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 در سالهای اخیر توجه روز افزونی به توسعهی روشهای جدیدی برای ساخت تراشههای ریزسیاالتی با استفاده از مواد جدیدی از خانواده:چکیده
2 علت اصلی آن ویژگیهای بسیار خوب مواد گرمانرم است که میتواند معایبی که مادهی پلی دی متیل سیلوکسان. شده است،1ی گرمانرمها
 ارزان و سریعی را برای ساخت تراشههای ریزسیاالتی با استفاده از مواد، یک روش ساخت بهینهشده، در این مقاله.) دارد را برطرف کندPDMS(
 از روش ریزماشینکاری لیزری برای.گرمانرم گزارش شده است که برای ساخت آن از روش ریزماشینکاری لیزری و پیوند حرارتی استفاده میشود
 پس از قراردادن الیهها بر روی یکدیگر با استفاده.) استفاده شده استTPU( 4 و فیلم نازک پلی اورتانِ گرمانرم3حکاکی و بریدن صفحات آکریلیک
 آزمایشهای. برای کاربردهای ریزسیاالتی ساخته شده است5از پیوند حرارتی الیهها به یکدیگر پیوند یافته و در نهایت یک ریزشیر کواک
 قابلیت اطمینان و نشتی برای فشارهای مایع و کنترلی مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاند که مشخص شد شیرهای ساختهشده توانایی،تکرارپذیری
 به هدف توسعهی، اثر تداخل عملکرد شیرهای یک کانال روی کانال مجاور نیز، در نهایت. دارا میباشند،مسدودکردن کانال را بدون هیچگونه نشتی
. مورد مطالعه قرار گرفته است6کار برای کاربردهای آزمایشگاه روی تراشه
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Abstract: In recent years, there has been an increasing attention in developing inexpensive and easy microfluidic chips fabrication
techniques using new materials from thermoplastic group. This is because of excellent properties of thermoplastics which can
overcome the issues associated to poly(dimethylsiloxane). In the current investigation, an inexpensive, easy and rapid fabrication
method was introduced and optimized to develop microfluidic chips using thermoplastic materials in which laser micromachining
and thermal fusion bonding were used. Laser micromachining was used for cutting and engraving of poly(methyl methacrylate)
sheets and thermoplastic polyurethane film. After alignment of layers, thermal fusion bonding was used to bond the layers and a
Quack microvalve was successfully implemented for microfluidic applications. Repeatability, reliability and leakage free tests were
done for various liquid and control pressures in which, results show that fabricated microvalve can block liquid channel without any
leakage. Finally, interference effect of a channel’s valves on the neighboring channel was also studied to extend this work for lab on
a chip design and applications.
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در نتیجه ،تراشههای مختلفی ب ا اس تفاده از م واد گرم انرم ب رای

 -1مقدمه
از حدود دو دهه پیش ،پلیمر  PDMSرای جت رین م اده ب رای س اخت
ادوات ریزسیاالتی بوده است که با استفاده از فنآوری حجاری نرم چند

کاربردهای گوناگون از جمل ه ریزمیکس ر [ ،]25 ،24تراش هی ردی اب
متانول [ ،]26تراشههای کروماتوگرافی مایع [ ،]27تولیدکنندهی قطره

الیه 7ساخته میشوند[ .]2 ،1عل ت آن هزین هی ک م س اخت ،فرآین د

[ ]28و شمارندهی سلول [ ]29استفاده شده است .ریزش یرها ،بع د از

ساخت سریع و ویژگیهای االستیکی آن در مقایس ه ب ا ف نآوریه ای

ریزکانالها بنیادیترین المان در تراشه های ریزسیاالتی هستند زیرا در

ساخت بر مبنای سیلیکون و شیشه است [ .]3-5علیرغم مزایای بسیار

عمل ،آزمایشگاه روی تراشه بدون شیرها و کنترلکنن دهه ا ب یمعن ی

ای ن م اده و نق ش آن در توس عه و رش د عل م ریزس یاالت و زیس ت-

اس ت .مراج ع [ ]30-32ان واع ریزش یرهای ریزس یاالتی را در ان واع

ریزسیاالت ،8مطالعات اخیر نشان داده است که دارای یک سری عی وب

فنآوریها مرور کردهان د ک ه عموم اً ب ا اس تفاده از ف نآوری س اخت

ذاتی و غیر قابل حل است که کاربرد تراشههای ساختهشده با این ماده

برمبنای سیلیکن ،شیش ه و  PDMSم یباش ند .بیش ترین روش رای ج

را بهش دت مح دود م یکن د .از جمل ه ( )1ج ذب ق وی و چس بیدن

استفادهشده برای ساخت ریزشیر گرمانرم در سالهای اخیر ،بهکاربردن

هس تند ()2

غشائی (ممبران) از جنس  PDMSبین دو زیربن ای گرم انرم از جمل ه

جذب ملکولهای غیرقطبیده شده و ی ا ب ا قطبی دگی ض عیف (مانن د

آکریلیک [ ،]33پلیمرهای خ انوادهی اولف ین [ ]35 ،34و دیگ ر ان واع

داروها) به داخل بدنه زیربنا [ )3( ]7 ،6نفوذ و عبور ملکولهای بس یار

گرمانرمها [ ]37 ،36بوده است.

ملکولها به سطح زیربنا ،9بهویژه ملکوله ایی ک ه ب زر

کوچک از داخل بدنهی زیربنا به محلول داخل کانال )4( ]9 ،8[ ،ع دم

البته در سالهای اخیر ،محققینی با استفاده از مواد گرمانرم اق دام

سازگاری با محلوله ای آل ی مانن د ات انول و متان ل .بن ابراین از بُع د

به ساختن ریزشیرهای معم والً ب از 22و معم والً بس ته 23ب ا اس تفاده از

آنالیزی ،در هنگام آنالیزهای کمّی یا در هنگام کار با محلوله ای آل ی

زیربنای گرمانرم کردهان د ک ه در آنه ا از م واد پل ی اس تایرن،]38[ 24

باید توجه ویژهای ص ورت گی رد ،زی را بخش ی از م اده در زیربن ا گ م

اتیلن-پروپیلن ترکیبشده با فل ورین[ ،]7ویت ون[ ]39و تِکس ین[]40

میشود یا مادهی دیگری از زیربنا به نمونه مورد نظر اضافه میشود .در

بهعنوان غشاء استفاده شده است که به این نوع تراشهها تمام گرم انرم

نتیجه ،وجود این معایب باعث ایجاد محدودیت جدّی در استفاده از این

میگویند .یکی از انواع ریزشیرهای معموالً باز که در ریزسیاالت کاربرد

ماده برای کاربردهای اندام روی تراشه ،10مطالعات داروی ی ،11مطالع ات

بسیار زیادی دارد ،ریزشیر کواک است که در هیچکدام از مراجعی ک ه

سلولی 12و مهندسی بافت 13میشود []11 ،10 ،7؛ و در نهایت ( )5برای
تجاریسازی نمیتوان روی این ماده به عنوان زیربنا حس اب ب از ک رد،
زیرا اینگونه تراشهها بهشدت مستعد انواع خرابیها و اِعمال انواع نویزها
و آفستها در اندازهگیریها هستند.
اخیراً مواد پالستیکی ،مخصوصاً گرمانرمها [ ،]12بهعنوان جایگزین
مناسبی که میتواند عیوب و کمبودهای مادهی  PDMSرا برطرف کند،
مورد توجه قرار گرفتهاند .گرمانرمها از نظر مکانیکی مستحکم بوده ،ب ا
محیطهای سلولی سازگار بوده و نسبت به هر گونه واک نش ب ا زیس ت
محلولها ،زیست مولکولها (مانند داروها) و سلولها (مخصوصاً سلولی
ها پستانداران) مقاوم هستند .همچنین دارای شفافیت نوری مناسب در
طیف نور مرئی و فرابنفش میباشند ک ه یک ی از الزام ات تراش هه ای
ریزسیاالتی میباشد [ .]15 ،14 ،13 ،7در مقایسه با روشهای مرس وم
ساخت مانند فنآوری سیلیکن و شیشه ،مواد گرمانرم هم م واد ارزان ی
بوده و هم فرآیند ساخت بهمراتب ارزانتر و سادهتری دارند .ب هعن وان
مثال برای انتقال ط رح م وردنظر روی زیربن ایی از ج نس گرم انرم و

موفق به ساخت ریزشیر تمام-گرمانرم شده اند انجام نشده است و علت
آن نیاز به ساخت ریزکانال با سطح مقطع نیمدایرهای بوده است .مزیت
شیر کواک نسبت به دیگر ان واع ش یرها س اختار بس یار س ادهی آن و
قابلیت کوچکسازی و مجتمعسازی آن میباشد.
در این مقاله ،یک روش س اخت ارزان قیم ت و س ر راس ت ب رای
ساخت سریع یک ریزشیر معموالً باز از نوع کواک گزارش خواه د ش د.
هم زیربنا و هم غشاء ای ن ریزش یر ب ا اس تفاده از م واد گرم انرم و ب ا
استفاده از ریزماشینکاری لیزری و پیوند حرارتی ساخته خواه د ش د.
بنابراین از مادهی  PDMSاستفاده نشده اس ت .در بخ ش دوم ،م واد و
تجهیزات مورد نیاز برای ساخت را معرفی میشوند تا در بخش سوم ب ا
استفاده از ایدهی نور لیزر غیرکانونی نحوهی ساخت ریزکان اله ایی ب ا
سطح مقطع نیمدایرهای شرح داد ش ود .در ادام ه ،بخ ش چه ارم ،ب ه
فنآوری ابداعی و بهینهسازی شده برای ساخت تراشههای ریزس یاالتی
تمام-گرمانرم پرداخته خواهد شد .در بخش آخر ،یعن ی بخ ش پ نجم،

ساخت ریزکانال میت وان از روشه ای رونوش ت 14مانن د قال بگی ری

نحوهی راهاندازی یک جهاز آزمایشگاهی 25ساده  ،بهمنظور مشخصهیابی

تزریقی ]17 ،16[ 15و برجستهکاری حرارتی ]18[ 16اس تفاده ک رد ک ه

تراش هه ای س اختهش ده ش رح داده م یش ود و مشخص ات ریزش یر

روشهای ارزان قیمتی به هدف تولید انبوه هستند .همچنین م یت وان

ساختهشده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .عالوه بر ای ن ،اث ر ت داخل

به روش ساخت مستقیم 17مانند ریزماشینک اری لی زری ]19-21[ 18و

عملکرد چند شیر روی ریزکانال همسایه را نیز بررسی خواه د ش د ت ا

ریزمتهکاری ]23 ،22[ 19اشاره کرد که نی از ب ه اس تفاده از تجهی زات

شرایط را برای انتقال ف نآوری روی آزمایش گاه روی تراش ه ب ا تع داد

قالبگیری 20یا حجاری نوری 21ندارند.

باالی ریزشیرها در آن آماده شود.
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 -2مواد و تجهیزات ساخت
از ص فحهه ای گرم انرم از ج نس م ادهی آکریلی ک ( )PMMAب ا
ضخامتهای  1ت ا  3mmو دم ای تب دیل شیش های 26ح دود ،120oC
بهعنوان زیربنا استفادهشده که دلیل استفاده از آن تج اری ب ودن آن و
در دسترس بودنش است .همچنین از اتانول خ الص ب رای تمیزک اری،
کلروفرم برای اصالح سطح کانال به روش حلّ ال (درم ان ش یمیایی،)27
رنگ غذای تجاری به هدف انجام تستهای مشخصهیابی ،آب مقط ر و
صابون مایع (سدیم دودِسیل سولفات )28برای شستش و اس تفاده ش ده
است .این مواد بهصورت تجاری در بازار موجود م یباش ند .ف یلمه ای
نازک ( TPUشرکت بایر )29باضخامت  25µmبهعنوان غش اء (ممب ران)
خریداری شده است .از روش ریزماشینکاری لیزری با استفاده از لی زر
دیاکسیدکربن (شرکت یونیورسال )30برای حکاکی و برش قطعات و در
نهایت از کورهی خالء آزمایشگاهی (شرکت فیشر )31برای انجام فرآین د
پیوند حرارتی استفاده شد.

 -3ریزماشینکاری لیزری و ساخت ریزکانال
از ریزماشینکاری لیزری ب ا اس تفاده از لی زر دیاکس ید ک ربن ب رای
حکاکی و ایجاد ریزکان ال روی زیربن ا و ب رش غش اء در ابع اد دلخ واه
استفاده شده است .نور لیزر دیاکسید ک ربن دس تگاه م وردنظر دارای
طولموج  ،10/6µmبیشینه توان  25Wو بیش ینه س رعت 152/4cm/s
میباشد .شکل  1نمای شماتیک یک نمونه دستگاه لیزر تجاری را نشان
میدهد .برای کار با دستگاه ،طرح موردنظر در یکی از نرمافزارهای رایج
طراحی ( )CADمانند اتوکد 32و کورل دِراو ،33ترسیم شده و پ س از آن
اطالعات به نرمافزار واسط دستگاه لیزر به ن ام  VLSارس ال م یش ود.
نرمافزار واسط ( )VLSطرح ارسالی را به سیگنالهایی برای موتوره ای
سروو جهت  xو  yدستگاه تبدیل میکند .عدسی دستگاه لیزر روی این
سروو موتورها 34نصب شده است و به این وسیله میتوان د ن ور لی زر را
برای جاروب در جهت  xو  yجابجا کند .دس تگاه لی زر اس تفاده ش ده
دارای میز کار متحرک در راستای محور  zاز  0تا  101/6mmنی ز م ی
باشد تا به این وسیله سه درجهی آزادی برای عملیات ماشینکاری ب ه
طراح بدهد [.]41
با توجه به پارامترهای قابلکنترل در این دس تگاه م یت وان از آن
برای برش یا حکاکی قطعهی موردنظر استفاده کرد .معمو ًال شکل سطح
مقطع کانالهای حکاکی شده به ضریب نفوذ حرارتی و ضریبِ شکستِ
نور زیربنا ،35تفکیکپذیری 36ط رح ترس یمش ده در مح یط طراح ی،37
توان ،سرعت ،قابلیت تفکیکپذیری و فرکانس کاری خودِ دستگاه لی زر
بستگی دارد [ .]42 ،41قابلیت تفکیکپذیری دس تگاه یعن ی فاص لهی
بین خطوطی که دس تگاه لی زر م یتوان د ج اروب کن د ک ه ب هدق ت
موتورهای سروو محورهای  xو  yبستگی دارد ک ه در ای ن دس تگاه ب ه
 50µmمیرسد .با توجه به شکل  ،2نح وهی پیم ایش 38دس تگاه لی زر
موردنظر به این صورت است که ،نقطهی ش روع پیم ایش ن ور لی زر از
گوشهی باال سمت چپ خواهد بود و به سمت راس ت حرک ت خواه د
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کرد و پس از پایان یک سطر به سطر پایینی (سطر دوم که با توجه ب ه
قابلیتهای موتورهای سروو حدود  50µmپایینت ر ق رار دارد) رفت ه و
این بار از سمت راست به سمت چپ حرکت م یکن د و مج دداً ب رای
ایجاد طرح به سطر سوم رفته و این بار از سمت چپ به س مت راس ت
حرکت خواهد کرد .بنابراین در ص ورت ایج اد ه ر طرح ی در مح یط
 CADو ارسال آن به نرمافزار  ،VLSدس تگاه لی زر همیش ه در جه ت
محور  xعملیات پیمایش نور لیزر را انجام میدهد.

شکل  :1شماتیک سیستم لیزر دیاکسید کربن استفاده شده برای
شکلدهی زیربناها []26

شکل  )a( :2پیمایش نور لیزر یک الگوی از پیش تعیینشده از خطوط
میباشد که از چپ به راست خط و باال به پایین یک تصویر انجام می
شود )b( ،یک مثال از پیمایش نور لیزر برای ایجاد حرف  Aانگلیسی

با توجه به آزمایشهای انجامشده روی م ادهی آکریلی ک ،متوج ه
شدیم که برای ایجاد یک خط با کمترین ضخامتِ ممکن ک ه دس تگاه
میتواند ایجاد کند ،نور لیزر فقط یک بار آن را جاروب میکن د ک ه در
این حالت شکل سطح مقطع کانال تقریباً مثلثی شکل خواهد ب ود ک ه
پهنا و عمق این کانال به توان و سرعت لیزر بستگی دارد و تفاوتی نمی
کند که جهت خط در محیط  CADدر جهت محور  xباشد یا  .yنتیج ه
ی این آزمایش در شکل  3نشان داده شده است.
در آزمایش دیگر متوجه شدیم که اگ ر ض خامت خ ط در مح یط
 ،CADبرابر مقداری مانند  600µmباشد ،دستگاه لیزر آن را بهص ورت
دیگری تفسیر میکند و با حرکات رفت و برگش تی در جه ت مح ور x
سعی در حکاکی و ایجاد طرح موردنظر را دارد .در این حالت مش اهده
شد که اگر خط طراحیش ده در مح یط  CADباض خامت  600µmدر
جهت محور  xباشد سطح مقطع کانال ایجادشده بهص ورت مس تطیلی
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خواهد شد درحالیکه اگر این خط در محیط  CADدر جه ت مح
باشد سطح مقطع کانال ایجادشده بهصورت مثلثی میشود که علت این
پدیده محدود بودن پیمایش نور لیزر در جهت محور  xها است.

پیادهسازی و مشخصهیابی یک ریزشیر . . .

شد و با تغییر ارتفاع میز کار به حدود  8mmشکل سطح مقطع کانالها
و اندازهی آنها را با استفاده از میکروسکوپ بررسی کردیم که نتیج هی
این آزمایش در شکل  6نشان داده شده است.

شکل  :3نمایی از شکل مثلثی سطح مقطع ریزکانال ایجادشده در اثر
پیمایش یکباره که مستقل از جهت پیمایش لیزر است (اندازه
مقیاس)600µm :

شکل  4نتیجهی این آزمایش را نشان میدهد که در آن ،شکل 4a
طرح ریزکانال در جهت محور  xب وده درح الیک ه در ش کل  4bط رح
ریزکانال در جهت محور  yبوده است .این دو ریزکانال با سرعت ،توان و
تفکیک پذیری یکسان ایجادشدهاند ولی همانطور ک ه مش خص اس ت
یکی دارای سطح مقطع مستطیلی و دیگری مثلثی میباشد.
نور لیزر کانونی دارای یک پروفایل گوسی است که هم ین الگ و را
روی زیربنا حکاکی میکند .همچنین بهعل ت تمرک ز ان ر ی روی ی ک
نقطه مساحت کمتری پوشش دادهشده و عمق بیشتری را حفر میکند.
در حالیکه نور لیزر غیرکانونی بهعلت بازشدن نور ،سطح انر ی کمتری
دارد ،مساحت بیشتری را پوشش میدهد و عم ق حک اکی کم ی دارد
[.]43 ،42 ،28

شکل  :5مقایسهی نور لیزر کانونی و غیرکانونی؛ ( )a,bشماتیک نور
لیزر روی قطعهی مورد نظر )c,d( ،اندازهی نقطهی لیزر )e,f( ،اثر نور
لیزر کانونی و غیرکانونی روی عمق و پهنای کانال حکاکیشده

شکل  :4نمایی از سطح مقطع ریزکانال ساختهشده با توان لیزر و
سرعت پیمایش یکسان؛ ( )aکانال در جهت محور  ،xابعاد کانال برابر
 )b( ،600µm × 350µmکانال در جهت محور  ،yابعاد کانال برابر
( 600µm × 480µmاندازه مقیاس)350µm :

مفهوم نور لیزر کانونی و غیرک انونی در ش کل  5نش ان داده ش ده
است .با توجه به شکل  1و شکل  ،5نور لیزر غیرکانونی را م یت وان ب ا
تغییر ارتفاع میزِ کار دستگاه لیزر (محور  )zایجاد کرد .بهمنظور مطالعه
ی همزمان اثر نور لیزر غیرک انونی و جه ت خط و طراح یش ده در
محیط  ،CADخطی با ضخامت  500µmدر جهت محور  xو  yترس یم
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الزم به ذکر است که ضخامت خط در محیط  CADبراب ر 500µm
بوده است که بهعلت غیرکانونی شدن نور و بازشدن آن ،ابعاد ایجادشده
برای پهنای کانالها حدود  700µmاست .همانطور که مشخص است،
ریزکانالی که طرح آن در محیط طراحی در جهت مح ور  xب ود در اث ر
غیرکانونی شدن نور لیزر بهصورت نیمدایرهای درست میش ود (ش کل
 .)6aهمین آزمایش که برای ریزکان ال در جه ت مح ور  yانج ام ش د
مشخص کرد که ریزکانال ایجادشده حتی پس از غیرکانونی کردن ن ور
لیزر باز هم بهصورت مثلثی خواهد بود (شکل .)6b
ریزکانالهای ایجادشده در شکل  4و شکل  6توس ط ن ور لی زر ب ا
توان ،سرعت و تفکیکپذیری یکسان ایجاد ش ده اس ت و تنه ا تف اوت
آنها جهت ریزکانال طراحیش ده در مح یط  CADو مق دار ( zیعن ی
ارتفاع میز کار) میباشد که در شکل  4مق دار ارتف اع براب ر  0mmو در
شکل  6این مقدار برابر  8mmبوده است .بن ابراین در آزمایش ی دیگ ر
اقدام به تغییر ارتفاع میز کار نم ودیم ک ه در آن مش خص ش د می زان
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انحنای سطح مقطع کانال به مقدار ارتفاع می ز ک ار بس تگی دارد و ب ا
کنترل سرعت و توان لیزر میتوان عمق کانال را تعیین نمود (شکل .)7

پیادهسازی و مشخصهیابی یک ریزشیر . . .

شکل سطح مقطع آن دارای اهمیت چندانی نیست .میزان توان ،سرعت
و ارتفاع میزکار دستگاه لیزر بهگونهای تنظیم شد ت ا پهن ای ریزکان ال
مایع حدود  575±25µmبا عم ق  120µmب ه دس ت آی د در نهای ت،
محفظهی دایرهای شکل شیر حدود  2mmدر نظر گرفته شده است.

شکل  :6نمایی از سطح مقطع ریزکانال ساختهشده با توان لیزر و
سرعت پیمایش یکسان ،ارتفاع میز کار برابر  8mmاست؛ ( )aکانال در
جهت محور  ،xابعاد کانال برابر  )b( ،700µm × 225µmکانال در جهت
محور  ،yابعاد کانال برابر ( 700µm × 400µmاندازه مقیاس)330µm :

شکل  7نمایی از سطح مقطع ریزکانالهای ساختهشده روی زیربنا
در ارتفاعهای مختل ف را نش ان م یده د ک ه در آن ت وان ،س رعت و
تفکیکپذیری دستگاه لیزر برای تمامی کانالها مقداری ثابت و یکسان
بوده است.کامالً مشخص است که با تغییر ارتفاع می ز ک ار و ب ه عل ت
بازشدن نور لیزر ،پهنای ریزکانال به م رور بیش تر و عمقش ان کمت ر و
کمتر میشود .در این تحقیق ،از نور لیزر ک انونی ب رای ب رش زیربن ا و
غشاء در ابعاد دلخواه؛ و از نور لیزر غیرکانونی برای حکاکی سطح زیربنا
و ایجاد ریزکانالهایی با سطح مقطع نیمدایرهای استفاده شده است.

شکل  :7نمایی از سطح مقطع ریزکانالهای ساختهشده با توان لیزر و
سرعت پیمایش یکسان ،ارتفاع میز کار ( )Zمتغیر است؛ ( )aارتفاع
برابر  )b( ،2mmارتفاع برابر  )c( ،6mmارتفاع برابر  )d( ،10mmارتفاع
برابر ( 14mmخط مقیاس)300µm :

 -4طرح و فرآیند ساخت پیشنهادی
 -1-4طرح ساخت و نحوهی عملکرد
شکل  8شماتیک دو بعدی و سه بعدی ریزشیر کواک را نشان میدهد.
تراشهی مورد نظر از سه الیه ساخته شده است که غشاء از جنس TPU
بوده و بین دو زیربنا از جنس آکریلی ک ق رار دارد .الی هی زی رین ک ه
ریزکان ال م ایع در آن ق رار دارد را الی هی م ایع و الی هی ب االیی ک ه
ریزکانال هوا در آن قرار دارد را الیهی کنترل نامیده میشود.
شیر کواک ،یک شیر دو حالته است یعنی تنها باز و بستهب ودن آن
دارای اهمیت است .غشاء توسط هوای تمیز یا گاز نیترو نِ فش رده و از
طریق الیهی کنترل تحریک میشود و مانع عبور م ایع از کان ال م ایع
میشود (شکل  8aو .)8b
برای مقایسهی عملکرد شیرها در یک فرآیند ساخت ،در عمل پنج
شیر با مشخصات یکس ان در ی ک تراش ه ق رار خواه د گرف ت ک ه در
قسمت نتیجه به بررسی آنها پرداخته خواهد ش د .از کان ال ب ا س طح
مقطع نیمدایرهای برای الیهی مایع استفاده خواهد ش د و ب رای کان ال
کنترل میتوان از سطح مقطع مستطیلی یا مثلثی اس تفاده ک رد زی را
هدف از ایجاد آن ،تنها رساندن فشار گاز به محفظهی شیر برای اعمال
فشار به غشاء و بستن کانال نیمدایرهای زیر محفظ ه اس ت ،در نتیج ه
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شکل  )a,b( :8شماتیک عملکرد ریزشیر در حالت باز و بسته )c( ،مدل
سه بعدی و نمای ایزومتریک تراشهی طراحیشده )d( ،نما از باالی
تراشهی طراحیشده

 -2-4فرآیند ساخت پیشنهادی
شکل  9شماتیک مفهومی مراح ل س اخت پیش نهادی ب رای س اخت
تراشههای ریزسیاالتی را نشان میدهد .ابتدا ،ریزکانالهای مایع و ه وا
توسط دستگاه لیزر روی زیربناها حکاکی میش وند ،س سس غش اءها و
زیربناها (الیههای مایع و کنترل) بهوسیلهی لیزر بریده میشوند (شکل
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 .)9aپس از انجام ریزماشینکاری لیزری ،سطح کان اله ا دارای زب ری
بسیار زیادی است و باید سطح کانالها به هدف ک اهش زب ری اص الح
شود [ ]44که در این مقاله از روش اصالحِ س طح توس ط بخ ار حلّ ال
استفاده شده است.
قبل از شروع فرآیند اصالحِ سطحِ زیربناها توسط بخار حلّال ،بای د
آنها را شستشو داد تا ذرات و برادههای باقیمان ده روی س طح زیربن ا
پس از عملیات ریزماشینکاری پاک شوند .برای ای ن ک ار زیربناه ا ب ا
استفاده از محلول آب و سدیم دودِسیل سولفات شستشو داده شده و با
آب مقطر آبشویی میشوند و توسط گاز نیترو ن ،خش ک م یش وند.
سسس ،با اتانول خالص مجدداً شستشو داده شده و توسط گاز نیت رو ن
خشک میشوند .بنابراین ،برای اصالح و درمان سطح 39ریزکاناله ا ب ه
روش شیمیایی و حرارتی ،با استفاده از دستورالعمل ارائ هش ده توس ط
اوگیلویه و همکاران [ ،]44الیهها به مدت  4ال ی  5دقیق ه در مع ر
بخار کلروفرم قرار داده شده و بالفاصله آنها را به م دت  30دقیق ه در
کوره (دمای  )70oCمنتقل ک رده و پ س از آن در ط ی  20دقیق ه ب ه
دمای اتاق خنک سازی میشوند ت ا فرآین د درم ان حرارت ی 40پ س از
درمان شیمیایی تکمیل ش ود (ش کل  .]44[ )9bپ س از آن ،زیربناه ا
مجدداً توسط دستمال آغشته به اتانول خالص شستشو داده میشوند و
بهمنظور انجام درمان حرارتی آنه ا را ب ه م دت ح داقل  8س اعت در
کورهی خالء (  -210kPaو  )80oCق رار داده و ط ی م دت  30دقیق ه
خنکسازی میشوند تا اثر هرگونه مواد ش یمیایی باقیمان ده در داخ ل
بدنهی 41زیربناها پاک شود [.]40
سسس ،به هدف آمادهس ازی نه ایی س طوح الی هه ا ب رای انج ام
عملیات پیوند ،غشاء و زیربناها توسط دستمال آغشته با اتانول خ الص
شستشو داده میشود .این تمیزکاریِ مجددِ زیربناها باعث میش ود ت ا
مواد شیمیایی که در مرحلهی قبل از داخل بدنهی زیربن ا روی س طح
آن تجمع پیدا کردهاند از بین بروند و سطحی بسیار تمیز و آم ادهای را
برای پیوند حرارتی ایجاد کند .بعد از آن ،برای از بینرفتن اثر اتانول از
روی سطح زیربناها و بدنهی غشاء  25میکرومتری ،آنها را در ک ورهی
خالء ( -210kPaو  )50oCبه مدت  100الی  120دقیقه ق رار داده ت ا
عالوه بر تمیزک اری نه ایی س طح زیربناه ا ،اث ر باقیمان دهه ای م واد
شیمیایی فراّر از داخل و سطح غشاء پاکسازی شود (شکل .)9c
در یک آزمایش مشاهده شد ( شکل  )10که در صورت عدم انج ام
این مرحله از شستشو و درمان حرارت ی ک ه ب ه م دت  100ال ی 120
دقیقه است ،پس از انجام فرآیند پیوند حرارت ی حب ابه ا و لک هه ای
هوایی بین الیههای زیربنا و غشاء ایجاد میشود ک ه در ص ورت ازدی اد
این حبابها و لکههای ه وایی کیفی ت پیون د حرارت ی بس یار ض عیف
خواهد شد بهطوریکه عالوه بر نشتی کانال به بی رون ،ب ا کم ی فش ار
الیههای تراشه بهراحتی از یکدیگر باز میشوند.
به هدف پیوند حرارتی ،الیهها روی یکدیگر ت راز و تنظ یم ش ده و
تراشهها بین دو اسالید شیشهای قرار داده م یش وند ت ا توس ط گی ره
محکم نگه داشته شوند (شکل .)9d
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شکل  :9شماتیک مفهومی فرآیند ساخت؛ ( )aحکاکی و برش الیهها و
شستشو )b( ،درمان شیمیایی و شستشو )c( ،درمان حرارتی و
شستشو )d( ،تراز کردن الیهها و پیوند حرارتی )e( ،فرآیند
خنکسازی برای داشتن محصول نهایی

پس از آن ،تراشهها را به مدت یک ساعت در کوره خالء و با فش ار
 -210kPaو دم ای  130oCق رار داده و پ س از آن ،وارد مرحل هی
خنکسازی میشویم (شکل  .]13[ )9eدر فرآیند خن کس ازی ،ب رای
اینکه پیوند الیهها دچار مشکل (بازشدن الیهها یا ایجاد لکههای هوایی
بین الیهها) نشود ،تراشهها به مدت  40دقیقه از دم ای ب اال ب ه دم ای
 50oCبه آهستگی خنک سازی میشوند .الزم بهذکر اس ت در ص ورتی
که از دماهای بیشتر ،مدت زمان بیشتر یا نیروی بیشتری برای روی هم
نگهداشتن الیهها استفاده شود ،بدون آنکه ت ثثیر مثبت ی داش ته باش د
باع ث تخری ب ی ا اعوج اج ریزکان اله ا م یش ود .پ س از عملی ات
خنکسازی ،تراشهها دارای پیوند بسیار محکمی خواهند بود و آمادهی
استفاده هستند.

شکل  :10وجود حبابها و لکههای هوایی بین الیههای تراشه ،ناشی از
عدم شستشو و درمان حرارتی  120-100دقیقهای
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 -5نتایج
 -1-5جهاز آزمایشگاهی
شکل  11شماتیک و نمونهی واقعی جهاز آزمایشگاهی پیادهسازی شده
برای کنترل دستی شیرها و مشخصهیابی آنها را نشان م یده د .گ از
نیرو ن با استفاده از ش یلنگه ای مربوط ه ب ه ش یرهای س لونوئیدی
(شرکت فستو )42متصل شده است .خروجی این شیرهای سلونوئیدی با
استفاده از ش یلنگه ای ش فافی از ج نس ت ایگون 43ب ا قط ر داخل ی
( 508µmشرکت کوله پارمر )44به تراشههای ریزس یاالتی متص ل م ی
شود .برای کنترل فشار گاز اعمالی از رگوالتورهای معمولی موج ود در
آزمایشگاه استفاده ش د .ب رای کنت رل ش یرهای س لونوئیدی قس مت
الکتریکی آنها به دو صفحه کلید مجزا (یکی برای کنترل مایع و دیگری
برای کنترل گاز) متصل شده است .صفحه کلیدها از طریق س یمه ایی
به منبع تغذیه متصل شدهاند.

پیادهسازی و مشخصهیابی یک ریزشیر . . .

آب مقطر (با نسبت حجمی  ،)50:1پر شدهاند تا ع الوه ب ر مش اهدهی
کیفیِ نشتیِ الیههای تراشهی ساختهش ده ،آن را ب رای مشخص هی ابی
آماده کرده باشیم .تمامی آزمایشهای مشخصهیابی در دمای اتاق انجام
شده است .در حین انجام آزمایشها ،با اعمال فشار گ از ب ه محفظ هی
حاوی مایع ،مایع از طریق لول هه ا وارد تراش ه ش ده پ س از عب ور از
ریزکانال از تراشه خارج میشود .ب همنظ ور ان دازهگی ری ن ر جری ان
نشتی ،سرعت مایع عبوری از لول هی خروج ی ط ی ی ک م دت زم ان
مشخص اندازهگیری شده و از طریق آن ن ر جری ان نش تی محاس به
شده است.
 -2-5مشخصهیابی ریزشیر
با توجه به توضیحات قسمتهای قبل ،به ه دف بررس ی مق دار نش تی
شیرهای ساختهشده در یک فرآیند ساخت ،پ نج ش یر در مس یر ی ک
ریزکانال ،بهصورت سری س اخته ش دهان د ک ه در ک ل ی ک تراش ه را
تشکیل میدهند .هر کدام از اندازهگیریهای انجامشده ،سه ب ار تک رار
شدهاند تا از تکرارپذیری 46نتایج اطمین ان حاص ل ش ود .ش کل  12aو
 12bنمایی از تراشهی ساختهشده در حین آزمایشهای مشخصهیابی را
نشان میدهد .در ابتدا قدرت پیون د حرارت ی الی هه ای تراش ه ،م ورد
مطالعه قرار گرفت که با اعمال فشار  410kPaبه کان ال م ایع و کان ال
کنترل به مدت  5ساعت مشخص شد تراشهها بدون ه ی مش کلی (از
بابت پارهشدن غشاء ،ترکیدن یا باز شدن الیهها ،)47کار میکنند.

شکل  )a( :11نمای شماتیک و )b( ،نمونهی واقعی جهاز آزمایشگاهی
پیادهسازی شده برای کنترل دستی و مشخصهیابی ریزشیرها

بهمنظور مشاهدهی دقیق تراشهها ،عکسبرداری و فیلمب رداری در
حین انجام آزمایش از یک میکروسکوپ تجاری (شرکت لیکا )45و ی ک
میکروسکوپ دستس از (ک ه متش کل از دورب ین گوش ی هم راه ،لن ز
مخصوص و سه پایه نگهدارنده میباشد) اس تفاده ش ده اس ت .قب ل از
شروع آزمایشها ،کانالها بهوسیلهی رنگِ غذایِ تجاریِ رقی قش ده ب ا

Serial no. 85

شکل  )a, b( :12ریزشیرهای ساختهشده تحت آزمایشهای مشخصه
یابی )c( ،وضعیف شیر در حالت باز زیر میکروسکوپ )d( ،وضعیت شیر
در حالت بسته زیر میکروسکوپ وقتیکه فشار مایع برابر  13kPaو
فشار گاز روی شیر برابر  210kPaاست
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به هدف بررسی و مشخصهیابی عملک رد ریزش یرها ،آنه ا را بای د
مورد آزمایش نشتی 48قرارداد .در این آزمایش فشار مایع  13kPaو نر
جریان نش تی را ب رای فش ارهای گ از  245 ،210 ،175 ،140 ،105و
 280kPaاندازهگی ری ش د .ش کل  12cو  12dنم ایی از ریزش یرهای
ساخته شده در هنگام آزمایش نشتی برای دو حالت باز و بس ته را زی ر
میکروسکوپ ،نشان میدهد که در آن فشار مایع برابر  13kPaاست.
در این حالت ،هنگامیکه تم امی ش یرها ب از بودن د ن ر جری ان
عبوری از ریزکانال مایع (نر جریان آزاد) براب ر ( 180µL/minمع ادل
 ) 10/8mL/hبود که این نر جری ان ب رای قس مت اعظ م کاربرده ای
ریزسیاالتی کافی است .همانطور که در شکل  13مشخص است ،ن ر
جریان نشتیِ عبوری از ریزشیرها با افزایش فش ار گ از کان ال کنت رل،
کاهش مییابد ،بهطوریکه درنهایت در فشار گاز  210kPaکانال بهطور
کامل بسته شده و نر جریان نشتی صفر میشود.

پیادهسازی و مشخصهیابی یک ریزشیر . . .

در ادامه ،به هدف بررسی اثر خزش غش اء در عملک رد ریزش یرها،
وقتی فشار مایع برابر  35kPaبود ،هر کدام از شیرها بهصورت انف رادی
به مدت  24ساعت بسته نگه داش ته ش دند .در ای ن آزم ایش ،تم امی
ریزشیرها توانستند عملکرد موفقیتآمی ز و ب ا اطمین انی 49از آزم ایش
نشتی را از خود نشان دهند .این ویژگی دارای اهمیت فراوانی است زیرا
در یک تراش هی ریزس یاالتی امک ان دارد بع ی از ش یرها ب ه م دت
طوالنی بسته باشند درحالیکه دیگر شیرها مدام باز و بسته میشوند.

شکل  :14نمایی تراشه از باال ،زیر میکروسکوپ؛ ( )aوضعیت شیر در
حالت باز )b( ،وضعیت شیر در حالت بسته وقتیکه فشار مایع برابر
 35kPaو فشار گاز روی شیر برابر  245kPaاست

شکل  :13مشخصهیابی نرخ جریان نشتی نسبت به فشار گاز اعمالی
به الیهی کنترل ریزشیرها (فشار مایع)13kPa :

بهمنظور مطالعهی بیشتر ریزشیرهای س اختهش ده ،آزم ایش ن ر
جریان نشتی را برای فشار مایع  35kPaنیز تکرار شد .شکل  14نم ایی
از ریزشیرها را زیر میکروسکوپ نشان میدهد .همانطور ک ه مش خص
است در اثر فشار بسیار زیاد مایع در ناحیهی محفظهی شیر غشاء کمی
به سمت باال منحرف شده و مایع در محفظ ه جم ع ش ده اس ت و ب ه
همین دلیل این ناحیه قرمز رنگ دیده میشود .در این آزمایش زم انی
که تمامی شیرها باز بودند نر جریان عبوری از ریزکانال م ایع ح دود
( 350µL/minمعادل  )21mL/hبود که نر جریان بسیار زیادی است.
شکل  15نتیجهی این آزمایش را نشان میدهد .چنانچه مش خص
است شیرها با فشار  245kPaتوانستند کانال را مسدود کنن د .الزم ب ه
ذکر است که در این حالت یک ی از پ نج ش یر در فش ار  245kPaنی ز
نشتی داشت و در فشار  280kPaمیتوانست کانال را مسدود کند ای ن
اتفاق بهدلیل خطاهای ساخت میباشد که امری طبیعی است .ازآنجایی
که باز یا بسته بودن شیر کواک مهم است ،میتوان نتیجهگیری کرد که
فشار هوای الزم ب رای مس دودکردن م ایع ب ا فش ار  13kPaو 35kPa
بهترتی ب براب ر  210kPaو  245kPaاس ت و در ص ورت ع دم اعم ال
تحریک روی کانال کنترل ،شیرها باز ب وده و م ایع ب ا بیش ترین ن ر
جریان از داخل ریزکانال عبور خواهد کرد.
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شکل  :15مشخصهیابی نرخ جریان نشتی نسبت به فشار گاز اعمالی
به الیهی کنترل ریزشیرها (فشار مایع)35kPa :

 -3-5بررسی اثر تداخل
در طراحی آزمایشگاه روی تراشه یا مدارات مجتمع ریزسیاالتی ،50اغلب
الزم است تا کانال کنترل از روی یک یا چندین کانال مایع عب ور کن د
تا به ریزکانال مایع موردنظر برسد .تسهیم کنندههای 51ریزسیاالتی یک
نمونهی رایج از این حالت هستند .با توجه به ش کل  ،16مالحظ ه م ی
گردد که برای عبور مایع از کان ال ش ماره  3ب ه خروج ی ،کان اله ای
کنترلی باید با یک ترکیب خاصی فعال یا غیرفعال بشوند ت ا ش یرهایی
که بر سر راه هر ریزکانال مایع قرار دارند را بسته یا باز کنند.
کانالهای کنترلیایی که فعال هستند مقداری ت داخل روی کان ال
مایع شماره  3ایجاد میکنند که با توجه به شکل  16bو  3بیت ب ودن
تسهیمکننده ،سه کانال کنترل با کانال مایع شماره  3تداخل دارند .ب ه
هدف مطالعه و بررسی اثر تداخل دو کانال مایع روی یکدیگر ،یا کان ال
مایع و کانال کنترل روی یکدیگر ،سه طرح مورد بررسی قرار گرفتهان د
که در ادامه به تشریح آنها پرداخته خواهد شد.
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پنج ریزشیر ،با فاصلهی حدود  5/5±0/3mmاز یکدیگر ،روی کانال سیز
قرار دارند که کانالهای کنترل آنها از روی کانال قرمز عبور م یکنن د.
عر و عمق کانالهای کنترلی متفاوت است که در ادام ه ب ه تش ریح
جزئیات آنها پرداخته خواهد شد .ای ن تراش هه ا ب ا اس تفاده از جه از
آزمایشگاهی تشریحشده در قسمتهای قبل ،راهاندازی شدهان د و ن ر
جریان مایع در هر دو کانال مایع براب ر ب ا  50µL/minدر نظ ر گرفت ه
شده است .اثر بسته (روشن) شدن هر کدام از شیرها (یا همهی آنها) با
فشار تحریک  105kPaو  210kPaروی نر جریان کان ال قرم ز م ورد
مطالعه قرار گرفته است.
 -1-3-5طرح اول

شکل  )a( :16نمایی از عبور سه کانال کنترلی از روی یک کانال مایع،
( )bشماتیک یک تسهیمکنندهی استفادهشده در یک مدار مجتمع
ریزسیاالتی []45

شکل  17این طرحها را به هم راه نمون ه تراش هی س اختهش دهی
تحت آزمایش نشان میدهد .در هر سه طرح ،دو ریزکانال برای مایع با
اندازهی یکسان در نظر گرفته شده است که با فاصلهی ح دود 3/5mm
از یکدیگر ساخته شدهاند و با رنگ قرم ز و س بز پُ ر ش دهان د .ع ر
کانالهای مایع ساختهشده حدود  575±25µmمیباشد.

در طرح اول ،پهنای کانالهای کنترل ،بهترتیب از چپ به راس ت براب ر
با  400 ،300 ،200 ،100و  500µmاست و عمق آنها بهط ور یکس ان
برابر با  300µmدر نظر گرفته شده است (شکل  .)17aبررسی ت داخل
نشان داد که مایع سبز رنگ غشاء را ب اال زده و از درون کان ال کنت رل
 400 ،300و  500µmعب ور ک رده و وارد کان ال قرم ز رن گ ش د.
همچنین ،مشاهده شد که روشن یا خاموش بودن ریزشیرها تثثیری در
جلوگیری از تداخل مایع دو کانال قرمز و سبز ندارد .برای ریزشیرهایی
که پهنای کانال کنترل آنها  100و  200µmبود هیچگون ه نش تیای ی
بین دو کانال مایع از طریق آنها مشاهده نش د .در نتیج ه در ادام ه ب ه
بررسی بیشتر این دو نوع کانالِ کنترل پرداخته خواهد شد.
 -2-3-5طرح دوم
در طرح دوم ،پهنای کانال کنترل ب رای تم امی ش یرها براب ر 100µm
است ولی عمق کانالها بهترتیب از چ پ ب ه راس ت براب ر ،150 ،100
 400 ،200و  600µmدر نظ ر گرفت ه ش ده اس ت (ش کل  .)17bدر
نتیجه ،نسبت عر کانال مایع به کانال کنترل حدود  5/5میباشد.
نتیجهی آزمون تداخل در جدول  1تشریح شده است .با توج ه ب ه
جدول  ،1مشخص است که اگ ر ه ر پ نج ش یر کان ال س بز ب ا فش ار
 210kPaبسته (روشن) باشند ،تثثیری روی نر جریان کانال همس ایه
(قرمز) ندارند .همچنین ،تداخلی بین مایع کانال قرم ز ب ا م ایع کان ال
سبز از طریق کانال کنترل سبز مش اهده نش د .ب هع الوه ،اس تقالل از
اندازهی عمقِ کانالِ کنترل نیز نشان داده شد ،زیرا عمقه ای مختل ف
کانالهای کنترلی تثثیری در عملکرد شیرهای کانال سبز یا ت داخل دو
کانال مایع ،نداشته است.
جدول  :1بررسی اثر تداخل کانال مایع و کانال کنترل در طرح دوم
حالت

شکل  :17بررسی اثر تداخل در تراشههای ریزسیاالتی با توجه به فن
آوری ساخت پیشنهادی؛ ( )aطرح اول )b( ،طرح دوم و سوم)c( ،
نمونه تراشهی ساخته به هدف بررسی اثر تداخل
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1
2
3
4

وضعیت شیرها
تمامی شیرها خاموش
هر کدام از شیرها با فشار هوای  105kPaروشن باشند
تمامی شیرها با فشار هوای  105kPaروشن باشند
تمامی شیرها با فشار هوای  210kPaروشن باشند

نر جریان کانال
قرمز ()µL/min
50
50
50
50
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این موضوع امکان پذیر بودن استفاده از فنآوری تم ام-گرم انرم ب رای
استفاده در تراشههای پیچیده مانند آزمایش گاه روی تراش ه و م دارات
مجتمع ریزسیاالتی را نشان میدهد.
 -3-3-5طرح سوم
طرح سوم در اصل شبیه ط رح دوم اس ت ب ا ای ن تف اوت ک ه پهن ای
کانالهای کنترل برابر  200µmدر نظر گرفته شدهاند و عمق کان اله ا
مانند طرح دوم است ،در نتیجه نسبت عر کانال مایع به عر کانال
کنترل حدود  3است (شکل .)17b
نتیجهی مطالعات در جدول  2تشریح ش ده اس ت .در ای ن تراش ه
هیچگونه تداخلی بین کانال مایع سبز و کانال مایع قرمز مشاهده نشد.
همچنین ،مالحظه میگردد که در صورت روشنبودن سه شیر ت داخلی
بین کانالهای کنترل سبز با کانال مایع قرمز ر نخواهد داد .درح الی
که در صورت بسته بودن هر پنج شیر کانال سبز ،مق داری اخ تالف در
نر جریان کانال قرمز مش اهده م یش ود و ای ن موض وع مح دودیت
استفاده از تعداد کانالهای کنترل عبوری با عر  200µmاز روی یک
کانال مایع را نشان میدهد.
جدول  :2بررسی اثر تداخل کانال مایع و کانال کنترل در طرح سوم
حالت
1
2
3
4
5

وضعیت شیرها
تمامی شیرها خاموش
هر کدام از شیرها با فشار هوای  105kPaروشن باشند
تمامی شیرها با فشار هوای  105kPaروشن باشند
سه عدد از شیرها با فشار هوای  210kPaروشن باشند
تمامی شیرها با فشار هوای  210kPaروشن باشند

نر جریان کانال
قرمز ()µL/min
50
50
50
50
48/2

 -6جمعبندی و مقایسه
در این مقاله ،ی ک روش س اخت ن وین ،ارزان و قاب ل اطمین ان ب رای
ساخت سریع و آسان تراشههای ریزسیاالتی تمام-گرمانرم با استفاده از
زیربنای آکریلیک و غشاء  TPUرا ارائ ه ک ردیم .ای ن م واد ،ع الوه ب ر
شفافیت نوری ،مقاومت مک انیکی ب اال و زیس ت س ازگاری ،ب هص ورت
تجاری در بازار موجود میباشند و با پرداخت هزینهی کم در دس ترس
هستند .در روش ساخت پیشنهادی ،با استفاده از غیرکانونی کردن ن ور
لیزر توانستیم کانالهایی با سطح مقطع نیمدایرهای بس ازیم .در ادام ه،
برای تکمیل فرآیند ساخت با استفاده از پیون د حرارت ی الی هه ا را ب ه
یکدیگر چسبانده و ساخت تراشه را کام ل ک ردیم .ب ا اس تفاده از ای ن
روش ساخت چند ریزشیر را در یک تراش ه مجتم عس ازی ک رده و ب ا
استفاده از جهاز آزمایشگاهی نصبشده ،مورد مطالعه قرار گرفت.
آزمون تکرارپذیری در مشخصهیابیها لحاظ شده است که مشخص
شد به ازای فشار کنترلی  210kPaمیتوان جریان مایع با فشار 13kPa
را مسدود کرد .همین آزمایش برای فشار مایع  35kPaتک رار ش د ک ه
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نشان داد میتوان کان ال را ب ا فش ار کنترل ی  245kPaمس دود ک رد.
همچنین ،آزمون مقاوت پیون د حرارت ی ( ب ا فش ار  ،)410kPaآزم ون
نشتی طوالنی مدت و آزمون نشتی ب ا فش ار ب اال ( )35kPaنی ز م ورد
بررسی قرار گرفته شد .در نهای ت اث ر ت داخل دو کان ال م ایع مج اور
یکدیگر؛ یا یک کانال کنترلی ب ا کان ال م ایع مج اور م ورد بررس ی و
مطالعه قرار گرفت تا حدود اندازههای عر و عمق کانال کنترل ب رای
طراحی و پیادهسازی آزمایشگاه روی تراشه بهدست آی د .نت ایج نش ان
داد که برای جلوگیری از هر گونه اثر تداخل دو کانال مایع یا دو کانال
مایع و کنترل روی یکدیگر باید عر کانال کنترلی کمت ر از 200µm
باشد.
در مقایسه با کارهای گذش ته ،و و همک اران [ ]38ب ا اس تفاده از
غشاء  25µmاز جنس پلی اس تایرن موف ق ب ه س اخت ی ک ریزش یر
معموالً بسته شده که در آن از فشار منفی برای بازشدن شیر و از فشار
مثبت برای بستن شیر استفاده شده است .این ریزشیر توسط متهکاری
زیربنا و پیوند شیمیایی ساخته شده اس ت .در حالیک ه رِن و همک اران
[ ]7همان ریزش یر را ب ا اس تفاده از غش اء  15میکرومت ری از ج نس
اتیلن-پروپیلنِ ترکیب شده با فلورین ساخته است ک ه فرآین د س اخت
بهمراتب س ختت ری دارد و از دماه ای ب اال (ب االتر از  )250oCب رای
عملیات پیوند و قالبگیری استفاده کرده اس ت .اوگیلوی ه و همک اران
[ ]39یک ریزشیر معموالً بسته با استفاده از غشایی از جنس ویتون ب ا
ضخامت  250µmساخته است که در آن برای بستن کانال از فشارهای
بهمراتب بیشتری استفاده شده است .ایراد روش ساخت بهکاربردهش ده
برای این مرجع ،استفاده از ترکیب روش شیمیایی و پالسما برای انجام
عملیات پیوند میباشد که بهمراتب سختتر ،طوالنیتر و گرانتر از پیوند
حرارتی است.
با توجه به مطالعات نویسندگان ،در هی کدام از مراجعی که موف ق
به ساخت ریزشیر تمام-گرمانرم 52شدهاند از مادهی  TPUو کاناله ایی
به سطح مقطع نیمدایرهای برای ساخت ی ک ریزش یر ک واک اس تفاده
نشده است .در این مقاله اثبات شد که با استفاده از ای دهی غیرک انونی
کردن نور لیزر میتوان ریزکانالهایی با سطح مقطع نیمدایرهای ایج اد
کرد .با توجه به ن وع م واد انتخ ابش ده یعن ی ب ا زیربن ایی از ج نس
آکریلیک و غشائی از جنس  TPUبهینهسازی فرآین د س اخت ،امک ان
پذیر است و میتوان ریزشیرِ کواک را با موفقیت پیادهسازی و مشخصه
یابی نمود.

سپاسگزاری
این پرو ه در گروه تحقیقاتی « اندام روی تراشه » به مدیریت دکتر یو
شرایک انگ (آزمایشگاه خادم حسینی) در دانشکدهی پزشکی دانشگاه
هاروارد و مؤسسهی فنآوری ماساچوست ،کشور آمریکا ،پیادهسازی
شده است .لذا نویسندگان این مقاله مراتب قدردانی و تشکر خود را از
دانشگاههای مربوطه ،دکتر یو شرایک انگ و دکتر علی خادم حسینی
اعالم میدارند.
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