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Anotace
Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur metodou materiálového inkjet tisku
a charakterizací těchto struktur.
V teoretické části je nejprve uveden popis inkjetového depozičního systému, dále jsou
rozebrány fyzikální jevy popisující interakci inkoustu a substrátu při tisku a metody úpravy
povrchu substrátů.
Praktická část se zabývá dosažením co nejlepší kvality tisku různými inkousty na různé
substráty. Pro demonstraci kvality optimalizace je připravena struktura interdigitálních
elektrod. Natištěné struktury jsou charakterizovány opticky, AFM a elektricky měřením
odporu.

Klíčová slova
Materiálový tisk, Inkjet tisk, Tištěná elektronika, Dimatix, Interdigitální elektrody,

Summary
This work aims at preparation of electronic structures using Inkjet printing and
characterisation of these structures.
The theoretical part first describes the inkjet printing system, then the physical phenomena
describing the interaction of the substrate and the ink are discussed and methods of substrate
surface treatment are listed.
In practical part, various methods are utilized to achieve the best possible printing quality
using several substrates and inks. To demonstrate the quality of the optimization,
interdigitated electrode structures are printed. For characterization, microscope, AFM and
electrical resistance measurements are used.

Index Terms
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Úvod

1 Úvod
Moderní elektronika, jakožto velmi rychle se rozvíjející obor, stále naráží na limity, které je
třeba překonávat využitím nových technologických postupů a uplatněním dosud nevyužitých
materiálů. Klasické depoziční metody používané při výrobě mikroelektronických struktur jsou
neselektivní. Je nutné provádět množství fotolitografických a depozičních kroků, které jsou
velmi zdlouhavé, výroba masek pro jednotlivé kroky je značně nákladná a některé z kroků je
navíc nutné provádět v náročných vakuových podmínkách. Jsou proto hledány nové depoziční
metody využitelné pro výrobu elektroniky, které umožní vynechat některé vakuové kroky,
zrychlit výrobní proces a realizovat velkoplošné struktury.
Jednou z rozvíjejících se metod depozice je materiálový tisk. Možnosti jeho využití jsou velmi
široké, od přesného dávkování maziv na miniaturní zařízení, přes tisk elektronických struktur
až po tisk DNA, enzymů a proteinů. V oblasti elektroniky je využíván pro depozici vodivých,
polovodivých i izolačních materiálů. Je možné tisknout pasivní i aktivní součástky, chemické
a biochemické senzory či optoelektronické součástky. Nabízí tedy velmi široké portfolio
využitelných materiálů a substrátů i tisknutelných struktur a jejich funkcí. To je velká výhoda
například proti dnes rychle se rozšiřujícímu 3D tisku, který umožňuje tisk pouze konstrukčních
prvků (například forem, krabiček na míru, či různých mechanických součástek a převodů).
Většina tiskových procesů nevyžaduje vakuové prostředí, ale pouze čisté laboratorní prostory.
Některé z metod využívaných v materiálovém tisku jsou selektivní (nevyžadují masky),
například inkjet tisk. Jiné procesy masky vyžadují, například sítotisk.
Pro dosažení lepších vlastností a snížení nákladů výroby elektronických struktur jsou kromě
nových depozičních postupů stále více využívány také nové organické materiály. Jejich
výhodou jsou široké možnosti kombinace jednotlivých atomů a molekul tvořících organické
látky, díky kterým mohou být optimalizovány vlastnosti a parametry materiálů v širokém
rozsahu. Mnoho organických materiálů je navíc možné nanášet pomocí materiálového tisku.
Na téma organické elektroniky je publikováno stále více literatury [1, 2].
Na katedře mikroelektroniky FEL ČVUT byla za účelem výzkumu v oblasti tištěné a organické
elektroniky zřízena laboratoř, která je vybavena inkjetovým depozičním systémem
(materiálovou tiskárnou) Fujifilm Dimatix DMP 2831 [3].
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Úvod
Účelem této práce je:












Seznámit se s principy činnosti a způsoby realizace tištěných elektronických struktur
a součástek, se zohledněním zejména technologie dostupné na katedře
mikroelektroniky. Tomuto tématu se věnuje kapitola 2. Zároveň je výstupem této části
práce příloha A, která slouží jako bezpečnostní pravidla pro používání systému,
a příloha B sloužící jako příručka pro základní obsluhu.
Seznámit se s jevy, které popisují interakci inkoustu a substrátu a jejichž znalost je
nutná pro úspěšnou realizaci struktur pomocí materiálového tisku. Studiu těchto jevů
je věnována kapitola 3.
Optimalizovat nastavení pro tisk na různé substráty. Pro dosažení vysoké kvality tisku
byly na základě teoretických znalostí z kapitoly 3 provedeny úpravy substrátů a jejich
povrchů. Experimentální výsledky těchto úprav jsou shrnuty v kapitole 4.
Vytvořit technologické postupy přípravy modelových struktur a součástek pomocí
technologie typu inkjet. Tomuto tématu je věnována kapitola 5. V příloze C je uveden
technologický postup přípravy vlhkostního senzoru pro použití ve výuce, který byl
vypracován jako součást této práce.
Realizovat navržené struktury na různých typech substrátů. Taktéž v kapitole 5.
Provést optickou a elektrickou charakterizaci realizovaných vzorků. Charakterizace
struktur jsou popsány v kapitole 6.
Zhodnotit výsledky, provést srovnání a navrhnout další postup. Tato témata jsou
shrnuta v kapitole 7.
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2 Tištěná elektronika
Tato kapitola popisuje aplikaci materiálového tisku do výroby elektroniky. Jsou zde nejprve
shrnuty možnosti materiálového tisku, následně porovnány vlastnosti tištěné elektroniky
s klasickou (konvenční) elektronikou a poté uvedeny tiskové metody nejčastěji používané pro
materiálový tisk.
Ve druhé části kapitoly je zohledněna technologie dostupná na katedře mikroelektroniky. Jsou
zde popsány její základní vlastnosti, shrnuty možnosti využití a popsány základní principy
funkce této technologie.

2.1 Možnosti a využití materiálového tisku
Materiálový tisk umožňuje depozici mnoha různých materiálů na nejrůznější substráty.
Možnosti využití jsou například:












Tisk vodivých, polovodivých a izolačních vrstev pro elektroniku
Depozice aktivních vrstev solárních článků a senzorů, elektricky vodivých drah,
magnetických nanočástic, polymerních vrstev
Rychlé prototypování, výzkum a vývoj mikrostruktur a senzorů
Levná a přesná metoda s výsledky dobře aplikovatelnými do sériové výroby
Depozice na flexibilní polymerní substráty, depozice organických polovodičů
Nanášení různých kapalin (lubrikanty, leptací kapaliny) na miniaturní zařízení (ložiska,
spoje)
Tisk nanočástic (Ag, Au, ITO, TiO2)
Nanášení vosků a tavenin, výzkum polymerů
Usazování mikročoček
Tisk DNA, proteinů, enzymů a buněk
Tisk 2D struktur, skládám vrstev materiálu i 3D struktur.

Z oblasti elektroniky je možné tisknout:







Vodivé dráhy a spoje, vodivé spoje mezi jednotlivými vrstvami (prokovy)
Pasivní součástky (rezistory, kondenzátory, cívky)
Chemické a biochemické senzory (IDE struktura, senzitivní vrstvy)
Rezonátory SAW
Aktivní polovodičové součástky, především z organických polovodičů: OFET, OLED
Organické fotovoltaické panely

Materiálový tisk je již po řadu let využíván při výrobě některých pasivních součástek, například
keramických kondenzátorů, či rezistorů [4]. Kromě toho může být využíván při výrobě senzorů.
Diplomová práce
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Díky postupnému rozvoji se však začíná dostávat i do oblasti aktivních součástek, či složitějších
obvodů a struktur. Tisk je využíván pro výrobu organických tranzistorů, fotovoltaických panelů,
či organických LED. Stále více je tato technologie používána při výrobě OLED displejů, a to jak
přední aktivní strany složené z OLED, tak řídících tranzistorů, které jsou realizovány jako
tenkovrstvé na zadní straně displeje. Další využití nachází tištěná elektronika v senzorických
systémech pro lékařství, RFID či při výrobě antén. Byly realizovány také tištěné paměti či
baterie [4].
Ve všech výše zmíněných oblastech využití však stále probíhá výzkum a rychlý vývoj.

2.2 Srovnání s konvenční elektronikou
Pro výrobu elektroniky je jako klasický výrobní proces používána fotolitografie, a to jak pro
výrobu křemíkových integrovaných obvodů, tak pro výrobu desek plošných spojů. Jedná se
o technologický proces, který prošel velmi dlouhým vývojem a je v současné době dobře
optimalizován. Rozměry nejmodernějších součástek dosahují v laboratořích pod 20nm a zdá
se, že fotolitografie pomalu dosahuje fyzikálních hranic, pod které již nelze struktury
zmenšovat. Pro fotolitografii jsou nutné masky, jejichž výroba je nákladná, a vyplatí se tedy při
velkých výrobních sériích. Při výrobě křemíkových struktur je potřeba několik
fotolitografických kroků, mezi nimiž je nutné provádět různé vakuové procesy iontové
implantace, oxidace, napařování, či naprašování. Tyto procesy jsou náročné svým požadavkem
vakua, a také časově.

Obr. 1: Srovnání tištěné a konvenční elektroniky
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Tiskové technologie nabízejí nové možnosti a způsoby výroby elektroniky. Nabízejí jiné
vlastnosti a jiné výhody, než fotolitografie. Není možné jimi dosáhnout tak vysoké integrace,
rozměry nejmenších struktur jsou v jednotkách μm, je však umožněno zpracování substrátů
velkých rozměrů vysokou rychlostí, což je využíváno například při výrobě velkoplošných
displejů. Nabízejí se také bezmaskové tiskové procesy, které je možné s výhodou použít pro
malé série či výzkum. Nejsou zde požadavky na takové množství vakuových procesů, jako při
fotolitografii, čímž je výroba velmi usnadněna, zrychlena a zlevněna.
Další velkou výhodou tištěné elektroniky je možnost využití nových materiálů, zejména
organických polovodičů, organických světlo emitujících vrstev a flexibilních polymerních
substrátů. Tyto materiály jsou v mnoha případech levnější, než konvenčně používané. Navíc je
možné úpravou molekulární struktury organických polovodičů měnit jejich základní vlastnosti,
jako například šířku zakázaného pásu. Při konstrukci zejména optoelektronických struktur
se tak otevírají mnohem širší možnosti.
Pro depozici jednovrstvé struktury je při tisku potřeba mnohem méně kroků, než při
fotolitografii. Takovéto srovnání nabízí Obr. 2.

Obr. 2: Depozice jednovrstvé struktury pomocí A) Fotolitografie, B) Inkjet tisku

2.3 Požadavky na tiskové procesy pro elektroniku
Některé běžně využívané tiskové procesy už jsou pro určité kroky výroby elektroniky často
používány. Pro výběr tiskové metody je důležité zvážit tyto základní parametry:


Přesnost a rozlišení tisku: Mezi nejnáročnější aplikace patří displeje, pro které je třeba
dosáhnout rozlišení několika μm a přesnosti ± 5 μm [4]. Velmi důležitá je také
přesnost soutisku vícevrstvých struktur.
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Uniformita po celé tisknuté ploše: Velikost struktur se pohybuje od centimetrových až
po metrové rozměry. Je třeba zachovat stejné vlastnosti natisknuté vrstvy po celé
ploše. Je nutné tomu přizpůsobit vlastnosti inkoustu a sušícího procesu [4].
Vlastnosti rozhraní mezi materiály a smáčivost: Vrstvy pro OLED mají tloušťku menší
než 100 nm. Je proto nutné, aby hrubost natisknuté vrstvy byla v řádech maximálně
desítek nm [4]. Ostrost okrajů je závislá na vzájemné interakci mezi inkoustem
a substrátem, stejně tak soudržnost jednotlivých vrstev.
Kompatibilita inkoustů s částmi tiskového stroje, jako jsou masky, válce, inkjetové
hlavy a další části je důležitá pro zachování kvality při sériové výrobě.
Rychlost a cena sériové výroby.

Tiskové procesy můžeme vzhledem k podávání substrátu použít jako sheet-to-sheet, tedy
podávané po listech, nebo roll-to-roll (R2R), kdy je substrát odvíjen z role a výsledný výrobek
je navíjen na výstupní roli.
Stránkové procesy jsou v oblasti tištěné elektroniky rozšířeny více, především z důvodu
lepšího soutisku vrstev a větších možností kontroly výstupní kvality. Roll-to-roll procesy
procházejí aktivním vývojem a výzkumem, neboť přinášejí vyšší výrobní rychlost. Jejich
vlastnosti však zatím nedosahují kvalit stránkově podávaných procesů [4].

2.4 Tiskové metody a jejich využitelnost pro materiálový tisk
V následující kapitole jsou popsány tiskové metody nejvíce používané pro výrobu tištěné
elektroniky. Jsou zde zmíněny především výhody a nevýhody jednotlivých metod, aby bylo
umožněno jejich vzájemné porovnání a také porovnání s klasickou technologií fotolitografie.
Princip těchto technologií je podrobněji popsán v [4, 5], jejich porovnání vzhledem
k nejmenším tisknutelným rozměrům a rychlosti tisku ukazuje Obr. 4.

Obr. 3: Znázornění principu některých depozičních tiskových metod. Převzato z [6].
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Obr. 4: Srovnání tiskových metod na základě nejmenších tisknutelných rozměrů a rychlosti tisku. Upraveno
podle [4, 6].

2.4.1 Sítotisk
Tato metoda je již po mnoho let používána v elektronice. Je typickým zástupcem tisku, pro
který je potřeba maska. Výrazným rysem sítotisku je dosahovaná tloušťka natisknutých
struktur, která je běžně několik desítek μm a může přesáhnout i 100 µm. Na druhou stranu
však neumožňuje tisknout tenké vrstvy. V laboratorních podmínkách je dosahována šířka čáry
a mezery až 10 μm, v praktické výrobě se však pohybuje kolem 50 μm [4]. Rozměry tištěných
struktur přesahují v průmyslové výrobě 2 m.
Protože sítotisk není příliš rychlý, je často zaváděn rotační systém, který rychlostí konkuruje
jiným systémům, avšak za cenu snížení rozlišení. Výhodou sítotisku je velká šíře
potisknutelných substrátů, včetně sítí či tkanin, nebo substrátů se zakřiveným povrchem [5].
Další výhodou je široký rozsah viskozity použitelných inkoustů, od 0,5 až do 100 Pa·s [5]. Díky
možnosti použít inkousty s vysokou viskozitou je možné dosáhnout obdélníkového průřezu
natisknuté čáry [4].
2.4.2 Inkjet tisk
Jako inkjet označujeme více různých tiskových technologií, které jsou všechny založeny
na depozici malých kapiček inkoustu na substrát, liší se však ve způsobu generování těchto
kapiček. Rozlišujeme dva základní typy [7]:


Kontinuální inkjet tisk (CIJ), při kterém jsou kapičky generovány nepřetržitě. Následně
jsou pomocí elektrostatického pole směrovány na substrát, nebo sbírány a vraceny
do zásobníku. Výhodou je větší šíře použitelných materiálů, nevýhodou složitější
systém vychylování. Samotná tryska je však jednodušší.
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Tisk „Na vyžádání“ (ang. Drop-on-demand, DOD). Při této metodě jsou generovány
pouze ty kapičky, které tvoří výsledný obraz. Není třeba vychylování a recyklace, jsou
zde však složitější trysky, hrozí jejich zasychání a šíře využitelných rozpouštědel
je menší.

Podrobnější rozdělení jednotlivých typů je na Obr. 5. Názvy podtypů jsou odvozeny
od uspořádání budicích elementů [7].

Obr. 5: Typy inkjet tisku podle způsobu tvorby kapek. Upraveno podle [7].

Inkjetový tisk využívaný pro tištěnou elektroniku je téměř vždy „Drop-on-demand“
s piezoelektricky buzenými tryskami [7]. Tato technologie je známa od 70 let 20 století [7]
a mechanismus tvorby kapek je již velice dobře popsán [4]. Tento typ trysek používá i systém
dostupný na katedře mikroelektroniky FEL ČVUT, který je podrobněji popsán v kapitole 2.5.
Pro grafické tisky, zejména v domácím prostředí, je velmi často využíváno tepelně buzených
DOD trysek, které se však pro technologické a výzkumné účely nehodí, protože je zde inkoust
tepelně namáhán a je složitější zajistit kompatibilitu s použitým rozpouštědlem [8] a zabránit
zanášení trysek.
Kapičky inkoustu produkované nejmenšími dostupnými tryskami mají objem jednotek pl,
je tedy možné tisknout čáry s nejmenší šířkou kolem 15 μm [5]. Pro sériovou výrobu je typická
šířka čáry dobře optimalizovaného systému 50 μm, přesnost umístění jednotlivých kapiček
±5 μm [4]. Šířka čáry je však velmi závislá na interakci inkoustu se substrátem.
Výhodou inkjet tisku je možnost dosažení velké přesnosti, s jejím zvyšováním ale klesá rychlost
tisku [5]. Výzkum a vývoj v této oblasti je zaměřen na nové konstrukce trysek, které jsou
odolné proti zasychání a usazování částicových inkoustů [5].
Pro tento typ tisku není potřeba žádná maska a je bezkontaktní, což je jeho velká výhoda. Je
proto využíván zejména pro výzkum a prototypování, kde velmi rychle poskytuje výsledky,
které je možné do výroby upravit pro jinou tiskovou metodu.
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2.4.3 Flexotisk
Flexotisk je metoda tisku z výšky, hojně používaná v grafickém tisku. V oblasti tištěné
elektroniky je již úspěšně využíván při výrobě plochých displejů. Protože používá k přenosu
barvy měkký válec, hodí se k tisku na flexibilní substráty, nebo na citlivé elektronické vrstvy.
Viskozita používaných inkoustů je nízká, pohybuje od 0,001 do 0,5 Pa·s. Díky tomu se flexotisk
hodí pro velkoplošný tisk tenkých a uniformních vrstev s tloušťkou v řádu stovek nm [4, 5].
Výhodou je vysoká rychlost, dosahující až 100 m2 /s. Problém však způsobuje nekompatibilita
mnoha rozpouštědel používaných v elektronice s materiálem přenosového válce [5].
2.4.4 Metody pro velmi jemné tisky
Mezi tyto metody patří především mikrokontaktní tisk (μCP), nanoimprinting a elektrostatický
inkjet tisk. Umožňují tisknout vzory s čárou tenčí než 1 μm, mikrokontaktní tisk dokonce
100 nm [4].
Mikrokontaktní tisk byl použit například pro tisk izolační vrstvy tenkovrstvých tranzistorů [9],
ale žádná z těchto tiskových metod není pro elektroniku příliš používána [4].
2.4.5 LIFT – Laser-Induced Forward Transfer
Tento technologický postup nepatří mezi konvenčně využívané pro grafické tisky. Využívá
pulsního laserového paprsku pro přímý přenos tenké vrstvy cílového materiálu
z transparentního nosiče na substrát. Poprvé byla tato metoda použita pro přenos měděných
vzorů. Poskytuje tak výhodnou alternativu k napařování nebo litografii, oproti kterým
nepotřebuje masky [5].
Umožňuje depozici mnoha různých typů materiálů (kovů, oxidů kovů, keramiky či polymerních
vrstev) [5] i přímou depozici vícevrstvých struktur v jednom kroku [4]. Na rozdíl od inkjet tisku
nepotřebuje rozpouštědla a poskytuje mnohem lepší možnosti pro vícevrstvé struktury [5].
Nevýhodou tohoto procesu jsou velké ztráty materiálu, nebo nutnost zavést recyklaci [5].

2.5 Technologie dostupná na katedře mikroelektroniky
Na katedře mikroelektroniky FEL ČVUT je k dispozici systém pro materiálový tisk Fujifilm
DIMATIX DMP 2831, který umožňuje nanášet různé materiály na mnoho typů substrátů. Jedná
se o inkjetový Drop-on-Demand systém s piezoelektricky buzenými tryskami. Je určen
především pro výzkumné a vývojové laboratorní účely a disponuje velmi širokými možnostmi
využití.
Pracoviště materiálové tiskárny na katedře je na Obr. 6. Kromě samotné tiskárny je zde
ovládací PC, který je dodáván s tiskárnou, a optický mikroskop s digitální kamerou, který slouží
k ověřování kvality natisknutých struktur.
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Optický mikroskop
(Olympus BX60)

Inkjet materiálová tiskárna
(Dimatix DMP2831)

Obr. 6: Pracoviště materiálové tiskárny DMP 2831 na katedře mikroelektroniky FEL ČVUT

2.5.1 Vlastnosti inkjetového depozičního systému DMP 2831
Zde jsou shrnuty všechny důležité parametry a vlastnosti systému, včetně požadavků, které
musí splňovat inkousty, aby byl zajištěn bezproblémový tisk. V rámci seznámení s tiskovým
systémem jsem vytvořil přílohu A „Základní bezpečnostní pravidla pro obsluhu inkjetového
depozičního systému Dimatix DMP 2800“, ve které jsou popsány všechny postupy, které
je nutné dodržet pro zajištění bezpečnosti operátora i bezchybné funkce systému. Dále jsem
zpracoval přílohu B „Tisk na inkjetovém systému DMP 2800“. Zde jsou popsány procedury
nastavení a kroky obsluhy vedoucí ke kvalitním tiskovým výsledkům. Obě tyto přílohy mohou
být samostatně použity pro výukové účely a pro základní seznámení s tiskovým systémem.
Rozměry tiskárny:




Výška/šířka/hloubka: 584 mm / 673 mm / 419 mm
Hmotnost: 43 kg
Jedná se o stolní tiskárnu.

Tiskové vlastnosti depozičního systému:





Tisknutelná plocha (závisí na tloušťce substrátu!):
 210 mm x 315 mm (tloušťka <0,5 mm)
 210 mm x 260 mm (tloušťka 0,5 mm – 25 mm)
Opakovatelnost: ±25 um
Vyhřívání substrátu: maximální teplota 60° C, nejnižší podle okolní teploty (nelze
chladit)

Vlastnosti cartridge:





Trysky cartridge: piezoelektrické, 16 v jedné řadě, 254 µm rozteč
Velikost trysky 21,5 μm respektive 9 μm, podle typu cartridge
Nominální objem kapky: 10 pl nebo 1 pl, odpovídá typu cartridge
Plnicí objem cartridge: 1,5 ml
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Výhřev tiskové jednotky: max. teplota 70° C
Cartridge je navržena na jedno použití, není doplňovací

Další funkce:




Drop watcher camera: umožňuje sledovat tryskání kapek z tiskové hlavy
Fiducial camera: Umožňuje sledování natištěného motivu
Tisková data: integrovaný CAD editor, konverze z bitmapy (1bit) či datových formátů
DXF, Gerber, GDSII, OASIS

Požadované vlastnosti inkoustu pro úspěšný tisk:







Dynamická viskozita: 10 – 12 cPs (0,010 – 0,012 Pa·s)
Povrchové napětí: 28 –42 dynes/cm (0,028 – 0,042 N/m)
pH: 4 – 9
Velikost částic: Menší než 0,2 µm (1/100 velikosti trysek)
Bod varu: doporučen vyšší než 100° C
Hustota: Větší než 1 g ⋅ cm−3

Další detailní informace mohou být nalezeny v manuálech k tiskárně [3, 10].
Prázdné cartridge dodává výrobce tiskárny ve dvou typech, které se liší pouze velikostí trysky.
Typ s nominálním objemem kapky 10pl je zobrazen na Obr. 7, ve výřezu je křemíková část
s ústími trysek.

Obr. 7: Cartridge pro materiálovou tiskárnu, ústí trysek cartridge.

2.5.2 Princip funkce DMP 2831
Jak již bylo výše zmíněno, tiskový systém, který je provozován na katedře mikroelektroniky FEL
ČVUT, používá piezoelektricky buzené trysky a je typu Drop-on-demand. Hlavní materiál
použitý pro výrobu trysek je křemík, budicí elementy jsou tvořeny PZT. Je zajištěna
kompatibilita s většinou inkoustů na vodní bázi i s organickými rozpouštědly, kyselými
i zásaditými [10]. Vlastnosti inkoustů však musí odpovídat požadovaným parametrům, aby byl
tisk úspěšný. Nejdůležitější jsou viskozita a povrchové napětí, které přímo ovlivňují tvorbu
kapky v trysce.
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Pro piezoelektrické trysky obecně platí, že výsledný tvar, velikost a rychlost kapky jsou
ovlivněny vlastnostmi inkoustu, trysky, i tím, jak je piezoelement buzen. Protože se mohou
lehce lišit jednotlivé trysky na jedné hlavě, je nutné některé parametry optimalizovat zvlášť
pro každou trysku, aby byla zachována homogenita tisku [4]. V případě DMP 2831 je možné
nastavit zvlášť pro každou trysku amplitudu budicího napětí, čímž je možné srovnat rozdíly
mezi tryskami.
Tryska v klidové poloze je znázorněna na Obr. 8. Činnost trysky je zajištěna prohýbáním
dvojvrstvé membrány křemík/PZT. V klidové poloze je na PZT přivedeno určité napětí
a membrána je tedy lehce prohnuta. Na konci trysky vzniká meniskus kapaliny. Jeho velikost
je dána především interakcí inkoustu s materiálem cartridge. Do zásobníku inkoustu je však
zaveden podtlak, jehož změnou je možné měnit i tvar menisku.

Obr. 8: Piezoelektrická tryska v klidové poloze. Upraveno z [3].

Tvorba kapky v trysce probíhá v několika fázích, podle velikosti napětí přivedeného
na piezoelement. Na Obr. 9 jsou znázorněny jednotlivé fáze základního cyklu, včetně průběhu
napětí v čase. Po skončení třetí fáze se dvojvrstva vrací do klidové polohy, která je na Obr. 8.

Obr. 9: Fáze tvorby kapky v trysce. Upraveno z [3].

V první fázi je napětí oproti klidové poloze sníženo, membrána se pohybuje nahoru a do trysky
je nasát inkoust ze zásobníku. Doba trvání této fáze má významný vliv na tvar kapky [11].
Ve druhé fázi je na piezoelement trysky přivedeno maximální nastavené napětí, membrána je
prudce prohnuta a kapka je vytlačena z trysky. Rychlost přeběhu i délka tohoto segmentu
výrazně ovlivňují kapku [11].
Třetí fáze ovlivňuje odtržení kapky od trysky a také zabraňuje nasátí vzduchu tryskou. Vliv
na tvar kapky však není tak významný, jako u fáze 1 a 2 [3]. Po skončení třetí fáze je membrána
uvolněna do klidové polohy.
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Maximální frekvence generování kapek velmi závisí na přizpůsobení vlastností inkoustu
požadovaným parametrům. Pro dobře optimalizované inkousty je možné tisknout s frekvencí
20 kHz až 40 kHz, pro špatně optimalizované inkousty nepřesáhne 5 kHz [11]. Je důležité taktéž
uvést, že průběh budicího napětí může být pro některé speciální inkousty výrazně složitější
a může obsahovat více fází.
2.5.3 Dynamické děje v piezoelektrické trysce
Při změně tvaru působí membrána tlakem na kapalinu uvnitř trysky a vyvolá tlakové změny,
které se dále šíří tryskou. Pochopení těchto dějů je důležité pro správnou optimalizaci budícího
napěťového průběhu.
Při narovnání membrány trysky (Fáze 1) se kapalinou šíří záporná tlaková vlna (podtlak) na obě
strany, Obr. 10 A), B). Ta se od ústí trysky odrazí ve fázi (jde o téměř uzavřený konec), zatímco
od konce se zásobníkem inkoustu se odrazí s opačnou fází (trubička ústící do zásobníku
je považována za otevřený konec), viz Obr. 10 C).
Pokud je Fáze 2 napěťového průběhu načasována tak, aby došlo k prohnutí membrány
v okamžiku návratu obou odražených vln do středu trysky, Obr. 10 D), je vlna postupující k ústí
trysky zesílena, zatímco vlna postupující k zásobníku je utlumena, Obr. 10 E).
Ačkoliv je zde tento princip znázorněn na trysce s jiným tvarem piezoelektrického aktuátoru,
platí pro všechny typy piezoelektricky buzených trysek [7].

A

D

B

E

C
Obr. 10: Šíření tlakových změn v trysce. Převzato z [7].

Pro správnou tvorbu kapek je tedy nutné nastavit délku celého průběhu i jednotlivých úseků
podle rychlosti šíření tlakových změn v trysce. Pro viskóznější kapaliny je celková délka obvykle
delší [12].
2.5.4 Možnosti úprav vlastností inkoustu pro zajištění kompatibility s tryskami
V současné době jsou již komerčně dostupné inkousty mnoha typů, jejichž parametry
odpovídají požadavkům piezoelektrických trysek, které jsou uvedeny v kapitole 2.5.1. Pokud
však vlastnosti inkoustu nevyhovují, je možné je upravit několika způsoby.
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2.5.4.1
Viskozita
Dynamická viskozita inkoustu je jedním ze zásadních parametrů. Nedodržení požadovaných
hodnot výrazně ovlivňuje vtékání inkoustu do komory trysky a následné vytékání ven skrz
otvor trysky.
Je to fyzikální veličina, která zjednodušeně charakterizuje, jak dobře kapalina teče. Označuje
se jako 𝜂, jednotkou je m2 s−1 . Často je však používána jednotka stokes, 1 St = 10−4 m2 s −1 .
Ve fyzice je používána také kinematická viskozita 𝜈, která je podílem dynamické viskozity
a hustoty kapaliny 𝜌

𝜈=

𝜂
𝜌

(1)

2.5.4.1.1
Nízká viskozita
Nízkou viskozitu je možné zvýšit přidáním vhodného viskózního rozpouštědla. Je však nutné
uvážit vliv na ostatní parametry inkoustu, a to jak tiskové, tak funkční. Smícháním musí dojít
k vytvoření homogenní směsi. Pro inkousty na vodní bázi je ke zvýšení viskozity použit
například etylen glykol nebo glycerol v koncentraci 10 – 20 % [11].
2.5.4.1.2
Vysoká viskozita
Pokud je viskozita inkoustu příliš vysoká, může být nejjednodušším způsobem snížena
zvýšením teploty. Vzájemný vztah mezi oběma hodnotami není lineární a je značně závislý
na materiálu. Hodnoty závislostí mohou být nalezeny v tabulkách. Existuje také mnoho
modelů, které se snaží vzájemný vztah mezi teplotou a viskozitou aproximovat různými
způsoby. Jejich přehled je například v [13]. Tato teplotní závislost je velice výhodná, proto jsou
trysky cartridge vybaveny vyhříváním až na 70° C. Ve [13] jsou zároveň uvedeny vzorce pro
výpočet viskozity směsí.
Při přípravě inkoustů je jako rozpouštědlo používán například etylen glykol, jehož viskozita je
při 25° C přibližně 16,1 cP [14].
2.5.4.1
Povrchové napětí
Rozsah povrchového napětí se v různých dokumentech k tiskárně Dimatix liší. Nejvyšší rozsah
28 – 42 dynes/cm (0,028 – 0,042 N/m) je uveden v [3]. Nejnovější z dokumentů [15] udává
rozsah 28 – 33 dynes/cm (0,028 – 0,033 N/m). Je zde také uvedeno, že s omezenou výkonností
lze tisknout kapaliny až do 70 dynes/cm (0,070 N/m).
Nízké povrchové napětí způsobuje samovolné vytékání inkoustu z trysky, nebo tvorbu
nestabilních kapiček a obecně se nedá řešit. V [11] radí použít jiné rozpouštědlo.
Vysoké povrchové napětí znemožňuje inkoustu dobře natékat do komory trysky. V komoře
potom zůstává vzduch a tryska nefunguje. Snížení dosáhneme použitím povrchově aktivních
látek. Povrchové napětí se také mírně snižuje s rostoucí teplotou [11].
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Vlastnosti inkoustů použitých při Inkjet tisku musí splňovat určité parametry, aby byla
zajištěna správná funkce trysek a tvorba stálých a uniformních kapiček inkoustu, aby
nedocházelo k ucpávání a zasychání trysek. Tyto požadavky jsou uvedeny již v kapitole 2.5.1.
Na substráty používané pro tisk jsou kladeny požadavky, které souvisí s konkrétním využitím
tištěné elektroniky. Pro některé aplikace potřebujeme substráty flexibilní, transparentní, či
s vysokou teplotní odolností, v některých případech substráty vodivé.
Kromě těchto parametrů je však nutné zajistit kompatibilitu inkoustu se substrátem, je nutné
optimalizovat jejich vlastnosti tak, aby bylo možné kontrolovat interakci dopadajících kapiček
inkoustu s povrchem substrátu.

3.1 Kontaktní úhel
Z vnějšího pohledu je tato interakce popsána velikostí kontaktního úhlu, který svírá tečna
k povrchu kapky v místě dotyku substrátu a kapaliny s povrchem substrátu.

Obr. 11: Kontaktní úhel a vektory mezifázových povrchových energií. A) dokonalé smáčení, B) dobré smáčení,
C) špatné smáčení.

Velikost kontaktního úhlu 𝜃 je závislá na materiálu substrátu i inkoustu. Jeho velikost je dána
Laplaceovou-Youngovou rovnicí (2), která dává do souvislosti povrchová napětí jednotlivých
rozhraní účastnících se interakce:
𝛾𝐿𝑉 cos 𝜃 = 𝛾𝑆𝑉 − 𝛾𝑆𝐿

(2)

𝛾𝐿𝑉 označuje povrchové napětí mezi kapalinou a plynným prostředím,
𝛾𝑆𝑉 je povrchové napětí rozhraní mezi pevnou látkou a plynným prostředím
a 𝛾𝑆𝐿 povrchové napětí rozhraní mezi pevnou látkou a kapalinou.
V případě inkjet tisku je kapalina inkoust a plynným prostředím je vzduch. 𝛾𝐿𝑉 je tedy
reprezentována povrchovým napětím inkoustu, 𝛾𝑆𝑉 můžeme nahradit povrchovou energií
substrátu. Hodnota 𝛾𝑆𝐿 však většinou není známá. V [16] jsou proto uvedeny některé
empirické vzorce, pomocí kterých může být dopočtena.
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Z důvodu obtížné měřitelnosti povrchových energií substrátů a 𝛾𝑆𝐿 je často využíván opačný
postup, kdy jsou z naměřených kontaktních úhlů vypočtena příslušná povrchová napětí. Této
problematice se hlouběji věnuje [17]. Metody měření kontaktního úhlu a další problematika
s tím spojená je více popsána například v [18].
S velikostí kontaktního úhlu souvisí dva fyzikální jevy, které jsou pro Inkjet tisk velmi důležité:



Smáčivost povrchu, tedy jak moc se kapalina roztéká po povrchu
Přilnavost inkoustu k povrchu (adheze), tedy jak moc kapalina na povrchu „drží“.

Pokud je povrchové napětí inkoustu menší, než povrchová energie substrátu, dochází
k dokonalému smáčení a inkoust vytvoří souvislou tenkou vrstvu. Kontaktní úhel 𝜃 = 0° [16],
viz Obr. 11 A). V případě, že je kontaktní úhel 𝜃 < 90°, kapalina smáčí povrch dobře, dochází
však k rozlévání natisknutých vzorů a minimální šířka čáry je velká, Obr. 11 B).
Pokud 90° < 𝜃 < 180°, kapalina smáčí povrch špatně a kapky mohou být nestabilní a nemusí
na substrátu držet [8]. Je však možné tisknout velmi tenké čáry. Špatné smáčení viz Obr. 11 C).
Velikost adheze závisí na velikosti polární složky povrchového napětí a není tedy přímo dána
smáčivostí [19]. To znamená, že při dobrém smáčení substrátu inkoustem není zaručena jeho
dobrá přilnavost, pokud však inkoust povrch nesmáčí, nebude ani přilnavost dobrá. Pro tisk
jemných struktur je tedy nutné najít rovnováhu mezi omezenou smáčivostí, která zaručí
tenkou čáru, a dostatečnou přilnavostí, díky které bude čára stabilní a zůstane přichycena
k substrátu.
Protože smáčivost závisí jak na použitém substrátu, tak na tisknutém inkoustu, je možné
upravit parametry obou látek. V případě inkoustů jsme však omezeni požadavky povrchového
napětí pro kompatibilitu s tiskovou hlavou, a proto je v praxi častěji upravován povrch
substrátů [16].

3.2 Úprava povrchové energie substrátů
Povrchová energie substrátu úzce souvisí s čistotou jeho povrchu a s množstvím
adsorbovaných částic. Většina metod používaných pro úpravu substrátů tedy především čistí.
Některé metody však naopak znamenají nanesení povrchové vrstvy s požadovanými
vlastnostmi, či úpravu struktury povrchu. Zde jsou uvedeny metody z [19] a některé další.








Čištění povrchu rozpouštědly
Chemická úprava (mokré leptání)
Ošetření plazmatem
Korónový výboj
Mechanická abraze
Nanesení povrchové chemické vrstvy
Nanopatterning [18]
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Dále jsou popsány pouze metody, které jsou nejčastěji používány k úpravě substrátů přímo
v souvislosti s inkjet tiskem.
3.2.1 Mokré čištění povrchu
Odstranění nečistot ze substrátu je základním krokem před jejich použitím. Většinou je dále
kombinováno s úpravou povrchové energie substrátu. V [7] je pro čištění podložních sklíček
pro mikroskop použit následující základní postup: omytí mýdlem, vodou, acetonem
a izopropanolem a nakonec osušení proudem vzduchu. Tento postup je dále několikrát lehce
modifikován pro dosažení jiných povrchových vlastností substrátu, nebo pro použití s jiným
substrátem než je sklo. Místo mýdla je zde použit také dodecylsíran sodný, který je v čisticích
prostředcích běžně používán jako povrchově aktivní látka.
V [8] je pro čištění skleněných substrátů použit podobný postup: omytí deionizovanou vodou,
acetonem a izopropylalkoholem, doplněné o 10 min UV ozonového čištění. Pro zvýšení
účinnosti mytí je používána ultrazvuková (UZV) lázeň, často ještě při zvýšené teplotě.
Výsledkem čištění je často snížení kontaktního úhlu.
3.2.2 Chemické leptání
Chemické leptání někdy nazýváme také mokrým leptáním. Při jeho aplikaci je použito
chemické činidlo, mezi nímž a povrchem leptaného substrátu dochází k oxidačně-redukční
reakci. Je používáno pro zajištění dobrého smáčení povrchu substrátu a především k zajištění
homogenních vlastností povrchu. Ošetření ITO vrstvy pomocí roztoku KMnO4 a HCl je popsáno
v [20], kde je ukázán pozitivní vliv tohoto procesu na vytvoření souvislé vrstvy PEDOT:PSS, bez
významného narušení vodivosti vrstvy ITO. Výsledek tisku před modifikací je na Obr. 12 A), po
modifikaci na Obr. 12 B).

B

A

Obr. 12: Tisk PEDOT:PSS na povrch ITO modifikovaný mokrým leptáním. A) Bez modifikace, B) leptání
5minut. Převzato z [20].

3.2.3 Ošetření plazmatem
V mikroelektrotechnickém průmyslu je běžně používáno kyslíkové plazma pro čištění
a freonové plazma pro leptání křemíku a SiO2. Protože je tato technologie poměrně rozšířená,
je výhodné ji využít i pro úpravu substrátů před Inkjet tiskem. Typicky je pro ionizaci používán
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vysokofrekvenční generátor s frekvencí v řádu kHz až MHz (typická hodnota je 13,56 MHz),
tlak v ionizační komoře se pohybuje v desítkách až stovkách Pa [21].
Leptací komora

Ovládací panel
Tlakové lahve
s leptacími plyny

Obr. 13: Plazmový systém LFE typ PDS/PDE 301, použité leptací plyny jsou CF4 (mód Etching)
a O2 (mód Stripping)

3.2.3.1
Kyslíkové plazma
Kyslíkové plazma je používáno pro odstranění organických nečistot z povrchu substrátu, je
možné jím také odstraňovat rezistivní vrstvy po fotolitografii, proto je tento režim někdy
nazýván stripování. Ionizací jsou vytvořeny kyslíkové radikály, které jsou vysoce reaktivní
a účinně rozbíjejí chemické vazby organických látek, za vzniku vodní páry a plynných oxidů
uhlíku, dusíku či dalších prvků, nebo nižších uhlovodíků, které jsou následně evakuovány
z pracovní komory. Po ošetření kyslíkovým plazmatem je povrch substrátu velmi čistý, má
vysokou povrchovou energii. Například kontaktní úhel kapek vody na skle je působením
kyslíkového plazmatu snížen z přibližně 25° na méně než 5° [7].
Ošetření kyslíkovým plazmatem je použitelné rovněž pro polymerní substráty. Současně
s čištěním je zde však narušován povrch samotného substrátu a je proto nutné optimalizovat
dobu, po kterou je polymer plazmatu vystaven [22].

A

B

Obr. 14: Úprava povrchové energie kyslíkovým plazmatem. A) kapka vody před ošetřením – nízká povrchová
energie, B) kapka vody po ošetření – vysoká povrchová energie. Převzato z [22].
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3.2.3.2
Freonové plazma
Tento typ plazmatu je běžně používán pro leptání Si, SiO2, dalších používaných polovodičů
a některých kovů. Použitím určitého freonu je možné zajistit selektivní leptání, správným
uspořádáním komory a použitím některých freonů je možné docílit anizotropního leptání [21].
Velmi často používaným leptacím plynem je CF4, který leptá Si, SiO2, Si3N4 a některé kovy.
Vytvořené plazma obsahuje radikály fluoru, které reagují s atomy na povrchu substrátu.
Vzniklé molekuly desorbují a jsou evakuovány z komory. Za určitých podmínek jsou některé
atomy fluoru přichyceny do struktury substrátu, aniž by následně desorbovaly, čímž je možné
vytvořit velmi tenkou vrstvu (řádově jednotky nm) s vysokým obsahem fluoru, například na
povrchu křemíku [23]. Tato vrstva může způsobit zvýšení kontaktního úhlu kapalin, čehož je
využíváno při ošetření substrátů před materiálovým tiskem. Díky tomuto jevu je možné
tisknout tenčí čáry na křemík, sklo, některé polymery a další substráty.
3.2.4 Nanesení chemické vrstvy
Povrch substrátů lze upravit nanesením tenkých povrchový vrstev, v ideálním případě
jednomolekulárních. Tento postup je využíván zejména pro zvýšení kontaktního úhlu. Jsou zde
využívány organické sloučeniny, například oktadecyltrichlorosilan (OTS), nebo
hexametyldisilazan (HMDS). Vzorce těchto sloučenin jsou uvedeny na Obr. 15.
Ošetření skleněných substrátů před inkjet tiskem pomocí OTS je popsáno v [7]. Pro
charakterizaci vlivu vrstvy je zde měřen kontaktní úhel kapek vody, který je vrstvou OTS zvýšen
na 103°, oproti 20° na vyčištěném skle. Tomuto zvýšení kontaktního úhlu odpovídá snížení
šířky čáry z přibližně 160µm na 90µm [7]. OTS samovolně vytváří jednomolekulární vrstvy, což
je jeho velkou výhodou.
Kromě ošetření celého povrchu substrátu je někdy jeho vlastností využíváno pro
nanopatterning, kde je vrstva OTS použita jako maska. Nanostruktury jsou buď vytvořeny
lokální oxidací souvislé vrstvy OTS [24], nebo jsou přeneseny z vystouplých částí matrice
(mikrokontaktní tisk) [9].
HMDS je běžně používán při výrobě křemíkových polovodičů pro zlepšení vlastností rozhraní
hydrofobní a hydrofilní vrstvy. Kontaktní úhel vody na skle je nanesením této vrstvy zvýšen
na 65 – 75° (na čistém skle je 20 – 30°) [25]. Pro nanášení HMDS je používáno napařování nebo
spin coating [26, 27]. Při vystavení povrchu substrátu HMDS jsou nahrazeny hydroxylové
skupiny OH- přichycené k povrchu skupinami (CH3)3SiO-, které jsou hydrofobní [27, 28].

A
B
Obr. 15: Vzorce sloučenin, které tvoří jednomolekulární vrstvu. A) oktadecyltrichlorosilan (OTS), B)
hexametyldisilazan (HMDS)
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3.2.5 Substráty určené pro Inkjet tisk
Při inkjetovém tisku na obyčejný papír dochází k nerovnoměrnému rozpíjení natištěných
kapek a struktur podle reliéfu a pórů papíru, čímž je sníženo optické rozlišení tisku. Grafický
inkjet tisk je v dnešní době velmi hojně používán pro digitální tisk fotografií. Aby byl zajištěn
kvalitní výstup a nebylo nutné provádět před tiskem jakékoliv úpravy a ošetření média, je pro
fotografie používán fotopapír. Pro inkjetový tisk na transparentní substráty jsou dostupné
speciální folie.
Tyto „inkjet“ substráty jsou vytvořeny nanesením tenké vrstvy na povrch papíru či folie. Pro
dosaženo vysoké tiskové kvality musí být tato vrstva porézní, aby inkoust rychle zasychal.
Vlastnosti však musí být ve všech směrech stejné, dopadem kapky musí být vytvořena kruhová
stopa. Tato vrstva má také za úkol zajistit dostatečnou adhezi inkoustu k substrátu a její póry
musí být velmi jemné, aby bylo umožněno tisknout ve vysokém rozlišení.
Každý výrobce fotopapíru používá trochu jinou technologii pro dosažení všech požadovaných
vlastností. Podrobně se jejich rozboru věnuje [16].
3.2.6 Vyhřívaný substrát
Pro zlepšení výsledků tisku, zejména snížení šířky tisknuté čáry a snížení rozlévání inkoustu
je možné využít vyhřívání substrátu při tisku. Při dopadu kapičky inkoustu na vyhřátý substrát
dojde ke snížení viskozity kapaliny vlivem zvýšení teploty. Zároveň se začne odpařovat
rozpouštědlo inkoustu, čímž je rychle zvýšena koncentrace pevných částic a zvýšena viskozita
inkoustu. Pokud je efekt zvýšení viskozity dominantní, budou se kapičky inkoustu méně
rozlévat a vytvoří tedy tenčí vzory. Základním předpokladem pro využití tohoto mechanismu
je možnost zahřát substrát na dostatečnou teplotu, aby byl efekt zvýšení viskozity dominantní.
Využíván je zejména při tisku na neporézní substráty [16]. Tiskárna Dimatix DMP 2800
umožňuje vyhřát substrát až na 60° C.
Nevýhodou tohoto přístupu při inkjet tisku je přenos tepla ze substrátu na hlavu cartridge,
která je při tisku velmi blízko substrátu. Může tak docházet k větší degradaci inkoustu, nebo
k jeho zasychání v tryskách [16].
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3.3 Coffe drop effect – nežádoucí artefakty průřezu čáry
Součástí procesu inkjetového tisku je vysychání natisknutých vrstev. Inkousty používané pro
tuto tiskovou technologii mají oproti jiným metodám tisku poměrně nízkou viskozitu
a obsahují velké množství rozpouštědla. Při jeho odpařování často vzniká efekt „kávové
kapky“, angl. coffee drop effect, tedy jev, kdy je na okrajích natisknuté struktury významně
více materiálu, než v jejím středu.

Obr. 16: Vysychání kapky vodní disperze částic PMMA na skle. A) přímo po tisku (0s), B) 180s po tisku, C) po
úplném vypaření rozpouštědla (380s po tisku). Převzato z [7].

Toto chování můžeme pozorovat nejenom u jednotlivých kapek, ale i u čar a složitějších
struktur. Je způsobeno vyšší rychlostí vypařování rozpouštědla na okrajích kapky oproti jejímu
středu. Tím je uvnitř kapky vyvolán tok ze středu ke krajům, který unáší i částice [7]. Rozdílnou
koncentrací na okraji kapky oproti středu je způsoben také výrazný rozdíl v tloušťce natisknuté
vrstvy, příklad ukazuje Obr. 16 a Obr. 17.

Obr. 17: Výškový profil vyschnuté kapky roztoku polystyrenu v toluenu, pořízený optickým profilometrem.
Převzato z [7].

Tento jev způsobuje problém zejména při tisku vícevrstvých struktur, kdy může způsobit
například zkratování některých vrstev. Problémem je také při tisku dielektrických vrstev pro
organické tranzistory, kde je požadována uniformní šířka vrstvy [8].
Existuje více způsobů, kterými se dá tento jev eliminovat. Při zvýšení teploty substrátu je
zvýšena celková rychlost odpařování rozpouštědla, je snížen rozdíl v odpařování z okraje kapky
a z jejího středu a tím je potlačen i coffee drop effect.
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Jinou metodou potlačení tohoto jevu je použití pomocného rozpouštědla s vyšším bodem varu
a nižším povrchovým napětím, které je v určitém poměru přidáno do inkoustu. Při vysychání
se bude na krajích kapky zvyšovat koncentrace rozpouštědla s vyšším bodem varu a kraje
kapky tedy budou mít nižší povrchové napětí než její střed. Tento gradient vyvolá
Marangoniho tok, který unáší rozpuštěné částice inkoustu zpět do středu kapky a eliminuje
coffee drop effect. Tato metoda byla použita například v [8] pro tisk uniformní vrstvy
organických polovodičů, schematicky je zobrazena na Obr. 18.

Obr. 18: Eliminace coffee drop efektu přidáním pomocného rozpouštědla. Převzato z [8].

3.4 Morfologie natisknuté čáry
Kromě závislosti na kontaktním úhlu a rychlosti odpařování rozpouštědla mají na výsledný tvar
natisknuté čáry vliv ještě některé další parametry. Teoretická i praktická studie morfologie čáry
v závislosti na rozestupu kapek a frekvenci tisku může být nalezena například v [29]. Různé
typy morfologických útvarů jsou patrné z Obr. 19. Pro optimální tisk je třeba dosáhnout
uniformní čáry.
Vztah mezi tvarem natisknuté čáry a nastavením parametrů je v [29] také studován
a schematicky naznačen na Obr. 20.
Pro dosažení tisku uniformní čáry je tedy nutné optimalizovat rozestup kapek, respektive
množství inkoustu na délku čáry, které je na rozestupu závislé. Dále je nutné optimalizovat
rozestup kapek, respektive frekvenci generování jednotlivých kapek, a také teplotu vyhřívání
substrátu. Výsledná morfologie čáry je totiž závislá spíše na míře vysychání již natištěné
struktury před dopadem další kapky, než na samotném časovém odstupu dopadajících kapek.
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Obr. 19: Různé morfologie vytisknuté čáry: A) oddělené kapky (angl. isolated drops), B) vroubkovaná (angl.
scalloped) čára, C) uniformní čára, D) čára s vybouleninami (angl. bulging), E) poskládané mince (angl.
stacked coins). Převzato z [29].

Obr. 20: Vztah mezi morfologií čáry a nastavením parametrů. Převzato z [29].
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V této kapitole jsou nejprve uvedeny materiály použité při praktických tiskových pokusech
a optimalizacích (kapitola 4.1). V prvním kroku je provedena optimalizace nastavení cartridge
pro dosažení tvorby kapek optimálního tvaru (kapitola 4.2), následně je optimalizován tisk na
jednotlivé substráty, kde jsou ověřeny různé metody povrchových úprav substrátů (kap. 4.3).

4.1 Použité materiály
Pro plné využití inkjet tiskárny Dimatix DMP-2831 a dosažení co nejlepších výsledků je nutné
optimalizovat parametry tiskárny pro daný inkoust a použitý substrát. Pokud optimalizace
tiskových parametrů nestačí, je nutné upravit vlastnosti inkoustu či povrchu substrátu.
Součástí této práce je prakticky provedená série vzorků a optimalizačních kroků, při kterých
byly použity různé substráty odlišných vlastností. Jejich seznam, včetně označení, údajů
o výrobci a vlastnostech je uveden v kapitole 4.1.1. Pro tisk bylo použito několik inkoustů
různých typů. V kapitole 4.1.2 jsou tedy popsány nejčastěji používané typy vodivých inkoustů
a příklady jednotlivých typů. Následně je v kap. 4.1.3 uveden seznam použitých inkoustů, jejich
označení a vlastnosti.
4.1.1 Substráty použité pro tisk
Pro tisk byly zvoleny substráty různých typů a možností využití. Jako transparentní flexibilní
substráty jsou použity folie z PMMA, PET, PES a folie určená pro inkjet tisk z neznámého
materiálu. Dále byly pro optimalizace použity tvrdé substráty: sklo, křemík, krystalický quartz,
korund a keramika používaná pro realizaci VF obvodů. Tisk byl testován rovněž na inkjet
fotopapír a PET folii pokrytou vrstvou ITO. Materiály, jejich výrobce a označení jsou uvedeny
v Tab. 1, základní vlastnosti těchto substrátů jsou shrnuty v Tab. 2.
Materiál
PMMA
PET
PES
Korund

Výrobce, popis
Plexiglass film by EVONIK
Dupont-Melinex, treated surface z obou stran
Xerox Premium, čirá polyesterová folie
Elceram Al2O3 96 %

Sklo
ITO
Papír
Folie

Waldemar Knittel Microscope Slides 76 x 26 mm
Sigma Aldrich ITO coated PET
Dimatix Paper – Epson Inkjet Premium Glossy Paper
3M Transparency Film For Hewlett-Packard Colour Ink Jet
Printers
Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i. TOPTEC, Plane SiO2
Degenerovaný P, epitaxe 1nm, 65nm termický hradlový oxid
Taconic Orcer

SiO2 - quartz
Si
Keramika pro VF

označení
0F058
ST726
003R98220

639303-5EA
CG3460
Y-cut 38.0°
Cer-10

Tab. 1: Substráty použité pro tisk v této práci, výrobce a označení
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Materiál
PMMA
PMMA
PET
PES
Korund
Sklo
ITO
Inkjet Papír
Inkjet Folie
SiO2
Si
Keramika pro
VF

tloušťka
(µm)
200
500
175
115
700
1000
127
250

flexibilní porézní transparentní

A
A
A
A
N
N
A
A
A
650 N
595 N
1019 N

N
N
N
N
A
N
N
A

A
A
A
A
N
A
A
N
A
A
N
N

N
N
N

vodivý
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N

Tt (°C)

Tg (°C)

160
109
160
109
260 67-81?

N

Tab. 2: Vlastnosti použitých substrátů

4.1.2 Typy vodivých inkoustů
Pro tisk interdigitálních nebo jiných vodivých struktur je k dispozici několik typů vodivých
inkoustů. Nejpoužívanější jsou kovové nanočásticové, organokovové a organické polymerní
inkousty.
4.1.2.1
Kovové nanočásticové inkousty
Inkousty tohoto typu jsou tvořeny disperzí kovových nanočástic. Kromě rozpouštědla
a samotných nanočástic často obsahují také stabilizační činidlo (angl. dispersant), které
zabraňuje tvorbě agregátů částic [8]. Nejpoužívanější jsou stříbrné nanočástice, které se
poměrně snadno vyrábí, a navíc stříbro má nejnižší odpor ze všech prvků (1,6 ⋅ 10−8 Ω·m).
Dále jsou používány také měděné a zlaté nanočástice [20, 30].
Aby byla vrstva natisknutá nanočásticovým inkoustem vodivá, musí projít sintrováním,
při kterém dojde nejdříve k odpaření rozpouštědla a stabilizátoru a následně k propojení
jednotlivých částic. Díky malé velikosti částic je značně snížena teplota tání kovu a může tedy
dojít k vodivému spojení i při relativně nízkých teplotách. Teplota sintrování je na rozměru
částic závislá [31]. Kromě přímého zahřátí na požadovanou teplotu může být energie potřebná
pro sintrování dodána také mikrovlnným zářením, nebo plazmatem [7].
Komerčně dostupné jsou disperze s nanočásticemi o nejmenších rozměrech až do 10 nm [32].
Vodivost těchto inkoustů po správném sintrování se blíží vodivosti objemového materiálu,
proto jsou nejčastěji používány pro tisk elektrod [8]. V některých případech může být
nevýhodou jejich netransparentnost.
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Obr. 21: Sintrování kovových nanočástic. Převzato z [8].

4.1.2.2
Organokovové inkousty
Tento typ inkoustů neobsahuje kovové částice, ale jedná se o roztok organické sloučeniny, jejíž
molekuly obsahují atomy kovu. Rozpouštědlo je zpravidla také organické. Pro vytvoření
vodivého kovového spojení je potřeba po natisknutí a odpaření rozpouštědla vrstvu zahřát,
čímž dojde k rozkladu (dekompozici) organické části sloučeniny a vyloučení kovu. Teplota
tohoto rozkladu se pohybuje většinou pod 200° C a může klesat až ke 150° C [7, 33].
Výhodou tohoto typu inkoustů je jejich nečásticová povaha. Netrpí usazováním částic
a tvorbou větších aglomerátů, neucpávají trysky tiskárny. Jsou stabilní i za normální teploty.
Zatímco hmotnostní obsah kovu v nanočásticových inkoustech je běžně 30 až 35 %,
v organokovových se pohybuje kolem 10 – 20 % [7, 33, 34]. To je hlavní důvod, proč jsou
nanočásticové inkousty používány častěji, ačkoliv i organokovové stříbrné inkousty jsou
komerčně vyráběny. Některé z těchto inkoustů jsou v organickém stavu transparentní, po
vyloučení kovových atomů tuto vlastnost ztrácejí.
Příkladem organokovového inkoustu je například Diamminesilver(I) acetate. Hmotnostní
obsah stříbra je přibližně 13 % a jeho velkou výhodou je přechod do vodivého stavu už při
teplotách pod 100° C [35].

Obr. 22: Vzorec molekuly organokovového inkoustu – Diamminesilver(I) acetate.
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4.1.2.3
Organické vodivé inkousty
Pro tištěnou elektroniku se kromě kovových vodičů nabízí také organické vodivé materiály.
Jejich vodivost je zajištěna pomocí konjugovaného π-elektronového systému, tento princip
je vysvětlen například v [36, 37]. Konjugované systémy jsou tvořeny jak polymery, tak krystaly
nízkomolekulárních látek.
Pro inkjet tisk jsou velmi často používány polymerní inkousty, jejichž základem je
poly(3,4-etylendioxythiofen), zkráceně PEDOT. V praxi se často používá vázaný
s polystyrensulfonovou kyselinou (PSS) nebo bis-polyetylenglykolem (PEG) [38]. Výsledné
sloučeniny pak nazýváme PEDOT:PSS resp. PEDOT:PEG. Mnoho základních informací o PEDOT
a jeho derivátech je uvedeno v [39].
PEDOT:PSS je rozpustný ve vodě, snadno se z něho tedy připravují inkousty [8], které jsou navíc
komerčně dostupné s parametry optimalizovanými pro inkjet [40]. Vodivost dosahuje desítek
S/m [39], což je ve většině případů nedostatečné pro vodivá propojení. Často je však
PEDOT:PSS používán jako elektrody pro organické fotovoltaické panely (OPV), nebo organické
LED (OLED) [8], kde je využita transparentnost polymerní vrstvy. Díky mechanické ohebnosti
nachází uplatnění i při tisku na flexibilní substráty [37].
Vodivé či polovodivé vlastnosti vykazují i další deriváty thiofenu, kterými se zabývá [41]. Mezi
další polymerní vodiče patří například polyacetylen, polypyrrol nebo polyanilin [36, 37].
Mnoho vodivých polymerů se za určitých podmínek chová spíše jako polovodiče, nebo je jejich
vodivost závislá na okolních podmínkách. Polyanilin je například možné využít jako senzitivní
vrstvu vlhkostních nebo pH senzorů [36].

A

B
Obr. 23: Vzorce vodivých polymerů. A) PEDOT:PSS, B) vodivá forma polyanilinu.

Název
Stříbrné
nanočástice
Organokovové
inkousty
PEDOT:PSS

Vodivost
~10μΩ ⋅ cm

PEDOT:PEG

0.1 – 5S/cm (bulk)
100 – 3000 Ω/sq
10 – 20 S/cm (film)

PANI

transparentnost
ne

~1μΩ ⋅ cm

ne

0.001 – 10 S/m

ano
ano

použití
Elektrody, vodivé
struktury
Elektrody, vodivé
struktury
Elektrody OPV
a OLED
Antistatická
ochrana
Senzitivní vrstva

Tab. 3: Typy vodivých materiálů používaných pro inkjet tisk.
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Ag

nanočásticový

Reaktivní
inkoust
PANI

Ag

organokovový

PANI

PANI:PSSA v deionizované
vodě

Číslo produktu
Sigma-Aldrich

DGP-40LT-15C

Ag in triethylene
ANP,
glycol monomethyl Inc.
ether
Ag in triethylene
ANP,
glycol monomethyl Inc.
ether
Diamminesilver(I) acetate

Označení výrobce

nanočásticový

Výrobce

Ag

Složení

Typ

DGP-40TE20C

Označení dále
v této práci

Funkční materiál

4.1.3 Inkousty použité pro tisk
Pro praktickou část této práce byly použity stříbrné inkousty, dva nanočásticové a jeden
organokovový. Všechny byly dodány firmou Sigma-Aldrich, proto jsou v Tab. 4 kromě označení
a výrobce uvedena také produktová čísla, pod kterými je lze dohledat na webových stránkách
této firmy [42].

Silverjet DGP40TE-20C

736473

Silverjet DGP40LT-15C

736465

Silver Reactive
Ink
Připraveno
podle [43]

745707

Tab. 4: Inkousty použité pro tisk v této práci, výrobce a označení.

Doba pro přechod
do vodivého stavu
(min)

Rezistivita (µΩ·cm)

Obsah Ag (wt%)

Viskozita (cP)

Povrchové napětí
(dyn/cm)

Hustota (g/cm3)

DGP-40TE-20C
DGP-40LT-15C
Reaktivní
inkoust

Teplota přechodu
do vodivého stavu
(°C)

Označení v této
práci

V Tab. 5 jsou uvedeny parametry vodivých inkoustů udávající jejich fyzikální a elektrické
vlastnosti. Hodnoty fyzikálních parametrů jsou důležité pro umožnění tisku pomocí DMP 2831,
jak bylo rozebráno v kapitole 2.5 této práce. Parametry teplota a doba přechodu do vodivého
stavu jsou důležité pro dosažení výrobcem uváděné rezistivity u natisknutých struktur.
V případě nanočásticových inkoustů se jedná o teplotu a dobu nutnou k sintrování částic, jak
je popsáno v kapitole 4.1.2.1, v případě organokovového inkoustu jde o teplotu a dobu
rozkladu molekul inkoustu.

180-200
120-150
80-120

60
30-60
20-60

7
11
2

30 – 35
30 – 35
12 – 14

10 – 18
10 – 18
10 – 12

35 – 40
35 – 40
20 – 50

1,0367
1,45
1,45

Tab. 5: Vlastnosti použitých vodivých inkoustů
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4.2 Optimalizace nastavení cartridge
V této kapitole jsou popsány kroky vedoucí k dosažení optimální tvorby kapek inkoustu
v tryskách cartridge. Nejprve je zde popsán obecný postup optimalizace, následně konkrétní
optimalizační kroky provedené pro inkoust DGP-40TE-20C a jejich výsledky. Pro další inkousty
byl optimalizační postup obdobný, jsou uvedena výsledná nastavení.
Soubory s nastavením pro všechny inkousty, včetně napěťových průběhů buzení trysek, jsou
uloženy na přiloženém CD.
4.2.1 Obecný postup optimalizace pro správnou tvorbu kapek
Pro kvalitní tisk musí vyletovat jednotlivé kapky přímo dolů a ve vzdálenosti 600 – 1000 μm od
trysky musí být kapka pokud možno kulatá a nesmí se rozpadat, či tvořit satelitní kapky. Pokud
u kapky zůstává „ocásek“ (ligand), je potřeba snažit se ho co nejvíce zkrátit. Rychlost vyletování
by měla být 6 – 10 ms −1. Při optimalizaci tisku pomocí všech použitých inkoustů bylo jako
výchozí zvoleno nastavení pro inkoust Dimatix Model Fluid, který je dodáván s tiskárnou. Toto
nastavení bylo dále optimalizováno dle následujícího postupu [11]:





Zvyšte napětí jednotlivých trysek pro dosažení požadované rychlosti (u všech trysek
pokud možno stejné!)
Zvyšte lehce teplotu cartridge. Tím dojde ke snížení viskozity a opět zvýšení rychlosti.
Oba parametry je nutné vyvážit vzhledem k délce ocásku kapky, měl by být co nejkratší
a měl by zanikat.
Ověřte opakovatelnost a stálost tvorby kapek po různých režimech čištění.

Na záložce „Waveform“ také můžeme upravit napěťový průběh trysek, nebo vybrat jiný.
Úpravu spustíme tlačítkem Edit, všechny změny, které v napěťovém průběhu provedeme,
se projeví hned, bez nutnosti ukládat. Můžeme tak přímo sledovat působení změn.





Pomocí „Duration Scaler“ upravte celkovou dobu trvání pulsu, tak aby byla kapka
vystřelena s nejvyšší možnou rychlostí.
Zkuste měnit délku segmentu 1 a 2 a rychlost přeběhu segmentu 2. Tvarem a dobou
jednotlivých částí průběhu je velmi ovlivněn proces tvorby kapky, přesný popis
například v [4].
Po dokončení změn napěťový průběh uložíme.

Tento postup optimalizace je rovněž uveden v příloze A „Tisk na inkjetovém systému DMP
2800“, která slouží jako návod pro obsluhu a nastavení tiskárny.
Použitá cartridge byla ve všech případech typu DMC-11610, tedy s nominální velikostí kapiček
10 pl a průměrem trysky 21 um [10]. Inkousty byly do cartridge naplněny bez předchozího
filtrování, které není vzhledem k velikosti částic v inkoustu nutné. Před plněním byly inkousty
skladovány v chladničce při teplotě 2° C, naplněné cartridge s nanočásticovými inkousty byly
poté skladovány při pokojové teplotě (22 – 25° C), organokovový při teplotě 2° C.
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4.2.2 Optimalizace nastavení pro inkoust DGP-40TE-20C
4.2.2.1
Optimalizace teploty vyhřívání trysek
Přesná viskozita inkoustů není známa, neboť v laboratoři není dostupný viskozimetr, který by
byl schopen měřit při velmi malém objemu. Viskozita je navíc velmi závislá na teplotě kapaliny.
Proto byl v prvním kroku optimalizace pozorován vliv teploty na stabilitu a tvorbu kapek. Bylo
zjištěno, že při teplotě cartridge nad 50°C dochází ke vzniku satelitních kapek, které jsou jasně
patrné na tvaru vyletujících kapek na Obr. 24. Tyto satelitní kapky dopadají při tisku jinam, než
hlavní kapky, a velmi znehodnocují natištěnou strukturu, jak je patrno z Obr. 25.

Obr. 24: Špatné nastavení cartridge. Jsou patrné satelitní kapky.

Obr. 25: Tisk nanočásticovým inkoustem na sklo se špatným nastavením. Teplota vyhřívání cartridge je příliš
vysoká (60° C), dochází k tvorbě satelitních kapek, které jsou na vytištěném vzoru dobře viditelné.

Jako optimální se ukázala teplota cartridge 40° C, při které byly dále prováděny všechny
optimalizační i následné tiskové pokusy s inkoustem stříbrných nanočástic. Napěťový průběh
buzení trysek nebylo nutné výrazně měnit, nanočásticový inkoust má parametry dobře
přizpůsobené pro použití v piezoelektrických inkjetových hlavách.
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4.2.2.2
Optimalizace rychlosti vyletování kapek
Dalším krokem byla optimalizace rychlosti vyletování kapek z trysek. Zde byla využita
teoretická studie uvedená v [44]. Jsou v ní definována bezrozměrná čísla, která kombinují vliv
několika různých parametrů inkoustu a jsou běžně užívána k hodnocení chování a tvorby
kapek. Na základě hodnot těchto čísel je stanovena „tisknutelná oblast“, tedy rozsahy
jednotlivých parametrů, pro které je tisk úspěšný. Graficky jsou tyto rozsahy zobrazeny
na Obr. 26.
Bylo vypočteno Reynoldsovo (3), Weberovo (4) a Ohnesorgeovo (5) číslo.

𝑅𝑒 =

𝜌𝑑𝑣
𝜂

(3)

𝜌𝑑𝑣 2
𝑊𝑒 =
𝜎

𝑂ℎ =

(4)

𝜂
√𝑊𝑒
=
𝑅𝑒
√𝜎𝜌𝑑

(5)

Jednotlivé parametry mají následující význam:
𝜌 – hustota inkoustu
𝑑 – charakteristický rozměr, tedy průměr trysky
𝑣 – rychlost kapaliny (letící kapky)
𝜂 – viskozita kapaliny (dynamická)
𝜎 – povrchové napětí kapaliny
Hodnoty nebo rozsahy hodnot parametrů použité pro výpočty jsou uvedeny v Tab. 6. Rychlost
vyletování kapek lze velmi dobře upravit změnou amplitudy budicího pulsu trysek, aniž by při
tom byly výrazně ovlivněny ostatní parametry. Vzhledem k rozdílům mezi tryskami není přesná
závislost mezi napětím a rychlostí vyletování kapek uvedena. Navíc tato závislost není důležitá,
neboť pomocí zabudované kamery lze velmi dobře odečíst přímo rychlost.
parametr
𝝆 (g/ml)
𝒅 (µm)
𝒗 (m/s)
𝜼 (cP)
𝝈 (dyn/cm)

Hodnota nebo rozsah
1,45
21
1 – 10
10 – 18
35

Tab. 6: Hodnoty parametrů použité pro výpočet při optimalizaci
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Vypočtené hodnoty byly porovnány s grafem ukazujícím oblast stabilní tvorby kapek, který byl
převzat z [44]. Na Obr. 26 je tento graf zobrazen s doplněnými hodnotami rychlosti a viskozity,
které odpovídají hranicím stability tisku.

Obr. 26: Oblast stability a nestability tvorby kapek. Převzato z [44] a upraveno.

Tyto teoretické hodnoty dobře odpovídají výsledkům provedených pokusů. Na Obr. 27 A) je
výsledek tisku při nastavené rychlosti vyletování kapek 1 m/s. Ačkoliv při pohledu kamerou
přímo na trysky se kapky zdály stabilní, vytištěný obrazec dokazuje velký rozptyl směru.
Vzhledem k neúplnosti vzoru (mělo jít o vodorovné čáry) je velmi pravděpodobné, že část
kapek nebyla vůbec vystřelena.
Hranice stabilního tisku byla experimentálně určena na rychlost 2,5 m/s, kdy už docházelo ke
stabilnímu tisku čar, Obr. 27 B). V oblasti stabilního tisku nemá přesné nastavení rychlosti
významný vliv na kvalitu vytištěného vzoru.
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B

A

C

Obr. 27: Tisk čar při různé rychlosti kapek: A) 1 m/s, B) 2,5 m/s, C) 5 m/s.

4.2.2.3
Výsledné nastavení pro inkoust DGP-40TE-20C
Výsledné nastavení pro nanočásticový inkoust DGP-40TE-20C je Obr. 28, průběh napětí buzení
trysek na Obr. 29.

Obr. 28: Nastavení pro stříbrný nanočásticový inkoust DGP-40TE-20C.
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Obr. 29: Napěťový průběh buzení použitý pro stříbrný nanočásticové inkousty

Skladováním nanočásticových inkoustů při pokojové teplotě se s časem mírně zvyšuje jejich
viskozita. Cartridge s inkoustem ponechaná při pokojové teplotě po 8 měsíců byla k tisku
dobře použitelná. Bylo však nutné zvýšit teplotu vyhřívání cartridge na 50° C. Kapky sice tvořily
ligandy dlouhé až 200 µm, jak je patrno z Obr. 30, nedocházelo však k jejich oddělení a tvorbě
satelitních kapek a tištěné struktury nejevily žádné známky zhoršení kvality.

Obr. 30: Kapky s ligandy způsobené zvýšenou viskozitou inkoustu.

4.2.3 Optimalizace nastavení cartridge pro inkoust DGP-40LT-15C
Pro druhý nanočásticový inkoust DGP-40LT-15C je nastavení velmi podobné jako pro DGP40TE-20C. Jediný rozdíl v nastavení je teplota vyhřívání cartridge 35° C, zatímco v prvním
případě byla teplota nastavena na 40° C. Dále se samozřejmě liší velikosti amplitudy napětí
Diplomová práce

43

Bc. Marek Záveský

Optimalizace kvality tisku
pro jednotlivé trysky, které je však nutné nastavit individuálně pro každou trysku cartridge. Jak
je patrno z Obr. 31, velikost budicího napětí nemá vliv jenom na rychlost kapky, ale také na
délku ligandu kapky. Uprostřed je tryska číslo 8, doleva čísla trysek vzrůstají. Je tedy možné
porovnat tvar kapek s nastavenými napětími na Obr. 32. Kapky v pravé části Obr. 31 jsou
optimalizovány dobře.
Použitý průběh budicího napětí je pro oba nanočásticové inkousty stejný.

Obr. 31: Tvary kapek s různou velikostí amplitudy budicího napětí.

Obr. 32: Nastavení pro stříbrný nanočásticový inkoust DGP-40LT-15C.

4.2.4 Optimalizace nastavení cartridge pro reaktivní inkoust
Pro úspěšný tisk reaktivním inkoustem bylo nutné značně upravit průběh budicího napětí, jak
je patrno z porovnání Obr. 29 a Obr. 33. Délka prvního segmentu byla zkrácena téměř na
polovinu a byla zvýšena rychlost přeběhu. Délka segmentu 2 byla téměř zachována, rychlost
přeběhu však byla značně snížena z 0,93 na 0,46. Mírně změněn byl i segment 3.
Dalším rozdílem oproti tisku nanočásticovými inkousty byla nutnost nastavit amplitudu
budícího napětí trysek na hodnoty kolem 30 V (u nanočásticových nastaveno 16 – 20 V), aby
vůbec došlo k odtržení kapky od trysky. To je způsobeno vyšší viskozitou tohoto inkoustu,
která však záměrně nebyla snižována vyhříváním trysek cartridge na více než 35° C, aby
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zbytečně nedocházelo k tepelnému namáhání inkoustu v tiskové hlavě a jeho dekompozici na
kovové stříbro. Tvar kapky všech tří vodivých inkoustů je možné porovnat na Obr. 35. Výsledné
nastavení pro reaktivní inkoust je na Obr. 34.

Obr. 33: Napěťový průběh buzení použitý pro reaktivní inkoust

Obr. 34: Nastavení pro stříbrný reaktivní inkoust.

Výsledný soubor s nastavením je opět možno nalézt na přiloženém CD.
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Obr. 35: Porovnání tvaru kapek vodivých inkoustů. A) DGP-40TE-20C, B) DGP-40LT-15C, C) Reaktivní inkoust

4.2.5 Optimalizace nastavení cartridge pro inkoust PANI:PSSA
Tento inkoust byl připraven na katedře podle postupu uvedeného v [43, 46]. Jde o disperzi
polymerních molekul v deionizované vodě, viskozita a povrchové napětí tedy nejsou příliš
dobře optimalizovány pro použití v cartridge s piezoelektrickým tryskami. Z tohoto důvodu
byla optimalizace tisku tímto inkoustem náročnější, než u vodivých komerčně zakoupených
inkoustů.

Obr. 36: Průběh buzení trysek použitý pro tisk inkoustem PANI.

Jako nejlepší se pro buzení trysek ukázal průběh se dvěma pulsy, který je zobrazen na Obr. 36.
Bylo nastaveno vyhřívání trysek cartridge na 30° C pro udržení konstantní teploty. Amplituda
budícího napětí musela být nastavena na poměrně vysokou hodnotu 38 V, aby byl tisk tímto
inkoustem úspěšný. Výsledná nastavení pro inkoust PANI jsou uvedena na Obr. 37.
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Obr. 37:Nastavení cartridge pro inkoust PANI

4.3 Optimalizace tisku na různé substráty
Pro dosažení kvalitních výsledků tisku je nutné zajistit stejné vlastnosti po celém povrchu
substrátu. Teoreticky byla tato problematika probrána v kapitole 3., včetně používaných
povrchových úprav.
Nejvhodnější postup se pro jednotlivé typy substrátů značně liší. Proto je zde popsána
samostatně optimalizace pro pevné substráty a následně pro flexibilní substráty. Zvlášť
je uveden tisk na substráty určené pro grafický inkjet tisk, jejichž povrchy jsou příslušně
upraveny pro dosažení co nejlepších výsledků.
Pro testování kvality tisku byly připraveny dva vzory. První, na Obr. 38 A), obsahuje plošky
čtvercového tvaru skládající se z 1x1 až 6x6 kapek s rozestupem 20 µm. Byl používán pro rychlé
orientační zhodnocení povrchu substrátu a nebyl v průběhu optimalizačních pokusů
upravován. Druhý vzor vodorovných čar, viz Obr. 38 B), byl v průběhu tiskových pokusů
upravován pro dosažení co nejlepších výsledků tisku. Měněn byl rozestup kapek, šířka čar a
jejich rozestup. Oba vzory ve formátu pro ovládací SW tiskárny jsou na přiloženém CD.
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Obr. 38: Vzory použité pro ověřování vlastností povrchu substrátů. A) čtvercové plošky různé velikosti,
B) vodorovné čáry.

Pro studium vlastností povrchů byl použit nanočásticový inkoust DGP-40TE-20C.
4.3.1 Tisk na pevné substráty
Jako základní pevný substrát pro optimalizaci tisku bylo zvoleno sklo, konkrétně podložní
sklíčka pro mikroskop Waldemar Knittel Microscope Slides. Dosažené výsledky optimalizace
byly následně ověřeny na dalších typech pevných substrátů a případně dále upraveny.
4.3.1.1
Optimalizace tisku na sklo
Podložní skla jsou snadno dostupná, dělitelná pomocí řezáku na sklo a dobře se s nimi
manipuluje. Základní rozměry jsou 76 x 26 mm, pro většinu optimalizačních kroků však byla
korundovým řezákem rozdělena na přibližně 26 x 26 mm.
Tisk na sklo přímo vyndané z krabičky nepřinášel výsledky požadované kvality, docházelo
k nepravidelnému rozlévání čar a vzniku boulí, viz Obr. 39 A). Bylo proto zavedeno mokré
čištění substrátů, jehož postup byl z důvodů neuspokojivých výsledků několikrát modifikován.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo s tímto postupem:




Omytí čisticím prostředkem s obsahem povrchově aktivních látek
Oplach deionizovanou vodou
Ultrazvukové čištění v acetonu, doba 5 min, teplota lázně 60° C
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Ultrazvukové čištění v izopropylalkoholu, doba 5 min, teplota lázně 60° C
Oschnutí ve flowboxu

Pro čištění v ultrazvukové lázni byly použity 50 ml kádinky z borosilikátového skla překryté
petriho miskou, aby nedocházelo k odpařování rozpouštědla. Před mytím substrátů byly do
ultrazvukové (UZV) lázně zahřáté na 60° C vloženy na 5 minut kádinky naplněné deionizovanou
vodou, aby byly vyčištěny. Po dokončení jedné čistící fáze byly substráty hned přendány do
kádinky pro následující fázi již naplněné rozpouštědlem, aby nedocházelo ke zpětnému
usazování nečistot na substrát.
Po skončení mytí v IPA byly substráty položeny přes okraj petriho misky a nechány ve flowboxu
volně oschnout. Po oschnutí byly jednotlivě uloženy do krabičky a co nejrychleji dále využity.
Manipulace se substráty probíhala ve flowboxu pomocí plastové pinzety. Pro každé
rozpouštědlo byla používána označená kádinka, pro každý kus substrátu byla naplněna čistým
rozpouštědlem.
Porovnání výsledků tisku na sklo bez povrchové úpravy a po umytí výše popsaným procesem
nabízí Obr. 39. I po umytí substrátu dochází k tvorbě boulí a šířka čáry není uniformní po celé
délce tištěné struktury.

A

B

Obr. 39: Tisk stříbrným nanočásticovým inkoustem na sklo. A) bez povrchové úpravy, B) po očištění mycím
procesem

4.3.1.2
Nanesení tenké vrstvy HMDS
Umytím skla byla navíc zvýšena povrchová energie substrátu, takže docházelo k většímu
rozlévání kapek, a tedy formování širších čar, na Obr. 39 B) je šířka čáry 80 µm. Pro dosažení
jemnějšího tisku je potřeba povrch ošetřit a povrchovou energii opět snížit. Pro snížení
povrchové energie byly postupně vyzkoušeny a ověřeny dva postupy: nanesení tenké vrstvy
HMDS a ošetření plasmatem.
Aplikace HMDS byla provedena uzavřením očištěných substrátů spolu s petriho miskou
naplněnou HMDS do exikátoru. Pro úspěšnou aplikaci bylo nutné ponechat substráty v HMDS
několik hodin, většinou byla ponechána více než den. Výsledná šířka čar dosahovala
opakovaně 43 µm, jak je zobrazeno na Obr. 40 A). Nastavení tiskových parametrů je stejné
jako na Obr. 39, kde po umytí dosahovala šířka čáry 80 µm.
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Při ponechání v parách HMDS pouze 2,5 hodiny a následném okamžitém tisku byly tiskové
výsledky špatné a docházelo ke slévání čar. Oproti předpokladům byl patrný vliv HMDS i po
několika hodinách od vyjmutí z exikátoru.

Obr. 40: Tisk stříbrným nanočásticovým inkoustem na očištěné sklo s nanesenou vrstvou HMDS

4.3.1.3
Vliv frekvence generování kapek a jejich rozestupu na výslednou čáru
Z Obr. 40 je patrné, že ani po aplikaci HMDS nedochází k tvorbě uniformních čar se stejnou
šířkou po celé jejich délce, ale ke vzniku boulí. Pro optimalizaci morfologie čáry byly využity
poznatky z kapitoly 3.4. Postupně byla měněna frekvence vyletování kapek od 20 kHz do 1 kHz,
v kroku po 2,5 kHz. Při každé nastavené frekvenci byl měněn rozestup kapek. Snahou bylo najít
vždy rozestup, při kterém dochází k tisku uniformní čáry, a při kterém dochází k rozpadu čáry
do kratších úseků, či jednotlivých kapek.
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Obr. 41: Tisk na sklo ošetřené HMDS. A) graf hranice rozpadu čáry (modře). B) „Boule“ kopírují nečistotu
substrátu, C) menší „boule“ vznikající v pravidelném rozestupu, D) uniformní čára s „boulemi“ na nečistotě,
E) vroubkovaná (scalopped) čára, F) rozpad čáry na menší úseky

Při této optimalizaci byly pozorovány všechny vzory zmíněné v [29], kromě „poskládaných
mincí“. Nejnižší frekvence generování kapek je totiž 1 kHz, tedy časový interval mezi 2
následujícími kapkami 1 ms. Za tuto dobu nestačí předchozí kapka vyschnout. Různé
morfologie čáry jsou zachyceny na Obr. 41.
Se snižující se frekvencí je utvořena souvislá čára i při větším rozestupu kapek, jak je patrno
z Obr. 41 A).
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Oblast tisku nemohla být přesně určena, neboť u všech vytištěných vzorů docházelo k tvorbě
boulí. Zde je důležité rozlišit mezi opakujícími se „boulemi“, viz Obr. 41 C), které vznikají
způsobem popsaným v [29] a neopakujícími se „boulemi“, které mohou vznikat kvůli
nečistotám na substrátu. Takový případ je na Obr. 41 B) a D), kde jsou „boule“ seřazeny v místě
nečistoty, jinak je vytvořena uniformní čára s šířkou 36 µm.
Na základě tohoto kroku optimalizace byl dále nastaven rozestup kapek 20 µm, pro který byl
dále ověřen vliv frekvence na tvar výsledné čáry až do 40 kHz. Všechny vzorky vykazovaly
uniformní čáry s šířkou 46 µm a náhodně umístěnými „boulemi“.
Na tvorbu náhodných boulí neměla vliv ani změna teploty vyhřívání substrátu, jak je patrno
z Obr. 42.

A

B

Obr. 42: Vliv teploty vyhřívání substrátu při tisku na sklo ošetřené HMDS. A) teplota substrátu 40°C, B) 60°C

Při tisku struktur menších rozměrů na sklo ošetřené HMDS je možné dosáhnout některých
bezchybných kusů, které se trefí mezi nečistoty způsobující „boule“. Je však nutno počítat
s velkou chybovostí a nejistými výsledky. Proto byla ověřena také metoda ošetření plazmatem,
která je popsána v kapitole 3.2.3.
4.3.1.1
Ošetření plazmatem
Před plazmatem byly substráty očištěny postupem uvedeným v 4.3.1.1. Byl ověřen vliv
kyslíkového plazmatu (mód Strip) i CF4 plazmatu (mód Etch – plazmatické leptání). Pro oba
módy byl nastaven výkon generátoru 200W a průtok leptacího plynu 20ml/min. Doba leptání
byla optimalizována na 5 minut. Na základě srovnání vlivu obou módů na kvalitu výsledné
struktury, které je na Obr. 43, byl dále použit pouze mód leptání.
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Obr. 43: Porovnání vlivu typu plazmatického ošetření na kvalitu struktury. A) a B) mód Etch, 200 W,
20 ml/min, 5 min. C) a D) mód Strip, 200 W, 20 ml/min, 5 min

Dále byl porovnán výsledek tisku na substrát neošetřený, ošetřený pouze leptáním, pouze
mokrým procesem a mokrým procesem i leptáním.
Pro tento test byl nastaven mód Etch, výkon generátoru 200 W, průtok leptacího plynu
20 ml/min, doba leptání 10 minut. Porovnáním natištěných struktur na Obr. 44 je jasně patrný
nejlepší výsledek po čištění mokrým procesem a následném leptání.
Je také zřejmé, že výsledky ošetření plazmatem jsou lepší, než výsledky dosažené při nanášení
vrstvy HMDS. Leptání umožňuje tisk dlouhých čar uniformní šířky bez boulí. Při rozestupu
kapek 40 µm je šířka tisknuté čáry cca. 74 µm, pomocí HMDS byla dosažená šířka čáry 43 µm,
avšak s výskytem boulí.
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Obr. 44: Porovnání vlivu plazmatického leptání a mokrého mytí na kvalitu tisku. A) bez čištění, B) pouze
plazmatické leptání, C) pouze mokrý proces, D) mokrý proces a plazmatické leptání

4.3.1.2
Tisk na korundovou keramiku
Pro vysokofrekvenční obvody je jako substrát často používána korundová keramika.
Standardně jsou vodivé obrazce tvořeny fotolitografií. Proto byl zařazen korund jako jeden
z testovacích substrátů, na kterých byly prováděny optimalizační pokusy. Použitý substrát je
netransparentní, nemá leštěný hladký povrch a pravděpodobně je porézní. Jedná se o 96 %
Al2O3.
Při tisku na substrát s neupraveným povrchem docházelo k tvorbě nepravidelných struktur,
s častým výskytem boulí, podobně jako na skle. Při aplikaci pouze mokrého čištění docházelo
k velkému rozpíjení natištěných struktur, Obr. 45 A).
Jako metoda úpravy bylo zvoleno ošetření plazmatem. Byl opět ověřen vliv obou módů
a kombinace s mokrým čištěním. Obr. 45 B) zobrazuje výsledek po ošetření plazmatem
módem Strip, výkon generátoru 200 W, průtok plynu 20 ml/min a doba ošetření 5 minut.
Podobně jako na skle zde dochází k výraznému rozlévání natisknutých struktur. Tato úprava
by byla dobře použitelná pro tisk souvislých ploch.
Na Obr. 45 C) vidíme výsledek ošetření módem Etch bez předchozího mokrého čištění, výkon
generátoru 200 W, průtok plynu 20 ml/min a doba ošetření 5 minut. Tištěné čáry se mnohem
méně rozlévají, avšak dochází k tvorbě nepravidelností a boulí, pravděpodobně vlivem
nečistot na povrchu substrátu. Pokud je před plazmatickým leptáním provedeno čištění
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mokrým procesem, dochází opět k rozlévání čar, i když mírnějšímu než v předchozích
případech, viz Obr. 45 D). Zde je výrazný rozdíl oproti sklu, kde mokré čištění pomohlo
odstranit nečistoty, ale v kombinaci s plazmatickým leptáním nezpůsobilo větší rozlévání
tištěných vzorů. Důvod tohoto chování na korundu bohužel není znám. Jedna z teorií
předpokládala, že při mokrém procesu je do pórů korundové destičky nasáta vlhkost, která
zůstane v pórech i po leptání. Proto byl mezi čištěním a leptáním substrát vyhříván
na laboratorní plotýnce při teplotě 120° C po dobu 1 h, výsledek však byl stejný.
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Obr. 45: Tisk stříbrným nanočásticovým inkoustem na korundovou keramiku. A) čištění mokrým procesem,
B) plazmatické leptání – mód Etch, C) ošetření plazmatem – mód Strip, D) mokré čištění a plazmatické leptání
(Etch). E) plazmatické leptání – mód Etch – silnější čára tvořená 2 kapkami vedle sebe, F) mokré čištění
a plazmatické leptání – mód Etch – tisk 2 vrstvami.

Diplomová práce

55

Bc. Marek Záveský

Optimalizace kvality tisku
Zlepšit kvalitu tisku na tento substrát je možné tiskem silnějších čar, které jsou tvořeny více
kapkami inkoustu vedle sebe, na povrch ošetřený pouze plazmatickým leptáním. V silnějších
čarách nepravidelnosti a „boule“ zanikají Obr. 45 E). Pro dosažení vyšší kvality by
pravděpodobně velmi pomohl substrát s hladším povrchem.
4.3.1.3
Tisk na keramiku pro VF obvody
Tisk byl tedy následně ověřen ještě na kousku keramiky s leštěným povrchem používané pro
realizaci VF obvodů.
Před tiskem byl substrát očištěn mokrám procesem a následně ošetřen plazmovým leptáním
po dobu 5 minut (200 W, 20 ml/min, mód Etch). Substrát byl při tisku vyhříván na 60° C.
Jak je patrno z Obr. 46, tisk na tento substrát dosahuje kvalit tisku na sklo. Je možné tisknout
čáry s rozestupem kapek od 5 µm až po 45 µm, při větším rozestupu již dochází k rozpadu čáry.
Při některých roztečích kapek dochází k tvorbě malých boulí, které se však zcela ztratí při tisku
silnější čáry. Při rozestupu kapek 45 µm je možné dosáhnout nejtenčích čar kolem 50 µm.
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B

Obr. 46: Tisk na keramiku pro VF ošetřenou mokrým čištěním a plazmatickým leptáním. A) nejtenčí čára
tvořená 1 kapkou, B) čára tvořená dvěma kapkami vedle sebe.

4.3.1.4
Tisk na krystalický Quartz
Quartz, neboli krystalický SiO2 byl zvolen jako další substrát z důvodu využití při konstrukci
rezonátorů s povrchovou akustickou vlnou. Tyto rezonátory mohou po nanesení senzitivní
vrstvy sloužit také jako rezonanční chemické či biochemické senzory. V rámci této práce však
byla pouze ověřena kvalita tisku, které je možno na tomto substrátu dosáhnout. Tyto substráty
mají jednu stranu vysoce leštěnou, aby bylo umožněno šíření povrchové akustické vlny. Tisk
tedy probíhal pouze na tuto stranu. Substrát byl před tiskem ošetřen plazmatickým leptáním
v módu Etch, výkon generátoru 200 W, průtok plynu 20 ml/min, doba ošetření 5 minut,
případně ještě v kombinaci s předchozím mokrým mytím.
Tištěné čáry byly bez boulí, rozestup kapek bylo možné měnit od 5 µm až po 60 µm, kdy
docházelo k tvorbě vroubkované čáry (scalloped line). Na substrátu, který byl před
plazmatickým leptáním omyt, bylo dosahováno nižší šířky čáry než na substrátu pouze
leptaném. Na substrátu bez mytí také docházelo u tenkých čar tisknutých s rozestupem kapek
větším než 50 µm k přerušení vlivem nečistot.
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Obr. 47: Tisk na Quartz. A) ošetřen pouze plazmatem, B) ošetřen mokrým mytím a plazmatem.

Díky čarám s uniformní šířkou po celé jejich délce bylo možné dobře určit vliv rozestupu kapek
použitého při tisku na šířku čáry.
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Obr. 48: Závislost šířky čáry na rozestupu kapek při tisku na substrát ošetřený čištěním a plazmatickým
leptáním. Naměřené hodnoty jsou proloženy mocninnou řadou.

Protože bylo na tomto substrátu dosaženo velmi dobrých výsledků, byly některé z čar
skenovány pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM) pro charakterizaci výšky natištěné
struktury. Výsledky této charakterizace jsou popsány dále v kapitole 6.2.
4.3.2 Tisk na flexibilní substráty
Jako flexibilní substráty byly zvoleny polymerní folie z PET, PES a PMMA. Použité folie z PMMA
byly z obou stran opatřeny tenkou krycí vrstvou, která byla bezprostředně před tiskem
sejmuta pomocí pinzety. Díky tomu byla zachována čistota povrchu substrátu a nebylo nutné
použít čisticí proces.
4.3.2.1
Tisk na PMMA
Bylo zjištěno, že zahřátím substrátu na 40° C jsou výrazně vylepšeny tiskové výsledky oproti
tisku na nezahřátý substrát, viz Obr. 49 B). Dalším zvyšováním teploty dochází ke snižování
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šířky čáry. Tato závislost je vynesena na Obr. 49 A), tisk při nejvyšší možné teplotě 60°C je
na Obr. 49 C).

A

Závislost šířky čáry na teplotě substrátu, stříbrné
nanočástice na PMMA, rozteč kapek 60 um
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Obr. 49: Tisk na PMMA s vyhříváním substrátu. A) Závislost šířky čáry na teplotě substrátu, B) tisk při
pokojové teplotě, C) tisk při teplotě 60° C. Pro všechny vzory je rozteč kapek 60 µm

V dalším kroku byl ověřen vliv plazmatického ošetření povrchu PMMA. Výsledky dobře
souhlasí s vlivem plazmatu na sklo. Použitím módu Etch byla šířka čáry snížena – Obr. 50 A),
módem Strip naopak zvýšena – Obr. 50 B). Pro porovnání vlivu plazmatického ošetření byla
ověřena závislost šířky čáry na rozteči kapek pro různě ošetřené substráty – Obr. 50 D). Při
ošetření plazmatem byl v obou případech nastaven výkon generátoru 200 W, průtok plynu
20 ml/min a doba ošetření 2 minuty.
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Obr. 50: Vliv plazmatu na šířku čáry při tisku na PMMA. A) Použit mód Etch, B) použit mód Strip, C) bez
plazmatického ošetření, D) závislost šířky čáry na rozteči kapek pro různé možnosti ošetření plazmatem.

4.3.2.2
Tisk na PET a PES
I na dalších flexibilních substrátech byl pozorován obdobný vliv teploty na kvalitu tisku a šířku
čáry jako při tisku na PMMA. Protože však nebyly kryty ochrannou vrstvou, je jejich povrch
znečištěn a samotné zvýšení teploty nestačí pro dosažení optimální kvality tisku. Proto byl dále
ověřen vliv plazmatického ošetření na tyto folie. Na Obr. 51 jsou v levém sloupečku umístěny
snímky tisku na PES, v pravém na PET. Horní snímky jsou bez plazmatického ošetření, následně
mód Etch a dole mód Strip.
Je patrné, že výsledky na PET dosahují mnohem lepší kvality než na PES. To je pravděpodobně
způsobeno tím, že tato folie má již z výroby nějakým způsobem ošetřen povrch. Při použití
módu Etch (200 W, 20 ml/min, 2 minuty) je povrchová energie substrátů velmi snížena
a formují se tenké čáry. Nejsou však stabilní a vyskytuje se zde mnoho boulí a nepravidelností.
Mód Strip (200W, 20ml/min, 2minuty) způsobí na PES roztékání podobně jako na jiných
substrátech a pro tisk se příliš nehodí. Na PET naopak došlo k mírnému snížení šířky čáry ze
153 µm na neošetřeném vzorku na 137 µm po ošetření. Tento jev na jiném v této práci
použitém substrátu nenastal, a je tedy pravděpodobné, že zde má vliv již zmíněné ošetření
povrchu výrobcem folie. Technologie tohoto ošetření však bohužel není známa.
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Obr. 51: Tisk na PES a PET. A) PES bez ošetření, B) PET bez ošetření, C) PES ošetřený plazmatem v módu Etch,
D) PET ošetřený plazmatem v módu Etch, E) PES ošetřený plazmatem v módu Strip, F) PET ošetřený
plazmatem v módu Strip.

4.3.3 Tisk na substráty určené pro grafický Inkjet tisk
Pro materiálový Inkjet tisk je možné použít komerčně dostupné substráty se speciální
povrchovou úpravou pro zajištění kvalitního grafického Inkjet tisku. Z této kategorie byl použit
fotopapír určený pro Inkjet, který je dodáván spolu s tiskárnou Fujifilm Dimatix a také folie
určená pro tisk inkoustovými tiskárnami.
4.3.3.1
Tisk na Inkjet fotopapír
Tento typ substrátu je pro tisk optimalizován velmi dobře a dosažení kvalitních výsledků
nevyžadovalo žádnou zvláštní optimalizaci ani úpravu povrchu substrátu. Nejtenčí dosažená
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čára má šířku cca. 40 µm. Díky nasákavosti povrchové vrstvy substrátu dojde k zaschnutí jedné
řady kapek dříve, než je tištěna druhá. Je zde tedy dobře možné sledovat „efekt poskládaných
mincí“, Obr. 52 A). Tento jev však zaniká při tisku více vrstev, viz Obr. 52 B)

A

B

Obr. 52: Tisk stříbrným nanočásticovým inkoustem na inkjet fotopapír. A) tisk jednou vrstvou, B) tisk třemi
vrstvami.

4.3.3.2
Tisk na Inkjet folii
Použitá folie firmy 3M je z neznámého materiálu. Její povrch je technologicky ošetřen pro
umožnění inkjetových grafických tisků, jedna strana folie je hladká, druhá drsná. Není bohužel
jasně uvedeno, která strana je tisková, proto byl ověřen tisk na obě strany. Na drsnější straně
docházelo k rychlému vsakování inkoustu, povrch však nemá rovnoměrné vlastnosti a dochází
proto k tvorbě čar proměnlivé šířky, jak je patrno z Obr. 53 A). Při tisku na hladkou stranu
docházelo k formování uniformních čar s malými „boulemi“ na koncích. Šířka čáry při
rozestupu kapek 16 µm je cca. 110 µm. Pro snížení šířky čáry byl otestován postup omytí
izopropylalkoholem, kdy byla šířka čáry snížena na 75µm, objevily se však náhodně umístěné
„boule“, viz Obr. 53 C). Po omytí čisticím prostředkem, IPA a deionizovanou vodou byla šířka
čar ještě snížena na 51 µm, výskyt boulí byl však častější, Obr. 53 D). Pro další tisk na tento
substrát tedy byla použita hladká strana bez následných úprav.
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A

B

C

D

Obr. 53: Tisk na inkjet folii. A) tisk na hrubou stranu, B) tisk na hladkou neupravenou stranu, C) tisk na
hladkou stranu po omytí IPA, D) tisk na hladkou stranu po omytí běžným čisticím prostředkem, IPA a oplachu
deionizovanou vodou.
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5 Příprava interdigitální senzorové platformy
5.1 Interdigitální senzorová struktura
Interdigitální elektrody (IDE) jsou velmi často používány jako platformy pro chemické
či biochemické vodivostní senzory. Tvar elektrod způsobí zvýšení aktivní plochy, která může
být vyjádřena počtem čtverců. Pro úspěšnou realizaci struktury je nutné dosáhnout přesného
tisku s dobrou opakovatelností. Tenké vodivé čáry s malými mezerami nesmí být zkratované
ani přerušené a pro dobrou funkci senzoru je nutné dosáhnout uniformní šířky a tloušťky
natisknuté čáry. Z tohoto důvodu byla interdigitální struktura zvolena jako struktura, na které
lze velmi dobře demonstrovat kvalitu dosažených tiskových výsledků.

Obr. 54:Interdigitální senzorová platforma natištěná stříbrným nanočásticovým inkoustem na fotopapíře,
aktivní plocha 5 x 5 mm.

Aby mohla být IDE struktura využita jako chemický vodivostní senzor, je přes platformu
nanesena senzitivní vrstva, jejíž odpor se mění v závislosti na koncentraci detekované látky.
Pro zajištění dobré citlivosti senzoru je nutné, aby tato vrstva byla tenká. Uvažujeme proto
plošnou vodivost této vrstvy, kterou udáváme v S/m2 resp. Ω/m2 . Úpravou šířky mezer mezi
prsty a délkou prstů je možné měnit počet čtverců aktivní plochy a tím i citlivost a vodivost
celého senzoru tak, aby byly hodnoty dobře měřitelné [45]. Počet čtverců 𝑁 můžeme vypočíst
podle (6):

𝑁=

𝑙
(2𝑛 − 1)
𝑑

(6)

𝑙 je délka meziprstové mezery,
𝑑 šířka meziprstové mezery,
𝑛 je počet prstů jedné elektrody.
Pro tisk bylo navrženo několik různých layoutů samostatných IDE struktur pro různé substráty,
jak je patrno z Obr. 55 A) a B) a následně také matice čtyř IDE struktur pro připojení do ZIF
patice, Obr. 55 C) a D). Layouty všech navržených struktur je možné nalézt na přiloženém CD.
Pro snímání vlhkosti byla využita vrstva PANI:PSSA natištěná inkoustem na vodní bázi.
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C

D

Obr. 55: Layouty IDE pro tisk. Měřítka jsou různá. A) šířka čáry a mezery 40 µm, celková velikost aktivní
plochy IDE 5 x 5 mm, B) šířka čáry a mezery 80 µm, aktivní plocha 3 x 3 mm. C) Matice 2 x 2 IDE s konektorem
pro ZIF, D) výřez IDE z matice, šířka čáry a mezery 100 µm, aktivní plocha 2 x 1,5 mm.

5.2 Tisk IDE na různé substráty
Pro realizaci IDE byly na základě provedených optimalizací tisku zvoleny pouze některé
substráty. Konkrétně byl použit Inkjet fotopapír, sklo a PMMA. V této kapitole jsou uvedeny
parametry struktur dosažené na každém ze substrátu doplněné fotografiemi realizovaných
struktur.
Diplomová práce

64

Bc. Marek Záveský

Příprava interdigitální senzorové platformy
5.2.1 Tisk na Inkjet fotopapír
Pro tisk IDE na tento materiál byl použit inkoust DGP-40LT-15C, pro který výrobce uvádí rozsah
sintrovacích teplot 120° C – 150° C. Teploty nutné pro sintrování druhého nanočásticového
inkoustu již způsobují změny ve struktuře některých vrstev fotopapíru a nebylo jej tedy možné
použít. Sintrování probíhalo při teplotě 120° C po dobu jedné hodiny, použita byla laboratorní
plotýnka P-LAB SD160. Substráty s natištěnými strukturami byly umístěny mezi dvě petriho
misky nebo podložní skla aby nedocházelo k ohýbání substrátu vlivem teploty. Před
sintrováním je tedy nutné nechat dostatečný čas pro odpaření rozpouštědla z inkoustu, aby
nedošlo k rozmazání po vložení mezi skla.

A

B

C

D

E

Obr. 56: IDE struktury realizované na fotopapíře, aktivní plocha 5 x 5 mm. A) a B) šířka čáry a mezery 40 µm,
C) detail struktury s šířkou čáry a mezery 100 µm, D) detail loga ČVUT s označením katedry mikroelektroniky,
E) ukázka tisku více struktur zároveň, počet aktivních čtverců struktury je 1250.

Na fotopapíře bylo možné realizovat IDE struktury s nejmenší šířkou čáry a mezery 40 µm, Obr.
56 A) a B). Pro praktické využití však byla šířka čáry i mezery zvýšena na 100 µm byly tištěny 3
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vrstvy. Detaily takovéto struktury jsou na Obr. 56 C) a D). Každá elektroda má 13 prstů,
meziprstová mezera má délku 5 mm. Počet aktivních čtverců je tedy 1250. Opakovatelnost na
tomto substrátu není problémem, takže je možné realizovat struktury ve větším množství, viz
Obr. 56 E). Rozteč kapek všech vzorů tištěných na fotopapír je 20 µm, tyto vzory jsou na
přiloženém CD.
K hotovým strukturám bylo v dalším tiskovém kroku natištěno také logo ČVUT s označením
katedry mikroelektroniky. Byl zde použit stejný inkoust, jako pro tisk samotné IDE. Tisk ve dvou
krocích však umožňuje použití levnějšího grafického inkoustu, nebo tisk pouze jednou vrstvou.
5.2.2 Tisk na sklo
Pro tisk IDE byla podložní skla ošetřena různými metodami povrchových úprav uvedenými
v kapitole 4.3.1.1. Použit byl inkoust DGP-40TE-20C, sintrování probíhalo při teplotě 200° C po
dobu 1 hodiny.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo po očištění mycím procesem a ošetření plazmatem CF 4,
tedy módem Etch (výkon 200 W, průtok plynu 20 ml/min, doba ošetření 5 minut). Pro tisk na
takto ošetřený substrát byly použity vzory s rozestupem kapek 40 µm, prsty elektrod i mezery
mezi nimi mají šířku 80 µm. Na Obr. 57 A) jsou natištěny struktury s aktivní plochou 3 x 3 mm
a 5 x 5 mm. Detail na Obr. 57 B) ukazující část struktury je pořízen optickým mikroskopem
Olympus BX60.

A

B

C

D

Obr. 57: Interdigitální struktury elektrod natištěné na skle. A) Struktury s aktivní plochou 3 x 3 mm a 5x5 mm,
tisk na sklo ošetřené mytím a plazmatem v módu Etch, B) detail A) pořízený optickým mikroskopem. C) tisk
po mokrém mytí a ošetření plazmatem v módu strip, D) tisk na sklo ošetřené mytím a nanesením HMDS.
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Počet čtverců elektrod na Obr. 57 A) je 713 pro menší strukturu a 1938 pro větší strukturu.
Výsledek tisku IDE struktury po mokrém mytí a ošetření kyslíkovým plazmatem (mód Strip,
výkon 200 W, průtok 20 ml/min, doba ošetření 5 minut) ukazuje Obr. 57 C). Použit byl opět
vzor s roztečí kapek 40 µm. Protože je šířka čáry velmi nepravidelná, pohybuje se v rozsahu
zhruba od 60 µm po 140 µm, byl zvýšen rozestup mezi čarami, aby nedošlo ke zkratování
elektrod. Při šířce čar 100 µm by byla i mezera široká 100 µm.
Na Obr. 57 D) je natištěna IDE struktura na sklo očištěné mokrým procesem a následně
pokrytým vrstvou HMDS. Zde bylo při tisku použito vzoru s roztečí kapek 20 µm, šířka čáry
i mezery je přibližně 50 µm. Dochází zde však k tvorbě boulí na konci prstů.
5.2.3 Tisk IDE na PMMA
Pro tisk na PMMA byl z důvodu nízké teploty potřebné pro přechod do vodivého stavu zvolen
reaktivní inkoust (organokovový). Po natištění byly struktury vyhřívány na laboratorní plotýnce
po dobu 30 minut při teplotě 100° C. Aby nedocházelo k ohýbání substrátu vlivem vnitřního
pnutí, byly realizované vzorky umístěny mezi dvě petriho misky, podobně jako při sintrování
struktur na fotopapíře. Tisk byl proveden 3 vrstvami.
Pro tisk byla zvolena matice 2 x 2 IDE struktur s konektorem pro 24 pinovou ZIF patici, na Obr.
58 A) je zobrazena dvakrát. Šířka prstů i mezer je 100 µm, počet aktivních čtverců každé ze
čtyř struktur je 135. Detail jedné struktury je na Obr. 58 B). Rozměry aktivní plochy jsou 2 x 1,5
mm.
Matice byla doplněna také logem.

A

B

Obr. 58: Tisk IDE struktur na PMMA, aktivní plocha 2 x 1,5 mm. A) 2 vzorky matice 2x2 IDE struktur
s konektorem pro ZIF a logem, B) detail IDE struktury
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5.3 Tisk senzitivní vrstvy
Pro tisk senzitivní vrstvy byly připraveny layouty s rozestupem kapek 30 µm, příklad pro tisk
na matici s konektorem pro ZIF je uveden na Obr. 59. Pro tisk na fotopapír bylo použito
8 vrstev, na PMMA 10 vrstev.

A

B

Obr. 59: Layout pro tisk senzitivní vrstvy. A) pro matici 2 x 2 IDE s konektorem pro ZIF, B) pro IDT strukturu
5 x 5 mm

Obr. 60: Vlhkostní senzor vytištěný na fotopapíře, aktivní plocha 5 x 5 mm.
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6 Charakterizace
struktur

tištěných

elektronických

Kromě měření některých rozměrů struktur pomocí softwaru a kamery integrované v tiskárně
bezprostředně po skončení tisku byly použity další charakterizační metody pro vzorky, jejichž
tisk se zdál kvalitní.

6.1 Optická charakterizace čáry, měření šířky
Pro optickou charakterizaci čar, vznikajících artefaktů a měření šířky čar byl použit optický
mikroskop Olympus BX60 vybavený digitální kamerou Promicra PROMICAM 3-12C. Ovládací
software kamery umožňuje kromě zachytávání a ukládání snímků také měření rozměrů
v živém obraze i uložených snímcích. Nutné je nastavit správně použitý objektiv aby měřené
rozměry odpovídaly skutečnosti. Mikroskop v laboratoři je osazen objektivy se zvětšením 2x,
5x, 10x, 20x a 50x. Mikroskop umožňuje použít horní či spodní osvětlení.
Protože šířka natištěné čáry není ve všech místech stejná, bylo provedeno vždy 10 měření na
různých místech, jak je patrno z Obr. 61. Software umožňuje automatický výpočet
aritmetického průměru a směrodatné odchylky z naměřených hodnot a export naměřených
hodnot do souboru.

Obr. 61: Měření šířky čáry. Provedeno bylo vždy 10 měření.

6.1.1 Charakterizace struktur na fotopapíře
Již v kapitole zabývající se optimalizací tisku na fotopapír je uvedeno, že díky nasákavosti
povrchu substrátu dojde k zaschnutí jedné řady kapek dříve, než je natištěna další řada a je
dobře možné sledovat „efekt poskládaných mincí“, Obr. 62 A). Při tisku dalších vrstev už
neprobíhá vsakování rozpouštědla z inkoustu tak rychle a tento jev se ztrácí, Obr. 62 B). Při
tisku 5 vrstvami se na některých místech začíná struktura rozlévat do strany. Pravděpodobně
nedochází k dostatečně rychlému vsakování a odpařování rozpouštědla a tekutý inkoust steče
z vyvýšené struktury, viz Obr. 62 C). Na Obr. 62 D) je zobrazena chyba při tisku čáry o šíři dvou
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kapek pomocí dvou vrstev. Částečným ucpáním trysky bylo způsobeno vychýlení vyletujících
kapek při tisku druhé vrstvy, která byla natisknuta na substrát výše než první vrstva.

A

B

C

D

Obr. 62: Optická charakterizace struktur na fotopapíře. A) tisk 1 vrstvou – patrný „efekt poskládaných mincí“,
B) tisk 3 vrstvami, C) tisk 5 vrstvami, patrné rozlití na některých místech, D) chyba tisku druhé vrstvy
způsobená částečným ucpáním trysky

Pomocí optického mikroskopu byly změřeny šířky čar natisknutých různým počtem kapek
vedle sebe a různým počtem vrstev Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 7. Z grafu na Obr.
63 je jasně patrná lineární závislost šířky čáry na počtu kapek tištěných vedle sebe a zároveň
nezávislost šířky čáry na počtu vrstev. Šířka čáry 𝑑 se tedy dá odhadnout podle
𝑑 = (𝑖 + 1) ⋅ 𝑟

(7)

kde 𝑖 je počet paralelně tištěných kapek,
a 𝑟 rozestup mezi kapkami.
Tato závislost je však platná pouze pro 𝑟 blízké poloměru kruhu vytištěného jedinou kapkou.
počet vrstev
počet kapek
1
2
6
11
26

1
x̅ (µm)
45,6
56,6
144,7
243,9
544,8

σ
0,8
2,6
1,3
1,5
1,8

2
x̅ (µm)
44,4
57,2
146,9
250,5
566,9

σ
4,4
1,8
2,7
2,2
4,1

3
x̅ (µm)
38,7
72,2
151,5
243,8
567,7

σ
0,6
1,5
1,0
3,1
3,7

4
x̅ (µm)
52,1
66,4
152,1
256,6
562,4

σ
4,2
1,9
3,1
2,0
5,5

5
x̅ (µm)
50,2
67,6
160,3
256,5
570,6

σ
10,5
3,4
5,6
6,3
13,4

Tab. 7: Naměřené hodnoty šířky čar pro tisk na fotopapír.
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Šířka čáry (µm)
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Počet vrstev
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25
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Počet kapek

Obr. 63: Závislost skutečné šířky čáry na počtu kapek tisknutých paralelně vedle sebe a počtu vrstev tisku na
fotopapír.

6.1.2 Optická charakterizace struktur na skle
Pro tuto detailnější charakterizaci byly vybrány vzorky natištěné na skle ošetřeném mokrým
mytím a plazmatickým leptáním v módu Etch, neboť na takto upraveném substrátu bylo
dosaženo nejlepších výsledků.

A

B

C

Obr. 64: Optická charakterizace struktur na skle. A) Tisk jednou vrstvou jednou řadou kapek, B) Tisk 5
vrstvami, jendou řadou kapek. C) Tisk silné čáry 5 vrstvami

Obr. 64 A) ukazuje čáru tištěnou jednou řadou kapek a jednou vrstvou, Obr. 64 B) také jednou
řadou, ale 5 vrstvami. Porovnáním obrázků je zřejmé, že při tisku více vrstev ze zvyšují
nepravidelnosti v šířce čáry. Díky použití spodního podsvícení Na Obr. 64 A) je vidět, že se na
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substrátu nevyskytuje mnoho nečistot, což je důležité pro vysokou kvalitu tisku. Obr. 64 C)
ukazuje část vytištěné silnější čáry, zde je patrná uniformita struktury, povrch je ve všech
místech stejný.
počet vrstev
počet kapek
1
3
6
13

1
x̅ (µm)
65,9
138,0
261,0
529,8

2
x̅ (µm)
73,9
138,1
264,3
526,4

σ
3,0
2,0
2,0
3,2

3
x̅ (µm)
85,6
159,5
257,3
533,3

σ
5,4
3,1
3,7
2,8

5
x̅ (µm)
95,2
180,4
282,4
532,4

σ
11,5
5,3
4,5
7,8

σ
5,7
4,9
6,6
2,0

Tab. 8: Naměřené hodnoty šířky čar pro tisk na sklo.
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Obr. 65: Závislost šířky čáry na počtu kapek tisknutých paralelně vedle sebe a počtu vrstev tisku na sklo
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Obr. 66: Závislost šířky čáry na počtu vrstev tisku, použitý substrát sklo, čáry tištěny jednou řadou kapek.

Naměřené hodnoty šířky čáry pro tisk na sklo jsou uvedeny v Tab. 8 a graficky vyneseny na
Obr. 65. Měřením byla zjištěna téměř lineární závislost na počtu kapek tištěných vedle sebe,
podobně jako při tisku na fotopapír. Oproti tisku na fotopapír zde však šířka tenkých čar závisí
také na počtu natištěných vrstev. Tato závislost byla vynesena zvlášť do grafu na Obr. 66. Mezi
tiskem jednotlivých vrstev nebyl nastaven žádný čekací interval a jednotlivé vrstvy tedy
nestihly samostatně zaschnout. Přidáním další vrstvy je zvýšen objem tekutého inkoustu na
substrátu. Aby byl zachován kontaktní úhel, nemůže dojít k nárůstu pouze výšky čáry, ale musí
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se zvětšit i její šířka. Zdá se, že při tisku více než 4 vrstev již stihne část inkoustu zaschnout,
nebo je alespoň odpařeno dostatečné množství rozpouštědla a díky zvýšení viskozity
nedochází k dalšímu rozlévání čáry do šířky. V případě tlustých čar je kontaktním úhlem
ovlivněno chování pouze na kraji struktury, její výška může dále vzrůstat bez nutnosti zvětšení
šířky.
6.1.1 Optická charakterizace struktur na PMMA
Pro tisk na tento substrát bylo nejprve zamýšleno použít inkoust DGP-40LT-15C. Ukázalo se
však, že není možné dosáhnout deklarované vodivosti natištěných struktur, jak je popsáno
dále v kapitole 6.3. Proto byl pro další tisk, optickou i elektrickou charakterizaci na tomto
substrátu použit reaktivní inkoust. Zde jsou ukázány snímky tisku s použitím obou inkoustů,
charakterizace šířky čar byla provedena pouze pro reaktivní inkoust.

A

B

C

D

E

Obr. 67: Tisk na PMMA nanočásticovým inkoustem DGP-40LT-15C.

Na Obr. 67 jsou snímky struktur tištěných nanočásticovým inkoustem na PMMA. Obr. 67 A)
je snímek tisku bez vyhřívání substrátu. Na kontaktní plošce je velmi dobře patrný „Coffee
drop effect“, kdy je většina materiálu na okraji tištěné struktury, který se díky tomu jeví tmavší,
a střed struktury není zcela pokryt. Tento jev je podrobně probrán v kapitole 3.3, jeho výskyt
je při materiálovém tisku nežádoucí. V některých případech je možné toto chování odstranit
zahřátím substrátu při tisku na vyšší teplotu. Na Obr. 67 B) je natištěna stejná kontaktní ploška
jako v předchozím případě, použity jsou stejné materiály, jediným rozdílem je teplota
substrátu při tisku 50° C. Při této zvýšené teplotě jsou natištěny i struktury na Obr. 67 C) – E).
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Na výřezu C) jsou čáry tištěné jednou vrstvou, na výřezu D) dvěma vrstvami. Zde je vidět, že
druhá vrstva se roztéká mnohem méně, než vrstva první, dojde tedy k vytvoření užší čáry
uprostřed již natištěné struktury. To představuje problém při vícevrstvém tisku větší plošky,
protože výsledná vrstva bude mít velmi nerovný povrch, jak je patrno z Obr. 67 E). Tento jev
je způsoben patrně tím, že do již natištěné první vrstvy struktury je nasáta část rozpouštědla
z právě dopadajících kapek. Tím je rychle zvýšena jejich viskozita a nedojde tedy k jejich rozlití
jako u první vrstvy.
Tisk reaktivním inkoustem probíhal ve všech případech při teplotě substrátu 50° C.

A

B

C

Obr. 68: Tisk reaktivním inkoustem na PMMA. A) Tisk jednou vrstvou, pro zachycení snímku použito spodní
osvětlení, B) tisk jednou vrstvou, použito horní osvětlení, C) tisk 5 vrstvami.

Jak je patrno ze všech částí Obr. 68, reaktivní inkoust tvoří na PMMA stejnoměrnou vrstvu.
Neprojevuje se zde coffee drop effect, jak je patrno z Obr. 68 A). Tisk 5 vrstvami tvoří strukturu
s uceleným vzhledem a rovnoměrnou tloušťkou, jak je patrno z Obr. 68 C).
Výsledky měření šířky čáry na PMMA s použitím reaktivního inkoust shrnuje Tab. 9 a graf na
Obr. 69. Závislost šířky čáry na počtu paralelně tištěných kapek je opět přibližně lineární,
závislost šířky na počtu vrstev na Obr. 70 je velmi podobná jako v případě tisku na sklo. Je zde
vyneseny šířky pro čáry tištěné dvěma řadami kapek vedle sebe.
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počet vrstev
počet kapek
1
2
3
6
13

1
x̅ (µm)
149,7
144,1
205,8
317,8
614,3

σ
4,2
4,1
2,1
4,7
8,2

2
x̅ (µm)
128,5
170,2
226,3
358,0
653,2

3
x̅ (µm)
130,2
192,7
258,8
399,6
658,3

σ
6,2
6,3
3,4
4,5
7,2

σ
4,7
8,7
6,0
7,6
9,0

4
x̅ (µm)
136,5
197,9
259,5
387,7
655,7

σ
5,4
4,7
6,5
4,1
8,5

Tab. 9: Naměřené hodnoty šířky čar pro tisk na PMMA
Šířka čáry
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(µm)
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Obr. 69: Závislost šířky čáry na počtu kapek tisknutých paralelně vedle sebe a počtu vrstev tisku na PMMA
Šířka čáry
220,0
200,0
180,0

160,0
140,0
120,0
0

1

2

3

4

5

Počet vrstev

Obr. 70: Závislost šířky čáry na počtu vrstev tisku na PMMA.

6.1.2 Optická charakterizace tisku na korund a keramiku pro VF
Pro doplnění jsou zde uvedeny také mikroskopové snímky tisku na korund – Obr. 71 A)
a keramiku používanou pro realizaci VF obvodů – Obr. 71 B). V Tab. 10 jsou zobrazeny statistiky
z měření šířky čáry na korundu. Jak je patrno již z obrázku, je tato šířka velmi proměnlivá.
Na keramice pro VF nebylo detailní měření šířky čáry provedeno, přibližná hodnota šířky
je 70 µm, „boule“, které se na čarách vyskytují jsou široké přibližně 130 µm.
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A

B

Obr. 71: Snímky tisku na korund a keramiku pro VF obvody pořízené optickým mikroskopem. A) korund,
B) keramika pro VF

Statistiky
Veličina
Počet měření
Minimální hodnota
Maximální hodnota
Střední hodnota
Směrodatná
odchylka

Délka
10
119
182
139,9
20,2

µm
µm
µm
µm

Tab. 10: Statistiky pro měření šířky čáry na korundu.

6.2 Charakterizace výšky a průřezu tištěných struktur
Pro charakterizaci výšky natištěných struktur a profilů čar byl použit mikroskop atomárních sil
(AFM) NT MDT model Ntegra Prima v bezkontaktním režimu. Skenovány byly některé vzorky
realizované na Inkjet fotopapíru, quartz a křemíku, tisknuté různým počtem vrstev. Ze skenů
byly vytvořeny profily řezů, ze kterých je následně možné numerickou integrací vypočítat
přibližný průřez vodivé cesty. Pracoviště AFM je zachyceno na Obr. 72.

Obr. 72: Pracoviště AFM NT MDT model Ntegra Prima
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6.2.1 Charakterizace profilu čar na fotopapíře
Profily čar tištěných různým počtem vrstev nanočásticovým inkoustem DGP-40LT-15C
na fotopapír jsou zobrazeny na grafu v Obr. 73. Pro tisk byl použit rozestup kapek 20 µm.
Zatímco čára tištěná jednou vrstvou má průřez blížící se obdélníku, při tisku více vrstvami
se začne uplatňovat coffee drop effect a kraje čáry jsou vyvýšeny oproti střední části. Toto
chování není možné poznat ze snímků pořízených optickým mikroskopem. Z důvodu vyvýšení
na krajích čáry nebyly určeny výšky natištěných struktur, neboť jakákoliv hodnota
by charakterizovala profil čáry velmi nepřesně.
Numerickou integrací ploch uzavřených pod křivkami profilů byly vypočteny průřezy čar.
Číselně jsou uvedeny v Tab. 11, graficky vyneseny na Obr. 75. Výška struktur 2D a 3D profily
pro tisk jednou a třemi vrstvami jsou zobrazeny na Obr. 74.
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Obr. 73: Profily čar tištěných různým počtem vrstev na inkjet fotopapír.
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A

B

C

D

Obr. 74: 2D a 3D snímky čar tištěných na fotopapír pořízené AFM. A) a B) tisk jednou vrstvou,
C) a D) tisk 3 vrstvami.

počet vrstev
1
2
3
4

průřez (µm2)
16,39
27,61
44,16
45,96

Tab. 11: Hodnoty průřezu čar na papíře vypočtené numerickou integrací
Průřez (µm2)
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Obr. 75: Závislost průřezu čar na počtu vrstev pro tisk na fotopapír
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6.2.2 Charakterizace profilu čar na quartz
Výsledky tisku na Quartz byly pro charakterizaci pomocí AFM zvoleny kvůli dobrým tiskovým
výsledkům, hladkému leštěnému povrchu samotného substrátu a také z důvodu malých
rozměrů substrátu, který bylo možné bez problémů umístit do držáku AFM.
Na Obr. 76 Je zobrazen 3D a 2D snímek čáry tisknuté s rozestupem kapek 60µm a také řez
tímto snímkem, ze kterého je možné odečíst výšku natištěné struktury.
Obr. 77 zachycuje řezy AFM snímky pro čáry tištěné s rozestupem kapek 40µm různým počtem
vrstev. Jsou zde zobrazeny pouze části řezu odpovídající polovině šířky čáry naměřené
optickým mikroskopem. 3D AFM skeny, ze kterých byly vytvořeny řezy, jsou na Obr. 78 C) – F).
Ze střední části řezů byl vypočten průměr 30 hodnot, který byl následně uvažován jako výška
natištěné čáry. Tyto odečtené hodnoty jsou shrnuty v
Počet
vrstev
1
2
3
4
5

Šířka (µm)

Výška (nm)

Průřez (µm2)

65,9
73,9
85,6
93,7
95,2

175
267
311
357
412

8,79
15,36
20,51
25,03
30,29

Tab. 12 a graficky vyneseny na Obr. 78 A). Numerickou integrací plochy pod zobrazenými
částmi řezů a zdvojnásobením výsledku byly odhadnuty průřezy čar 𝑆, pro výpočet byl použit
vzorec (8). Vypočtené průřezy jsou číselně uvedeny v Tab. 12 a graficky vyneseny na Obr. 78 B).
Naměřená data je možné dobře proložit přímkou.
𝑑/2

(8)

𝑆 = 2 ∑ ℎ(𝑥)∆𝑥
0

𝑑 je šířka čáry změřená optickým mikroskopem,
ℎ(𝑥) je výška struktury naměřená AFM ve vzdálenosti 𝑥 od středu tištěné čáry
a ∆𝑥 je rozteč skenování bodů AFM.
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A

B

C

Obr. 76: Charakterizace natisknutých struktur pomocí AFM. Tisk na Quartz inkoustem stříbrných nanočástic,
rozestup kapek 60 µm.
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Obr. 77: Profily čar tištěných různým počtem vrstev.

Diplomová práce

80

Bc. Marek Záveský

Charakterizace tištěných elektronických struktur
Výška
čáry (nm)

Průřez
(µm2)

A

B
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Obr. 78: AFM profily natisknutých čar na Quartz. A) závislost výšky čáry na počtu vrstev, B) závislost průřezu
čáry na počtu vrstev. C) 1 vrstva, D) 2 vrstvy, E) 4 vrstvy, F) 5 vrstev

Počet
vrstev
1
2
3
4
5

Šířka (µm)

Výška (nm)

Průřez (µm2)

65,9
73,9
85,6
93,7
95,2

175
267
311
357
412

8,79
15,36
20,51
25,03
30,29

Tab. 12: Rozměry struktur natištěných více vrstvami na quartz. Šířka je určená pomocí optického mikroskopu,
výška a průřez pomocí AFM.
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6.3 Měření vodivosti natištěných struktur
V rámci této práce byl měřen odpor natištěných struktur pomocí všech tří použitých inkoustů.
Pro účely měření byla navržena struktura, jejíž layout je na Obr. 79 A). Každá z pěti čar
je tištěna jiným počtem kapek paralelně vedle sebe, čímž je měněna šířka. Struktura byla
tištěna několikrát různým počtem vrstev, jejich počet je označen počtem čtverečků mezi
prvními dvěma čarami. Délka měřicích čar je 1cm, šířky byly měněny se změnou rozteče kapek
pro tisk na různé substráty a odpovídají šířkám použitým při měření šířek optickým
mikroskopem, jak je popsáno v kapitole 6.1. Nejtenčí je tištěna jednou řadou kapek, nejtlustší
má šířku zhruba 550 µm.

A

B

Obr. 79: Struktury pro měření odporů natištěných vrstev. A) Layout struktury, B) Matice opakujících se
struktur natištěná na inkjet fotopapíru.

Struktura byla stejným počtem vrstev natištěna vždy třikrát, aby byla zajištěna větší
spolehlivost získaných výsledků, jak je patrno z Obr. 79 B). Ze tří naměřených výsledků byl vždy
vypočten aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Tyto hodnoty jsou dále uvedeny
v tabulkách pro jednotlivé substráty a inkousty.
Pro měření odporu bylo využito ruční hrotové stanoviště, které je na Obr. 80 a laboratorní
multimetr Agilent 34410A.

Obr. 80: Detail ručního hrotového stanoviště pro měření elektrických parametrů.
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rozestup
kapek (µm)
fotopapír 20
sklo
40
PMMA
40

Doba sintrování
(min)
60
60
25

Teplota
sintrování ° C
120
200
100

PET

60

120

40

Inkoust

počet kapek
tištěných paralelně
1,2,6,11,26
1,1,3,6,13
1,2,3,6,13

DGP-40LT-15C
DGP-40TE-20C
Reaktivní
inkoust
DGP-40LT-15C

1,2,3,6,13

Tab. 13: Substráty a inkousty použité pro měření odporu natištěných vrstev.

V Tab. 13 jsou uvedeny substráty a inkousty použité pro tisk čar pro měření odporu. Dále jsou
zde uvedeny podmínky sintrování, na kterých velikost výsledného odporu velmi závisí
a rozestup kapek použitý při tisku, který ovlivňuje množství deponovaného inkoustu,
a tím i odpor natištěné struktury.
6.3.1 Měření odporů při tisku na fotopapíře – inkoust DGP-40LT-15C
V Tab. 14 jsou uvedeny průměrné hodnoty odporu vypočtené ze tří měření a příslušné
směrodatné odchylky.
Odpor (Ω)
x̅ (µm)
σ
x̅ (µm)
σ
x̅ (µm)
σ
x̅ (µm)
σ
x̅ (µm)
σ

šířka

vrstvy

1

52,1
0,24
26,2
0,50
8,7
0,18
4,8
0,14
2,1
0,03

2
6
11
26

1

2
27,0
0,70
14,7
1,82
4,2
0,03
2,4
0,04
1,1
0,02

3
18,5
0,11
8,6
0,10
2,9
0,02
1,7
0,00
0,8
0,01

4
13,8
0,33
6,6
0,05
2,4
0,00
1,4
0,01
0,6
0,00

5
11,4
0,00
5,7
0,05
2,1
0,02
1,3
0,14
0,6
0,08

Tab. 14: Výsledky měření odporu na fotopapíru
Odpor (Ω)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0

1

2

Šířka čáry

3
1

2

6

11

4
26

5

6

Počet vrstev

Obr. 81: Závislost odporu čar na počtu vrstev tištěných na fotopapír. Proložení nepřímou úměrností.
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Graf na Obr. 81 zobrazuje závislost odporu na počtu vrstev, kterými byla čára tištěna. Pokles
přibližně odpovídá nepřímé úměrnosti, jejíž křivky, vypočtené podle (9), byly do grafu přidány.

𝑅𝑥 =

𝑅1
𝑧

(9)

Jako koeficient 𝑅1 je dosazen změřený odpor čáry příslušné šířky tištěné jednou vrstvou,
𝑧 jsou dosazované hodnoty počtu vrstev od 1 do 5.
Z naměřených hodnot odporů byla pro nejtenčí čáry vypočtena rezistivita, neboť u nich díky
AFM známe plochu průřezu. Výsledky jsou zobrazeny v Tab. 15. Hodnota udávaná
v parametrech inkoustu je 11 µΩ·cm, vypočtené hodnoty jsou nižší.
Odpor (Ω)
52,1
27
18,5
13,8
Hodnota
výrobce

průřez (µm2)
16,39
27,61
44,16
45,96

délka (cm)
1,00
1,00
1,00
1,00

Rezistivita (µΩ·cm)
8,54
7,45
8,17
6,34
11

Tab. 15: Výpočet rezistivity pro inkoust DGP-40LT-15C na fotopapíře

6.3.2 Měření odporů při tisku na skle – inkoust DGP-40TE-20C
Naměřené hodnoty odporů tisku inkoustem DGP-40TE-20C na sklo jsou v Tab. 16, graficky jsou
vyneseny na Obr. 82. Je zde opět použito proložení nepřímou úměrností, vidíme však,
že naměřená data klesají rychleji.
vrstvy
šířka
1
3
6
13

1
2
Odpor (Ω)
496,5
152,8
118,5
44,4
52,1
21,1
23,6
12,7

3

5

104,2
28,3
13,0
6,3

45,5
15,2
7,8
5,1

Tab. 16: Hodnoty naměřených odporů pro tisk inkoustem DGP-40TE-20C na sklo

Stejně jako v případě tisku na fotopapír byla vypočtena rezistivita nejtenčích čar tištěných
jednou řadou kapek. Hodnoty průřezu pro výpočet byly převzaty z měření AFM na quartz. Díky
odlišnému povrchu materiálu sice mohou mít jiný průřez, byly však tištěny se stejnou roztečí
kapek a tedy na jednotkovou délku čáry bylo naneseno stejné množství inkoustu. Vypočtené
hodnoty rezistivity jsou uvedeny v Tab. 16. Rezistivita se s rostoucím počtem tiskových vrstev
snižuje. To může značit, že při tisku na neporézním substrátu vznikají vlivem vypařování
rozpouštědla drobné praskliny ve struktuře. Při tisku další vrstvy jsou tyto mezery částečně
zaplněny, je zvýšena hustota vodivého materiálu a snížena rezistivita.
I při tisku 5 vrstvami je však hodnota rezistivity téměř dvakrát vyšší, než udává výrobce.
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Obr. 82: Závislost odporu čar na počtu vrstev tištěných na sklo. Proložení nepřímou úměrností.

Odpor (Ω)
496,5
152,8
104,2
45,5
Hodnota
výrobce

průřez (µm2)
8,79
15,36
20,51
30,29

délka (cm)
1,00
1,00
1,00
1,00

Rezistivita (µΩ·cm)
43,64
23,47
21,37
13,78
7

Tab. 17: Výpočet rezistivity pro inkoust DGP-40TE-20C na skle

6.3.3 Měření odporů při tisku na PMMA – reaktivní inkoust
Výsledky měření odporů struktur natištěných reaktivním inkoustem jsou uvedeny v Tab. 18,
graficky jsou vyneseny na Obr. 83. Rezistivity pro tento inkoust nejsou vypočteny, protože
nebyl skenován jejich profil a tudíž není známa výška ani průřez natištěných čar.
Velikost odporu v případě tohoto inkoustu neklesá úměrně s rostoucím počtem vrstev, jako
tomu je v případě použití nanočásticových inkoustů. Při dekompozici organokovového
inkoustu totiž není vytvořena souvislá vrstva stříbra, ale velmi porézní struktura, jak je patrno
z Obr. 84 B) pořízeného skenovacím elektronovým mikroskopem (obrázek byl převzat z [35]).
Tiskem dalších vrstev jsou však tyto póry zaplněny kovovým stříbrem, čímž je rezistivita
natištěné struktury značně snížena. Nesouvislost tištěné struktury je také velmi
pravděpodobný důvod, proč nebylo možné naměřit odpor nejtenčích čar tištěných jednou
vrstvou inkoustu, viz „x“ v Tab. 18.
Pro porovnání je na Obr. 84 A) graf závislosti rezistivity na počtu tištěných vrstev převzatý
od výrobce inkoustu [35]. Průběh dat naměřených v rámci této práce velmi dobře odpovídá
výrobcem prezentovaným datům. Protože v [35] není uvedena rozteč kapek, se kterou
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probíhal tisk, není možné vztáhnout hodnoty tloušťky vrstvy uvedené na Obr. 84 A) na
struktury vytištěné v rámci této práce.
vrstvy
šířka
1
2
3
6
13

1
Odpor (Ω)
x
1667,8
505,84
181,73
62,608

2

3

4

390,82
146,95
52,538
21,356
7,699

88,107
44,603
18,030
7,789
3,042

40,904
21,03
8,895
4,054
1,734

Tab. 18: Hodnoty naměřených odporů pro tisk reaktivním inkoustem na PMMA
Odpor (Ω)
1800

1600
1400
1200

1000
800
600
400
200
0
0

Šířka čáry

1
1

2
2

3
3

6

4
13

5

Počet vrstev

Obr. 83: Závislost odporu čar na počtu vrstev tištěných reaktivním inkoustem

A

B

Obr. 84: Závislost rezistivity reaktivního inkoustu na počtu vrstev tisku udávaná výrobcem. Převzato z [35]
A) Graf rezistivity a výšky struktury v závislosti na počtu vrstev, B) Snímky tisku různým počtem vrstev
pořízené skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM).
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6.4 Charakterizace vlhkostního senzoru
Pomocí optického mikroskopu byly pořízeny snímky citlivé vrstvy PANI:PSSA natištěné přes
interdigitální elektrody na fotopapíře a PMMA, které jsou zobrazeny na Obr. 85. Pro tisk na
fotopapír bylo použito 8 vrstev, na PMMA 10 vrstev. Na obou strukturách jsou celkem dobře
patrné jednotlivé deponované řady kapek, nedojde tedy k vytvoření zcela homogenní vrstvy.

A

B

Obr. 85: Charakterizace vrstvy PANI optickým mikroskopem. A) na fotopapíře, B) na PMMA.

Závislost impedance senzoru s vrstvou PANI:PSSA na relativní vlhkosti je zobrazena na Obr. 86.
Pro měření byl použit RLC meter Hameg MH8118 při frekvenci 1 kHz

Obr. 86: Závislost impedance senzoru s vrstvou PANI:PSSA na relativní vlhkosti
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7 Zhodnocení výsledků, návrh dalšího postupu
7.1 Zhodnocení dosažených výsledků, jejich porovnání s dříve
publikovanými
Kvalitních tiskových výsledků bez chyb, náhodných boulí, či jiných artefaktů výrazně
odlišujících výsledek od navrženého layoutu bylo dosaženo pouze na některých použitých
substrátech. V Tab. 19 jsou uvedeny substráty, na nichž byl tisk úspěšně optimalizován, včetně
nejmenší dosažené šířky čáry a základních parametrů, které vedly k jejímu dosažení.
Substrát
fotopapír
Inkjet folie
PMMA
PMMA
Sklo
Quartz
Keramika pro VF

Nejmenší dosažená
šířka čáry (µm)
40
100
100
40
65
50
50

Použitá rozteč
kapek (µm)
20
20
60
40
40
55
40

Úprava povrchu
žádná
žádná
Žádná, vyhřátí na 60°C
Plazma – Etch
Plazma – Etch
Plazma – Etch
Plazma – Etch

Tab. 19: Substráty s úspěšným kvalitním tiskem

Tisk na PET a PES nebyl úspěšný z důvodu nečistot usazených na substrátu. Na korundové
keramice je problém s tiskem způsoben pravděpodobně nerovností a porézností povrchu.
Z výsledků měření odporu natištěných vzorků byla vypočtena rezistivita. Porovnání
vypočtených hodnot s rezistivitou udávanou výrobcem je provedeno v Tab. 20.
Inkoust
DGP-40TE-20C
DGP-40LT-15C
Reaktivní inkoust

Vypočtená
rezistivita (µΩ·cm)
13,8
6,5
neměřeno

Rezistivita udávaná
výrobcem (µΩ·cm)
7
11
2

Tab. 20: Porovnání změřené a udávané rezistivity inkoustů

Pro tisk reaktivním inkoustem nebyla změřena výška natištěné struktury a nemohla tedy být
určena ani rezistivita. Naměřené hodnoty odporu však při porovnání s výsledky pro jiné
inkousty odpovídají nízké rezistivitě, která se může velmi blížit udávané hodnotě.
Při tisku interdigitálních elektrod na sklo bylo dosaženo šířky čáry i mezery 80 µm.
V dříve publikované literatuře byly nalezeny výsledky se šířkou čáry 95 µm a šířkou mezery
105 µm při tisku na PET nanočásticovým inkoustem [47], při tisku organokovovým inkoustem
na polyimid bylo dosaženo šířky čáry 119 µm a mezery 260 µm [48]. Nejlepší v literatuře
nalezený výsledek je uveden v [49]. Zde je při tisku nanočásticovým stříbrným inkoustem na
kapton publikována šířka čáry 40 µm a šířka mezery 30 µm.
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Dosažené výsledky jsou tedy plně schopné konkurovat výsledkům dřívějších prací.
Naměřené hodnoty impedance vlhkostního senzoru s citlivou vrstvou PANI jsou mnohem
vyšší, než očekávané hodnoty v řádu jednotek až stovek kΩ. Příčinou je stékání tištěné vrstvy
PANI mezi stříbrné elektrody, které je patrné z Obr. 85 A). Elektrody nejsou citlivou vrstvou
pokryty, čímž je značně snížen kontakt mezi oběma materiály a zvýšen odpor senzoru. Pro
dosažení lepších výsledků je možné vyzkoušet tisk PANI:PSSA více vrstvami, nebo nejdříve
tisknout senzitivní vrstvu a následně elektrody.

7.2 Navržení dalšího postupu
Pro dosažení dalšího pokroku v oblasti tištěných elektronických struktur je možné se ubírat
několika směry.






Na základě dosažených výsledků je možné připravit další vodivé struktury, zejména
tenzometry, pro které je nutné změnit pouze layout, postup tisku je však stejný jako
pro IDE. Dále je možné připravit vysokofrekvenční obvody či mikropásková vedení,
nebo rezonátory s povrchovou akustickou vlnou, které taktéž mohou sloužit jako
platforma chemických senzorů.
Šíře materiálů využitelných jako tiskové substráty zdaleka nebyla vyčerpána, zejména
v oblasti polymerních folií. Kromě optimalizace tisku na nové substráty je možné
porovnat rozdíly mezi substráty různých výrobců nebo ověřit další metody úpravy
povrchů. V rámci této práce například nebylo využito mokré leptání.
Mnoho dalších možností skýtají také další materiály použitelné jako inkousty. Je možné
se zaměřit na přípravu pasivních součástek, nebo aktivních s využitím organických
polovodičů. Zde bude nutné optimalizovat tisk více vrstev různých materiálů přes sebe
a ověřit závislost tloušťky vrstev na různých parametrech.

Na základě znalostí získaných v průběhu zpracování této diplomové práce bych doporučoval
nejprve ověřit funkčnost dalších vodivých struktur, bez využití dalších materiálů.
Následně bych se pokusil realizovat jednoduché vícevrstvé struktury a charakterizovat tloušťky
vrstev, jejich hrubost a chování při tisku různých materiálů přes sebe. Příkladem takové
struktury mohou být pasivní součástky, které vyžadují tisk vodivých a izolačních vrstev. Pro
realizaci kondenzátoru je nutná co nejtenčí vrstva dielektrika, která však musí spolehlivě zakrýt
všechny nerovnosti elektrod.
Pro úspěšnou realizaci OLED je nutné dosáhnout tisku velmi hladkých vrstev bez defektů.
Aktivní organické vrstvy mají tloušťku kolem 100 nm a pro správnou funkci struktury nesmí
dojít k jejich zkratování vlivem nerovností elektrod. Je nutné také zachovat vysokou čistotu
prostředí a materiálů a zajistit jejich vzájemnou kompatibilitu a dále zabránit degradačnímu
vlivu vzdušné vlhkosti, nebo tento vliv alespoň minimalizovat. Rozsah tématu je tak velký, že
zasluhuje, aby mu byla věnována samostatná práce.
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Závěr

8 Závěr
V rámci této práce jsem studoval využití technologie materiálového tisku pro přípravu
elektronických struktur. Seznámil jsem se s inkjetovým depozičním systémem Fujifilm Dimatix
DMP 2831, který je umístěn v laboratoři nanolitografie katedry mikroelektroniky FEL ČVUT.
Na základě nastudovaných informací i praktických zkušeností získaných při realizaci vzorků
jsem sestavil „Základní bezpečnostní pravidla pro obsluhu inkjetového depozičního systému
Dimatix DMP 2800“, která jsou umístěna v příloze A této práce, a dále dokument „Tisk na
inkjetovém systému DMP 2800“, kde jsou uvedeny postupy obsluhy a ovládání systému. Tento
dokument je umístěn jako příloha B.
Provedl jsem rešerši dostupné literatury zabývající se materiálovým tiskem. Zejména jsem se
zaměřil na princip tvorby kapek v DOD inkjetových tiskových hlavách, dále také na metody
hodnocení a úpravy povrchových vlastností materiálů. Výsledky rešerše jsou uvedeny
v kapitolách 2 a 3.
Díky získaným znalostem jsem provedl praktickou optimalizaci nastavení cartridge pro tři
různé vodivé inkousty. Dále jsem ověřil vliv různých povrchových úprav na kvalitu tisku. Pro
tuto optimalizaci byly použity substráty různých vlastností, zejména fotopapír, sklo a PMMA.
Této praktické optimalizaci je věnována kapitola 4, kde jsou taktéž uvedeny některé závislosti
výsledného tvaru struktury na nastavených hodnotách parametrů.
Kapitola 5 je věnována přípravě struktury interdigitálních elektrod využitelných jako platforma
pro chemické a biochemické senzory. Tato struktura byla úspěšně realizována na fotopapíře,
skle a PMMA. Jako součást přípravy IDE jsem sestavil technologický postup pro tisk této
struktury, který jsem zpracoval do samostatného dokumentu použitelného pro laboratorní
cvičení. Tento technologický postup je umístěn v příloze C.
Realizované struktury byly charakterizovány pomocí optického mikroskopu, AFM a měření
odporů. Postupy použité pro charakterizaci i získané výsledky jsem shrnul v kapitole 6. Vynesl
jsem také závislosti naměřených hodnot a uvedl nepravděpodobnější vysvětlení některých
chování.
V kapitole 7 jsem shrnul dosažené výsledky a navrhl další možné postupy pro přípravu
tištěných elektronických struktur.
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Základní bezpečnostní pravidla pro obsluhu
inkjetového depozičního systému
Dimatix DMP 2800
1 Úvod
V tomto dokumentu jsou popsány základní postupy pro bezpečnou obsluhu inkjetového
depozičního systému Fujifilm Dimatix DMP 2800.




Pouze uživatelé řádně seznámení s těmito postupy mohou obsluhovat tento tiskový
systém.
Uživatelé musí dodržovat všechny další bezpečnostní předpisy vyplývající z umístění
depozičního systému v laboratoři nanolitografie (v čistých prostorách).
Před použitím musí uživatel stvrdit svým podpisem, že je s těmito předpisy seznámen
a rozumí jim.

2 Základní vlastnosti DMP 2800
Tiskový systém využívá piezoelektrických trysek pro depozici kapalných inkoustů na pevné
substráty.
Inkousty musí pro bezpečné použití a správnou funkci trysek splňovat následující požadavky:







Dynamická viskozita: 10 – 12 cPs (0,010 – 0,012 Pa*s)
Povrchové napětí: 28 –42 dynes/cm (0,028 – 0,042 N/m)
pH: 4 – 9
Velikost částic: Menší než 0,2µm
Bod varu: doporučen vyšší než 100°C
Hustota: Větší než 1g ⋅ cm−3

Pokud nejsou tyto požadavky dodrženy, hrozí zničení trysek cartridge.
Pro zachování čistoty materiálů je nutné použít pro každý typ inkoustu jinou cartridge. Každá
cartridge musí být jasně popsána.
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Tiskové vlastnosti depozičního systému:





Tisknutelná plocha (závisí na tloušťce substrátu!):
o 210mm x 315mm (tloušťka <0,5mm)
o 210mm x 260mm (tloušťka 0,5mm – 25mm)
Opakovatelnost: ±25um
Vyhřívání substrátu: maximální teplota 60°C, nejnižší podle okolní teploty (nelze
chladit)

Vlastnosti cartridge:






Trysky cartridge: piezoelektrické, 16 v jedné řadě, 254um od sebe.
Objem kapky: 1pl nebo 10pl, podle typu cartridge
Plnicí objem cartridge: 1,5ml
Výhřev tiskové jednotky: max. teplota 70°C
Cartrige je na jedno použití, není doplňovací

Další funkce




Drop watcher camera: umožňuje sledování tryskání kapek z tiskové hlavy
Fiducial camera: Umožňuje sledování natištěného motivu
Tisková data: integrovaný CAD editor, konverze z bitmapy (1bit), DXF, Gerber, GDSII,
OASIS

3 Další dokumentace
[1]

FUJIFILM DIMATIX INC. Fujifilm Dimatix Materials Printer DMP-2800 Series User
Manual. Rev. 05. 2010

[2]

FUJIFILM DIMATIX INC. Materials Printer Jettable Fluid Formulation Guidelines. 2013

[3]

FUJIFILM DIMATIX INC. FUJIFILM Dimatix Ink Tutorial. 2008

[4]

ZÁVESKÝ, Marek. Příprava a charakterizace tištěných elektronických struktur. B.m.,
2016. FEL ČVUT.

Tato bezpečnostní pravidla byla vypracována jako příloha diplomové práce [4].

4 Nástroje a materiál




Pinzeta pro přenášení substrátů
DMC-11610 Materiálová cartridge Dimatix 10pl
CMP-016 Čisticí podložky Dimatix
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5 Obsluha
5.1 Spuštění, kontrola







Zkontrolujte, zda tiskárna nemá nějaké vnější vady.
Zkontrolujte, zda je víko tiskárny zavřené a na pracovní ploše tiskárny se nenachází
žádný předmět.
Zapněte tiskárnu pomocí vypínače. Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka.
Počkejte 5 vteřin, poté spusťte ovládací program „Dimatix Drop Manager“.
Stisknutím OK potvrďte, že v tiskárně není žádný cizí předmět. Dojde ke spuštění
inicializačního procesu.
Počkejte na dokončení inicializace. Jakékoliv chyby neprodleně nahlaste vyučujícímu.

5.2 Instalace cartridge






Pokud je v tiskárně instalována cartridge, vyjměte ji
o Pro výměnu nebo instalaci cartridge vyberte první záložku ovládacího software
„Replace Cartridge“.
o Otevřete víko.
o Odklopte páčku zajišťující cartridge směrem od sebe.
o Je-li přítomna cartridge, lehce ji vytáhněte nahoru a umístěte do zásobníku
používaných cartridge.
o Zavřete víko.
Vyměňte čisticí podložku. To je nutné při výměně cartridge a změně materiálů, aby
nedošlo ke vzájemné kontaminaci!
o Z menu vyberte „Tools->Replace Cleaning Pad“.
o Až se vozík tiskárny zastaví, otevřete víko.
o Z nové čisticí podložky sundejte vrchní průhlednou krytku.
o Nasaďte krytku na starou čisticí podložku a přitlačte tak, aby bylo slyšet
cvaknutí.
o Starou čisticí podložku vyndejte a ekologicky zlikvidujte.
o Novou čisticí podložku, včetně držáčku, nasaďte na místo a lehce přitlačte. Opět
musí být slyšet cvaknutí. Nedotýkejte se prsty vrchní čistící plochy podložky!
o Zavřete víko.
Nainstalujte novou cartridge
o Vyberte záložku „Replace Cartridge“.
o Až se vozík přestane hýbat, otevřete víko.
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o Nasaďte cartridge do držáku, kontaktní plošky musí směřovat od nás, směrem
dovnitř tiskárny. Cartridge lehce zamáčkneme, musí ve vozíku dobře sedět.
o Páčkou na pravé straně cartridge otočíme směrem k nám a zamáčkneme.
Cvaknutí signalizuje správné zajištění cartridge.
o Zkontrolujte, zda je cartridge umístěna rovně a zavřete víko.
o Uslyšíte pumpu podtlaku a budete vyzvání zadat nastavení pro materiál
v instalované cartridge.

5.3 Příprava tiskových dat





Vyberte záložku „Select Pattern“
Tlačítkem Select otevřete požadovaný soubor.
o Tiskový systém umí číst proprietární .ptn a .ptf soubory
o Pomocí konverzního software je možné zpracovat bitmapy (1bit), DXF, Gerber,
GDSII, OASIS
Podle rozteče kapek nastavené v tiskovém souboru můžete být vyzváni ke změně úhlu
natočení cartridge.
o Natočení cartridge umožňuje měnit rozlišení v ose Y (při použití více trysek)
o Otevřete víko tiskárny.
o Stříbrnou páčku na vozíku cartridge odklopte směrem k sobě.
o Natočte cartridge do požadované polohy. Vnější stupnice je ve stupních, vnitřní
noniová umožňuje nastavit desetiny stupňů.
o Úhel natočení odečteme u zářezu na vnitřní stupnici.
o Vraťte páčku na vozíku cartridge do původní polohy pro zajištění natočení.
o Potvrďte tlačítkem OK v dialogovém okně ovládacího SW.

5.4 Vložení substrátu










Vyberte třetí záložku v ovládacím software „Load/Unload Substrate“.
Změřte tloušťku substrátu a zadejte ji do příslušného políčka (v mikrometrech).
Otevřete víko tiskárny.
Umístěte substrát ke značce v levém horním rohu (tisk probíhá doprava a dolů).
Pokud substrát není dostatečně velký, aby zakrýval všechny dírky na tiskovém stolku,
je nutné je překrýt lepicí páskou, jinak nedojde k dostatečnému vakuovému přisátí
substrátu.
Zapněte tlačítkem „On“ v ovládacím programu vakuové přisávání substrátu.
Zavřete víko tiskárny.
Zadejte teplotu vyhřívání substrátu.
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5.5 Spuštění tisku



Tisk může být spuštěn zeleným tlačítkem Print na hlavním okně ovládacího programu.
Další možnost spuštění tisk, včetně nastavení tiskového počátku, je přes okno „Fiducial
Camera“, které poskytuje pohled na substrát, a některé další funkce.

5.6 Ukončení tisku










Po návratu cartridge do klidové polohy nad čisticí podložkou je tisk dokončen.
Pokud bylo nastaveno vyhřívání substrátu, snížíme teplotu, a počkáme, až vychladne.
Otevřete víko.
Vypneme vakuové přisávání a substrát můžeme vyjmout.
Vyjměte cartridge a umístěte ji do skladovacího boxu.
Ujistěte se, že na pracovní ploše tiskárny nezůstal žádný materiál či špína.
Zavřete víko.
Vypněte ovládací software.
Vypněte tiskárnu.

5.7 Zapsání do laboratorního deníku



Zapište do laboratorního deníku své jméno, datum a čas tisku, použitý substrát
a použitý inkoust.
Jakékoliv závady nebo problémy, které se během tisku vyskytly, oznamte vyučujícímu.
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Potvrzuji, že jsem výše uvedená pravidla prostudoval, porozuměl jim a budu je dodržovat.
Datum

Jméno
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Tisk na inkjetovém systému DMP 2800
1 Úvod
Materiálový tisk velmi rychle nabývá na významu, jako metoda přípravy nejrůznějších
elektronických struktur. Hlavními výhodami oproti klasickým depozičním metodám jsou





Selektivita
Nenáročnost na vakuové prostředí
Využití roll-to-roll procesů
Využití flexibilních substrátů a organických materiálů

Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT je vybavena inkjetovým depozičním systémem
(materiálovou tiskárnou) Fujifilm Dimatix DMP 2831 [1]. Tento návod slouží pro seznámení
s obsluhou systému a shrnuje kroky vedoucí k úspěšnému tisku. Pracoviště je dále vybaveno
optickým mikroskopem, který slouží k analýze natisknutých vzorků. Fotografie pracoviště je na
Obrázek 1.
Dříve, než se pustíte do přípravy tisku, prostudujte si pečlivě „Základní bezpečnostní pravidla
pro obsluhu inkjetového depozičního systému Dimatix DMP 2800“[2].
Optický mikroskop
(Olympus BX60)

Inkjet materiálová tiskárna
(Dimatix DMP2831)

Obrázek 1: Pracoviště metriálovétiskárny na katedře mikroelektroniky FEL ČVUT
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2 Příprava materiálů
2.1 Příprava inkoustu a plnění cartridge
Před samotným tiskem je nutné připravit inkousty požadovaných vlastností a naplnit jimi
cartridge pro tiskárnu. Fyzikální vlastnosti inkoustů musí splňovat určité požadavky, aby byl
zajištěn bezproblémový tisk [2].
Mnoho komerčně dostupných inkoustů již má parametry optimalizované pro inkjet, nebo jsou
k dispozici postupy jejich přípravy. Při plnění cartridge je tedy doporučeno pouze filtrování
přes 0,2μm filtr nasazený přímo mezi stříkačku a plnicí jehlu. Přesným vlivem jednotlivých
parametrů na kvalitu tiskového procesu se zabývá například [3], kde jsou rovněž shrnuty
metody úpravy jednotlivých parametrů.
K plnění slouží otvor uprostřed spodní strany cartridge, maximální objem plněného inkoustu
je 1,5ml. Při nasazování tiskové hlavy je nutné přitlačit ji tak, aby se ozvala dvě zacvaknutí,
jinak nebude spojení mezi zásobníkem inkoustu a hlavou pevné a inkoust bude vytékat [1].
Před tiskem je nutné nechat naplněnou cartridge půl hodiny stát tryskami dolů, aby inkoust
protekl kanálky v hlavě cartridge až do samotných trysek.

2.2 Příprava substrátů
Příprava substrátů před tiskem se liší podle jejich typu. Pokud je potřeba, musíme substrát
rozdělit na požadované rozměry. Aby byla zajištěna správná funkce vakuového přidržení
substrátu, je nutné připravit folii či lepicí pásku, kterou je překryt zbytek pracovní plochy
tiskárny.
Většinou je také nutné zbavit povrch substrátu všech nečistot a upravit povrchovou energii
substrátu tak, aby nedocházelo k velkému rozpíjení kapek, a zároveň aby se povrch choval ve
všech místech stejně.
Pro čištění je možné použít mytí pomocí čisticích prostředků či rozpouštědel a ultrazvukové
čištění. Pro úpravu povrchové energie můžeme použít například plazmové leptání.

3 Příprava a nastavení tiskárny
3.1 Nastavení parametrů cartridge
Cartridge naplněnou příslušným inkoustem vložte do tiskárny. V okně ovládacího programu
otevřete záložku „Print Set-Up“. U okénka „Cartridge Settings“ klikněte na tlačítko „Select“
a vyberte uložené nastavení pro použitý typ inkoustu.
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Pomocí tlačítka „Drop watcher“ v levém dolním rohu spustíme kameru pro sledování kapek
vyletujících z trysek. Kromě okna se záběrem kamery se otevře také nastavení cartridge.
V levém horním rohu okna „Drop Watcher“ vybereme čistící cyklus (například Purge 2.0
seconds) a následně ho tlačítkem „Run Now“ spustíme. Tím dojde k pročištění trysek cartridge
a jejich naplnění čerstvým inkoustem.

Obrázek 2: Okno Drop Watcher pro sledování kapek vyletujících z trysek a okno nastavení cartridge

Pomocí zaškrtávacích políček v okně Drop Watcher můžeme zapínat jednotlivé trysky
a sledovat vyletující kapky. Nalevo od videa můžeme měnit parametry sledování a přepínat
mezi statickým a pohyblivým zobrazením (zaškrtávátko Movie Mode). Pomocí „Strobe Delay“
lze nastavit po jaké době od vystřelení jsou kapky snímány kamerou.
Pro kvalitní tisk musí vyletovat jednotlivé kapky, přímo dolů a ve vzdálenosti 600 – 1000μm od
trysky musí být kapka kulatá, bez ocásku. Rychlost vyletování by měla být 6 – 10ms−1 (600 –
1000μm za 100μs, použijte Strobe Delay).

Pokud není tvorba kapek optimální, postupujte při úpravě parametrů takto [3]:





Zvyšte napětí jednotlivých trysek pro dosažení požadované rychlosti (u všech trysek
pokud možno stejné!)
Zvyšte lehce teplotu cartridge. Tím dojde ke snížení viskozity a opět zvýšení rychlosti.
Oba parametry je nutné vyvážit vzhledem k délce ocásku kapky, měl by být co nejkratší
a měl by zanikat.
Ověřte opakovatelnost a stálost tvorby kapek po různých režimech čištění.

Na záložce „Waveform“ také můžeme upravit napěťový průběh trysek, nebo vybrat jiný.
Úpravu spustíme tlačítkem Edit, všechny změny, které v napěťovém průběhu provedeme, se
projeví hned, bez nutnosti ukládat. Můžeme tak přímo sledovat působení změn.


Pomocí „Duration Scaler“ upravte celkovou dobu trvání pulsu, tak aby byla kapka
vystřelena s nejvyšší možnou rychlostí.
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Zkuste měnit délku segmentu 1 a 2 a rychlost přeběhu segmentu 2. Tvarem a dobou
jednotlivých částí průběhu je velmi ovlivněn proces tvorby kapky, přesný popis
například v [4].
Po dokončení změn napěťový průběh uložíme.

Obrázek 3: Nastavení napěťového průběhu pro buzení trysek

Na záložce „Cleaning cycles“ nastavíme čištění na začátku tisku (například Spit).
V okně Cartridge Settings nastavte trysku, kterou chcete použít pro tisk (záložka Cartridge, Jets
to Use). Je možné zde nastavit také rozsah pro tisk více tryskami najednou.
Po dokončení úprav uložte nové nastavení a zavřete okno Drop Watcher. Nastavení znovu
načtěte na záložce „Print Set-Up“.

Obrázek 4: Další nastavení cartridge
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3.2 Nastavení tisku
Na záložce „Select Pattern“ v hlavním ovládacím okně vyberte vzor, který chcete vytisknout.
Tlačítkem „Edit“ je možné spustit editor a vzor upravit. Další funkcí editoru je náhled navržené
struktury, který se spouští pomocí „Preview Drops“. Pokud je náhled dostatečně zvětšen, je
možné sledovat umístění jednotlivých tisknutých kapek. Průměr, se kterým jsou simulované
kapky zobrazeny, je možné nastavit nad obrázkem náhledu.

Obrázek 5: Pattern editor a náhled vzoru pro tisk. Ve výřezu je zvětšený náhled se zobrazením jednotlivých
deponovaných kapek inkoustu.

Můžete být vyzváni ke změně úhlu cartridge. Pokud budete k tisku používat pouze jednu
trysku, nemusíte úhel nastavovat. Při použití více trysek je však toto nastavení velmi
důležité [1].
Vložte do tiskárny substrát a v ovládacím programu nastavte jeho tloušťku a teplotu vyhřívání.
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Obrázek 6: Záložka pro nastavení vlastností vloženého substrátu

Pokud záleží na přesném umístění tisku, musíme provést kalibraci umístění tisku pomocí menu
„Tools->Set Drop Offset“ Vybereme nepotřebný kousek substrátu, na který bude vytisknuta
10mm dlouhá horizontální čára a za ní tečka. Kliknutím na tečku je provedena kalibrace.
Provedení tohoto kroku je důležité zvláště pro soutisk více vrstev struktury.
Menu Tools dále umožňuje provádět korekci úhlu, například křivě vloženého substrátu,
korekci teplotní roztažnosti, či další měřicí a kalibrační funkce, které jsou popsány v [1].
Nyní přejdeme na záložku „Print Set-Up“ Na které zkontrolujeme nastavení. V případě
opakovaných tisků se stejným nastavením a stejně umístěným substrátem můžeme tlačítkem
Print spustit tisk. V případě experimentálních tisků však ještě musíme nastavit tiskový počátek.

Obrázek 7: Záložka pro přehled nastavení tisku
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Tlačítkem „Fiducial Camera“ spustíme sledování substrátu. Směrovými tlačítky „Stage“ vlevo
dole můžeme posouvat zobrazení, přepnutím na „Focus“ zaostříme. Před tiskem musíme
umístit počátek. Stiskneme tlačítko „Set Print Origin“ a následně v záběru kamery označíme
místo počátku. Tisk bude probíhat doprava a dolů od tohoto bodu, volíme tedy počátek na
substrátu blízko levého horního rohu.

Obrázek 8: Okno pro sledování substrátu a nastavení tiskového počátku

Tisk spustíme zeleným tlačítkem na hlavním ovládacím panelu, nebo tlačítkem nad videem.

3.3 Měření rozměrů natisknutých struktur
Kliknutím do obrázku v okně „Fiducial Camera“ můžeme měřit vzdálenosti v μm. Slouží
především jako orientační, nicméně je možné naměřené hodnoty ukládat.
Pomocí tlačítek „Capture Control“ můžeme měnit popis obrázku a ukládat snímky z kamery,
ve kterých je zaznamenána i právě změřená vzdálenost.
Pokud je třeba dosáhnout tisku tenčí čáry, stačí v některých případech změnit rozteč kapek
vzoru. Často je však potřeba změnit povrchovou energii substrátu.

3.4 Ukončení tisku
Po dokončení tisku a uložení všech požadovaných snímků natisknutého vzoru zavřeme okno
Fiducial Camera. Až dojede cartridge do nečinné polohy, vypneme vakuové přisávání
a můžeme vyjmout substrát.
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4 Další literatura k prostudování
[1]

FUJIFILM DIMATIX INC. Fujifilm Dimatix Materials Printer DMP-2800 Series User
Manual. Rev. 05. 2010

[2]

ZÁVESKÝ, Marek. Základní bezpečnostní pravidla pro obsluhu inkjetového depozičního
systému Dimatix DMP 2800. 2015

[3]

FUJIFILM DIMATIX INC. FUJIFILM Dimatix Ink Tutorial. 2008

[4]

FUJIFILM DIMATIX INC. DIMATIX Printer Tutorial and Operating Instructions [online].
Dostupné z: http://seeen.spidergraphics.com/cnf5/doc/Dimatix tutorial.pdf

[5]

ZÁVESKÝ, Marek. Příprava a charakterizace tištěných elektronických struktur. B.m.,
2016. FEL ČVUT.

Tento návod byl vypracován jako příloha diplomové práce „Příprava a charakterizace
tištěných elektronických struktur“[5]
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Technologický postup přípravy vlhkostního senzoru
metodou materiálového tisku

Před studiem tohoto technologického postupu si nejprve prostudujte „Základní bezpečnostní
pravidla pro obsluhu inkjetového depozičního systému Dimatix DMP 2800“ [1] a dokument
seznamující s obsluhou systému „Tisk na inkjetovém systému DMP 2800“ [2].
V tomto návodu je popsán tisk struktury interdigitálních elektrod a senzitivní vrstvy vlhkosti
na fotopapír. Rozdíly při použitá jiných substrátů jsou uvedeny na konci dokumentu.

1. Potřebné vybavení







Materiálová tiskárna Dimatix DMP 2831
Laboratorní plotýnka nebo sušárna s nastavitelnou
teplotou minimálně 120°C
Stopky s časovým odpočítáváním
Kovová pinzeta s plochými tenkými hroty pro snadnou
manipulaci se vzorky
Ostré nůžky
Skleněná petriho miska, horní i spodní část

2. Potřebný materiál




Fotopapír Epson Inkjet Premium Glossy Paper
Cartridge naplněná stříbrným nanočásticovým inkoustem DGP-40LT-15C
Cartridge naplněná inkoustem PANI:PSSA pro tisk senzitivní vrstvy

3. Příprava


Spusťe depoziční systém podle postupů uvedených v Základních bezpečnostních
pravidlech pro obsluhu a v dokumentu Tisk na inkjetovém systému DMP 2800
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4. Příprava cartridge s nanočásticovým inkoustem




Vložte do tiskárny cartridge naplněnou inkoustem
stříbrných nanočástic Silverjet DGP-40LT-15C
Použijte nastavení SilverInk v06.jst
Zkontrolujte tvorbu kapek, ověřte, zda není tryska
cartridge ucpaná

5. Příprava substrátu





Pomocí nůžek ustřihněte kousek fotopapíru o velikosti
cca. 3x3cm
Umístěte substrát do tiskárny tak, aby jeho roh zakrýval
první dírku vakuového přisávání vlevo nahoře. Snažte se,
aby byl umístěn rovně.
Z kancelářského papíru ustřihněte roh cca. 4x4cm, tak aby
bylo možné papírem zakrýt všechny zbývající díry
vakuového přisávání substrátu na stolku tiskárny.

6. Tisk interdigitálních elektrod






Použijte
připravený
vzor
s názvem
interdigital_horizontal_20um_5x5mm_100-100um.ptn
Zkontrolujte layout vzoru, zda je nastaven tisk 3 vrstvami
bez čekacího intervalu, tisk vzoru dvakrát vedle sebe
Proveďte kalibraci DropOffsetu, využijte plochu
kancelářského papíru
Nastavte počátek 5mm od horního i levého okraje
substrátu
Vytiskněte

7. Tisk loga





Vyberte vzor s logem logo cvut CZ 20um_pro IDT_5x5.ptf
Zkontrolujte layout, tisk vzoru dvakrát vedle sebe,
1 vrstvou
Neměňte tiskový počátek!
Vytiskněte
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8. Sintrování









Vyjměte substrát a umístěte ho na dno větší Petriho
misky, tiskem nahoru
Na potištěný substrát vložte druhou petriho misku, dnem
dolů, aby došlo k zatížení
Umístěte na plotýnku
Nastavte teplotu 120°C
Na stopkách nastavte odpočet na 1 hodinu
Až se ozve signál nahřátí plotýnky, spusťte časový odpočet
Po uplynutí času stáhněte teplotu plotýnky a sundejte
pinzetou obě petriho misky
Počkejte až petriho misky vychladnou

9. Příprava cartridge s inkoustem PANI




Do tiskárny vložte cartridge s PANI inkoustem
Použijte nastavení PANI-DIwater-ink-v02.jst
Zkontrolujte tvorbu kapek, ověřte, zda není tryska
cartridge ucpaná

10.




Vložení substrátu

Substrát se sintrovanými elektrodami vložte zpět do
tiskárny
Dodržte stejnou orientaci jako při tisku elektrod
Opět zakryjte zbytek stolku již ustřiženým kancelářským
papírem

11. Tisk senzitivní vrstvy






Vyberte připravený vzor PANI_square3_5x5mm.ptn
Zkontrolujte layout vzoru, tisk vzoru dvakrát vedle sebe
jednou vrstvou
Opět proveďte kalibraci Drop Offset
Nastavte počátek na horní levý roh levé kontaktní plošky
elektrod
Vytiskněte
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12. Dokončení





13.

Natištěnou strukturu vyjměte
Počkejte na zaschnutí senzitivní vrstvy
Podle stříbrných teček v rozích odstřihněte jednotlivé
senzory
Můžete provést měření závislosti odporu na relativní
vlhkosti

Tisk na jiný substrát

Pro tisk na jiný substrát je nutné přizpůsobit některá nastavení a použít jiný inkoust pro tisk
elektrod.
Substrát
Fotopapír

Inkoust
Silverjet DGP40LT-15C
Sklo, pevné Silverjet DGPsubstráty
40TE-20C
Folie
Silver
Reactive Ink

Nastavení pro tisk Rozteč vzorů
SilverInk v06
20µm

Poznámka

SilverInk v05

40µm

SilverReactive

40µm

Povrch je nutné před
tiskem ošetřit, viz dále
Vyhřívání
substrátu
nastavit na 60°C

Substráty, které nebyly kryty ochrannou folií, nebo neprodyšně zabaleny, je nutné před tiskem
očistit.
U některých povrchů (například sklo) je nutné provést další ošetření povrchu, například leptání
plazmatem CF4.
Tento návod byl vypracován jako součást diplomové práce [3], kde je možné nalézt další
informace a literaturu vztahující se k přípravě tištěných elektronických struktur.

Literatura
[1] ZÁVESKÝ, Marek. Základní bezpečnostní pravidla pro obsluhu inkjetového depozičního
systému Dimatix DMP 2800. 2015
[2] ZÁVESKÝ, Marek. Tisk na inkjetovém systému DMP 2800. 2016
[3] ZÁVESKÝ, Marek. Příprava a charakterizace tištěných elektronických struktur. Praha, 2016.
FEL ČVUT.
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Vybavení laboratoře
Tato příloha obsahuje fotografie vybavení laboratoře nanolitografie na katedře
mikroelektroniky FEL ČVUT, ve které je umístěn depoziční systém Fujifilm Dimatix DMP 2831
a kde byla realizována praktická část této diplomové práce.

Obrázek 1: Digestoř se spincoaterem a zdrojem deionizované vody

A

B

Obrázek 2: A) Ultrazvuková čistička JeKen PS-20A, B) Laboratorní plotýnka P-LAB SD160

1/6

Vybavení laboratoře

Obrázek 3: Flow Box pro práci s čistými vzorky a chemikáliemi.

Obrázek 4: Plazmový systém LFE typ PDS/PDE 301, použité plyny CF4 a O2
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Obrázek 5: Materiálová tiskárna Fujifilm Dimatix DMP 2831 a optický mikroskop Olympus BX60

Obrázek 6: Hrotové stanoviště Cascade Microtech M150 pro elektrická měření
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Obrázek 7: Mikroskop atomárních sil NT MDT model Ntegra Prima

Obrázek 8: Napařovačka Quorum Q150T E
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Obrázek 9: Sušárna Memmert UN30

Obrázek 10: UV osvitová jednotka ProMa
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Obrázek 11: Parametrický analyzátor HP4156C a NI virtual bench a hrotový přípravek pro běžné měření
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