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Els nanomaterials i nanodispositius es de-
senvolupen de manera tal que posseeixin 
característiques de disseny controlades a 
nivell molecular. Poden tenir el potencial 
d’interactuar directament amb cèl·lules i 
macromolècules. Les propietats dels com-
ponents de dimensions nanomètriques 
han de ser traslladades a la dimensió dels 
dispositius per a la seva utilització. 

Un dels passos clau per a això és sintetit-
zar les nanoestructures amb dissenys de 
xarxes bidimensionals (2D), xarxes tridi-
mensionals (3D) o estructures jeràrquiques 
més complexes. L’ensamblatge de compo-
nents preformats a la nanoescala per fer 
estructures utilitzables a la macroescala. 
Entre els mètodes de síntesi de sistemes 
nanoestructurats, l’ús d’interaccions no co-
valents (forces de Van der Waals, enllaços 
d’hidrogen, forces electrostàtiques, forces 
capil·lars i interaccions Π-Π) entre els com-
ponents ofereix una ruta simple i eficient.

Entre les diferents tècniques de síntesi, 
l’autoorganització ha sorgit com una de 
les rutes més prometedores per sintetitzar 
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una gran varietat de nanoestructures do-
nat que posseeix els següents avantatges:

• Facilita un dels passos més difícils en la 
nanofabricació – aquell que involucra la 
modificació d’estructura a nivell atòmic – 
emprant tècniques de síntesi química que 
han estat altament desenvolupades.

• Pot incorporar estructures biològiques di-
rectament com a components del sistema.

• Com que les estructures formades són 
estables, tendeixen a estar lliures de defec-
tes i a autorreparar-se.

• Els sistemes nanoscòpics tenen com-
posicions i estructures distintives, confe-
rint propietats inigualables. Això obre un 
ventall d’aplicacions molt ampli com per 
exemple, la conversió d’energia, l’emma-
gatzematge d’informació, el desenvolupa-
ment de dispositius electrònics avançats, 
la selecció de drogues, i en sensors quí-
mic/biològics.
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Monocapes autoorganitzades (SAMs)

A la natura, l’autoorganització – en oca-
sions designada com autoensamblatge 
– resulta en organitzacions jeràrquiques 
supramoleculars de components entre-
creuats que proveeixen sistemes molt 
complexos. Les monocapes autoorganit-
zades o monocapes autoensamblades, 
abreujades com a SAMs (Self-Assembled 
Monolayers), poden formar-se espontània-
ment per immersió d’un substrat adequat 
en una solució que contingui els adsor-
bats. 

Aquestes molècules poden dissenyar-se 
de manera tal que continguin grups funcio-
nals determinats, tant en els seus “caps” 
com en les seves “cues” (Figura 1); a més, 
en el seu “esquelet”  (generalment una ca-
dena alquílica) poden tenir substituents, la 
qual cosa proveeix una gran flexibilitat en  
el disseny d’aquests sistemes. 

L’autoorganització reflecteix la informació 
codificada (com la forma, les propietats de 
superfície, la càrrega, la polaritzabilitat, el 

dipol magnètic, la massa, etc.) en aquests 
components individuals, ja que aquestes 
característiques determinen les interac-
cions entre ells. El disseny dels compo-
nents és la clau per a les aplicacions de 
l’autoensamblatge. En general, les mo-
nocapes sintetitzades resulten altament 
ordenades i orientades, aquesta habilitat 
les converteix en excel·lents sistemes en 
estudis bàsics sobre el procés d’autoorga-
nització en si mateix, les relacions estruc-
tura-propietat i els fenòmens d’interfase. 

Però el major interès en aquesta àrea ha 
sorgit a causa de la seva rellevància en la 
ciència i la biologia. A més de tenir poten-
cials aplicacions en la prevenció de la co-
rrosió, protecció contra el desgast, i moltes 
altres, la naturalesa biomimètica i biocom-
patible de les SAMs proveeix futures apli-
cacions en sensors químics i bioquímics.

 

Figura 1 (Esquerra) Diagrama en 2D de 
l’estructura de la xarxa de alcanotiols 
sobre Au (111) (les cadenes hidrocar-
bonades no es representen). 

a) cel·la unitat hexagonal del Au (111), 
b) cel·la unitat (√3x√3) R30º, 
c) cel·la unitat (3x2√3) o superestructu-
ra c(4x2) de (√3x√3) R30º. 

En tots els casos es marquen els 
vectors que denoten la cel·la. (Dreta) 
Diagrama esquemàtic d’una SAM 
(estructura “aixecada”). Els cercles ver-
mells indiquen el grup cap quimisorbit i 
els blaus són el grup final que pot tenir 
alguna funcionalitat
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Quines són les Forces claus en els sistemes auto-organitzats?

• Forces d’enllaç químic (covalent, iònica,van der Waals, hidrogen)

• Altres forces (magnètica, electrostàtica, fluídica, ...)

• Polar/No polar (hidrofobicitat)

• Forma  (configuracional)

• Patrons (guies per autoensamblatge)

• Condicions cinètiques (difusió limitada)

• Ensamblatge estàtic (termodinàmicament, mínim d’energia lliure) – un cop format és 
estable

• Ensamblatge dinàmic (format cinèticament, no necessari un mínim termodinàmic) – no 
necessàriament estable

Exemples de processos d’autoorganització d’estructures
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* S’ha de control.lar el moviment de la barrera per mantenir la pressió constant

Exemples de processos d’autoorganització d’estrucutres: Langmuir Blodgett.

Una pel·lícula de Langmuir-Blodgett conté una o més monocapes d’un material orgànic, a 
partir de la superfície d’un líquid dipositat sobre un sòlid per immersió del substrat sòlid 
en (o des de) el líquid. Una monocapa es adsorbida homogèniament amb cada immersió 
o pas d’emersió, es poden formar per tant pel·lícules amb gruixos molt precisos, ja que el 
gruix de cada monocapa és conegut. Les monocapes s’assemblen verticalment i en ge-
neral es componen de molècules anfifíliques, amb un cap hidròfil i una cua hidròfoba (per 
exemple: àcids grassos). 
  
El nom de la tècnica es deu als seus inventors, Irving Langmuir i Katharine B. Blodgett



FIC2
pág. 5

Altres exemples: SAM- Self Assembled Monolayer

Altres exemples: Self Nanomagnets in a Self-Assembled Polymer Mask 

Nanoporous template

Nanoporous template

Data Storage...
...and More
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El món microscòpic no es comporta com el món que nosaltres coneixem. La força de la 
gravetat té un paper irrellevant, i altres forces com les electromagnètiques són les domi-
nants. Aquestes forces condicionen tots els processos, des de reaccions químiques fins 
a la generació de molècules i estructures més complexes. Un dels processos de nanofa-
bricació utilitza les propietats d’aquestes forces per a autogenerar estructures nanomètri-
ques: es coneix com a fabricació “bottom-up”: de baix a dalt.

La interacció de forces entre partícules, molècules o estructures condiciona com aquestes 
s’organitzen: la repulsió o l’atracció determina si dos compostos s’agruparan formant una 
estructura més gran o bé es repel·liran ocupant el màxim espai.

En aquest experiment, veurem com una sèrie d’imants s’autoorganitzen en funció de la 
seva atracció/repulsió, tot imitant el comportament de les molècules a la nanoescala.

L’autoorganització té molt a veure amb les forces d’interacció i com aquestes s’equilibren.

Els cossos a una distància arbitrària poden interactuar entre ells mitjançant forces d’atrac-
ció o repulsió i, a la llarga, anar adoptant una disposició a l’espai que faci la seva estruc-
tura més estable. Les forces actuen fins que s’equilibren, aleshores diem que el cos està 
estable. Quan tot un conjunt de cossos estan estables els uns respecte dels altres, direm 
que s’ha creat una estructura. Si ha succeït sense intervenció externa direm que s’ha au-
toorganitzat.

Experiment:

1. Aconsegueix una palangana o una safa-
ta d’alumini i posa-hi un dit d’aigua.

2. Diposita amb compte els imants plans 
del kit. Assegura’t que els poses tots en la 
mateixa direcció.

3. Observa què passa quan els acostes.

4. Gira alguns dels imants de manera que 
n’hi hagi de polaritat positiva i negativa 
alhora.

5. Observa quina estructura es forma ara.

Reflexiona:

Què és el que succeeix en els dos casos i 
explica quina relació té aquesta autoorganit-
zació amb la síntesi de partícules i molècules 
a la nanoescala.

Creus que aquesta autoorganització té lloc 
gràcies a altres forces? Busca exemples, si 
n’hi ha,  d’estructures organtizades degut a la 
gravetat.
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Ampliació:

La gravetat és una força purament atractiva, per tant, només pot formar estructures d’a-
glomeracions a gran escala (galàxies, estrelles, planetes, satèl·lits…). En canvi forces com 
l’electromagnètica, que poden ser atractives o repulsives, poden crear una gran riquesa 
d’estructures diferents. Explica què succeeix en les següents imatges de l’experiment pro-
posat. Veus algun patró geomètric en les estructures?

Explica en quin cas actúa la repulsió, en quin cas l’atracció o bé si actuen totes alhora.

Relaciona el que has estudiat en els experiments anteriors d’hidrofobicitat i hidrofilicitat 
amb l’autoorganització d’estructures d’aquesta pràctica.

Quines aplicacions pot tenir l’autoorganització d’estructures en el nostre dia a dia?

Coneixes algun exemple de material biològic que es generi per autoorganització?

Annex: Using Modeling to Demonstrate Self-Assembly in Nanotechnology 

Més informació: Hi ha dues activitats en aquesta lliçó, la presó de la mosca i el laberint de l’aigua. La presó 
de la mosca és una activitat de modelatge pràctic dissenyat per introduir als estudiants a l’àrea de la na-
notecnologia i donar-los una comprensió bàsica de com els investigadors construeixen petits dispositius 
mitjançant l’auto-assemblatge de molècules. El Laberint de l’Aigua és una activitat de seguiment per donar 
als estudiants l’oportunitat de practicar i demostrar el que han après.

Activitat: Un investigador dissenya aquesta presó per a mosques que alinea les mosques en un ordre perfec-
te, així petites taques de metall poden ser adherides a les ales de la mosca adulta. A les mosques en desen-
volupament se’ls proporciona aliments suficients per desenvolupar-se en l’edat adulta just a la dreta de la 
gota d’oli a la qual estaven adherides. 
Respecte als laberints d’aigua, s’ha convertit en un nou camp per al desenvolupament de tests de labora-
tori in situ de grandària d’una targeta de crèdit. Una persona pot estar en un lloc remot al món i fer proves 
ràpides deixant caure la sang o l’orina en una posició determinada de la targeta, el líquid és aspirat a través 
d’una sèrie de canals que proporcionen indicadors per a certes propietats que són interpretades pels experts

http://www.nnin.org/education-training/k-12-teachers/nanotechnology-curriculum-materials/using-mode-
ling-demonstrate-self


