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 شکل در پليمر پليمتیل متاآکریالت از طریق کندگي و جوش لیزریT ساخت تراشهی ریزشارهی
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، در فرایند تصویرگیری.تراشههای ریزشاره کاربردهای زیادی در صنایع مختلف به ویژه پزشکي و تصویرگیری هستهای دارند

:چکیده

 نشاندارسازی.زیستمولکولهای نشاندار شده با رادیوایزوتوپها به عنوان عاملهای وضوح تصویر برای تشخیص بیماری استفاده ميشود
 این مقاله ساخت تراشهی سادهی.زیستمولکولها با استفاده از رادیونوکلیدها از جملهی کاربردهای مهم و اخیر تراشههای ریزشاره است
( را با استفاده از کندگي و جوش لیزری گزارشPMMA)  شکل روی پليمر پليمتیل متاآکریالتT آزمایشگاهي حاوی ریزکانال سه بعدی
 به منظور. بدین منظور ابتدا با استفاده از کندگي لیزری ریزکانالهای دوبعدی با ابعاد و کیفیت متفاوت روی سطح پليمر ایجاد شد.ميکند
 نرخ تکرار و شاریدگي روی ابعاد و کیفیت،دست یابي به بهترین نسبت ابعادی برای ریزکانال اثر پارامترهای ماشین کاری از جمله سرعت پایش
 شکل با استفاده از شرایط بهینهیT  ریزکانال دو بعدی.کانال ها مورد بررسي قرار گرفته و شرایط بهینه برای ایجاد کانال مورد بررسي قرار گرفت
 شکل با الیهی دیگری از پليمرT  پليمر حاوی ریزکانالهای دوبعدی. ایجاد شد1cm×1cm×0/5cm  روی سطح پليمری به ابعاد،به دست آمده
 و هارمونیک دوم لیزرCO2  ریزکانالهای دوبعدی روی سطح پليمر با استفاده از لیزرهای تپي.پليمتیل متاآکریالت توسط لیزر جوش داده شد
. تپي و پیوسته استفاده شدCO2  ایجاد و برای اتصال از لیزرNd:YAG

 جوش لیرزی، کندگي لیزری، تراشهی ریزشاره، پليمر پليمتیل متاآکریالت:کلیدواژهها
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Abstract: Microfluidic chips are commonly used in many industrial and nuclear medicine
applications. The biomolecules are labeled with radio nucleoids for increasing the image resolution in
nuclear imaging. Labeling of biomolecules with radio nucleoids is an important subject in recent
applications of the microfluidic chips. In this paper fabrication of a T-shape microfluidic chip on
Polymethylmethacrylate (PMMA) polymer was investigated. The effect of the experimental parameters
such as scanning velocity, pulse repetition rate, and laser fluences on the dimensions and the quality of
the microchannels were investigated. A two-dimensional T-shape microchannel was fabricated on a
PMMA sheet of 1cm×1cm×0.5cm, under the optimum experimental conditions. A polymer sheet with
2D-microchannels was welded to another PMMA sheet with laser welding for the formation of a 3dimensional microfluidic chip. Two-dimensional microchannels were fabricated with CO2 and second
harmonic of Nd:YAG lasers, both in pulsed mode of operation. Continues and pulse CO2 lasers were
both used for welding and formation of three-dimensional microchannels.
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ساخت تراشهی ریزشارهی  Tشکل در پليمر پليمتیل متاآکریالت . . .

تشخیصي و درماني هستند که به یک مولکول حامل متصل

 .1مقدمه
ساخت تراشهی ریزشاره در سال  1970در دانشگاه استنفورد

ميشوند.

شروع شد ] .[1این تراشه شامل شیارهایي بود که با استفاده از

نشاندارسازی زیستمولکولها عمدتاً به دو روش مستقیم و

فرایند فتولیتوگرافي و سونش( )1مرطوب در اسید روی سیلیسیم

غیرمستقیم انجام ميشود.

ایجاد شده و برای کروماتوگرافي گازی(( )2بررسي و جداسازی

در روش نشاندارسازی مستقیم ،رادیونوکلید به طور مستقیم

مواد فرار بدون تجزیهی آنها) مورد استفاده قرار گرفت.

به درشتمولکول متصل ميشود .این روش دارای پایداری

از

کمتری است و کمتر مورد توجه قرار ميگیرد .در روش

جملهی اولین آزمایشگاههایي بودند که روی ساخت تراشههای

نشاندارسازی غیرمستقیم ،از عاملهای کيلیتساز به عنوان عامل

ریزشاره برای تجزیهی محلولهای آبي مطالعه کردند ].[5-2

واسطه بین رادیوایزوتوپ و پپتید استفاده ميشود .در روش

ساخت نازل چاپگرهای جوهرافشان توسط شرکت  IBMدر

غیرمستقیم با دو راهبرد ميتوان این کار را انجام داد .در راهبرد

آمریکا اولین موفقیت فنآوری سیستمهای ریزالکترومکانیکي به

اول عامل کيلیتساز ابتدا به رادیونوکلید وصل و سپس ترکیب

حساب ميآید ].[6

حاصل به زیستمولکول متصل ميشود؛ این روش به روش

آزمایشگاههای مانز( ،)3هاریسون(،)4

رامسي()5

و

ماتییس()6

امروزه تراشههای ریزشاره کاربردهای مهمي در صنعت و

پیشنشاندارسازی معروف است .در راهبرد دوم ابتدا عامل

پزشکي دارند .یکي از کاربردهای مهم این تراشهها به عنوان

کيلیتساز به آنتيبادی وصل و سپس رادیونوکلید به سر دوم

ریزرآکتوری است که برای تصویرگیری هستهای در طب مدرن

کيلیتساز متصل ميشود ،این روش نیز به پسنشاندارسازی

شامل آنکولوژی ،شناخت بیماریهای قلبي ،هماتولوژی

معروف است .روشهای نشاندارسازی به ویژه روشهای

و غیره بسیار ضروری است .برای تشخیص منطقههای عفوني و یا

نشاندارسازی با استفاده از رادیونوکلیدها مستلزم دریافت دز زیاد

منطقههای سرطاني از روشهای هستهای و اغلب از سیستمهای

و صرف وقت و هزینهی زیاد است که این مشکل با استفاده از

تصویرگیری مثل دوربین گاما ،مقطعنگاری کامپیوتری

سیستم ریزرآکتور قابل حل خواهد بود.

تکفوتوني ) (SPECTو مقطعنگاری گسیل پوزیترون )(PET

یک سیستم ریزرآکتور از یک ریزتراشهی حاوی کانالهای

استفاده ميشود .در فرایند تصویرگیری با این سیستمها ميتوان از

به ابعاد از مرتبهی چند صد میکرومتر ساخته ميشود .تراشهی

زیستمولکولهای نشاندار شده توسط رادیوایزوتوپها به عنوان

ریزشاره یکي از اساسيترین بخشهای ریزرآکتور است .این

عاملهای وضوح تصویر برای تشخیص بیماری استفاده نمود و در

تراشه اغلب در پليمرها ،شیشه و سیلیسیم ساخته ميشود .روشهای

فرایندهای درماني نیز تحت عنوان پرتوایمن درماني امر درمان را

متفاوتي برای ساخت تراشهی ریزشاره ارایه شده است که به دو

انجام داد ] .[7از آنجایي که محلول رادیوایزوتوپ عموماً در

دسته کلي تقسیمبندی ميشوند:

مقدارهای کم در دسترس است (جهت کاهش خطرهای تابش

 .1روشهای پردازش موازی که براساس لیتوگرافي است .این

پرتوزا برای داروساز) ،به دلیل ناتواني در کار کردن با

دسته شامل ریزماشینکاری شیشه و نیمرساناها با استفاده از

حجمهای کوچک واکنشگر ،در فرایندهای متداول این مواد به

فوتولیتوگرافي ،لیتوگرافي نرم ،کندگي لیزری با استفاده از

حجمهای بزرگتر رقیق ميشود .بنابراین برای جبران کاهش

لیزر  UVو ماسک ،منبتکاری و قالبگیری تزریقي

سرعت واکنش به دلیل رقیقسازی رادیوایزوتوپ در نشاندارسازی،

میکرومتری است.

زیستمولکول  10تا  100برابر بیشتر اضافه ميگردد .استفاده از

 .2روشهای پردازش متوازی (جزء به جزء) که براساس ایجاد

مقدار زیاد زیستمولکول مستلزم انجام فرایند کروماتوگرافي

ریزکانالها به طور مستقیم در نمونه است .این دسته شامل

است که این امر زمانبر و پرهزینه است .عدم انجام

ایجاد کانال به طور مستقیم با استفاده از پرتوهای یوني و

کروماتوگرافي (که معموالً برای کاربردهای بالیني انجام

کندگي لیزری بدون ماسک است.

نميشود) باعث ميشود که تعداد زیادی از مولکولها نشاندار

کندگي لیزری به دلیل امکان هدایت پرتو به صورت پویا و

نشده و در نتیجه نسبت عالمت به نوفه و کیفیت تصویر کاهش

پارامترهای مختلف ماشینکاری انعطاف فراواني را برای

یابد .رادیوداروها به طور کلي شامل یک رادیونوکلید مفید

ساختارهای ریزشاره فراهم ميآورد .بنابراین عالوه بر نقشهی
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در این روش طراحي ریزساختار جدید به سرعت با تنظیم نقشهی

 .3فرایند اتصال لیزری
استفاده از لیزر  CO2برای اتصال پليمرها (جوشکاری) از سال

( )CADطبق دادههای

 1972توسط رافلر ،گارس ] [8آغاز شده است .وقتي پرتو لیزر به

جدید انجام ميشود .این موضوع تکرار ساختارهای ریزشارهی

سطح ماده تابیده ميشود انرژی جذب شده متناسب با چگالي

متفاوت را تسریع ميکند .در این مقاله ساخت تراشهی ریزشاره با

توان لیزر باعث گرم شدن ،ذوب و یا تبخیر ماده ميشود .فرایند

استفاده از کندگي لیزری مورد بررسي قرار ميگیرد .بدین منظور

اتصال لیزری براساس ایجاد حوضچهی جوش( )9در آن قسمت از

تراشهی سادهی آزمایشگاهي  Tشکل با استفاده از کندگي و

سطح ماده است که با پرتو لیزر همپوشاني دارد .برای فرایند

اتصال با لیزر  CO2ساخته ميشود.

اتصال دو رویکرد وجود دارد که در شکل  1نشان داده شده

دوبعدی ریزکانالها ،عمق و شکل را به دقت ميتوان کنترل کرد.
سهبعدی طراحي به کمک

کامپیوتر()7

است .یکي اتصال براساس هدایت گرمایي که در این رویکرد،

 .2کندگي لیزری
نورکندگي به کندگي ماده از یک هدف با جذب مستقیم انرژی

در سطح حوضچهی جوش هیچ شکستي رخ نميدهد ،انتقال
انرژی به عمق ماده از طریق هدایت گرمایي انجام ميپذیرد و

لیزر اتالق ميشود .در توانهای باال هنگامي که لیزر تپي روی

دیگری اتصال براساس نفوذ عمیق است؛ این نوع اتصال از

نمونه کانوني ميشود پالسما نیز ایجاد ميشود .وجود این پالسما

اهمیت ویژهای برخوردار است .در این رویکرد یک حفرهی

ميتواند باعث توقف کندگي در چگالي خیلي باال شود .برای

اصلي در حوضچهی جوش ایجاد ميشود .هرگاه در فرایند اتصال

لیزرهای تپي نانوثانیه کندگي ماده و نیز پخش انرژی در حجم

از طریق هدایت گرمایي ،شدت تابش لیزر یا زمان تابشدهي زیاد

ماده در پهنای زماني تپ (از مرتبهی  )nsاتفاق ميافتد ،هر چند

باشد به طوری که در حوضچهی جوش مذاب ،تبخیر از سطح

در مورد لیزرهای با تپهای فوقکوتاه طول تپ کوتاهتر از زمان

ماده رخ دهد فرایند به فرایند جوشکاری نفوذ عمیق تبدیل

واهلش است و تمام فرایندهای واهلش بهطور نوعي در زمان چند

ميشود .فشار عقب راندن مواد مذاب ناشي از تبخیر ،منجر به

پیکوثانیه بعد از جذب لیزر اتفاق ميافتند .بنابراین برای لیزرهای

شکلگیری یک تورفتگي کوچک در حوضچهی جوش ميشود

با طول تپ پیکوثانیه و یا کوتاهتر پخش گرما ضمن برهمکنش

و تورفتگي به حفرهی اصلي تعمیم پیدا ميکند .انرژی لیزری که

لیزر با ماده اصطالحاً فریز ميشود و انتقال انرژی ضربه -مانند

به داخل حفرهی اصلي وارد ميشود به علت جذب در پلوم

باعث کندگي ميشود .برای لیزرهای تپي فمتوثانیه دو سازوکار

پالسما تضعیف ميشود .انرژی لیزر درون حفرهی اصلي مکرراً

رقابتي برای کندگي وجود دارد :انفجار کولني (تخریب مالیم) و

بازتاب ميیابد .بنابراین حفرهی اصلي نقش مهمي را در انتقال و

تبخیر گرمایي (کندگي قوی) .انفجار کولني در شدتهای پایین

توزیع انرژی لیزر به عمق ماده ایفا ميکند .تبخیر از سطح در

لیزر یعني نزدیک آستانهی کندگي اتفاق ميافتد .الکترونهای

دیوارهی حفرهی اصلي در طي اتصال لیزری آنقدر ادامه ميیابد

برانگیخته از سطح هدف خارج و میدان الکتریکي ناشي از

تا کاواک باقي بماند .نکتهای که باید به آن توجه کرد مقایسهی

جدایي بار بین الکترونهای خارج شده و اتمهای قویاً یونیده شده

بین پهنا و عمق جوش است ،اگر پهنای جوش از عمق آن بیشتر

در سطح نمونه ایجاد ميشود که اثر بار فضایي نامیده ميشود.

باشد انرژی کافي برای اتصال بین فصل مشترک دو قطعه ،منتقل

جدایي بار زماني اتفاق ميافتد که انرژی جذبشده توسط

نميشود.

الکترونها از انرژی فرمي که مجموع انرژی بستگي (پیوندی)

لیزر

الکترون و تابع کار است بیشتر بوده و منجر به فرار الکترونها از

لیزر

حفرهی کلیدی

هدف شود .اگر انرژی الکترون بیشتر از انرژی پیوندی یونها

حوضچهی جوش فلز مایع

در شبکه باشد ،میدان الکتریکي حاصل یون را از شبکه خارج

ناحیهی متأثر

فلز مایع

کرده و منجر به کندگي اولین تکالیه (در حدود چند نانومتر) از
شبکه در عمق پوست( )8ميشود .در شدتهای خیلي باال در بعد

از حرارت

(الف)

از آستانه ،کندگي انفجار فازی و بهدنبال آن تبخیر گرمایي سطح

ناحیهی متأثر از حرارت

(ب)

شکل  .1طرحوارهای از (الف) جوشکاری عمیق لیزری؛ (ب) جوشکاری

ماده مهمترین سازوکار برای کندگي ماده است.

براساس هدایت گرمایي ].[8
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 .4پارامترهای تعیین ابعاد مناسب برای ریزکانال

 1.4قطر هیدرولیکي

برای انتخاب مناسبترین ابعاد ریزکانال باید نسبت ابعادی( )10آن

قطر هیدرولیکي طول مشخصهای است که در کانالهای باز یا

را که همان نسبت عمق به پهنای کانال است بررسي کرد؛ هر قدر

مقطعهای نامدور مطرح ميشود .از این کمیت برای زماني که سیال

این نسبت کوچکتر باشد کیفیت انتقال سیال درون ریزکانال

مورد نظر در مقطعي غیردایرهای در حرکت است استفاده ميشود و

بهتر است .هنگام حرکت سیال درون ریزکانال باید فیزیک

با  DHنشان داده ميشود .این کمیت چنین بیان ميشود ][10

حرکت سیال هم مورد توجه قرار گیرد.
4A
p

()2

به عنوان مثال یک تراشه سادهی آزمایشگاهي نشان داده شده

DH 

در شکل  2را ميتوان برای نشانهگذاری زیستماده استفاده کرد.
از ورودی  ،1مایع زیستسازگار و از ورودی  ،2مایع نشاندارکننده

که در آن  Aسطح مقطع و  pمحیط مقطع کانال است .در یک

وارد تراشه شده و بعد از ترکیب شدن ،از طریق خروجي ،3

ریزکانال هر قدر قطر هیدرولیکي بزرگتر باشد گرانروی سیال

زیست مادهی نشاندار شده خارج ميشود .طبق مطالعههای انجام

کمتر است.

شده توسط پژوهشگران ،مناسبترین ریزکانال برای کاربرد در
تراشهی آزمایشگاهي باید دارای نسبت ابعادی کمتر از  0/3باشد

 .5پارامترهای اتصال لیزری
پارامترهای لیزری که برای اتصال در نظر گرفته ميشود عبارت از

ابعادی چنین داده ميشود

 )1پیوسته یا تپي بودن لیزر )2 ،اندازهی لکه و نوع )3 ،طول موج،

تا پراکندگي محوری کاهش یابد ] .[9با توجه به شکل  3نسبت

W
D

()1

 )4سرعت اتصال )5 ،موقعیت کانون و  )6حد فاصلهی محل

Ar 

اتصال هستند.
 1.5اثر لیزر پیوسته

با داشتن توان لیزر ميتوان عمق و سرعت اتصال را تعیین کرد .به
طور کلي عمق نفوذ جوش با افزایش توان لیزر زیاد ميشود
بنابراین اگر توان لیزر زیاد باشد باید سرعت اتصال را افزایش داد.
در لیزرهای پیوسته توان با سرعت اتصال نسبت مستقیم دارد ].[11
 2.5اثر لیزر تپي

شکل  .2طرحوارهی یک تراشهی آزمایشگاهي سادهی  Tشکل.

هنگام استفاده از لیزرهای تپي باید عامل آهنگ تکرار تپ مدنظر
باشد .در اتصال با لیزرهای تپي سرعت اتصال با توان لیزر نسبت

لیرز

مستقیم ندارد ،بلکه عمق نفوذ تابعي از توان است ] .[12از اینرو
اگر توان قلهی پرتو تپي افزایش یابد عمق نفوذ زیاد ميشود .توان
باال همچنین منجر به اتصال مناسب برای مادههای با انعکاس باال
ميشود ،چون حفرهی

اصلي()11

سریعاً تشکیل ميشود و روند

اتصال ادامه ميیابد .یک مزیت دیگر اتصال با لیزر تپي این است
که انرژی کمتری به قطعهی کار منتقل ميکند و این امر موجب
کاهش اثرات حرارتي ميشود .همچنین به کمک لیزرهای تپي
جریان مادههای ذوب شده در داخل حوضچهی مذاب بهتر

شکل  .3تعریف هندسي نسبت ابعادی.

کنترل ميشود و ميتوان تحت چنین شرایطي از تشکیل حباب در
درون حوضچه جلوگیری کرد تا اتصال بازده بیشتری داشته باشد.
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 3.5اندازهی لکه و نوع

فاصلهی بین دو قطعه باید به طور تقریبي از نصف قطر پرتو

نوع مرتبهی پایین مد مانند  TEM00نسبت به نوعهای مرتبههای

کوچکتر باشد ] .[9به همین منظور قطعه را در خارج از کانون

باالتر ،دقیقتر کانوني ميشوند و این عامل روی عمق و سرعت

قرار ميدهند که اندازهی لکه بزرگتر است و فاصلهی بین دو

اتصال تأثیر چشمگیری دارد چرا که پرتویي که به طور دقیق

قطعه را کامالً ميپوشاند.

کانوني شود توان باالیي دارد و این عامل باعث باال رفتن سرعت
اتصال ميشود ].[13

 .6روش انجام آزمایش
برای ساخت یک تراشهی سادهی آزمایشگاهي  -Tشکل ،از

 4.5طول موج

پليمر پليمتیل متاآکریالت استفاده شد .لیزر مورد استفاده در

برای اتصال ،عموماً از دو لیزر  Nd-YAGبا طول موج 1/06 µm

این آزمایش لیزر تپي  CO2از نوع  TEAبا طولموج ،10/6 μm

و لیزر  CO2با طول موج  10/6 µmاستفاده ميشود .به علت

بیشینه انرژی تپ  3ژول و طول تپ  100 nsو انرژیهای مورد

جذب باالی پرتو در درون حفرهی اصلي ،عملکرد اتصال در

استفاده در محدودهی  14/3تا  22/3 mJاست .روزنهای به قطر

طول موجهای کوتاه و بلند اندکي متفاوت است .در جوشکاری

 0/6 cmبه منظور انتخاب اندازهی دلخواه لکه در مسیر تعبیه شد.

با رسانندگي گرمایي محدود ،بازتاب از سطح ماده حایز اهمیت

قطعه روی میز متحرکي که با سرعت مشخص در یک بعد

است .هرچه بازتاب کمتر باشد انرژی بیشتری به ماده منتقل

حرکت ميکرد قرار داده شد و نمونه با شاریدگيها و

ميشود .از اینرو بهتر است از لیزرهای با طول موج کوتاه مانند

سرعتهای پایش (سرعت میز متحرک وقتي قطعه روی آن قرار

 Nd-YAGاستفاده شود .در جوشکاری با رویکرد حفرهی اصلي

دارد و پرتو لیزر به آن تابیده ميشود) مختلف در معرض تابش

چون به توان باالتری نیاز است استفاده از لیزر  CO2توصیه

قرار گرفت .در مواردی که نیاز به شاریدگيهای پایینتر بود،

ميشود ].[9

یک تضعیفکننده در مسیر پرتو قرار داده شد تا انرژی تپ
کاهش یابد .اندازهی قطر لکهی  CO2در کانون عدسي 194 µm

 5.5سرعت جوشکاری

بود .آهنگهای تکرار  3 ،1و  5 Hzو سرعتهای پایش ،500

ضخامت نمونه ،برای تعیین سرعت جوشکاری جهت ایجاد

 247و  115 μm s-1برای ایجاد ریزکانال روی سطح پليمر مورد

جوش عمیق مهم است .به طور کلي اگر ضخامت نمونه زیاد

استفاده قرار گرفت.

باشد باید سرعت جوشکاری کاهش یابد ،ضمناً برای کاهش

برای ایجاد ریزکانال با استفاده از لیزر  Nd:YAGاز

عمق نفوذ جوش باید سرعت جوشکاری افزایش یابد ].[11

هارمونیک دوم لیزر تپي  λ = 532 nm( Nd-YAGو )τ = 8 ns

همچنین اگر پرتو دورتر از کانون روی سطح نمونه تنظیم شود

استفاده شد .روزنهای به قطر  ،0/2 cmبه منظور انتخاب اندازهی

برای ایجاد جوش عمیق باید انرژی فرودی لیزر افزایش یابد.

لکه با مقدار دلخواه در مسیر تعبیه شد .قطر پرتو توسط دو عدسي
با فاصلههای کانوني  f1 = 27 cmو  f2 = 20 cmبزرگتر شد تا

 6.5موقعیت کانون

از صدمه دیدن آینهای که با زاویهی ˚ 45برای منحرف کردن

میزان تمرکز پرتو روی سطح نمونه ميتواند بر کیفیت اتصال

پرتو استفاده شده بود ،جلوگیری شود .پرتو توسط عدسي سوم با

(بازده اتصال جوش) و شکل آن تأثیرگذار باشد .اگر الزم است

 f=16 cmدر کانون متمرکز شده و نمونه روی میز متحرک و در

عمق حفرهی اصلي در جوشکاری زیاد باشد باید پرتو نزدیک به

کانون عدسي قرار گرفت .انرژیهای مورد استفاده  8/5 ،6/5و

کانون ،روی نمونه متمرکز شود ].[9

 10 mJبود .ترتیب آزمایشي در شکل  4نشان داده شده است.
بعد از ایجاد ریزکانال ،ابعاد و کیفیت داخلي آنها با

 7.5اندازهی فاصلهی محل اتصال

میکروسکوپ الکتروني بررسي شد.

در اتصال لبهای باید فاصلهی بین دو قطعه از اندازهی قطر پرتو
کوچکتر باشد تا پرتو مستقیم از فضای خالي عبور نکند.
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پهنای کانال نسبت به عمق محسوستر است .برای نرخ تکرار 1 Hz

در سرعت  63 µm s-1برای هر دو شاریدگي عمق و پهنای
کانالها ،نسبت به بقیه سرعتها به یکدیگر نزدیکتراند.
با افزایش سرعت ،کاهش عمق بسیار چشمگیرتر از پهنا
است .در سرعتهای باالتر ،کانالها در مقایسه با عمق پهنای
 )1لیزر  )2 ،Nd-YAGروزنه )3 ،عدسي با  )4 ،f1 = 27 cmعدسي با ،f2 = 20 cm

بزرگتری دارند اما در سرعتهای پایین ،عمق کانالها بیشتر از

 )5آینه با روکش طال )6 ،عدسي با  )7 ،f = 16 cmمیز متحرک.

پهنای آنها است.

شکل  .4ترتیب آزمایشي برای ساخت ریزکانال توسط لیزر .Nd-YAG

شکل  7ریزنگارههای میکروسکوپي الکترون پویشي )(SEM

.7یافتهها

سطح مقطع دو نمونه ریزکانال ایجاد شده در شاریدگي

جدولهای  1و  2ابعاد و مشخصههای کانالهای ایجاد شده با

 ،44/9 J/cm2سرعت پایش  115 µm/sو آهنگ تکرار  1 Hzو

لیزر  CO2را در شرایط مختلف تابش نشان ميدهد.

 3 Hzرا نشان ميدهد .همانطور که مشخص است ،افزایش

برای درک بهتر نحوهی تغییرات هندسهی کانال با شرایط

آهنگ تکرار و در نتیجه افزایش مقدار انرژی تحویل شده به

تابش ،تغییرات پهنا و عمق با سرعت پایش نظیرِ آهنگهای

نمونه در نقطهای مشخص باعث افزایش عمق ریزکانال شده

تکرار  1و  3 Hzدر دو شاریدگي مختلف در شکلهای  5و 6

است.

نشان داده شده است .با افزایش شاریدگي عمق و پهنا بیشتر شده
و با افزایش سرعت عمق و پهنا کاهش ميیابد .عمق کانالها در
مقایسه با پهنا ابعاد بزرگتری دارند .اثر افزایش شاریدگي بر
جدول  .1مشخصههای ریزکانالهای ایجاد شده در شاریدگي 44/9 J cm-2
قطر هیدرولیکي

آهنگ تکرار

سرعت پایش

()μm

()Hz

()µm s-1

عمق

پهنا

سطح مقطع کانال

()μm

()μm

()μm2

-

-

-

-

-

1

500

67/5

410/8

17790/3

0/14

78/5

1

247

210/8

459/5

52114/6

0/46

183/9

1

115

پهنا /عمق

483/8

529/7

124056/8

0/91

296/7

1

63

183/8

416/2

41782/3

0/44

170/9

3

500

317/6

513/5

89762/6

0/72

255/6

3

247

700/6

530/0

190920/3

1/36

363/1

3

115

1072/9

529/7

284181/8

2/03

394/0

3

63

جدول  .2ریزکانالهای ایجاد شده در شاریدگي 48/4 J cm-2
پهنا /عمق

قطر هیدرولیکي

آهنگ تکرار

سرعت پایش

()μm

()Hz

()µm s-1

عمق

پهنا

سطح مقطع کانال

()μm

()μm

()μm2

79/4

1

500

58/9

1

247

59/5

394/6

16274/6

0/17

142/8

455/4

6138/3

0/31

1

115

1

63

267/9

495/5

13081/9

0/54

101/2

513/4

549/1

25143/4

0/93

144/8

500

224/3

497/3

66614/3

0/45

224/9

3

370/0

543/2

95704/8

0/64

266/6

3

247

784/0

560/0

235872/0

1/4

414/0

3

115

1224/3

610/8

343016/8

2

437/3

3

63
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(44/9 )1 Hz
(44/9 )3 Hz
(48/4 )1 Hz
(48/4 )3 Hz

آهنگهای تکرار  1و  3هرتز نشان داده شده است .بیشترین
نسبت ابعادی در سرعت
عمق )(µm

1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

در شکل  8رابطهی بین نسبت ابعادی و سرعت پایش در

کمترین مقدار آن در سرعت

500

400

300

200

 63 µmو آهنگ تکرار  3 Hzو
s-1

 500 µmو نرخ تکرار 1 Hz

بهدست آمده است.
نسبت ابعادی یکي از مهمترین پارامترهای ریزکانالهای
ایجاد شده است .این پارامتر در تعیین کاربرد کانالهای ایجاد
شده اهمیت فراواني دارد .در بیشتر کاربردها کانالهایي با

º
º

100

s-1

بیشترین نسبت ابعادی مد نظر هستند .اما محاسبهها نشان ميدهد

سرعت ( )µm s
-1

که مناسبترین ریزکانال برای کاربرد در تراشهی آزمایشگاهي

شکل  .5رابطهی بین عمق ریزکانال و سرعت پایش ،در شاریدگيهای

باید دارای نسبت ابعادی کمتر از  0/3باشد تا پراکندگي محوری

متفاوت و آهنگهای تکرار  1 Hzو .3 Hz

کاهش یابد .بهطور کلي افزایش قطر هیدرولیکي منجر به افزایش
حجم سیال و این موضوع باعث افزایش پراکندگي محوری

700
(48/4 mg)1 Hz
(48/4 mg)3 Hz
(44/9 mg)1 Hz

ميشود .افزایش پراکندگي محوری در نهایت به علت رقیق شدن
محلول باعث ميشود عملکرد سیال در خروجي کاهش یابد .پس

600

(44/9 mg)3 Hz

به جدول  3ریزکانال ایجاد شده در شاریدگي ،48/4 J cm-2

پهنا )(µm

500

باید از ریزکانالهایي با نسبت ابعادی باال صرفنظر کرد .با توجه
سرعت  247 µm s-1و آهنگ تکرار  1 Hzبرای کاربردهای
ریزسیال مناسب است.
پليمر پليمتیل متاآکریالت در طول موج  532 nmدارای

400

جذب ناچیز (کمتر  )0/1است .بنابراین تابشدهي با آهنگهای

º
500

300
400
سرعت ()µm s-1

200

º

100

تکرار باالتر انجام شد .جدول  3عمق کانالهای ایجاد شده با لیزر
 Nd:YAGرا در آهنگهای تکرار مختلف و شکل  9تصویرهای

شکل  .6رابطهی بین پهنای ریزکانال و سرعت پایش در شاریدگيهای

میکروسکوپ الکتروني نمونهای از کانالهای ایجاد شده در

متفاوت و آهنگهای تکرار  1 Hzو .3 Hz

شاریدگي  ،46/8 J cm-2سرعت پایش  18/4 µm s-1و آهنگهای

تکرار  5 Hzو  20 Hzو سطح مقطع آنها را نشان ميدهد.
دادههای جدول  3نشان ميدهد که کانالهای با عمقهای
متفاوت را ميتوان با استفاده از هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG

در سرعتها وآهنگهای تکرار متفاوت ایجاد کرد .از طرفي در
شکل  9مشخص است که کیفیت کانالهای ایجاد شده به خوبي
کانالهای ایجاد شده با لیزر  CO2نیست این مسأله به دلیل
(الف)

ضریب جذب کمتر پليمر در این مورد است .همین مسأله

(ب)

استفاده از سرعتهای پایینتر را برای تحویل مقدار کافي انرژی

شکل  .7ریزنگارههای میکروسکوپي الکترون پویشي ) (SEMریزکانال

به مکان مشخصي روی نمونه برای پردازش آن ضروری ميسازد.

ایجاد شده در شاریدگي  ،44/9 J cm-2سرعت پایش  115 µm s-1و آهنگ

الزم به ذکر است در این مورد به دلیل اثرهای گرمایي ،اندازهگیری

تکرار ( 1 Hzالف) و ( 3 Hzب) .طول مقیاس روی تصویرها 200 µm

دقیق پهنای کانال و در نتیجه نسبت ابعادی مقدور نبود.

است.
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1

2/2
2

 1.7اتصال دو پليمر پليمتیل متاآکریالت برای ایجاد تراشه

0/9

1/8

نسبت ابعادی در 3HZ

F=48/4 mJ/cm2

0/7

2

1/6
1/4

0/6

1/2

0/5

1

0/4

0/8

0/3

0/6

0/2

0/4

0/1

و به شکل  ،Tاز لیزر  CO2استفاده شد ] .[14بدینمنظور پليمری

نسبت ابعادی در 1HZ

F=44/4 mJ/cm

0/8

برای ایجاد تراشهی  Tشکل بعد از ایجاد دو ریزکانال عمود برهم
به ابعاد پليمر قبلي که ریزکانال  Tشکل روی آن ایجاد شده
بود ،بریده شده و روی یکدیگر قرار داده شد .سپس لبهی دو
پليمر که توسط گیره به یکدیگر متصل شده بود در فاصلهی
 8/6 cmاز عدسي با فاصلهی کانوني  10 cmروی میز متحرک

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
سرعت پایش ()µm s-1

قرار داده شد .در این حالت پرتو به اندازهی  1/4 cmدر باالی
کانون و اندازهی قطر پرتو در این فاصله  15 mmبود ،به گونهای

شکل  .8رابطهی بین نسبت ابعادی و سرعت پایش در آهنگهای تکرار  1و  3هرتز.

که فاصلهی بین دو پليمر را پوشش ميداد .تابشدهي از باال و بر

جدول  .3ریزکانالهای ایجاد شده با هارمونیک دوم لیزر  Nd:YAGدر

روی فصل مشترک دو پليمر انجام شد ] .[14اثر شاریدگي،

شرایط مختلف تابش
عمق )(µm
5 Hz

عمق )(µm
10 Hz

عمق )(µm
20 Hz

سرعت پایش
µm s-1

شاریدگي
J cm-2

143/5

آهنگ تکرار و سرعت پایش روی اتصال مورد بررسي قرار
گرفت .دادههای مربوط به اتصال با لیزر تپي در جدول  4درج

374/4

425/6

35/3

46/8

381/1

823/6

445/2

18/4

46/8

1156/1

1656/8

1180/8

6/1

46/8

شده است .برای مشخص کردن عمق جوش دو پليمر بعد از

175/8

283/2

393/4

35/3

39/7

اتصال از هم جدا شده و عمق جوش اندازهگیری شد.

332/1

380/8

1211/9

18/4

39/7

879/8

1656/8

1634/3

6/1

39/7

80/8

221/4

180/2

35/3

30/4

113/9

533/8

374/4

18/4

30/4

و پهنای جوش کاهش ميیابد .همچنین پهنا و عمق جوش با

195/4

576/5

711/9

6/1

30/4

کاهش شاریدگي نیز کمتر شده است .میزان کاهش عمق بیشتر

در جدول  4مشخص است که با افزایش سرعت پایش ،عمق

از پهنا است به عبارتي عمق جوش با شیب بیشتری کاهش
ميیابد .افزایش آهنگ تکرار به  5 Hzباعث عمیقتر شدن جوش
شده و با کاهش سرعت پایش و افزایش شاریدگي ،عمق جوش
از پهنای آن بیشتر ميشود .بهترین اتصال در شاریدگي
 ،8/09 mJ cm-2آهنگ تکرار  3 Hzو سرعت پایش 63 μm s-1
(الف)

(ب)

(الف)

(ب)

بهدست آمد.
جدول  .4دادههای مربوط به اتصال با لیزر تپي

شکل ( .9الف) تصویرهای میکروسکوپ الکتروني کانالهای ایجاد شده و
(ب) سطح مقطع آنها در شاریدگي  46/8 J cm-2در سرعت پایش

 18/4 µm s-1و آهنگهای تکرار ( 5 Hzشکل باالیي) و ( 20 Hzشکل
پاییني) .طول مقیاس روی شکل  200 µmاست.
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سرعت پایش

شاریدگي

()µm s-1

()mJ cm-2
8/09

آهنگ تکرار
Hz
3

8/09

3
3

پهنا
)(mm
1/01

عمق
)(mm
0/91

63

0/86

0/83

115

0/84

0/31

247

8/09

1/08

1/89

63

8/09

5

1/03

0/95

115

8/09

5

0/92

0/76

247

8/09

5

1/09

1/06

63

9/5

3

0/95

0/85

115

9/5

3

0/87

0/43

247

9/5

3

مجلهی علوم و فنون هستهای1397 ،86 ،

پينوشتها

روش اتصال با لیزر پیوسته مانند جوشکاری با لیزر تپي است.

1. Epching
2.Gas Chromatography
3. Manz
4. Harrison
5. Ramsey
6. Mathies
)7. Computer-Aided Design (CAD
8. Skin Depth
9. Weld Pool
10. Aspect Ratio
11. Keyhole

به وضوح با افزایش سرعت پایش ،عمق جوش کاهش ميیابد .از
طرفي یافتهها نشان ميدهد که محل اتصال در جوشکاری با لیزر
پیوسته بسیار تمیزتر از جوش با لیزر تپي است ] .[14همچنین
میزان انرژی انتقالي توسط لیزر پیوسته بیشتر از لیزر تپي است در
نتیجه برای اتصال باید از سرعتهای باالتر استفاده شود زیرا در
سرعتهای پایین عمق بسیار افزیش ميیابد.
 .8نتیجهگیری
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