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 شامل الیه اي از مواد الکترولومینسنس آلي همراه با پلیمرهاي رسانا و نیمه رسانا بر روي زیرایندي از موادآلي،ساختار دیودهاي نوراني آلي انعطاف پذیر
 با کشش سطحيPEDOT:PSS  در این مطالعه مرکبهاي حاوي.شفاف انعطاف پذیر است که این مواد تحت تاثیر الکتریسیته از خود نور منتشر مي کنند
 چاپ شد و با تغییرات ناچیز کشش سطحي مرکب تاثیرات قابل توجه در کیفیت و49 dyn/cm متفاوت بر روي زیرایند شستشو داده شده با انرژي سطحي
 حجم قطرات چاپ شده نیز به، بود که عالوه بر ایجاد رزولوشن مطلوب47 dyn/cm  کشش سطحي بهینه حدود.خواص فیلم تشکیل شده مشاهده گردید
. دیگر خواص بررسي شده دیود نوراني آلي مانند شفافیت و نوردهي نیز مطلوب بودند.مقدار مورد نیاز بود

Polyfluorene (PFO) - (PEDOT:PSS)
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Abstract- The structure of flexible organic light emitting diodes (OLEDs) consists of an organic electro luminescence materials
layer and conductive or semi-conductive polymers layer on the flexible transparent substrate, which emit light in response to
electric current. In this study, various water soluble inks based on PEDOT: PSS which have different surface tension were
formulated. The substrate surface energy that was printed with formulated inks was 49 dyne/cm. The results show that the altering
inks surface tension has significant effect on the printed film properties and quality. The optimum amount of surface tension was
about 47 dyne/cm along with the good quality of ink-jet printed film. The other properties of OLEDs such as transparency and
lightening were acceptable.
Keywords: Organic Light Emitting Diodes, Solid-State Lighting, - (PEDOT:PSS) , Polyfluorene (PFO)
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 -1مقدمه
یک دیود نوراني آلي شامل یک ساندویچ چندالیه نازک ،که
به طور معمول بر روي زیرایند شیشه اي که پوشش شفاف
بسیار نازکي از ( ITOحدود ًا  1میکرو متر) را به عنوان یک
آند رسانا دارد ،ميباشد .سطح بیروني یک دیود نوراني حاوي
یک کاتد بازتابنده و رسانا (به طور معمول از جنس کلسیم/
آلومینیوم یا کلسیم یا فلورید لیتیم /آلومینیوم) است .بین
آند و کاتد الیههایي بر روي هم از ماده اي که نقش ساطع
کننده الکترون (یک اتصال نوع  )nو یک الیه اي که انتقال
بار مثبت (اتصال نوع  )pرا ایفا ميکند ،قرار گرفتهاند .مابین
این الیه ها یک ماده آلي لومینسانس قرار ميگیرد که
ميتواند یک ماده شیمیایي خاص با مولکولي نسبتاً کوچک و
یا پلیمر رسانا باشد .وقتي که ولتاژي از ساختار کامپوزیت
عبور داده ميشود ،نورهایي به رنگهاي مختلف بسته به نوع
ماده شیمیایي یا پلیمر بکار رفته تولید ميگردند ]. [1-3

به منظور تهیه مرکب جوهرافشان بر پایه  PEDOT:PSSابتدا
 PEDOT:PSSهمراه با آب و ایزوپروپیل الکل با نسبت
مشخص (الکل/آب )5/10/2،PEDOT:PSS/فرمول بندي شد.
از آب به عنوان رقیق کننده مرکب و پایین آوردنده گرانروي
استفاده شد و ایزوپروپیل الکل و فعال سطح به جهت پایین
آوردن کشش سطحي به مرکب اضافه شد تا خروج مرکب از
نازل به نحو مطلوب صورت پذیرد .چهار مرکب مختلف با
فرموالسیونهاي متفاوت که از نظر کمک حالل DMF
(5درصد وزني) و از نظر غلظت  PEDOT:PSSیکسان ولي از
نظر غلظت ایزوپروپیل الکل ،آب و نوع فعال سطحي با هم
متفاوت بودند فرمول بندي شدند (جدول  .)1تمامي مرکب
ها به مدت  10دقیقه در اولتراسونیک همزده شدند و سپس
توسط فیلتر سر سرنگي به قطر  0.45میکرومتر و بعد از آن
با فیلتر سر سرنگي به قطر  0.2میکرومتر فیلتر شدند .سپس

 -2تجربی
در این تحقیق زیرایند پلي اتیلن ترفتاالت ( (PETپوشش
داده شده با ایندیوم تین اکساید ) (ITOاز شرکت sigma
 aldrichتهیه شد .محلول  PEDOT:PSSو پلیمر پلي فلورین
 PFOنیز از شرکت  sigma aldrichخریداري شدند .کمک
حالل هاي دي متیل فرمامید  ،ایزو پروپیل الکل و سایر مواد
نیز از کمپاني  merckتهیه شدند .قبل از انجام عملیات الیه
نشاني زیرایندهاي  PET/ITOبه ترتیب با آب دیونیزه،
استون و ایزوپروپیل الکل هر کدام به مدت  10دقیقه در
اولتراسونیک شستشو داده شدند و سپس مدت  10دقیقه نیز
در متانول آزمایشگاهي داخل اولتراسونیک در دماي جوش
متانول 65 ،درجه سانتي گراد ،قرار داده شدند] .[4این کار به

جدول  :1فرمول بندي مرکب هاي الیه حفره
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منظور رفع آلودگي هاي احتمالي مانند گرد و غبار از روي
PET/ITOو براي افزایش انرژي آزاد سطح آن است تا
عملیات الیه نشاني به خوبي انجام شود .در انتها نمونه هاي
شسته شده در دماي  80درجه سانتیگراد به مدت 60
دقیقه خشک شدند .رسانایي  PEDOT:PSSبه میزان زیادي
به حالل هاي افزودني بستگي دارد .مقاومت سطحي
 PEDOT:PSSدر محدوده  350-500Ὠ/cm2گزارش شده
است .رسانایي الیه هاي  PEDOT:PSSبا افزودن حالل هاي
مختلف آلي همچون  NMP، DMF ،DMSOو Polyethylen
 glycolافزایش مي یابد .بررسیهاي انجام شده قبلي نشان
دهنده رسانایي و شفافیت مناسب تر در نمونه حاوي کمک
حالل DMFمي باشد و بدین ترتیب در این تحقیق از این
ماده در فرمولبندي مرکب الیه انتقال حفره دیود نوراني آلي
استفاده شد].[5
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-3نتیجهگیري
کشش سطحي به برآیند نیروهاي منسجم بین مولکول هاي
مایع در سطح مي گویند که سبب مي شود الیه بیروني مایع
به صورت ورقه اي االستیک عمل کند .در حقیقت مولکول
هاي سطح مایع مانند دیگر مولکول ها احاطه نشده اند و با
نیروي کشش سطحي در کنار یکدیگر قرار مي گیرند.
تغییرات ناچیز در کشش سطحي مرکب سبب تغییر قابل
توجه در عملکرد و کارایي مرکب مي شود.
در مرکبهاي جوهرافشان ،کشش سطحي را مي توان با
استفاده از فعال کننده هاي سطحي تنظیم کرد .مرکب هاي
داراي کشش سطحي ساکن خیلي پایین ممکن است سطح
نازل ها را بیش از حد ترکنند و این امر باعث از دست دادن
پایداري در افشاندن مرکب مي شود .از طرف دیگر ،مرکب
هایي که کشش سطحي آن ها خیلي باال است نازلهاي هد
چاپگر را به مقدار مورد نیاز تر نخواهند کرد و این امر باعث
افشاندن ناهماهنگ و نامتناسب مرکب مي گردند و همچنین
این مرکب ها پس از چاپ توانایي تر کردن زیرایندهاي با
انرژي سطح پایین مانند پالستیک ها را ندارند.
فعال سطح ها به طور معمول جهت کاهش کشش سطحي
ساکن به کار گرفته مي شوند مثال با افزودن فعال سطح
Triton X-100و  AOTکشش سطحي کاهش مي یابد.

بر کیفیت تصویر چاپ شده ،یکنواختي فیلم چاپ شده بر
روي زیرایند نیز مهم است .دو عامل مهم و بسیار تأثیر
گذارکشش سطحي و پارامترهاي چاپي بر مورفولوژي
الگوهاي چاپي اثر دارند .به طور کلي  ،چاپ مرکبي با کشش
سطحي باال و در نتیجه زاویه تماس زیاد مي تواند نقاط و
خطوطي را با اندازه کوچکتر نسبت به مرکبي که داراي
خواص مخالف است ،ایجاد نماید..
کنترل مورفولوژي الگوي چاپي ،نقش مهمي در تعیین
مقاومت الکتریکي ،میزان چسبندگي و خواص مکانیکي آن
دارد .الگویي ایده آل است که هیچ گسستگي درآن وجود
نداشته باشد و سطحي هموار به همراه مرزهایي مشخص
ایجاد کند .ایجاد هر نقصي در موارد ذکر شده ،به شدت در
خواص الکتریکي تاثیر مي گذارد .در برخي از کاربردها ،الزم
است براي ایجاد ارتفاع مورد نظر و رسیدن به مقاومت
حداقلي ،چند الیه از مواد رسانا روي هم چاپ شوند.
در این مطالعه مرکبهاي حاوي  PEDOT:PSSبا کشش
سطحي متفاوت بر روي زیرایند شستشو داده شده با انرژي
سطحي  49 dyn/cmچاپ شد و با تغییرات ناچیز کشش
سطحي مرکب تاثیرات قابل توجه در کیفیت و خواص فیلم
تشکیل شده مشاهده گردید .به عنوان مثال چاپ مرکب
حاوي  PEDOT:PSSبا کشش سطحي  32.5 dyn/cmسبب
ایجاد فیلم با کیفیت پایین و غیر یکنواخت شد و با باال بردن
کشش سطحي باعث افزایش کیفیت الیه چاپي شد .از
آنجاییکه همزمان با افزایش کشش سطحي حجم قطرات
مرکب افشانده شده کوچکتر مي شدند کشش سطحي بهینه
حدود  47 dyn/cmبود که عالوه بر ایجاد رزولوشن مطلوب،
حجم قطرات چاپ شده نیز به مقدار مورد نیاز بود.
شفافیت از خصوصیات اصلي دیودهاي نوراني آلي مي باشد،
شفافیت باال در محدوده نور مرئي براي فیلم رساناي چاپ
شده بر پایه  ITOبه عنوان آند و همچنین الیه
 PEDOT:PSSبه عنوان الیه انتقال دهنده حفره مورد نیاز
است .ارزیابي از طریق اندازه گیري طیف انتقالي در محدوده
نور مرئي و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر بررسي شد و به
صورت درصد بیان گردید ( .)%Tبا توجه به شکل  1شفافیت
فیلم هاي چاپ شده در حدود  %90مي باشد که قابل قبول
است.

در چاپ مرکب هاي رسانا و نیمه رسانا بر روي زیرایند عالوه
383
این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه  www.opsi.irمعتبر است.

Downloaded from opsi.ir at 7:42 +0330 on Sunday November 18th 2018

مرکب هاي تهیه شده توسط
تغییر یافته بر روي زیرایند  PET/ITOچاپ شدند.
مرکبهاي تهیه شده با فرموالسیون هاي ذکر شده در7
=pHروي زیرایندهاي PET/ITOفوق به صورت یک الیه ،
سه الیه و پنج الیه چاپ شدند .از آنجا که در مطالعات قبلي
بهترین دما جهت خشک شدن الیه چاپ شده دماي 130
درجه سانتیگراد ذکر شده است] ،[6لذا تمامي نمونه هاي
چاپ شده به مدت  10دقیقه در دماي  130درجه سانتیگراد
در آون خال خشک شد .الیه فعال بر پایه پلي فلورین ()PFO
در غلظت  1میلي گرم در  1میلي لیتر محلول کلرو بنزن
تهیه شد و بر روي  PEDOT:PSSپوشش داده شد و سپس
نمونه هاي پوشش داده شده به مدت  30دقیقه در دماي
 100درجه سانتیگراد در آون خشک شد و در نهایت الیه
کاتد آلومینیوم بر روي آنها الیه نشاني شد.
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شکل  :1شفافیت دیود نوراني آلي منعطف ساخته شده
0.06

در دیود نوراني ساخته شده که الیه فعال آن از  PFOساخته
شده بود ،ولتاژهاي مختلف بین  3.8الي  6.8ولت نوردهي
آبي حاصل گردید .نمودار طیف نشري نور حاصل از این
پلیمر در شکل  2نشان داده شده
است.
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شکل  :2نمودار طیف نشري دیود نوراني آلي حاصل از
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با توجه به رنگ آبي ساطع شده از دیود نوراني آلي ایجاد
پیک نشري در محدودهي تقریبي  400nmتا  500مورد
انتظار بود .همچنین جدول  2اعداد مربوط به مولفههاي
رنگي این دیود نوراني آلي را نشان ميدهد .با توجه به
مقیاس جهاني  ،Labاین اعداد نیز نشان دهندهي نور آبي از
دیود نوراني آلي هستند.

شکل :3نمودار جریان-پتانسیل ()I-V
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همچنین نمودار جریان-پتانسیل ) (I-Vمربوط به دیود
نوراني آلي در شکل  3نشان داده شده است .ولتاژ القا شده
به مقدار یک ولت و با فواصل زماني یک دقیقهاي ایجاد شد.
با توجه به نمودار در ابتدا و در مقادیر ولتاژ پایین ،جریان
کمتري عبور ميکند ولي عبور جریان وجود دارد .با افزایش
ولتاژ مقدار بیشتري از جریان الکتریکي عبور ميکند تا جایي
که در ولتاژ  3.5ولت دیود شروع به نوردهي ميکند و به
همین ترتیب با افزایش ولتاژ اعمالي نوردهي نیز افزایش مي-
یابد.

