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P

olymers usually have high resistance to electricity flow. Electrical conductivity of
polymers could be changed utilizing fillers. One of these fillers, indium tin oxide

(ITO), has many different applications in various fields due to its relatively low electrical
resistance and its ability to impart transparency and clear coatings. Electrically conductive
transparent coatings containing ITO nanoparticles can be prepared via sol-gel technique
(low temperature) and cured by UV irradiation and/or by post curing at low temperature
and reduction under a passage of gas (such as N2) on polymeric substrates. Fluence of UV
irradiation is an effective parameter on surface morphology of polymeric samples. Photodegradation of coatings may occur at high irradiation fluence due to the photons leaked from
polymeric substrates surface. The difference in surface topography (surface roughness) of
polymeric substrates results in samples with different electrical resistance. A polymeric
substrate with the lowest surface roughness shows the highest electrical conductivity.
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چکیده

:ITO

بهطور معمول ،پلیمرها مقاومت زیادی در برابر عبور جریان الکتریسیته دارند .رسانندگي الکتریکی

آنها را میتوان با استفاده از پرکنندهها تغییر داد .گروهي از این پرکنندهها ،نانوذرات ایندیم قلع اکسید

( )ITOهستند که بهدلیل برخورداري از مقاومت الکتریکی کم و امکان استفاده از آنها در پوششهای
پلیمری شفاف ،کاربردهای فراوانی را در زمینههای مختلف به خود اختصاص دادهاند .پوششهای

مصطفي جعفري

رساناي شفاف داراي نانوذرات  ITOرا میتوان با روش سل-ژل (دمای کم) و درنهایت پخت UV

یا گرمادهی در دمای کم و کاهش در اتمسفر کنترل شده (مانند گاز  )N2روی بسترهای پلیمری تهیه
کرد .شدت تابش  UVاز عوامل اثرگذار بر شكلشناسي سطح نمونههای پلیمری است .تخریب نوری

پوشش در مقادیر زياد تابش ،بهدليل فوتونهای منتشر شده از سطح بستر پلیمری مشاهده شده است.
همچنین ،توپوگرافی سطح (زبری سطح) بستر پلیمری استفاده شده ،سبب تفاوت در مقادیر مقاومت

الکتریکی نمونهها میشود .بستر پلیمری با کمترین زبری سطح ،بیشترین رسانایی را نشان میدهد.
فائزه قديمي حرفه

واژگان کلیدی
نانوذره ،ITO
مقاومت الکتریکی سطحی،
پوشش رسانا،
شفافیت نوری،
رسانندگی
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مقاالت علمی

نانوذرات ITO

نانوذرات  ITOاز دو ترکیب ایندیم اکسید ( )In2O3و قلع اکسید ()SnO2
تشکیل شدهاند که هر یک ویژگیها و خواص متفاوتي دارند
[ .]14،15مقاومت الکتریکی اين نانوذرات در مقالهها بسیار کم و

پوششهای داراي نانوذرات ITO

پوششهای رسانای شفاف داراي نانوذرات  ITOرا ميتوان
به روشهای متفاوت ،از جمله رسوبدهی فیزیکی در بخار
( ،)physical vapor deposition, PVDرسوبدهی شیمیایی در
بخار ( )chemical vapor deposition, CVDیا فرایند شیمیایی
تر تهیه كرد [ .]22در میان فرایندهای شیمیایی تر ،فرایند سل-
ژل بيشتر بهكار ميرود .اين فرايند با آبكافت پیشماده فلزی در
محلولی از حاللهای آلی مانند اتانول آغاز ميشود .پس از آن،
مراحل خشککردن و گرمادهی اتفاق ميافتد [ .]23دو روش
اول ،بهدلیل دمای فرایند کم ( )150-200°Cبرای تهیه فیلمهای
 ITOروی ورقههای پلیمری مناسب هستند .اما ،تجهیزات فرایند
رسوبدهی شيميايي در بخار ،گرانقیمت است [ .]22فرایند سل-
ژل ،روشی ساده و ارزان برای تهیه فیلمهای اکسیدی است .در این

جدول  -1مقاومت الکتریکی تعدادي از پلیمرها [.]1
پلیمر
پلیکربنات

پلیوینیل کلرید

پلیاتیلنترفتاالت

مقاومت الکتریکی
()Ω.cm
1016
1015
1014

پلیمر
پلیآمید

آکریلونیتریل بوتادیان استیرن
پلیپروپیلن

مقاومت الکتریکی
()Ω.cm
1012
1016
1015
57
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بهطورکلی ،محصوالت ساخته شده از پلیمرها نارسانا هستند و
مقاومت زیادی در برابر عبور جریان الکتریسیته نشان میدهند.
گاهي این مقاومت زیاد ،موجب ذخیرهشدن الکتریسیته میشود
که مجموعهای از مشکالت ناخواسته را بهدنبال دارد .براي نمونه
میتوان به ایجاد الکتریسیته ساکن در تسمهها و جعبههای حفاظ
دستگاههای الکتریکی ،کفپوشها ،البسه و صفحه نمايشگرها اشاره
کرد که موجب تولید جرقه الکتریکی و حتي ایجاد آتشسوزی
میشود .در اینگونه شرايط ،هدایت الکتریسیته به محیط اطراف
الزم است .در جدول  ،1مقاومت الکتریکی تعدادي از پلیمرهای
مهم آمده است [.]1
امروزه افزودنیهاي گوناگون برای ایجاد رسانندگی الکتریکی
در پلیمرها موجود است .از جمله میتوان نقره ،فوالد زنگنزن و
کربن را در شکل و اندازههای مختلف نام برد [ .]2،3نانوذرات
ایندیم قلع اکسید ( )ITOنیز از جمله موادي است که بهدلیل قابلیت
چسبندگی مناسب روی انواع زیرالیهها ،مقاومت الکتریکی بهنسبت
کم ،بازتاب نوری عالی در محدوده امواج  ،IRبهویژه در ناحیه IR
دور ،پایداری شیمیایی مطلوب ،سختی زیاد و شفافیت مطلوب از
کاربردهای فراوانی در زمینههای مختلف برخوردار است [.]4-6
براي نمونه ميتوان بهکارگیری آن را در الکترودهای شفاف و
صنعت اپتوالکترونیک [ ،]5حسگرهای گاز [ ،]7ساخت پنجرههای
الکتروكرومیک [ ،]8سلولهای خورشیدی [ ]9و پوششهای
ضدبازتابش و ضدالکتریسیته ساکن روی پنجرهها و ورقهها
[ ]10،11نام برد .پوششهای شفاف با خاصیت ضدالکتریسیته
ساکن در کاربردهایی مانند ساخت تراشههای الکترونیکی در شیشه
نمايشگرها و ورقهها اهمیت پیدا میکنند [.]12،13

پوششهای پليمري داراي نانوذرات  :ITOعوامل موثر بر ...

مقدمه

حدود  1×10-4 Ω.cmتا  3×10-4 Ω.cmگزارش شده است [.]16-18
اين تركيبات ،نیمهرسانای نوع  nهستند ( )Eg ³ 3 eVکه اتمهای
قلع آن ،براي دوپهشدن کاتیونی به شبکه  In2O3وارد میشوند و
الکترون اضافی را برای رسانش فراهم میکنند [.]19-21
الکترونهای آزاد موجود در نانوذرات  ITOدر طول موجهای بلندتر
تابش زیرقرمز را بازمیتابند .آنها در شیشهها برای محدوده تابش
 IRمانند آینه عمل ميكنند و مانع عبور امواج گرمایی از شیشه
میشوند [ .]14همچنین ،نانوذرات  ITOبيكسبيت ()bixbite
مکعبیشكل هستند [ .]18در مطالعات اخیر گزارش شده است،
با ورود حدود  10%وزني  SnO2در شبكه  ،In2O3بيشترين مقدار
انحاللپذيري شبكه  SnO2در شبكه  In2O3با ساختار تکفازي
فراهم ميشود كه از كمترين مقاومت الكتريكي برخوردار است
[ .]20در مقادیر بیش از  10%وزنی ،مقاومت الكتريكي افزايش
اندكي نشان ميدهد كه دليل آن را میتوان افزايش مقدار الكترون
براي رسانش ،در اثر افزايش مقدار  Snدانست .اما اين عامل پس
از مقدار مشخصي افزايش ،موجب كاهش تحرك الكترونها و
درنهايت كاهش اندكي در رسانش نانوذرات  ITOميشود [.]20

مقاالت علمی
پوششهای پليمري داراي نانوذرات  :ITOعوامل موثر بر ...

شکل  -1تغییرات مقاومت الکتریکی و شفافیت پوششهای داراي
نانوذرات  ITOروی بستر شیشهای برحسب دمای گرمادهی [.]24
حالت ،بهمنظور دستیابی به خواص الکتریکی ،نوری و شیمیایی
مناسب کلسینهکردن فیلمها در دمای فراتر از  300°Cتا 1000°C
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الزم است [ .]23در شکل  ،1تغییرات مقاومت الکتریکی و شفافیت
فیلم دارای نانوذرات  ITOپوشش یافته به روش سل-ژل روی
بستر شیشهای با مقدارگرمادهی نشان داده شده است .افزایش دمای
گرمادهی موجب کاهش مقاومت الکتریکی سطحی و درنتیجه،
افزایش رسانایی پوششها میشود [ .]24با افزایش دما ،نانوذرات
فشردهتر و ساختار بلوری فیلم منظمتر میشود .بنابراين ،انتقال
الکترونها راحتتر اتفاق ميافتد .همچنین ،افزایش دما موجب
شفافیت بیشتر پوششها میشود و اين شفافیت را به درصدهای
زيادتر انتقال میدهد [.]24
از سوي دیگر ،دمای انتقال شیشهای اغلب پلیمرهای آلی کمتر
از  200°Cاست .بر این اساس ،امکان تهیه پوششهای رسانا روی
صفحههاي پلیمری از روش متداول سل-ژل وجود ندارد [ .]22در
سالهای اخیر ،مطالعات اندکی در زمينه پوششهای  ITOتهیه شده
با روش سل-ژل (دمای كم) روی بسترهای پلیمری منتشر شده
است که در ادامه به آنها اشاره میشود.

(شدت  20 mJ/cm2و  )1 Hzتابشدهي شد [ .]22در این حالت،
دمای سطح بستر نمونهها حدود  30°Cو مقاومت ویژه نمونههای
پوشش یافته روی بسترهای  PETو ( PIضخامت  )95 nmبهترتیب
 6/3×10-2 Ω.cmو  6/2×10-2 Ω.cmگزارش شد [ .]22این روش در
رسانایی بسترهای  PCو  PEEKناموفق عمل كرد .با توجهبه شکل 2
كه تغییرات مقاومت الکتریکی فیلم ITOبر صفحههاي  PETو  PIرا
نشان داده است ،کمترین مقاومت با اعمال  10ضربان لیزر بهدست
آمد .پژوهشگران گزارش کردند ،مقادیر افزوده مقاومت نمونههای
 PCو  PEEKکه پایداری گرمايي بیشتری نسبت به  PETو
 PIدارند ،به آثار گرمايي تابش مربوط نمیشود .آنها فوتونهای
 UVمنتشر شده ،تخریب سطح ،ريزتركهای ایجاد شده و
به بیان دیگر ،تخریب نوری بسترهای پلیمری را دلیل مقاومت زياد و
ناموفقبودن این روش در رسانندگي بسترهای  PCو PEEK
دانستند [.]22
در سال  Aegerter ،2003و  Al-Dahoudiپژوهشی را بهمنظور
مقایسه اثر تابش  UVو گرمادهی بر مقاومت الکتریکی فیلمهای
سل-ژلانجام دادند .در اين پژوهش ،فیلم رساناي -3متاکریلوکسی
پروپیل تریمتوکسی سیالن )ITO/MPTS) ITO-با روش سل-ژل
روی بسترهای پلیکربنات ( ،)PCپلیمتیلمتاکریالت (،)PMMA
پلیایمید ( )PIو پلیاتیلن ( )PEتهیه شد [ .]23نمونهها در دمای
کم ( )130°Cگرمادهی یا با  UVتابشدهي شدند .در اثر تابشدهي،
مقاومت ویژه پايدار ( )stable resistivityنمونههای پلیمری تا
حدود ( 9/5×10-2 Ω.cmمقاومت الکتریکی سطحی □ 1/7 kΩ/در

اثر تابش  UVبر رسانندگي و خواص نوری پلیمرهای

پوششیافته با فیلم سل-ژل ITO

در پژوهشي که  Asakumaو همکاران در سال  2003در زمينه
مطالعه اثر تابش روی سل-ژلهای تهیه شده در دمای كم انجام
دادند ،فیلم  ITOروی ورقههای پلیمری پلیاتیلنترفتاالت (،)PET
پلیایمید ( ،)PIپلیکربنات ( )PCو پلیاتر اترکتون ()PEEK
بهروش سل-ژل تهیه شد.
سپس ،این فیلم با لیزر فرابنفش  )193 nm) ArFدر شرایط مالیم
58

شکل  -2تغییرات مقاومت الکتریکی فیلم  ITOبر صفحههاي
 PETو  PIبر حسب دفعههاي ضربان تابش [.]22

مقاالت علمی

آزاد عمل میکنند .در این حالت ،رسانش افزایش مییابد [.]23
در سال  Puetz ،2004و همکاران نتایج مشابهی را منتشر كردند
[ .]25آنها فیلمهای سل-ژل  MPTS/ITOپوششیافته روی

(ب)

شکل  -4تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری پوشش
 MPTSپس از( :الف) گرمادهی در دمای  130°Cو (ب) پخت
.]25[ UV
ITO/

بسترهای پلیکربنات ( ،)PCپلیمتیلمتاکریالت ( )PMMAو پلیاستر
ش  )10 J/cm2) UVیا گرمادهی در دمای  130°Cتهیه کردند
را با تاب 
[ .]25مقاومت ویژه نمونه تابشدهي شده با  UVبرابر  0/4 Ω.cmو
مقاومت الکتریکی سطحی آن □ 8 kΩ/گزارش شد که بسیار
کمتر از شرایط گرمادهی بود .بر اساس نظر پژوهشگران ،ساختار
نمونه تابشدهي شده با  UVدارای نانوذرات  ITOچسبیدهتر و
متراکمتر است (شکل  )4و همین تفاوت ساختاری موجب تفاوت
چشمگیر مقادیر مقاومت الکتریکی نمونهها میشود [.]25
اثر زبری سطح بر رسانندگی و خواص نوری پلیمرهای

پوششیافته با فیلم سل-ژل ITO

در سال  Königer ،2008و  Münstedtپژوهشی را با هدف مطالعه
رفتار الکتریکی فیلمهای  ITOسل-ژل انجام دادند .آنها نانوذرات
 ITOپراکنده شده در اتانول را بهشكل فیلم روی بسترهای پلیمری
59
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اليهاي با ضخامت  )560 nmبه همراه شفافیت زياد ( )≈87%بهدست
آمد [ .]23در شکل  3مقاومت نمونههای پلیکربناتی پوشش یافته
داراي فیلم  6%( ITO/MPTSحجمی) در ضخامت  570 nmدر
اثر فرایندهای مختلف نشان داده شده است .آنها گزارش کردند،
تابشدهي  UVنمونهها ( 105 mW/cm2و  )110 sنسبت به فرایند
گرمادهی ( 130°Cبهمدت  ،)10 hسبب کاهش چشمگیر مقاومت
الکتریکی میشود .مقاومت الکتریکی نمونه تابشدیده و گرمادیده
در اين شرایط ،در مقايسه با نمونهای که تنها با  UVتابشدهي شده
است ،کاهش بیشتری نشان ميدهد .کمترین مقاومت الکتریکی
متعلق به نمونهای است که در شرایط گفته شده تابشدهي و
گرمادهی شود و سپس  2 hدر جو کنترل شده (گاز  )N2در دمای
 130°Cقرار گيرد .در شکل  ،3مقادیر مختلف مقاومت ،بهدلیل
شكلشناسيهاي گوناگون نمونه در اثر فرایندهای مختلف ،گزارش
شده است .در توضيح این پدیده گفته شد ،تابش  UVو در پي آن
گرمادهی ،در مقايسه با حالتی که فقط گرمادهی شود ،تراکم بیشتر
نانوذرات را بهدنبال دارد .در این شرایط ،ساختار پوشش متراکمتر و
رسانش بیشتر میشود .همچنین ،تابش  UVو در پي آن کاهش جو
 ،N2سبب کاهش غلظت گونههای اکسیژن جذب شده شیمیایی بر
سطح ذرات  ITOميشود که بهعنوان تلههای سطحی الکترونهای

پوششهای پليمري داراي نانوذرات  :ITOعوامل موثر بر ...

شکل  -3مقاومت سطحی پوششهای  6%( ITO/MPTSحجمی)
روی بستر  PCبا ضخامت  570 nmپس از( :الف) پوششدهی،
(ب)  10 hگرمادهی در دمای ( ،130°Cج) تابشدهي UV
( 105 mW/cm2و ( ،)110 sد) فرایند ج و  10 hگرمادهی مجدد
در دمای  130°Cو (ه) فرایند د و قرارگرفتن در اتمسفر کنترل شده
(گاز  )N2در دمای  130°Cبهمدت .]23[ 2 h

(الف)
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جدول  -2مقاومت الکتریکی سطحی و مقاومت الکتریکی ویژه فیلمهای  PET ،PEN ،PEEKو  PIدارای نانوذرات .]26[ ITO
بستر پلیمری
PET
PEN
PEEK
PI

بيشينه دمای گرمادهی
()°C
200
200
300
400
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انعطافپذیر پلیاتیلنترفتاالت ( ،)PETپلیاتیلن نفتنات (،)PEN
پلیاتر اتر کتون ( )PEEKو پلیایمید ( )PIبهروش پوششدهی
چرخشی ،با ضخامت یکسان ،بهمدت  ،20 minدر بيشينه دمای
پایداری اين پليمرها قرار دادند [.]26
فیلمهای  ITOپوششیافته روی بسترهای  PETو  PENبا
برخورداري از سطح یکنواختتر و صافتر و زبری سطحی
کمتر نسبت به  PEEKو  ،PIمقاومت الکتریکی سطحی کمتری
نشان دادند (جدول  .)2در حقیقت ،زبری سطحی پلیمرها نسبت
به اثر گرما بر مقاومت الکتریکی پوششهای دارای نانوذرات
 ITOاثرگذارتر است ،به گونهای که در  PEEKو  ،PIبا وجود
برخورداری از امکان اعمال گرماي بيشتر نسبت به  PETو ،PEN
رسانش كمتري گزارش شده است [.]26
در پژوهشي که  Puetzو همکاران در سال  2004بهمنظور
پیبردن به اثر سطح پلیمرها بر مقاومت الکتریکی انجام دادند،
دو نمونه  ،PEEKیکی با سطح صافتر و دیگری با سطح زبرتر
مقایسه شدند [ .]25مقاومت الکتریکی سطحی  PEEKپوششیافته
با نانوذرات  ITOبا سطح صاف و یکنواختتر □ 10 kΩ/و برای
نمونه با سطح زبرتر □ 20 kΩ/گزارش شد (ضخامت هر دو نمونه
 3 µmاست) [ .]25در شکل  ،5سطح هر دو نمونه پلیمری PEEK
نشان داده شده است.
 Königerو  Münstedtدر پژوهش ديگري در سال ،2008

مقاومت الکتریکی سطحی
(□)kΩ/
2
3
10
5

مقاومت الکتریکی حجمی
()Ω.cm
0/6
0/9
3/0
1/5

شکل  -6درصد عبور نور در ناحیه نور مرئی برای  PETخالص و
 PETدارای مقادیر متفاوتی از فیلم .]26[ ITO
بهمنظور مطالعه اثر نانوذرات  ITOبر شفافیت فیلمهای
گزارش کردند ،فیلم  PETبا ضخامت  100 µmو بدون وجود
نانوذرات  ،ITOدر ناحیه طیف مرئی شفافیت زياد  85%نشان میدهد
[ .]26اما فیلمهای  PETدارای  ،ITOاز شفافیت كمتری نسبت
به حالت بدون نانوذرات  ITOبرخوردارند .با افزايش غلظت و
مقدار نانوذرات ،شفافیت نمونهها کاهش میيابد [.]26
PET

در شکل  ،6درصد عبور نور در طیف نور مرئی برای نمونههای
مختلف از فیلم  PETدارای نانوذرات  ITOرا ميتوان مشاهده كرد.

نتیجهگیری

شکل  -5تصاویر  AFMاز سطح ( :PEEKالف) دارای سطح
صافتر و (ب) دارای سطح زبرتر [.]26
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پوششهای رساناي داراي نانوذرات  ITOروی بسترهای پلیمری
را میتوان بهروش سل-ژل و پس از آن ،پخت  UVیا گرمادهی
در دماهای کم ( )130°Cو درنهايت ،کاهش اتمسفر کنترل شده
تهیه كرد .بهمنظور افزایش چسبندگی نانوذرات  ITOو دستیابی
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نوری بسترهای پلیمری بهدلیل فوتونهای منتشر شده در مدت تابش
 تفاوت در شكلشناسي سطح بسترهای، همچنین.جلوگیری شود
پلیمری سبب تفاوت چشمگیر مقادیر مقاومت الکتریکی نمونهها
 سطحی یکنواخت و، بستر داراي زبری سطحی کمتر.میشود
.همگون دارد که به رسانایی بیشتر فیلم منجر میشود
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