Wytwarzanie polimerowych mikro- i nanostruktur planarnych
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W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nowymi metodami nano- i
mikrostrukturyzacji polimerów, ze względu na zwiększającą się popularność zastosowań
materiałów polimerowych lub bazujących na materiałach polimerowych, w fotonice [1],[2].
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się polimerowe czujniki i bioczujniki zwłaszcza w
tanich jednorazowych układach POCT – point-of-care. Przemysł fotoniczny wymaga nie
tylko tanich materiałów ale także tanich i wydajnych technologii wytwarzania komponentów.
Szeroko rozumiane materiały polimerowe to platforma materiałowa, która może zawierać
zarówno komponenty pasywne jak i aktywne, ze względu na szeroką gamę dodatkowych
funkcji, które można dodać do materiału. Poprzez modyfikacje, mieszanie i domieszkowanie
polimery nie tracą cech polimeru, a jednocześnie zyskują nowe funkcjonalności.
W przedstawionej pracy prezentujemy wytwarzanie struktur polimerowych w procesach
standardowych opartych na litografii i/lub trawieniu, w procesach opartych na imprincie (do
wytwarzania czujników optycznych zastosowane do materiałów wytwarzanych także metodą
zol-żel) oraz wytwarzanie elementów za pomocą nowej metody wytwarzania nano- i
mikrostruktur opartej na polimeryzacji cieczy jonowych pod wpływem wiązki elektronowej i
jonowej [3]. Niska prężność par cieczy jonowych umożliwia zastosowanie metod
próżniowych i umieszczenie warstwy cieczy w komorze mikroskopu elektronowego z wiązką
jonową. Materiał ten nie potrzebuje dodatkowego rozpuszczalnika w celu uzyskania cienkiej
warstwy, co może być istotne w wielu procesach technologicznych. Wysoka rozdzielczość
mikroskopu elektronowego, i sam rozmiar wiązki umożliwia wytwarzanie struktur o
rozmiarach nanometrycznych. Sama ciecz lub mieszanina polimeryzacyjna osiąga nową
funkcjonalność, taką jak zmiana współczynnika załamania lub emisja światła poprzez
domieszkowanie nanokryształami lub luminoforami..
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