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نام  به  فرايندی  از  استفاده  با  رايانه ای  تراشه های   ،1960 دهه  از 
نورليتوگرافی ساخته شده اند. اما در پنج سال گذشته، ابعاد تراشه ها 
نيازمند  نور رسيده اند كه ساخت آن ها  از طول موج  به كوچك تر 
نگه  است.  نورليتوگرافی  فرايندهای  در  مبتكرانه  تغييرات  برخی 
داشتن سرعت مينياتوری شدن مدار، طبق پيش بينی قانون مور، در 
دسته ای،  كوپليمرهای  دارد.  نياز  جديدی  ساخت  فنون  به  نهايت 
مولكول هايی كه خود به خود به اشكال مفيدی خودنصب می شوند، 
جايگزين نويدبخشی برای نورليتوگرافی هستند. در مقاله جديدی كه 
در مجله Nature Communications منتشر شده است، پژوهشگران 
دانشگاه MIT اولين فن انباشته كردن اليه هايی از سيم های كوپليمر 
دسته ای را شرح داده اند، كه در آن سيم های يك اليه به طور طبيعی 

خود را عمود بر سيم های اليه زيری جهت می دهند.
قابليت توليد آسان چنين ساختارهای مشبك می تواند خودنصبی 
و  نوری  تراشه های  حافظه،  توليد  برای  عملی تري  روش  به  را 
يكی  گفته  به  كند.  مبدل  رايانه  پردازنده های  آينده  نسل های  حتی 
مشبك  ساختارهای  ساخت  برای  قبال  طرح،  اين  پژوهشگران  از 
الكترون  باريكه  ليتوگرافی  زمان بر  روش  با  شده  تهيه  پايه های  از 
استفاده می شد. اما در كار جديد، از اليه اول كوپليمری دسته ای به 
عنوان الگو برای خودنصبی اليه ديگری از كوپليمر استفاده می شود.
 در اين پژوهش، يكی از پليمرهای تشكيل دهنده بر پايه كربن و 
ديگری بر پايه سيليكون است. در تالش برای خارج كردن پليمر بر 
پايه كربن، پليمر بر پايه سيليكون روی خود تا می خورد و استوانه ای 
برپايه كربن  پليمر  و  داخل  برپايه سيليكون در  پليمر  با حلقه های 
استوانه ها در معرض  كه  زمانی  آن جمع می شود.  در خارج روی 
پليمر  پايه كربنی سوخته و  پليمر  اكسيژن قرار می گيرند،  پالسمای 

سيليكونی اكسيد می شود و استوانه شيشه مانند 
می ماند.برای سوار  برجای  پايه  به  وصل شده 
كردن اليه دوم استوانه ها، اين روند با استفاده 
متفاوت  كمی  زنجير  طول  با  كوپليمرهای  از 
تكرار می شود. استوانه های اليه جديد به طور 
می يابند.  جهت  اولی  اليه  بر  عمود  طبيعی 
گروه  اولين  آن  در  كه  شيميايی سطح  اصالح 
از استوانه ها تشكيل می شود، باعث خواهد شد 

آن ها به طور موازی به خط شوند. در اين حالت، اليه دوم استوانه نيز 
در رديف های موازی، عمود بر اليه اول تشكيل می شود.

اما اگر استوانه های اليه پايينی مجاز به شكل گيری تصادفی باشند 
و با پيچ و تاب خوردن الگوهای حلقوی به وجود آورند، استوانه های 
اليه دوم جهت گيری نسبی و خود حفظ می كنند، اما به طور عمود. 
مفيد  الكترونيكی  كاربردهای  برای  مستقيما  شيشه مانند  سيم های 
امكان پذير  مولكول ها  انواع  ساير  با  آن ها  هسته گذاری  اما  نيستند، 
قالب  عنوان  به  يا  فعال  الكترونيكی  نظر  از  آن ها  درنتيجه،  است. 
اميدوارند  پژوهشگران  می شوند.  استفاده  ديگر  مواد  نشاندن  برای 
تا نتايج خود را با پليمرهای عامل دار بيشتری بازتوليد كنند. آن ها 
دريافتند، هندسه استوانه ها در اليه پايينی به جهت گيری های ممكن 
آ ن ها در اليه بااليی محدود مي شود. هر دوی اين خواص، هندسه 
مولكول های  فيزيك  با  می توان  را  شيميايی  برهم كنش  و  استوانه 
پليمرهايی كه همان  بنابراين، تشخيص ساير  پليمر پيش بينی كرد. 

رفتار را نشان می دهند، نيز امكان پذير است.

http://www.nanotech-now.com منبع:    

نانوسيم های پليمری برای ساخت تراشه های بسيار كوچک
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طراحی نانوكامپوزیت های مقاوم گرمایی برای ازدیاد برداشت نفت در ایران

اخبار علمی

اسالمی،  آزاد  دانشگاه  تحقيقات  و  علوم  واحد  پژوهشگران 
نانوكامپوزيت پليمری با قابليت عملكرد در دمای زياد و مقاومت 
در برابر تخريب شيميايی و مكانيكی در مخازن نفتی، در مقياس 
آزمايشگاهی توليد كرده اند كه با كمك آن می توان بازده برداشت 

نفت از مخازن را بهبود بخشيد.
افزايش  راهكارهای  از  طرح،  اين  همكاران  از  يكی  گفته  به 
بازيابی نفت )EOR( است.  از روش های  استفاده  استخراج،  بازده 
سيالب زنی پليمر از متداول ترين اين روش ها به شمار می آيد. در 
اين روش با تزريق آب يا مواد شيميايی به داخل مخزن نفتی، اقدام 
به استخراج نفت می شود. در اين پژوهش، به ساخت آزمايشگاهی 
مواد  و  گرما  برابر  در  كه  شده  پرداخته  پليمری  نانوكامپوزيت 
شيميايی مقاوم باشد. عملكرد اين نانوكامپوزيت برای بهبود فرايند 
شبيه سازی شده استخراج نفت به روش سيالب زنی ارزيابی شده 

است.
شده  سنتز  آزمايشگاهی  نانوكامپوزيت  درباره  پژوهشگر  اين 
از جمله  داشت:  اظهار  برداشت  فرايند  بازده  افزايش  بر  آن  اثر  و 
مشكالت استفاده از پليمرها در سيالب زنی، عدم پايداری مكانيكی 
از آنجا كه از  و گرمايی در زمان اختالط، تزريق و جريان است. 
آميد  پلی آكريل  روش،  اين  در  شده  استفاده  پليمرهای  رايج ترين 
نانوذرات  از  پليمر  اين  كارايی  بهبود  برای  پژوهش  اين  در  است، 
خاک رس استفاده شد. طبق نتايج به دست آمده نمونه های پليمری 
تقويت شده با اين نانوذرات در مقايسه با نمونه های عادی، خاصيت 
ضدگرمايی بيشتری نشان می دهند و در برابر دماهای زياد يا مواد 

شيميايی، تغيير شكل آن ها كمتر است.
 وی تصريح كرد: با بهره مندی از اين ويژگی ها، كارايی پليمر و 
بر  افزون  می يابد.  بهبود  زيادی  مقدار  به  برداشت  بازده  نتيجه  در 
نيز  را  آن ها  اقتصادی  هزينه  رس،  نانوذرات  مناسب  قيمت  اين، 

توجيه پذير می كند. 
تاكنون از نتايج اين طرح پژوهشی، سه اختراع مختلف با عناوين 
نانوذرات خاک رس«، »سيال پليمری  با  بهينه شده  »سيال پليمری 
ازدياد  در  شده  استفاده  اكسيد  سيليسيم  نانوذرات  با  شده  بهينه 
برداشت« و »سيال حفاری بهينه شده با نانوذرات« در اداره مالكيت 
 Petroleum صنعتی به ثبت رسيده است. نتايج اين تحقيق در مجله

Science and Technology منتشر شده است.

http://www.irna.ir             :منبع

از  مجموعه ای  اعمال  با  اميركبير  صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران 
تركيبات نانوساختار درون پوشش های خودرو موفق شدند، مقاومت 
به خش و خراش اين پوشش ها را تا مقدار زيادی بهبود بخشند. 
نتايج اين طرح را می توان در صنايع هواپيماسازی و خودروسازی 

استفاده كرد.
می شود  برجسته  زمانی  خودروها،  در  پوشش  و  رنگ  اهميت 
در  و  شده  ايجاد  خراش  خودرو  پوشش  سطح  روی  بارها  كه 
باد  كوتاه مدت سبب افت جلوه ظاهری و درنهايت به پوسيدگی، 

كردن و زنگ زدگی بدنه  فلزی آن منجر می شود. به دليل قرارگيری 
 پوشش های استفاده شده در خودرو تحت فشار و صدمات روزانه و 
باشند.  داشته  را  كافی  استحكام  ناماليمات  برابر  در  بايد  دائمی، 
ازاين رو، بهينه سازی خواص مكانيكی پوشش های خودرو، به منظور 
محافظت از بدنه خودرو، ضروری به نظر می رسد. امروزه، اعمال 
نانوذرات با اشكال گوناگون درون پوشش ها مورد توجه بسياری از 

پژوهشگران اين حوزه از علم قرار گرفته است.
به گفته يكی از اعضای گروه تحقيقاتی، افزايش هم زمان مقاومت 

توليد آزمایشگاهی پوشش خودروی ضدخش و ترميم پذیر
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در برابر خراش و همچنين قابليت ترميم شوندگی خش و خراش 
پوشش های خودرو به عنوان اهداف طرح دنبال شده است. همچنين، 
ترميم پذيری  و  مكانيكی  خواص  بر  پليمری  نانوساختار  دو  اثر 

پوشش خودرو مطالعه و بررسی شده است.
توليد شده  برجسته  پوشش  باره ويژگی های  در  پژوهشگر،  اين 
گفت: استفاده از نتايج اين طرح در اعمال پوشش روی سازه های 
ظاهری  جلوه  ماندگاری  افزايش  موجب  خودرو،  ويژه  به  فلزی، 
اوليه و طول عمر پوشش می شود و كاهش هزينه های ناشی از تعمير 

صدمات سازه ها را به دنبال دارد.
نانوقفسه ای  استفاده از پليمرهای پرشاخه و تركيبات سيليكونی 
درون پوشش موجب شده است كه پوشش حاصل از دو خاصيت 
همزمان  به طور  انعطاف پذيری  و  سختی  مكانيكی  متضاد  نسبتًا 
فيزيكی  و  كوواالنسی  برهم كنش  با  تركيبات  اين  شود.  برخوردار 
با رزين زمينه و همچنين كنترل واكنش های پخت و اثر چشمگير 
بر پيوندهای هيدروژنی، موجب بهبود مقاومت در برابر خراش و 

ترميم شوندگی پوشش می شوند.
و  پرشاخه  پليمر  اثر  ابتدا  طرح  اين  در  پژوهشگر،  گفته اين  به 
تركيبات سيليكونی نانوقفسه ای هر يك به طور جداگانه بر خواص 
مختلف پوشش آكريليك مالمين ارزيابی شده است. در ادامه تأثير 

وجود هم زمان تركيبات ياد شده نيز بررسی شده است.
نتايج نشان داده است، افزودن پليمرهای پرشاخه در مقادير كم، 
به طور  نيز  را  آن  چقرمگی  پوشش،  كلی  خواص  بهبود  بر  افزون 
افزودن تركيبات سيليكونی  افزايش می دهد. همچنين،  چشمگيری 
مكانيكی  و خواص  خراش  برابر  در  مقاومت  افزايش  به  قفسه ای 
ياد  تركيب  از  استفاده  اما  می شود.  منجر  حاصل  نانوكامپوزيت 
انعطاف پذيری و از بين رفتن قدرت  شده در مقادير زياد، كاهش 
تركيب  دو  هر  از  استفاده  دارد.  پی  در  را  پوشش  ترميم پذيری 
به طور هم زمان موجب شده است كه پوشش، مقاومت به خراش و 

ترميم پذيری را به طور يك جا داشته باشد.
 Progress in Organic نشريه  در  اخيرا  پژوهش  اين   نتايج 

Coatings به چاپ رسيده است.

http://www.irannewsletter.ir        :منبع

پوشش همه كاره
انواع  بادوام  امكان پوشش دهی  فناوری، در حال حاضر  توسعه  با 
مواد مختلف با استفاده از مولكول پليمری يكسان وجود دارد. اين 
گونه پوشش ها بيشتر مناسب كاربردهای پزشكی است. كيفيت های 
داخلی و خارجی دو مقوله متفاوت است. به عنوان مثال، در بسياری 

ماده  يك  موارد،  از 
برای  اصل  در  خاص 
ايده آل  فنی  كاربرد  يك 
اين  درحالی كه  است، 
گونه نيست، زيرا سطح 

خارجی نامناسبی دارد.
علم  دانشمندان 
با  را  مشكل  اين  مواد 
حل  ماده  پوشش دهی 
اين  از  می كنند. گروهی 

دانشمندان در دانشگاه ETH زوريخ، به دنبال راه حلی ساده برای 
به  كوواالنسی  قوی  شيميايی  پيوند  با  پوشش  مولكول های  اتصال 
سطوح بودند. همچنين، آن ها در پی يافتن راهی برای استفاده از يك 
پوشش برای طيف گسترده ای از سطوح و وسايل متشكل از چند 
تا  هستند  مختلف  ماده 
مانند  خودشان  قول  به 
سوئيسی  چاقوی  يك 

همه كاره باشد.
گروه  اين  مقاله  در 
نشريه  در  پژوهشی 
 M a c r o m o l e c u l a r

Rapid Communica-

كه  شده  گزارش   tions

متشكل  پليمری  آن ها 
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انتقال بار الکتریکي سریع تر با زنجيرهای پليمری هم راستا شده
يك گروه تحقيقاتی در دانشگاه Umeå سوئد برای اولين بار نشان 
با كنترل  نيمه رسانا  پليمرهای  بار عمودي كارآمد در  انتقال  دادند، 
نتايج  اين  است.  دستيابی  قابل  پليمر،  زنجيرهای  آرايش يافتگی 
پيش گام، كه راهی برای افزايش انتقال بار تا بيش از 1000 برابر را 
در اين پليمرها ارائه می دهد، به معنای توسعه ابزار اپتوالكترونيك 
شده  منتشر   Advanced Materials نشريه  در  اخيرا  و  است  آلی 

است.
الكترونيكی  و  نوری  ويژگی های  نيمه رسانا  مزدوج  پليمرهای 
آلی،  اپتوالكترونيك  ابزار  توليد  برای  رو  اين  از  دارند،  استثنايی 
نورتاب  ديودهای   ،)OPV( فتوولتايی  مانند سلول های خورشيدی 
)OLEDs( و ليرزها بسيار جذاب هستند. پليمرهای پلی تيوفن مانند 
به  نيمه رسانا،  پليمرهای  ميان  در   ،P3HT تيوفن(،  پلی)3-هگزيل 
از  نازک  فيلم  به  واسطه جذب نوری زياد و فراورش آسان آن ها 

محلول، بيشتر مطالعه شده اند.
قابليت حركت  معنی  به  عمودی،  بار  حامل های  تحرک  تاكنون 
بار  انتقال  ايجاد  برای  كه  بوده  ماده  درون  در  الكتريكی  بارهای 
سريع در ابزار اپتوالكترونيك آلی  بسيار كند بوده است. دانشمندان 
می دانستنند، انتقال بار در طول زنجير اصلی پليمر می تواند سريع تر 
زنجير و  كنترل شده  آرايش يافتگی  ايجاد  اما روش های  رخ دهد، 

تحرک زياد در جهت عمودی تاكنون ناشناخته باقی مانده بود.
مواد،  علم  دانشمندان  و  شيمی دان ها  از  گروهی  فعلی،  كار  در 
روش جديدی برای هم راستاسازی عمودی زنجيرهای پليمر ارائه 
داده اند. همچنين، اين انتقال بار و تحرک زياد بدون هيچ دوپه كردن 
بار  انتقال  افزايش  برای  معموال  كه  است  آمده  دست  به  شيميايی 

استفاده می شود.
گروه،  سرپرست  گفته  به 
پالستيك های  معموال 
نيمه رسانا، كه فقط  نيمه بلوری 
برابر   10000 تقريبا  هستند، 
كمتر از سيليكون دوپه شده، 
ابزارهای  از  بسياری  در  كه 
برده  كار  به  الكترونيك 
حال  دارند.  تحرک  می شود، 
به  دستيابی  شد،  داده  نشان 
تحرک بسيار بيشتر و نزديك 

به سيليكون، با كنترل هم راستاسازی عمودی زنجيرها، بدون دوپه 
كردن، امكان پذير است.

انتقال بار با استفاده از اندازه گيری های الكتريكی نانومقياس معين 
شد و متوسط تحرک cm2/v.s 3/1 به دست آمد كه بيشترين مقدار 
نظری  به تخمين های  و  است   P3HT در  اندازه گيری شده  تحرک 
بيشينه تحرک در آن نزديك است. شناسايی بلورينگی و فشردگی 
شتاب  در   synchrotron ايكس  پرتو  پراش  دستگاه  با  مولكولی 
دهنده ملی دانشگاه استنفورد )SLAC( انجام شده است. نتايج تائيد 
و  پليمر  زنجيرهای  بازآرايی  واسطه  به  زياد  تحرک های  می كنند، 
بلورک ها، به انتقال بار سريع در طول زنجيرهای اصلی پليمر منجر 

می شود.
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آبدوست  جانبی  شاخه های  كه  ساخته اند  طوالنی  اصلی  زنجير  از 
مزبور  پليمر  همچنين،  می كنند.  ايجاد  جرم ناگرفتگی  خواص  آن 
دارای دو نوع زنجير جانبی ديگر است، يك نوع با قابليت تشكيل 
قابليت  با  ديگری  و  شيشه  و  سيليكون  با  كوواالنسی  پيوندهای 
ايجاد پيوند با اكسيدهای فلزات واسطه مانند تيتانيم و آهن است.
به گفته سرپرست گروه، پوشش دهی با اين پليمر جديد بسيار ساده 
است و پوشش حتی در شرايط سخت، مانند اسيدها، بازها، نمك 

باغلظت های زياد و مواد شوينده مقاومت می كند.
در  عمده  طور  به  را  پوشش  اين  ممكن  كاربردهای  دانشمندان 

تشخيص های زيست پزشكی و فناوری پزشكی می بينند كه می تواند 
 برای جلوگيری از تجمع ميكروب ها در زيست حسگرها، كاشتنی ها و 
كاربردها  استفاده شود. ساير  آينده  كاشتنی  دارورسانی  سامانه های 
می تواند شامل پيشگيری از تشكيل زيست رسوب در تصفيه آب، 
حمل و نقل و ماهيگيری با كشتی و همچنين در صنايع غذايی، برای 

مثال در بسته بندی، باشد.
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