
poling), se dipoli delno orientirajo v smeri polja in tako material postane piezoelektričen. Feroelektričnost polikristaliničnega materiala je torej pogoj za njegov piezoelektrični odziv.
Najpomembnejši in tudi najširše uporabljeni piezoelektrični materiali so perovskitni
materiali z ABO3 osnovno celico, ki je shematično prikazana na sliki 11. Strukturo
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lahko opišemo kot osnovno celico z večjimi kationi (A) v ogliščih in manjšimi (B) v
telesnem središču ter kisikovimi anioni (O) v središču ploskev osnovne celice17.

Slika 11: Shematični prikaz ABO3 osnovne celice v perovskitni strukturi.

Piezoelektrične materiale uporabljamo kot senzorje, aktuatorje in pretvornike ter so
nepogrešljivi na najrazličnejših področjih, kot so kontrola industrijskih procesov,
okoljski monitoring, komunikacija, medicinski instrumenti, itd,. Feroelektriki so uporabni tudi kot obstojni spominski elementi, ker se ob izpadu električne napetosti informacije ne izbrišejo19.
V napravah, ki delujejo na osnovi materialov s fero- in piezoelektričnimi lastnostmi so
trenutno najbolj razširjeni kompleksni svinčevi perovskiti. Svinec je okolju škodljiv in
toksičen že v majhnih količinah; nepopravljivo lahko poškoduje človekovo živčevje,
možgane, krvotvorne organe, ledvice, rodila in sečila. Zato današnja zakonodaja, ki
velja v Evropski skupnosti20, uporabo svinca in svinčevih spojin prepoveduje, z izjemo na področju elektronske keramike, kjer je uporaba le teh še dovoljena dokler ne
najdemo alternativnega materiala. Zato se v raziskavah veliko pozornosti namenja
raziskavam nadomestnih piezoelektričnih materialov21.
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2.2.1 (K0,5Na0,5)NbO3 ali KNN

Materiali na osnovi alkalijskih niobatov ne vsebujejo svinca in so obetavna alternativa kompleksnim svinčevim perovskitom. KNN ima dobre piezoelektrične lastnosti
(d33 = 80 – 110 pC/N), poleg tega je biokompatibilen in kot takšen uporaben celo za
uporabo v človeškem telesu. Pri sobni temperaturi ima KNN monoklinsko osnovno
celico, ki preide v tertagonalno pri 470 K in v kubično pri ~680 K17, 21.

2.2.1.1 Tanke plasti KNN

Nenehne zahteve trga po zmanjševanju velikosti naprav v mikroelektroniki in mikromehaniki povečujejo potrebo po razvoju tankih plasti in 2D diskretnih struktur19.
Lastnosti le teh se navadno močno razlikujejo od lastnosti volumenske keramike
istega materiala in jih je potrebno posebej preučiti22.

Slika 12: (a) Dielektrične in (b) feroelektrične lastnosti tankih plasti KNN v odvisnosti
od debeline, s črno barvo so prikazane lastnosti plasti, pripravljenih iz raztopin.
(Podatki so zbrani iz lit. virov23-33.)

Glavni težavi, povezani s pripravo tankih plasti KNN, sta občutljivost na vlago in
lahka hlapnost alkalijskih spojin, ki lahko vodijo do sprememb sestave trdne raztopine in prispevajo k poslabšanju funkcijskih lastnosti plasti. V literaturi poročajo o
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uspešni pripravi tankih plasti KNN z različnimi postopki (naprševanje, naparevanje z
laserskim snopom, sol-gel, razpad metaloorganskih spojin, itd.). Ne glede na način
priprave tanke plasti KNN kristalizirajo s preferenčno (100) kristalografsko orientacijo
kot posledica najnižje energije teh kristalnih ravnin28. Kot prikazuje slika 12a, dosegajo KNN tanke plasti z debelinami med 120 nm in 3000 nm dielektričnost in izgube
med 225 in 850 ter med 0.01 in 0.1. Slika 12b prikazuje, da lahko plasti KNN pri
nizkih jakostih koercitivnega polja dosežejo vrednosti remanentne polarizacije tudi do
20 μC/cm2.
Pri pripravi tankih plasti KNN iz raztopin lahko izgube alkalij med segrevanjem (in
posledično poslabšanje funkcijskih lastnosti) nadomestimo s prebitkom alkalijskih
spojin v raztopini30, 34.
Slika 13 prikazuje mikrostrukturo in feroelektrične lastnosti 250 nm debelih plasti
KNN na platinizirani silicijevi podlagi. Plasti so bile pripravljene iz 0,4 M sola KNN s
5 molskimi % prebitka kalijevega acetata, z metodo z vrtenjem 34. Po vsakem nanosu je bila plast pirolizirana pri 300 °C, 2 minuti, po štirih nanosih pa žgana pri 750
°C, 5 minut.

Slika 13: (a) Mikrostruktura in (b) feroelektrične lastnosti 250 nm debele plasti KNN,
pripravljene iz raztopine.

Kemična analiza s pomočjo energijsko disperzijske spektrometrije rentgenskih
žarkov v vrstičnem elektronskem mikroskopu na poljsko emisijo je potrdila, da
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prebitek 5 molskih % kalija v solu prispeva k povečanju homogenosti plasti na
mikronskem območju in k sestavi blizu stehiometrične, kar se odraža tudi v dobrih
funkcijskih lastnostih plasti. Vrednosti dielektričosti, dielektričnih izgub, remanentne
polarizacije in koercitivnega polja tankih plasti KNN pri sobni temperaturi in 1 kHz
so bile 610, 0,015, 8 μC/cm 2 in 80 kV/cm34.
Plasti KNN kristalizirajo že po segrevanju pri 600 °C, kristalizacija poteče s pretežno
homogeno nukleacijo, kar je razvidno iz finozrnate mikrostrukture. V primeru
nadaljnjega segrevanja se lahko iz finozrnate mikrostrukture razvije kolumnarna, z
le enim zrnom na debelino. Plasti s kolumnarno mikrostrukturo imajo slab funkcionalni odziv zaradi slabih izolacijskih lastnosti mej med zrni. Te se namreč v kolumnarnih plasteh raztezajo skozi celotno debelino in omogočajo direktno prevodno pot
med obema elektrodama34.

2.2.2 DOD dielektričnih diskretnih struktur

Slika 14 prikazuje nekaj primerov uspešne uporabe DOD za nanos diskretnih struktur
dielektrikov. Kaydanova s sodelovci v literaturnem viru35 poroča o uspešnem nanosu
diskretnih struktur Ba0,6Sr0,4TiO3 (linij in plasti) na MgO podlago. Iz 1,5 mM sola
pripravljenega iz metaloorganskih spojin so pripravili plasti različnih debelin (280 nm,
350 nm, 420 nm), ki so po segrevanju kristalizirale v čisti perovskitni fazi. Z naraščajočo debelino je naraščala dielektričnost. Najdebelejša plast, pripravljena s 6 nanosi
je dosegla dielektričnost 1000 in nizke izgube (manj kot 2 %).
S tiskanjem suspenzij z 10 volumenskimi % PZT delcev so pripravili keramične stolpiče. Stolpiči na sliki 14b imajo povprečni premer 90 m in bi se lahko uporabili za
izdelavo kompozitnih komponent, ki se uporabljajo kot sonde za slikanje v medicini36.
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Slika 14: DOD piezoelektričnih diskretnih struktur (a) Ba0,6Sr0,4TiO3 linija (b) 3D PZT
stolpiči in (c) KNN linija s profilom (d). (Iz lit. vira (a)35 str. 3822 in (b)36 str. 2058,
objavljeno z dovoljenjem založnika. Avtorica slik (c in d) je Candice Thomas, objavljeno z njenim dovoljenjem.)

Sliki 14c in d prikazujeta enakomerno površino ~60 nm debele linije KNN, ki so bile
pripravljene na Odseku za elektronsko keramiko na Institututu Jožef Stefan 37. Linija
je bila natisnjena iz 0,2 M sola KNN (2-metoksietanol/1-3-propandiol = 0,5/0,5), z
razdaljo med pikami 20 m.
V literaturi objav o tiskanju KNN diskretnih struktur nismo zasledili.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PRIPRAVA VZORCEV
3.1.1 Kemikalije

V preglednici 1 so zbrane kemikalije, ki smo jih uporabili za pripravo solov in črnil. Za
pripravo solov smo uporabili kalijev- in natrijev acetat ter niobijev pentaetoksid kot
vire kovin, 2-metoksietanol pa kot topilo. Za pripravo črnil smo solom dodali 1-3propandiol ali glicerol. Zaradi izredne občutljivosti izhodnih kemikalij na vlago smo lete shranjevali, tehtali in mešali v suhi komori z atmosfero dušika.

Preglednica 1: Osnovne karakteristike uporabljenih kemikalij.
Ime

Kemijska formula

Čistoča [%]

Proizvajalec

Kalijev acetat

KOOCCH3

99+

Sigma Aldrich

Natrijev acetat

NaOOCCH3

99.5

Fluka

Niobijev pentaetoksid

Nb(OCH2CH3)5

99.99

H. C. Starck

2-metoksietanol

CH3OCH2CH2OH

99.3+

Alfa Aesar

1-3-propandiol

HOCH2CH2OH

98

Sigma Aldrich

Glicerol

HOCH2CH(OH)CH2OH

99.95

Alfa Aesar

3.1.2 Sinteza solov

Sol KNN (0,4 M) s 4 molskimi % prebitka kalija smo pripravili z alkoksidno sol-gel
sintezo, podobno kot v lit. viru34, kot prikazuje slika 15. V suhi komori smo v 100
mililitrski bučki najprej zmešali 10 mmolov vsake alkalijske spojine, predhodno raztopljene v 20 mililitrih topila. Nato smo primešali še 20 milimolov niobijevega pentaetoksida, ravno tako raztopljenega v 20 ml topila.
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Slika 15: Skica sinteze sola KNN.

Bučko smo nato zaprli, prenesli v digestorij ter priključili na Schlenkovo aparaturo, ki
je prikazana v sliki 16. Aparaturo smo priključili na tok dušika ter cel sistem prepihovali 15 minut pri sobni temperaturi. Med prepihovanjem smo sol mešali z magnetnim
mešalom s hitrostjo 250 obratov/minuto. Nadaljevali smo s postopnim segrevanjem
sola do temperature refluksa ter 4 urnim mešanjem. Po končanem refluksu smo pri
124 °C oddestilirali hlapne stranske produkte (alkohole, estre), nato pa sol ohladili na
sobno temperaturo, dodali potrebno količino topila in prebitek 4 molske % kalijevega
acetata. Tako smo dobili 50 ml 0,4 M sola KNN s prebitkom kalijevega acetata, ki je
ob hrambi v hladilniku stabilen več kot dve leti in ga bomo v nadaljevanju imenovali
sol KNN. Poleg 0,4 M sola smo pripravili tudi 0,3, 0,2, 0,1 in 0,05 M sole.
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Slika 16: Fotografija Schlenkove aparature za izvedbo reakcij v zaščitni atmosferi.

3.1.3 Priprava črnil

Glede na navodila proizvajalca tiskalnika, ki smo ga uporabili za eksperimente, naj bi
za uspešno tiskanje uporabili črnila z viskoznostjo med 10 in 12 mPa·s ter površinsko
napetostjo med 28 in 42 mN/m38. Medtem ko površinska napetost topila v solu (2metoksietanol), z vrednostjo 30,84 mN/m pri 25 °C39, ustreza priporočilom proizvajalca tiskalnika, je viskoznost topila, z vrednostjo 1,6 mPa·s40, prenizka. Za pripravo
črnil smo solom KNN dodali topilo z večjo viskoznostjo, in sicer 1-3-propandiol (η =
40,4 mPa·s pri 25 °C41,

= 47,0 mN/m pri 30 °C42) ali glicerol (η = 934 mPa·s41,

=

62,5 mN/m42 pri 25 °C).
V prvem koraku smo določili optimalno razmerje med topili različnih viskoznosti. V ta
namen smo pripravili mešanice topila z 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, in 0,6 volumenskim
deležem 1-3-propandiola ter z 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4 in 0,5 volumenskim deležem
glicerola.
Glede na vrsto dodatka bomo v nadaljevanju črnila poimenovali KNN-1.3PD ali KNNGLIP. Z obema dodatkoma smo pripravili črnila s tremi različnimi koncentracijami, in

23

sicer C = ~0,2, 0,1, 0,05. V nadaljevanju bodo koncentracije črnil podane s številko
na koncu imena vzorca.

3.1.4 Priprava diskretnih struktur in tankih plasti

Za pripravo diskretnih struktur KNN na platiniziranih silicijevih podlagah smo uporabljali piezoelektrični kapljični tiskalnik Dimatix Fujifilm Materials Printer DMP-2831
(slika 17). Tiskalnik je izdelan posebej za uporabo v raziskovalnih laboratorijih in je
namenjen za preizkušanje možnosti tiskanja novih materialov na različne podlage.
Programska oprema Dimatix Drop Manager omogoča digitalno upodabljanje ter
vizualni nadzor tvorbe kapljic črnila in končnih oblik natisnjenih struktur.

Slika 17: Kapljičnini tiskalnik Dimatix Fujifilm Materials Printer DMP-283138. (1) Tiskalna glava in rezervoar s črnilom (kartuša), (2) sistem za čiščenje šob, (3) sistem za
opazovanje tvorbe in leta kapljice proti podlagi, (4) tiskalna plošča, na katero položimo podlago.

Rezervoarje za črnilo z volumnom ~4 ml smo napolnili s pomočjo injekcijske brizgalke, na koncu katere smo nastavili 0,2

m filter. Za tiskanje smo uporabili tiskalne

glave, ki imajo na razdalji 0,25 mm 16 šob s premerom 10,75 m in brizgajo kapljice
z volumnom 10 pL. Za tiskanje vseh struktur smo uporabili le eno šobo, ki smo jo
pred vsakim procesom izbrali na podlagi posnetka nastanka in leta kapljice proti
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podlagi. Med tiskanjem smo frekvenco brizganja nastavili na 20 kHz, temperaturo
podlage na 30 °C ter razdaljo med tiskarsko glavo in podlago na 0,7 mm. Napetost
(med 18 in 19,5 V) smo prilagodili vsakemu črnilu posebej. Diskretne strukture smo
tiskali tako, da smo spreminjali razdalje med pikami ter tiskali le v eni ali v dveh
dimenzijah (v smeri in pravokotno na smer tiskanja). Za tiskanje pik in kvadratov smo
uporabili razdaljo med pikami v obeh dimenzijah 150 m in 20 m. Linije smo tiskali z
razdaljo med pikami v smeri tiskanja 20 m in razdaljo med pikami pravokotno na
smer tiskanja 0,25 mm.
Na podlagi predhodnih eksperimentov smo diskretne strukture KNN-1.3PD oziroma
KNN-GLIP po nanosu segrevali pri 220 °C, 2 min ter pri 300 °C, 2 min, oziroma pri
150 °C, 2 min ter pri 350 °C, 2 min. Sledilo je segrevanje pri 700 °C, 5 minut, v peči
za hitro žganje (LPT, TM100-BT), po programu, ki je prikazan na sliki 18. Segrevanje
je potekalo v pretoku N2 in O2 v razmerju 4:1.

Slika 18: Temperaturni program segrevanja in ohlajanja v peči za hitro žganje.

Za primerjavo smo z napravo za nanos plasti z vrtenjem (Laurell WS-400B6NPP/LITE) iz solov z različnimi koncentracijami pripravili tudi tanke plasti KNN na
platiniziranih silicijevih podlagah. Pri tej metodi sol nanesemo na sredino podlage,
nato pa podlago vrtimo. Med vrtenjem se tekočina zaradi centrifugalne sile pomika
radialno proti zunanjemu robu. Odvečna tekočina odteka s podlage. Končna debelina
plasti je odvisna od koncentracije sola, hitrosti vrtenja in hitrosti izhlapevanja topila43.
Sole smo na podlago nanesli s pomočjo injekcijske brizgalke, ki je na koncu imela
0,2 m filter, nato pa podlago vrteli 30 s pri hitrosti 3000 obratov/min. Naneseno plast
smo segrevali pri 300 °C, 2 minuti ter žgali pri 700 °C, 5 minut, v peči za hitro žganje,
kot je prikazano v sliki 18.
Presek in difraktogram platinizirane silicijeve podlage ali Pt(111)/TiO2/SiO2/Si (Inostek), ki jih bomo v nadaljevanju poimenovali podlage Pt/Si sta prikazana na sliki 19.
Plast je sestavljena iz ~530
25

m debelega silicijevega monokristala s preferenčno

kristalografsko orientacijo (100), ki je prekrit s ~350 nm debelo plastjo SiO2, 10 nm
debelo plastjo TiO2 in 100 nm debelo plastjo platine s preferenčno kristalografsko
orientacijo (111). Na difraktogramu Pt/Si podlage opazimo tri uklone. Prvi, pri 33° 2Θ
je artefakt uklona Si(400), druga dva uklona, pri 40° in 46° 2Θ pa pripadata Pt(111) in
Pt(200)44,

45

. V nadaljevanju bomo vse uklone, ki pripadajo podlagi označevali z

znakom *.

Slika 19: (a) Presek in (b) difraktogram Pt/Si podlage.

Pred nanosom smo podlage očistili v ultrazvoku (3 x 5 min) v treh različnih medijih, in
sicer v deionizirani vodi, v acetonu in v izopropanolu. Na ta način smo s površine
odstranili ionske in organske nečistoče.
Po čiščenju smo podlage segrevali pri 130 °C tako dolgo, da smo dosegli optimalen
kontaktni kot med črnilom in podlago (glej sliki 7 in 8).
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3.2 KARAKTERIZACIJA VZORCEV
3.2.1 Ovrednotenje parametrov črnil

Viskoznost tekočin smo merili z rotacijskim viskozimetrom Anton Paar Physica MCR
301. Za meritve smo uporabili senzorski sistem stožec–plošča (slika 20a), s premerom r = 2,5 cm ter kotom γ = 1°, ki je primeren za merjenje vzorcev z viskoznostjo
med 1,1 x10-6 Pa·s in 7,64 x106 Pa·s46. Viskoznosti vzorcev z volumnom 0,6 ml smo
merili pri temperaturi 25 °C, in strižnih hitrostih med 5 in 200 s-1.

Slika 20: (a) Shema senzorskega sistema stožec-plošča v rotacijskem viskozimetru,
(b) slika viseče kapljice črnila med meritvijo površinske napetosti.

Površinsko napetost različnih mešanic topil smo določili s pomočjo tenziometra (Kruess Drop Shape Analysis System DSA30), po metodi viseče kapljice (slika 20b). Pri
tej metodi skozi iglo spustimo kapljico tekočine. Namesto idealne okrogle oblike,
kapljica tvori deformirano, tipično hruškasto obliko zaradi težnosti. Površinsko napetost določimo na podlagi stopnje deformiranosti oblike kapljice. Površinsko napetost
smo določili iz povprečja 5 meritev, opravljenih pri 25 °C, za meritve smo uporabili
igle s premerom 1,82 mm. Isti instrument smo uporabili tudi za meritve kontaktnega
kota med črnilom in Pt/Si podlago, po metodi sedeče kapljice (slika 6). Za meritve
smo uporabili igle s premerom 0,7 mm. Gostoto smo določili s tehtanjem 0,3 ml
vzorcev, iz povprečja 5 meritev, opravljenih pri 25 °C ter izračunali Ohnesorgova
števila (en. (6)) mešanic.
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3.2.2 Termična analiza

Pod imenom termična analiza se skriva skupina analiznih metod, in sicer termogravimetrija (TG), derivativna termogravimetrija, diferenčna termična analiza (DTA),
diferenčna dinamična kalorimetrija in analiza razpadnih plinskih produktov (EGA), s
katerimi zasledujemo spremembo mase, fizikalne lastnosti, fazne transformacije
vzorca in njegovih vmesnih produktov v odvisnosti od temperature in/ali časa47.
TG, DTA in EGA krivulje vzorcev smo posneli z aparaturo za simultano termično
analizo Netzsch STA 409, ki je bil sklopljen z masnim spektrometrom Balzers Thermostar GSD 300T. Za termično analizo smo 2 ml vzorca sušili pri 60 °C 30 min, pri
90 °C 60 min in pri 110 °C 30 min. Nato smo vzorce uprašili v ahatni terilnici in sušili
nadaljnjih 30 min pri 110 °C. Približno 50 mg vzorce smo segrevali v PtRh lončku do
750 °C, s hitrostjo segrevanja 10 K/min.

3.2.3 Rentgenska analiza (XRD)

Z rentgensko analizo preverjamo kristaliničnost snovi, identificiramo faze in kristalne
modifikacije. Analizna metoda temelji na uklonu rentgenskih žarkov na kristalnih
ravninah vzorca, ki predstavljajo uklonsko mrežo za rentgensko svetlobo in v določenih smereh povzročijo ojačitev žarkov ali interferenco, na spektru se pokaže interferenči maksimum. Pogoj za interferenčno ojačitev je izpolnjen, ko je razlika poti dveh
žarkov enaka mnogokratniku valovne dolžine rentgenske svetlobe, opisuje jo Braggov zakon.

n

2d sin

(11)

Kjer je n naravno število, λ valovna dolžina rentgenske svetlobe, d medravninska
razdalja skupine ravnin in Θ uklonski kot48.
Difraktograme tankih plasti smo posneli z rentgenskim praškovnim difraktometrom
(PANalyticalX΄Pert PRO MPD) z izvorom svetlobe CuKα1 (λ = 0,1541 nm). Spektri so
bili posneti v območju med 10 in 60° 2Θ, razen v območju med 39.3° and 40.7° 2Θ,
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da smo se izognili močnemu uklonu podlage. Spektri so bili posneti s korakom snemanja 0,034° in časom na korak 100 s. Faze smo identificirali s programom X-Pert
Highscore software49, z uporabo podatkov iz referenc50, 51.
Velikost kristalitov (D) smo izračunali na podlagi širine uklonov pri polovični višini
(FWHM), z uporabo Scherrerjeve enačbe:

D

FWHM * cos

(12)

Stopnjo preferenčne orientacije v plasteh smo kvantificirali z Lotgeringovim faktorjem
(f)52.

f ( 00l )

R R0
1 R0

(13)

V enačbi R in R0 predstavljata razmerje med vsoto intenzitet uklonov (00l) in vsoto
intenzitet vseh uklonov v določenem 2Θ območju v materialu s preferenčno orientacijo in v materialu brez preferenčne orientacije. Lotgeringov faktor je 0 v materialu brez
preferenčne orientacije in 1 v popolnoma orientiranem materialu. Relativno intenziteto in širino uklonov smo določali s programom Peakoc53, z uporabo funkcije Pseudo–
Voigt.

3.2.4 Mikroskopske analize

Za opazovanje tankih plasti in diskretnih struktur KNN smo uporabili optični mikroskop Zeiss AX10, vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo ali FE-SEM (FieldEmission Scanning Electron Microscope, Jeol 7600F) in mikroskop na atomsko silo
ali AFM (Asylum Research, Molecular Force Probe 3D).
FE-SEM smo uporabili za opazovanje topografije površin in presekov vzorcev pri
visokih povečavah. Pri elektronski mikroskopiji kot vir valovanja uporabljamo elektrone, kar omogoča opazovanje predmetov pri do 500 000 x povečavi. Elektronska
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puška ustvari snop elektronov, ki je v vakuumu s pomočjo električnega polja usmerjen skozi elektromagnetne leče proti vzorcu. Ko elektronski snop trči ob površino
vzorca pride do izbijanja sekundarnih elektronov iz površine, ki dajejo informacijo o
topografiji vzorcev, povratno sipanih elektronov in rentgenskih žarkov, ki dajejo
informacijo o elementarni sestavi vzorca. Na površino neprevodnih materialov predhodno nanesemo tanko plast prevodnega materiala.
Za analizo površine smo vzorce plasti in diskretnih struktur z grafitno pasto pritrdili na
površino medeninastega nosilca, za analizo presekov pa na rob nosilca, torej pravokotno na njegovo površino. Na podlagi analize presekov smo določili debelino nanesenih plasti. Povprečno velikost zrn (G) smo določili s pomočjo linijske analize mikroskopskih posnetkov površin, na skupni dolžini vsaj 30 m. Nanos plasti prevodnega
materiala ni bil potreben zaradi plasti platine na podlagi.
Da bi ločili med podlago in KNN materialom na FE-SEM posnetkih topografije smo
uporabili energijsko disperzijsko spektrometrijo rentgenskih žarkov (EDXS) v FESEM
s pomočjo katere smo na različnih območjih analizirali prisotnost ključnih atomov (K,
Na, Nb, Pt). Analize so bile narejene pri pospeševalni napetosti 6 keV.
AFM smo uporabili za opazovanje topografije in profila natisnjenih diskretnih struktur.
Bistveni sestavni deli AFM so ostra špica za tipanje vzorca, nosilec, na katerem je
špica pritrjena, premikalni sistem in računalnik. Uporabili smo tudi piezoelektrični
modul (PFM), s katerim smo določili lokalni piezoelektrični odziv materiala. Pri uporabi PFM mora biti špica prevodna ter v električnem stiku z vzorcem. Osnovni princip
delovanja PFM je prikazan na sliki 21. Ko na vzorcu ni električnega polja, špica
mikroskopa v smeri z miruje (slika 21a). Ko na piezoelektrični vzorec priključimo
zunanje električno polje, se vzorec piezoelektrično deformira, kar povzroči odklon
nosilca s špico. Odklon nosilca lahko izmerimo z laserskim snopom, ki vpada na
fotodiodo (sliki 21b in c).
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Slika 21: (a) Napetost na vzorcu je nič, vzorec miruje. (b), (c) Na vzorec priključimo
električno napetost z različnim predznakom, vzorec se piezoelektrično deformira 54.

Pri eksperimentu smo uporabili Si tetragonalno špico na Si nosilcu prevlečeno s
prevodno plastjo Ti/Ir (Asyelec, AtomicForce F&E GmbH, Mannheim, Nemčija) s
premerom ~30 nm. Za določitev piezoelektričnega odziva smo uporabili PFM »singlefrequency mode«. Električno polje z amplitudo 10 V smo priključili med spodnjo
elektrodo in prevodno špico. Merili smo pri frekvenci 304 kHz, kar je približno 65 kHz
nižje, kot resonančna frekvenca sistema špica-vzorec (370 kHz).
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3.3 REZULTATI Z RAZPRAVO
Rezultati diplomskega dela so razdeljeni v štiri poglavja. V prvem poglavju so predstavljene tanke plasti, pripravljene iz solov KNN z različnimi koncentracijami. Priprava
črnila za tiskanje je predstavljena v drugem poglavju. Tiskanje in sušenje diskretnih
struktur KNN je opisano v tretjem poglavju, mikrostruktura in piezoelektričen odziv
žganih struktur pa v četrtem.

3.3.1 Tanke plasti KNN

V sliki 22 so zbrani difraktogrami tankih plasti KNN, za boljšo primerjavo je v zgornjem delu slike prikazan tudi difraktogram prahu KNN51.

Slika 22: Difraktogrami (a) prahu KNN51 in (b) tankih plasti KNN pripravljenih iz solov
z različnimi koncentracijami: C = 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 in 0, 05 M. * Podlaga.
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Ukloni KNN prahu pri 22°, 32°, 46°, 52° in 56° 2Θ pripadajo družinam ravnin {100},
{110}, {200}, {210} in {211} v monoklinski osnovni celici.
Na podlagi difraktogramov plasti KNN, pripravljenih iz solov z različnimi koncentracijami, v katerih vsi ukloni pripadajo perovskitni fazi ali pa podlagi (glej sliko 19b), lahko
zaključimo, da so po segrevanju pri 300 °C 2 minuti in pri 700 °C 5 minut vse plasti
kristalizirale v čisti perovskitni fazi.
Na difraktogramu plasti KNN, pripravljeni iz 0,4 M sola so ukloni jasno izraženi. Relativna intenziteta uklonov plasti KNN pada s padajočo koncentracijo solov zaradi
manjše količine nanesenega materiala. Na difraktogramu plasti pripravljene iz 0,05 M
sola so ukloni komaj opazni. Znižanje koncentracije sola vpliva tudi na povečanje
širine uklonov, kot bo razloženo v nadaljevanju.

Slika 23: Stopnja preferenčne {100} kristalografske orientacije v plasteh.

V primerjavi s prahom KNN je razmerje med relativnimi intenzitetami uklonov družin
{100} in {110} v plasteh obrnjeno, kar pomeni, da so plasti kristalizirale s preferenčno
kristalografsko orientacijo (100). Stopnjo preferenčne kristalografske orientacije smo
kvantificirali z Lotgeringovim faktorjem, f(100), (en. (13)), ki je 0 v materialu brez preferenčne orientacije ter 1 v popolnoma orientiranem materialu. Slika 23 prikazuje, da je
f(100) v plasteh KNN iz solov s koncentracijami med 0,1 in 0,4 M višji od 0,86. Zaradi
zelo nizke relativne intenzitete uklonov določitev f(100) v plasti iz 0,05 M sola KNN ni
bila mogoča. Preferenčna kristalografska orientacija je v skladu s podatki navedenimi
v literaturi, saj je bila opažena v plasteh KNN pripravljenih z različnimi metodami
nanosa in na različne podlage23, 24, 28, 30, 34, 55. Cho s sodelavci28 je njen pojav razložil
z najnižjo energijo (100) ravnin.
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Slika 24: FE-SEM posnetki površin tankih plasti KNN, pripravljenih iz solov z različnimi koncentracijami pri (a) 90 000 x povečavi in (b) pri 40 000 x povečavi.
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Na sliki 24 so prikazani FE-SEM posnetki površin plasti KNN. Na površini plasti KNN
iz 0,4 M in 0,3 M solov lahko opazimo enakoosna zrna, podobno kot na površini 250
nm debele KNN plasti34, ki je prikazana na sliki 13a. V primerjavi s slednjo lahko v
plasteh KNN iz 0,4 M in 0,3 M solov, pripravljenih z le enim nanosom (glej sliko 24b)
opazimo nekoliko širšo porazdelitev velikosti zrn.
S padajočo koncentracijo sola se širina porazdelitve velikosti zrn še poveča in na
površini plasti iz 0,2 M sola lahko opazimo območja z manjšimi in območja z večjimi
zrni. Slednja prevladujejo v plasti iz 0,1 M sola KNN.
V vseh plasteh iz solov s koncentracijo C

0,2 M opazimo prisotnost svetlo sivih

območij, katerih velikost in pogostost naraščata s padajočo koncentracijo sola (glej
sliko 24b). Na podlagi kemijske analize (poglavje 3.2.4), ki je na temno sivem območju pokazala prisotnost Na, K, Nb in Pt, na svetlo sivih pa le prisotnost Pt, lahko sklepamo, da so svetlo siva območja platinizirana podlaga. Zaradi premajhne količine
nanesenega materiala pride do tvorbe por v plasteh iz 0,2 in 0,1 M sola. Plast iz 0,05
M sola tvorijo izolirani otočki KNN zrn.
Slika 25 prikazuje FE-SEM posnetke presekov plasti KNN iz solov s koncentracijo C
0,2 M. Zaradi majhne debeline se v vseh plasteh eno zrno razteza skozi celotno
plast; i.e. razvije se kolumnarna mikrostruktura.

Slika 25: FE-SEM posnetki presekov plasti KNN pripravljenih iz solov s koncentracijo
C

0,2 M. Za boljše razumevanje je na vsaki sliki eno zrno obkroženo.

Na osnovi FE-SEM posnetkov presekov in površin smo zveznim plastem (C

0,2)

določili debelino in povprečno velikost zrn (glej poglavje 3.2.4). Velikosti kristalitov
plasti KNN iz solov z različnimi koncentracijami smo določili na osnovi širine difrakcijskih uklonov, z uporabo Scherrerjeve enačbe (en. (12)). Zaradi prenizke intenzitete
uklonov smo analizo difraktograma plasti iz 0,05 M sola izpustili (slika 22b).
Debeline plasti, velikosti kristalitov (D) ter povprečne velikosti zrn (G) so zbrane v sliki
26. Približno 60 nm debela plast iz sola z največjo koncentracijo je sestavljena iz ~70
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nm velikih kristalitov in zrn. S padajočo koncentracijo sola se zaradi manjše količine
nanesenega materiala zniža debelina plasti, zmanjšata se tudi velikost kristalitov in
velikost zrn. Plast iz 0,2 M sola je debela 20 nm in sestavljena iz ~40 nm velikih
kristalitov in ~55 nm velikih zrn. Plast iz 0,1 M sola KNN je sestavljena iz ~30 nm
velikih kristalitov.
Velikost kristalitov enakomerno pada s padajočo koncentracijo sola. Relativno majhen padec v povprečni velikosti zrn lahko razložimo s širino porazdelitve velikosti zrn,
ki narašča s padajočo koncentracijo sola KNN (glej sliko 24b).

Slika 26: Debelina plasti, velikost kristalitov (D) in zrn (G) v odvisnosti od
koncentracije sola v plasteh KNN.
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3.3.2 Priprava črnil

Za uspešno tiskanje je bilo v prvem koraku potrebno določiti optimalno razmerje med
topili različnih viskoznosti. V ta namen smo pripravili mešanice topila 2metoksietanola (2MOE) z 0,4, 0,45, 0,5, 0,55 in 0,6 volumenskim deležem 1-3propandiola (1.3PD) ter z 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4 in 0,5 volumenskim deležem glicerola (GLIP).
Slika 27 prikazuje viskoznost čistih topil in njihovih mešanic v odvisnosti od strižne
hitrosti, v območju med 5 in 200 s-1. Z naraščajočim deležem sredstva za dodajanje
viskoznosti se viskoznost mešanice zvišuje in je v vseh primerih neodvisna od strižne
hitrosti, kar je značilno za newtonske tekočine (glej poglavje 2.1.4).

Slika 27: Odvisnost viskoznosti od strižne hitrosti v mešanicah 2-metoksietanola z
različnimi volumenskimi deleži (a) 1-3-propandiola in (b) glicerola.

Viskoznosti obeh mešanic v odvisnosti od razmerja topil pri strižni hitrosti 100 s-1 so
prikazani na sliki 28. Zaradi primerjav s teoretičnimi vrednostmi so na sliki volumenski
deleži

mešanic

preračunani

v

molske

deleže.

Izmerjene

viskoznosti

2-

metoksietanola, 1-3-propandiola in glicerola z vrednostmi 1,62 mPa·s, 41,75 mPa·s
in 828,5 mPa·s so v skladu s podatki navedenimi v literaturi40, 41.
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Slika 28: Viskoznosti različnih mešanic topil pri strižni hitrosti 100 s-1 in 25 °C. Liniji
kažeta teoretično (en. (9)), kvadratki pa izmerjene vrednosti. Sivi črtkani črti označujeta območje viskoznosti, ki je priporočeno za tiskanje38.

Pripravljene mešanice 2-metoksietanola z 1-3-propandiolom imajo viskoznosti v
območju med 5,81 in 10,10 mPa·s. Mešanici z 0,55 in 0,6 volumenskim deležem 1-3propandiola imata vrednosti viskoznosti, ki so priporočene za tiskanje (9,14 in 10,09
mPa·s). Mešanice 2-metoksietanola z glicerolom imajo viskoznosti v območju med
5,03 in 29,47 mPa·s Mešanici z volumenskim deležem 0,3 in 0,35 glicerola imata
viskoznosti 9,04 in 11,87 mPa·s in sta za tiskanje najbolj primerni. Viskoznosti vseh
mešanic 2MOE z 1-3-propandiolom in z glicerolom so blizu teoretičnim vrednostim, ki
so v diagramu prikazane s polno črto. Razlike med izmerjenimi in teoretičnimi vrednostmi viskoznosti lahko pripišemo odstopanju od idealnih mešanic.
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Slika 29: (a) Površinska napetost in (b) Ohnesorgovo število mešanic topil z različnimi volumenskimi deleži. Polne črte označujejo območji površinske napetosti in
Ohnesorgovega števila, ki sta priporočena za tiskanje. Linije med izmerjenimi/izračunanimi vrednostmi naj služijo kot vodilo.

Slika 29a prikazuje površinske napetosti čistih topil in njihovih mešanic pri 25 °C.
Izmerjene površinske napetosti 2-metoksietanola z vrednostjo 29,70 mN/m, 1-3propandiola (47,15 mN/m) in glicerola (63,11 mN/m) so v skladu z literaturnimi podatki39, 42. Površinska napetost mešanice 2MOE z 0,4 volumenskim deležem 1.3PD je
34,29 mN/m in, v skladu z navedbami v literaturi37,

55

, naraste do 36,75 mN/m v

mešanici z 0,6 volumenskim deležem 1.3PD. Zaradi povečanja volumenskega deleža glicerola v mešanicah 2MOE z GLIP od 0,2 do 0,5 površinska napetost naraste od
32,38 mN/m do 35,58 mN/m. Iz slike 29a sledi, da površinske napetosti vseh mešanic ustrezajo priporočilom proizvajalca tiskalnika38.
S pomočjo podatkov zbranih v slikah 28 in 29a smo izračunali Ohnesorgova števila
(en. (6)) mešanic, ki so zbrana v sliki 29b. Pripravljene mešanice 2-metoksietanola z
1-3-propandiolom in z glicerolom (z izjemo mešanice 2MOE/GLIP je 0,5/0,5) imajo
Oh vrednosti v območju med 0,1 in 1, ki je priporočeno za tiskanje.
Na osnovi podatkov, zbranih v slikah 28 in 29 smo za pripravo črnil uporabili mešanici 2-metoksietanol/1-3-propandiol 0,45/0,55 (v nadaljevanju KNN-1.3PD) in 2metoksietanol/glicerol 0,7/0,3 (v nadaljevanju KNN-GLIP).
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3.3.3 Tiskanje

Z mešanicami različnih topil smo pripravili črnila s tremi različnimi molskimi koncentracijami, in sicer C = ~0,2, 0,1 in 0,05 M. Koncentracije črnil bodo v nadaljevanju
navedene s številko na koncu imena vzorca. V sliki 30 so zbrane serije posnetkov, ki
prikazujejo tvorbo kapljice črnila med letom od šobe proti podlagi in so bile posnete s
pomočjo kamere, vgrajene v tiskalniku.

Slika 30: Tvorba kapljic med letom črnila (a) KNN-1.3PD/0,18, (b) KNN-1.3PD/0,05,
(c) KNN-GLIP/0,2 in (d) KNN-GLIP/0,05 od šobe proti podlagi.

Pri napetosti 18 V se iz črnil KNN-1.3PD z večjo in manjšo koncentracijo med letom
črnila iz šobe proti podlagi tvorijo enako velike kapljice brez tvorbe neželenih satelitnih kapljic po 55 s oziroma 45 s (slika 30a,b). Do tvorbe kapljic pride tudi v primeru
črnil KNN-GLIP/0,2 in KNN-GLIP/0,05 in sicer po 70 s oziroma 60 s, pri napetosti
19,5 V.
Vendar slika 30 prikazuje idealno situacijo, brez prekinitve brizganja črnila skozi
šobe. V realnosti med pripravo diskretnih struktur z DOD tehniko večkrat prekinemo
brizganje črnila skozi šobe, zato da bi spremenili parametre tiskanja ali obliko diskretnih struktur. Med prekinitvijo brizganja kapljic se lahko ostanki črnila okoli šobe
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zasušijo in preprečijo nadaljnje tiskanje ali pa vsaj zmanjšajo kvaliteto natisnjenih
struktur.

Slika 31: Kapljice in linije natisnjene s črnilom KNN-GLIP/0,2 (a) 2 uri, (b) 4 ure in (c)
6 ur po pripravi črnila.

Slika 32: Vpliv segrevanja očiščene podlage Pt/Si pri 130 °C na obliko diskretnih
struktur pripravljenih iz črnila KNN-1.3PD/0,18.
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Slika 31 prikazuje kapljice in linije, ki smo jih natisnili s črnilom KNN-GLIP/0,2, in sicer
2 h, 4 h in 6 h po pripravi črnila. Zaradi prekinitve brizganja za zgolj 30 s, ko je tiskalna glava potovala od kamere za opazovanje tvorbe kapljice do izbranega mesta na
podlagi, je prišlo do mašenja por, ki je preprečilo nanos črnila na izbrano mesto
(31a). Zelo slaba stabilnost črnila KNN-GLIP/0,2 je dodatno pripomogla k težavam pri
nanosu diskretnih struktur (31b,c). Po le 6 urah tiskanje linij ni bilo več mogoče, v
črnilu je prišlo do obarjanja v manj kot 24 urah.

Slika 33: Vpliv segrevanja očiščene podlage Pt/Si na obliko diskretnih struktur pripravljenih iz črnila KNN-GLIP/0,05.
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Časovna stabilnost črnil KNN-GLIP je bila boljša, če je bila koncentracija KNN manjša; v črnilu KNN-GLIP/0,1 je prišlo do obarjanja po petih dneh, črnilo KNN-GLIP/0,05
pa je bilo stabilno več kot tri mesece. Vsa črnila KNN-1.3PD z različnimi koncentracijami so pokazala odlično časovno stabilnost.
Omakalne kote med črnili in očiščeno platinizirano silicijevo podlago po čiščenju smo
merili z metodo sedeče kapljice, kot je opisano v poglavjih 2.1.4.2 in 3.2.1. Na osnovi
meritev so vsa črnila s podlago tvorila nizke omakalne kote primerljivih vrednosti ~18
°.
Kljub temu s tiskanjem črnil na očiščene podlage ni bilo mogoče pripraviti diskretnih
struktur želenih oblik (linij in kvadratov) zaradi preslabega omakanja. Omenjeno
nasprotje lahko povežemo z neprimerljivo večjim volumnom kapljice, na kateri smo
merili omakalni kot (premer igle je 0,7 mm) v primerjavi z volumnom natisnjene kapljice (premer šobe je 10,75 m). Da bi znižali omakalni kot med črnilom in podlago
smo po čiščenju podlage segrevali pri 130 °C (glej sliko 8)14.
Strukture, ki smo jih pripravili s tiskanjem črnil KNN-1.3PD/0,18 in KNN-GLIP/0,05 na
očiščene podlage po segrevanju so prikazane na slikah 32 in 33. Pri konstantnem
volumnu kapljic lahko na osnovi velikosti natisnjene pike ocenimo stopnjo omakanja,
saj je premer kapljice obratno sorazmeren omakalnemu kotu med tekočino in podlago.
Povprečna velikost pik natisnjenih s črnilom KNN-1.3PD/0,18 po segrevanju podlage
Pt/Si 30 s je 30 m in se s podaljšanjem časa segrevanja na 90 s poveča na 50 m
(slika 32). S pikami velikosti 30 m smo uspešno natisnili linije, medtem ko so se pri
tiskanju kvadrata kapljice odkotalile z izbranega območja (slika 32a). Nizek omakalni
kot, pri katerem natisnemo 50

m velike pike, je bil primeren za uspešno tiskanje

kvadratov in linij (slika 32c).
S črnilom KNN-GLIP/0,05 smo po 30 s segrevanju natisnili pike s premerom 40 m,
kar je primerljivo s črnilom KNN-1.3PD/0,18. S podaljšanjem časa segrevanja na 90 s
je povprečni premer pike dosegel 110 m, kar je v primerjavi s premerom pike, natisnjene iz črnila KNN-1.3PD/0,18, približno dvakrat več.
Kvalitetne linije smo natisnili s pikami velikosti med 80 m in 90 m (slika 33b, c). S
pikami povprečne velikosti 110

m smo natisnili kvadrate, medtem ko so se linije

razlezle po celotni površini.
Velikosti pik s katerimi smo natisnili linije in kvadrate na slikah 32 in 33, so zbrane v
preglednici 2. Za pripravo kvadratov s črnili KNN-1.3PD/0,18 in KNN-GLIP/0,05 je
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potreben nižji omakalni kot za pripravo enakomernih linij. V primerjavi s črnilom KNN1.3PD/0,18 je za pripravo linij in kvadratov s črnilom KNN-GLIP/0,05 potreben nižji
omakalni kot.

Preglednica 2: Premer pik, s katerimi smo pripravili diskretne strukture.
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Ime črnila

Uspešno tiskanje linij

Uspešno tiskanje kvadrata

KNN-1.3PD/0,18

30-50 m

50 m

KNN-GLIP/0,05

80-90 m

110 m

3.3.4 Sušenje natisnjenih diskretnih struktur

Termoanalizne krivulje sušenih črnil KNN-1.3PD/0,18 in KNN-GLIP/0,2 so prikazane
na sliki 34.

Slika 34: TG- in DTA krivulje (a) sušenega črnila KNN-1.3PD/0,18 in (b) črnila KNNGLIP/0,2 v atmosferi zraka.

Sušeno črnilo KNN-1.3PD/0,18 med segrevanjem do 750 °C izgubi 25,40 % začetne
mase, v treh stopnjah. V območju med 25 °C in 150 °C vzorec izgubi 3,6 % mase,
med 160 °C in 450 °C 17 % in med 500 °C in 600 °C 4,7 %.
Na DTA-krivulji opazimo šibak in širok endotermni odklon z minimumom pri 110 °C,
serijo endo in eksotermnih odklonov v območju med 160 °C in 450 °C z endominimumom pri 230 °C in izrazitim ekso-maksimumom pri 317 °C. V območju med
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500 in 600 °C opazimo dva močnejša eksotermna DTA odklona z maksimumoma pri
420 °C in 550 °C.
Večstopenjsko izgubo mase opazimo tudi pri segrevanju sušenega črnila KNNGLIP/0,2 (slika 34b). Med segrevanjem vzorec izgubi 90 % mase. Izguba mase do
150 °C je 2,5 %, med 200 °C in 400 °C kar 85 % ter med 520 °C in 620 °C 5 %.
Endotermni odklon na DTA krivulji z minimumom pri 100 °C je komaj opazen, saj je
zasenčen z izrazitim endotermnim odklonom pri 300 °C. Poleg slednjega v območju
med 200 °C in 400 °C opazimo še šibak eksotermni odklon z maksimumom pri 350
°C. V zadnjem območju izgube mase opazimo eksotermen odklon z maksimumom
pri 590 °C.
Opazili smo, da imata vzorca zelo različni celotni izgubi mase in tudi različna poteka
termičnih razpadov. Vzorec KNN-1.3PD/0,18 je izgubil v celoti 25,4 %, medtem ko je
bila izguba mase vzorca KNN-GLIP/0,2 trikrat večja.
To izrazito razliko pripisujemo različni kemijski sestavi vzorcev. Vzorca sta se namreč
zelo različno obnašala že med postopnim sušenjem pri temperaturah do 110 °C (glej
poglavje 3.2.2); medtem ko je bil vzorec KNN-1.3PD/0,18 po sušenju v obliki prahu,
je vzorec KNN-GLIP/0,2 ostal v obliki viskoznega gela. Sklepali smo, da je prvi vzorec med sušenjem izgubil večino topil, to je 2-metoksietanola z vreliščem pri 124 °C
in 1-3-priopandiola z vreliščem pri 217 °C, preostali del je bil verjetno delno hidrolizirani alkoksidno-acetatni gel. Možno je, da je vseboval še nekaj kemijsko vezanega
topila. V nasprotju je v vzorcu KNN-GLIP/0,2 verjetno večina topila (poleg 2metoksietanola še nehlapni glicerol z vreliščem pri 290 °C) po sušenju ostala fizikalno ali kemijsko vezanega v strukturo gela. Slednji vzorec je precej stabilen med
segrevanjem od sobne temperature do ~200 °C, saj je izguba mase v tem območju
približno 2 %, medtem ko je pri vzorcu KNN-1.3PD/0,18 v tem območju izguba mase
približno dvakrat večja.
Pri obeh črnilih je EGA- analiza (ni prikazana) v prvem območju izgube mase pokazala prisotnost H2O, v drugem prisotnost H2O, CO2 in sledi acetona ter v tretjem
prisotnost CO2, podobno kot v primeru termičnega razpada sola KNN56.
Sklepamo, da gre v prvi stopnji izgube mase predvsem za odparevanje vode in verjetno preostalega fizikalno vezanega topila, v drugi stopnji za razpad organskih skupin
(alkoksidnih, acetatnih) in v tretji za razpad karbonantih skupin. Izrazit endotermni
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uklon z minimumom pri 300 °C na DTA krivulji črnila KNN-GLIP/0,2 pripisujemo
vrelišču in delnemu razpadu glicerola57.
Na osnovi primerjave termičnih razpadov vzorcev s termičnim razpadom sola KNN56
lahko sklepamo, da v črnilih ne gre le za mešanico sola KNN z dodatkoma topil višjih
viskoznosti temveč pride do kemijskih reakcij. Rezultat je v skladu z rahlim odstopanjem izmerjenih viskoznosti mešanic topil od teoretičnega modela (glej sliko 28).
Na osnovi termične analize in vrelišč 2-metoksietanola, 1-3-propandiola in glicerola
smo določili po tri različne temperaturne programe sušenja. Na sliki 35 so prikazane
linije, ki smo jih natisnili z obema črniloma in jih sušili po različnih temperaturnih
programih. Segrevanje pri nižjih temperaturah smo zaključili z žganjem pri 700 °C 5
minut. Na podlagi kvalitete diskretnih struktur po žganju, pri čemer smo upoštevali
predvsem ostrost robov, smo določili optimalen način sušenja diskretnih struktur.
Diskretne strukture, pripravljene s črnili KNN-1.3PD, smo pred žganjem segrevali pri
220 °C, 2 minuti in pri 300 °C, 2 minuti. Diskretne strukture iz črnila KNN-GLIP/0,05
smo segrevali pri 150 °C, 2 minuti in pri 350 °C, 2 minuti.

Slika 35: Vpliv načina sušenja na kvaliteto diskretnih struktur natisnjenih s črnilom (a)
KNN-1,3PD/0,18 in (b) KNN-GLIP/0,05, po žganju pri 700 °C 5 minut.
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3.3.5 Mikrostrukture in profili diskretnih struktur KNN

Na sliki 36a so prikazani FE-SEM posnetki površin v središčih pik, linij in kvadratov,
ki smo jih natisnili s črnilom KNN-GLIP/0,05. Na vrhu so dodani pripadajoči posnetki
struktur posnetih z optičnim mikroskopom takoj po tiskanju.
Na površini pike lahko opazimo izolirana zrna podolgovatih oblik (temno sive paličice), med katerimi se jasno vidi vrhnjo platinasto plast podlage (svetlo siva območja).
Površina linije je sestavljena iz zrn zelo neenakomernih oblik in velikosti. Kot primer
sta na posnetku prikazani dve območji; prvo je sestavljeno iz okoli 50 nm velikih
enakoosnih zrn, drugo pa iz večjih, do 200 nm velikih enakoosnih zrn in nekaj podolgovatih zrn. V sredini linije smo opazili območja z večjim deležem por, kar nakazuje,
da je bilo črnilo neenakomerno naneseno. Tudi površina kvadrata je sestavljena iz
zrn neenakomernih velikosti in oblik. Opazimo do 2 m velika območja s povečanim
deležem por.
V sliki 36b so zbrani FE-SEM posnetki površin diskretnih struktur, natisnjenih s črnilom KNN-1.3PD/0,05. Površino pik sestavljajo posamezna zrna podolgovatih oblik. V
primerjavi s pikami je v središču linij prekrivnost nanesene plasti nekoliko boljša,
prevladujejo fina enakoosna zrna. Središče kvadrata sestavljajo enakoosna zrna
velikosti od 50 do nekaj sto nm ter porami skozi katere vidimo platino.
Kot že opisano v poglavju 3.1.4 smo pike, linije in kvadrate natisnili različnimi razdaljami med pikami v smeri tiskanja in pravokotno na smer tiskanja. Na primer za tiskanje pik in kvadratov smo izbrali razdalji med pikami 150 m in 20 m, torej smo pri
tiskanju kvadrata na enako površino (1 x 1mm) nanesli večjo količino črnila. Zato so
opažene razlike v prekrivnosti različnih diskretnih struktur na sliki 36 pričakovane. Po
enkratnem tiskanju črnil s koncentracijo C = 0,05 M plast ni zvezna, zato bi bilo potrebno povečati število nanosov ali pa koncentracijo črnila, kot bo prikazano v nadaljevanju.
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Slika 36: Posnetki diskretnih struktur z optičnim mikroskopom, natisnjenih s črnilom
(a) KNN-GLIP/0,05 in (b) KNN-1.3PD/0,05 takoj po tiskanju ter pripadajoči FE-SEM
posnetki površin središč struktur po žganju pri 700 °C 5 minut. Za boljše razumevanje so nekatera KNN zrna na posnetkih obkrožena.

Da bi določili debelino nanesenih struktur in zaznali morebitne odebelitve robov
(»coffee ring effect«, glej poglavje 2.1.4.3) smo po segrevanju pri 700 °C 5 minut
posneli profile pik in linij s pomočjo mikroskopa na atomsko silo. Reprezentativni
profili diskretnih struktur, ki smo jih natisnili s črnili z najnižjo koncentracijo so prikazani na sliki 37. Rdeča črta na pripadajočem posnetku topografije strukture označuje
mesto meritve profila.
Debelini v središčih pik, natisnjenih s črniloma KNN-GLIP/0,05 in KNN-1.3PD/0,05
sta primerljivi in znašata med 15 in 20 nm. Pike, natisnjene s črnilom KNN-GLIP/0,05,
imajo enakomerno debelino, saj debelina robov ne preseže 25 nm. Nasprotno imajo
pike, pripravljene s črnilom KNN-1.3PD/0,05 do dvakrat debelejši rob.
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Linije pripravljene z obema črniloma imajo zelo neenakomerno debelino. V obeh
primerih je debelina povečana na robu in proti notranjosti (merjeno v smeri pravokotno na linijo) pade skoraj na nič. Linije, pripravljene s črnilom KNN-GLIP/0,05, imajo
robove debele do 60 nm, proti središču linij debelina enakomerno pada. V primerjavi
z linijami natisnjenimi s črnilom KNN-GLIP/0,05 so debeline robov linij iz črnila KNN1.3PD/0,05 skoraj dvakrat višje, do 100 nm. V slednjih debelina proti središču linije
tipično najprej ostro pade (do ~30 nm na razdalji ~10 m), nato je padec enakomeren.
Opažen padec v debelini linij je skladen s FE-SEM posnetki površine, na katerih smo
v središču linij opazili območja s povečanim številom por.
Na podlagi profilov pik in linij, pripravljenih s črniloma KNN-1.3PD/0,05 in KNNGLIP/0,05 lahko sklepamo, da glicerol kot sredstvo za zviševanje viskoznosti pripomore k enakomernejšemu sušenju in zmanjšanju učinka odebelitve robov diskretnih
struktur.

Slika 37: AFM posnetki in profili pik in linij natisnjenih s črniloma (a) KNNGLI/P0,05 in
(b) KNN-1.3PD/0,05.

FE-SEM posnetki površin pik in kvadratov, natisnjenih s črnili KNN-1.3PD z različnimi
koncentracijami so prikazani na sliki 38. Vstavljene slike prikazujejo pripadajočo
strukturo pri nižji povečavi.
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Slika 38: FE-SEM posnetki notranjosti površin pik in kvadratov, natisnjenih s črnili
KNN-1.3PD različnih koncentracij. Zaradi boljšega razumevanja sta posnetka pike in
kvadrata, natisnjena s črnilom z najnižjo koncentracijo iz slike 36b ponovljena. Na
posnetkih so obkrožena nekatera zrna KNN.

Površina pik je sestavljena iz zrn podolgovatih oblik. V vseh primerih se med zrni
jasno vidi platinizirana površina podlage. S povišanjem koncentracije črnila se poveča velikost zrn in prekrivnost plasti. Na vstavljenih slikah so vidni poudarjeni robovi
pik, ki nakazujejo prisotnost odebeljenih robov zaradi učinka kavnega obroča. S
povišanjem koncentracije črnila se učinek odebeljenih robov poveča.
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Kot že opisano, središče kvadrata iz črnila z najnižjo koncentracijo sestavljajo enakoosna zrna ter pore skozi katere vidimo platino. Zvišanje koncentracije črnila pripomore k zmanjšanju velikosti in pogostosti por. Središče kvadrata natisnjenega s
črnilom KNN-1.3PD/0,1 je sestavljeno iz ~40 nm velikih enakoosnih zrn, kvadrata
natisnjenega s črnilom KNN-1.3PD/0,2 pa iz ~70 nm velikih gosto zloženih enakoosnih zrn. Podobno kot pri pikah lahko tudi na vstavljenih slikah kvadratov opazimo
poudarjene robove zaradi učinka kavnega obroča.

Slika 39: Profili kvadratov KNN-1.3PD/0,2 in 0,05 s pripadajočim posnetkom površine
strukture z optičnim mikroskopom. Rdeča črta na posnetku označuje mesto meritve
profila.

Debelino kvadratov, natisnjenih s črniloma KNN-1.3PD z mejnima koncentracijama
smo določili s pomočjo AFM profilov (slika 39). Za boljše razumevanje sta profiloma
dodana posnetka kvadratov z optičnim mikroskopom ter povečana posnetka območij
meritve.
Najvišja debelina roba kvadrata, natisnjenega s črnilom KNN-1.3PD/0,05 znaša 150
nm in na razdalji ~40 m, ko doseže enakomerno območje znotraj kvadrata, pade na
40 nm.
Na posnetkih površin kvadratov z optičnim mikroskopom opazimo, da ima v primerjavi s kvadratom natisnjenim s črnilom KNN-1.3PD/0,05 kvadrat natisnjen z bolj kon53

centriranim črnilom širši neenakomeren rob. Meritev profila na uporabljenem AFM je
omejena na dolžino 80

m, zato je bilo potrebno notranji in zunanji del roba tega

kvadrata posneti z dvema meritvama profila. Na sliki 39b je prikazan le profil notranjega dela roba kvadrata, kot je označeno z rdečo črto na posnetku kvadrata z optičnim mikroskopom.
Neenakomeren rob kvadrata natisnjenega s črnilom KNN-1.3PD/0,2 je širok ~150 m
in doseže debelino do 300 nm, ki v enakomernejšem središču pade na 80 nm.
Sklepamo lahko, da tiskanje črnil nižje koncentracije pripomore k enakomernejšemu
sušenju in zmanjšanju odebelitve robov diskretnih struktur zaradi učinka kavnega
obroča.
Izmerjena debelina notranjosti kvadrata iz črnila KNN-1.3PD/0,2 je skladna s predhodnimi eksperimenti. Candice Thomas je debelino kvadrata, ki je bil natisnjen iz
črnila primerljive koncentracije in sestave (črnilo na osnovi sola KNN (C = 0,4 M) z
dodatkom 50 volumenskih % 1-3-propandiola) ocenila na 80 – 100 nm37.
Nadalje smo na enakomernem področju v notranjosti kvadrata iz črnila KNN1.3PD/0,2 s pomočjo PFM merili piezoelektričen odziv. Slika 40 prikazuje reprezentativno amplitudno sliko s pripadajočo sliko topografije. Nekatera zrna nedvoumno
izkazujejo piezoelektrični efekt. Pri napetosti 10 V smo izmerili odmike do 40 pm,
torej bi lahko ocenili, da je največji d33 odziv nekaterih zrn nekaj pm/V.

Slika 40: (a) AFM topografija in (b) pripadajoča amplitudna PFM slika notranjosti
kvadrata KNN-1.3PD/0,2 po žganju pri 700 °C 5 minut.
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4 ZAKLJUČKI

V okviru diplomskega dela smo z diskontinuiranim kapljičnim tiskanjem iz črnil na
osnovi solov za nanos tankih plasti pripravili diskretne strukture (K0,5Na0,5)NbO3
(KNN).
Sol KNN (C = 0,4 M) s 4 molskimi % prebitka kalijevega acetata smo pripravili s solgel sintezo iz alkalijskih acetatov in niobijevega etoksida, v 2-metoksietanolu. Za
pripravo črnil smo solom dodali topili z večjo viskoznostjo, namreč 1-3-propandiol
(KNN-1.3PD) ali glicerol (KNN-GLIP). Vrednosti viskoznosti, ki jih za tisk priporoča
proizvajalec tiskalnika, smo dosegli z dodatkom 55 volumenskih % 1-3-propandiola
ali pa z 30 volumenskimi % glicerola. Na osnovi preliminarnih eksperimentov smo
natisnjene pike (premera ~0,05 mm), linije (0,1 x 1 mm) in kvadrate (1 x 1 mm) sušili
pri 220 °C 2 minuti in pri 300 °C 2 minuti v primeru črnil KNN-1.3PD oziroma pri 150
°C 2 minuti in pri 350 °C 2 minuti v primeru črnil KNN-GLIP. Diskretne strukture smo
žgali pri 700 °C, 5 minut, saj je ta temperatura zadostovala za kristalizacijo čiste
perovskitne faze v tankih plasteh KNN, ki smo jih pripravili iz solov z metodo vrtenja.
Glicerol je negativno vplival na stabilnosti črnila; v črnilu KNN-GLIP s koncentracijo
0,2 M je prišlo do obarjanja v manj kot 24 urah. Z znižanjem koncentracije črnila se je
proces obarjanja upočasnil in črnilo s koncentracijo 0,05 M je bilo stabilno več kot tri
mesece ter tako primerno za tiskanje.
Primerjava profilov pik in linij, pripravljenih iz 0,05 M črnil, je pokazala, da je v primerjavi z 1-3-propadiolom dodatek glicerola prispeval k manj izrazitim odebelitvam robov
zaradi učinka kavnega obroča ter tako k enakomernejšim debelinam končnih struktur. Ne glede na dodano topilo, 1.3PD ali GLIP, je v središču kvadratov, natisnjenih s
črnili z 0,05 M koncentracijo zaradi premajhne količine nanesenega materiala prišlo
do tvorbe por, skozi katere je presevala platinasta podlaga. Za zvezni nanos je torej
potrebno ponoviti nanos materiala ali pa zvišati koncentracijo črnila.
Iz preglednice 3 je razvidno, da se je v primerjavi s kvadratom, natisnjenim z 0,05 M
črnilom KNN-1.3PD, debelina kvadrata, natisnjenega z večjo koncentracijo črnila (0,2
M), v središču podvojila in plast je bila zvezna. Vendar, z večjo koncentracijo črnila
se je povečal tudi t.i. učinek kavnega obroča. Kvadrat, natisnjen z 0,05 M črnilom je
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imel 40 m širok rob z maksimalno debelino 150 nm, medtem ko je imel kvadrat iz
0,2 M črnila neenakomeren rob širine 150 m z maksimalno debelino 300 nm.
Preglednica 3: Primerjava debelin središč kvadratov KNN, natisnjenih s črnilom KNN1.3PD, ter tankih plasti KNN.
C [M] sola/črnila

0,4

0,3

KNN-1.3PD
KNN (plasti)

60 nm

40 nm

0,2

0,05

80 nm

40 nm (pore)

20 nm

posamezna zrna

V primerjavi s tankimi plastmi KNN, pripravljenimi iz solov z enakimi koncentracijami,
so debeline natisnjenih kvadratov v središču tudi do štirikrat višje.
V nekaterih zrnih v središču kvadrata, ki smo ga natisnili z enim nanosom iz črnila
KNN-1.3PD s koncentracijo 0,2 M smo s piezoelektrični modulom mikroskopa na
atomsko silo potrdili piezoelektrični odziv v velikosti nekaj pm/V.
Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da je z diskontinuiranim kapljičnim tiskanjem mogoče pripraviti piezoelektrično aktivne diskretne strukture KNN.
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