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 چکیده

از جمله  است.ها شدههای جديدی در اين حوزهوجود آمدن نیازمندیسترش روز افزون استفاده از تجهیزات الکترونیکي و مواد هوشمند باعث بهگ
فناوری الکترونیک چاپي،  عدم آلودگي محیط زيست اشاره نمود. همچنین شده پايین وی تمامتوان به سرعت تولید باال، هزينهها مياين نیازمندی

ا استفاده از پژوهش، ب در اين. است، جوهرهای رسانا فناوریترين عناصر اين يکي از مهم صنعتي است كه توانايي پاسخگويي به اين نیازها را دارد.
 ایه، جوهربهینه بدست آمدههای كربني به جوهر رسانای های نقره جوهرهای رسانای مورد نظر ساخته شد. در ادامه با افزودن نانولولهنانوسیم

رون مخلوطي از دبا استفاده از فرآيند آلتراسونیک، ها نانوسیمهای نقره سنتز شد. اين نانوسیم ابتدا بدين منظور،. رسانای هیبريدی ساخته شد
های با انجام آزمون شوند.درصد وزني نقره ساخته 25و  20، 15، 10، 5گلیکول، اتانول و گلیسرول پخش شدند تا جوهر رسانای يکنواختي با اتیلن

از جوهر بهینه ساخته شد و الگوی با ابعاد مورد نظر روی زيراليه  رئولوژيکي، جوهر رسانای بهینه بدست آمد. سپس قلم رسانايي با استفاده
ايمیدی ايجاد شد. الگوهای ايجاد شده تحت فرآيند تفجوشي قرار گرفتند و بدين ترتیب دما و زمان مناسب برای تفجوشي جوهر بهینه بدست پلي

، 0.15، 0.1ره به درون جوهر رسانای بهینه، جوهرهای رسانای هیبريدی با های كربني چندديواپس از آن، با افزودن مقادير مشخصي از نانولولهآمد. 
الگوهای ايجاد شده با اين جوهرها های رئولوژيکي روی اين جوهرها نیز انجام پذيرفت. درصد وزني نانولوله ساخته شد. آزمون 0.75و  0.5، 0.25

گیری شد ي اندازههای خمشدر انتها مقاومت الکتريکي الگوها پس از سیکلتفجوشي شدند. تر بدست آمد، مناسب تفجوشي كه قبلتحت شرايط 
(، UV-Vis)مرئي-فرابنفش (، طیف سنجيXRD)های پراش پرتو ايکسنتايج آزمونتا پايداری مکانیکي جوهرها نیز مورد بررسي قرار گیرد. 

نقره با نسبت  هاینشان دادند كه نانوسیم( TEM)میکروسکوپ الکتروني عبوری( و FESEMپ الکتروني روبشي گسیل میداني)میکروسکو
رون جوهر، ها دسنجي و تنش سطحي جوهرهای رسانا نشان داد كه با افزايش درصد وزني نانوسیمسنتز شدند. آزمون ويسکوزيته100ابعادی حدوداً 

موجود در جوهر و  اتیلن گلیکول هایشده بین مولکولبرقرار  هایيابد كه اين افزايش ناشي از پیوندوزيته و تنش سطحي افزايش ميمقادير ويسک
PVP درصد وزني نانوسیم 10حاوی جوهر ها، . بر اساس نتايج اين آزمونها استموجود روی سطح نانوسیم (نقرهW10)با ويسکوزيته ، cp 10.1 ،

الکتريکي نتايج آزمون مقاومت سنجي  درجه، به عنوان جوهر بهینه انتخاب شد. 17.11ی ترشوندگيو زاويه mN/m0.06 ±30.63 تنش سطحي
 145.7±8.2ی الگو از ، مقاومت ويژهدر مدت زمان يک ساعت گراددرجه سانتي 160نشان داد كه با افزايش دمای تفجوشي از دمای محیط تا دمای 

ر زم به کكالها به يکديگر است. دلیل پیشرفت فرآيند تفجوشي و اتصال پیداكردن نانوسیميابد. اين كاهش بهكاهش مي μΩ.cm 2.6±38.5 به
به عنوان دمای مناسب  160℃ دمایهای زيراليه، است كه در دماهای فوق، تفجوشي بطور كامل انجام نشده است، از اين رو، به دلیل محدوديت

 μΩ.cm 2.9±33.7به   86.5±6.7از ويژه  مقاومتدقیقه،  75 بهدقیقه 15از  160℃در دمای  در اثر افزايش زمان فرآيند تفجوشي انتخاب شد.
دقیقه  75ی فرآيند يابد؛ از اين رو، زمان بهینهكاهش مي μΩ.cm 1.8±32.0مقاومت ويژه به دقیقه،  90رسد. با افزايش بیشتر زمان فرآيند تا مي

 0.75به  0.1از  درون جوهر هاكه با افزايش درصد وزني نانولوله های رئولوژيکي جوهرهای هیبريدی نشان دادنتايج آزمون در نظر گرفته شد.
به  17.76و زاويه ترشوندگي از  mN/m 0.03±31.32به  30.75±0.02، تنش سطحي از cp 11.2به  10.2درصد وزني، ويسکوزيته جوهر از 

-های اتیلن گلیکول و همچنین پیوند برقرار كردن مولکولها ناشي از افزايش برهمکنش هیدروژني میان مولکول. اين افزايشرسدميدرجه  21.55

درصد  0.5به  0.1نشان داد كه با افزايش مقدار نانولوله در جوهر از  الکتريکي های كربني است. آزمون مقاومت سنجيهای اتانول با سطح نانولوله
است. افزايش ها به عنوان پل امر ناشي از عمل كردن نانولولهيابدكه اين كاهش مي Ω 003.0±104.0.□-1به 111.0±003.0 وزني، مقاومت اليه از

شود كه اين اتفاق بدلیل افزايش مقاومت تماسي مي Ω 003.0±106.0.□-1درصد وزني، باعث افزايش مقاومت اليه به  75.0مقدار نانولوله به 
مقاومت الکتريکي اليه افزايش ، W10های خمشي روی الگوهای ايجاد شده با جوهرهای هیبريدی و جوهر در اثر اعمال سیکلاست. درون الگو 

 ،W10،H10، H15شده با جوهر سیکل خمشي روی الگوها، درصد تغییرات مقاومت الکتريکي برای الگوهای  3000كند. در اثر اعمال پیدا مي
H25، H50 و H75 ، بود. %55.7و  %65.4، %76.5، %79.6، %88.6، %90.9به ترتیب 
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