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Izvleček
V magistrskem delu je predstavljena izdelava mikrofluidične črpalke, delujoče na
principu termoviskoznega črpanja. Dokazal sem, da mikročrpalka deluje in da za
tok tekočine veljajo enačbe opisane v literaturi [1]. S črpalko, sestavljeno iz šestih
mikrogrelcev, sem dosegel hitrosti tekočine nekaj µm/s in pokazal, da se lahko s
spremembo smeri segrevanja mikrogrelcev zamenja smer toka tekočine, s frekvenco
skeniranja in napetostjo pa hitrost črpanja. V magistrskem delu sem prikazal tudi
uporabo mikrogrelca za hkratno meritev Soretovega koeficienta različnih delcev.

Ključne besede: mikrofluidika, mikročrpalka, termoforeza, fotolitografija,
Soretov koeficient
PACS: 47.85.Dh 47.15.G 47.60.+i

Abstract
This master’s thesis presents the construction of a microfluidic pump operating on
the principle of thermoviscous expansion. I demonstrated the functioning of the
micropump and showed that the measured fluid flow is in a good agreement with
the equations described in [1]. With the micropump made of six microheaters I
achived fluid velocity up to a few µm/s. I also showed, that reversing the sequence
in which the microheaters are turned on changes the direction of the fluid flow.
The velocity of the fluid can be regulated by changing the applied microheater
voltage and frequency at which the microheaters are turned on. I also performed
a simultaneous measurement of the Soret coefficient of different particles using one
microheater.

Keywords: microfluidics, micropump, photolithography, thermophoresis,
Soret coefficient
PACS: 47.85.Dh 47.15.G 47.60.+i
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Poglavje 1
Uvod
Mikrofluidika je veja znanosti, ki se ukvarja z razvojem mikrofluidičnih sistemov
in razumevanjem obnašanja tekočin na mikro skali. S pomočjo kanalov velikosti
od deset do nekaj sto mikrometrov lahko s tehnologijami in sistemi mikrofluidike
manipuliramo zelo majhne količine tekočin od 10−9 do 10−18 litra [2], kar predstavlja
prihodnost kemijskih reakcij in bioloških analiz. S pomočjo mikrofluidike lahko
izvedemo mnogo eksperimentov vzporedno in v krajšem času, kot bi ga porabili v
navadnem laboratoriju. Zaradi manjše porabe reagentov so eksperimenti cenejši, pa
tudi odpadkov je manj. Glavne aplikacije mikrofluidike zasledimo v kemiji, medicini,
biologiji, farmaciji in fiziki.
Mikrofluidična vezja so običajno manjša od mikroskopskih objektnih stekel, kar
pomeni, da niso večja od nekaj kvadratnih centimetrov. Sestavljajo jih mikrokanali,
ki med seboj povezujejo komore in aktivne elemente, kot so mešalci, črpalke, ventili
ipd. Uporaba ni omejena le na fizikalne procese, ampak se v splošnem uporablja tudi
za kemične in biološke reakcije, kot so separacija delcev, sinteza, analiza in filtriranje.
Mikrofluidična vezja se že uporablja za raziskovanje medmulekolskih interakcij [3]
in v brizgalnih tiskalnikih [4], možno pa jih je uporabiti tudi kot biosenzorje, mikromešalce, senzorje kemikalij, za genetske analize itd. [2, 4, 5]. Mikrofluidična vezja
so običajno majhna in prenosljiva, zato se jih lahko uporabi tudi izven laboratorija.
Njihova nizka cena omogoča izdelavo velikega števila vezij.
V mikrofluidiki se tekočina obnaša drugače, kot smo navajeni v vsakdanjem življenju, saj so tokovi laminarni in se tekočina meša le z difuzijo. To je posledica
majhnega Reynoldsovega števila, zaradi česar je mikrofluidika zanimiva tudi s fizikalnega vidika.
Termoforeza je pojav, pri katerem temperaturni gradient povzroči gibanje delcev. Za znatno termoforezo mikrometrskih delcev v tekočini so potrebni gradienti
reda 0.1 K/µm. Te ponavadi ustvarijo z laserjem, temperaturni gradient pa je možno doseči tudi z mikrovalovi, Peltierovimi členi in z integriranimi mikrogrelci [6].
Ti so zanimivi, ker so lahko vgrajeni v mikrofluidično vezje, poleg tega pa nimajo
premikajočih se delov, kar jih naredi skoraj nepokvarljive. Zaradi preproste izdelave
in nizke cene so idealni za t. i. laboratorij na čipu (ang. lab-on-a-chip). Laboratorij
na čipu je naprava, ki združuje eno ali več laboratorijskih funkcij na enem samem
čipu velikosti nekaj kvadratnih centimetrov. V bližnji prihodnosti je cilj ustvariti
napravo, ki bi opravljala biološke analize za potrebe medicine tudi izven laboratorija. V državah s slabo razvitim zdravstvenim sistemom bi tako omogočili hitrejše
odkrivanje in zdravljenje bolezni, kar bi lahko rešilo veliko življenj.
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V današnjem času je eden od pomembnih izzivov v mikrofluidiki še vedno črpanje
tekočin [7]. Najpogosteje se v ta namen uporablja zunanje makroskopske črpalke,
ki pa niso praktične in naredijo mikrofluidično vezje neprenosno. V ta namen se
razvija črpalke, ki bi bile integrirane v samo vezje. Ena od rešitev so membranske
mikročrpalke, ki s pomočjo periodično se gibajoče membrane potiskajo tekočino.
Prednosti črpalke so veliki pretoki, vendar se zaradi majhnih premikajočih se delov
hitro pokvarijo, kar jih naredi praktično neuporabne [7]. Obstajajo tudi alternative,
kot sta magnetohidrodinamična in elektroosmotska črpalka, ki pa sta zaradi majhnih
pretokov prav tako nepraktični. Obetavna črpalka, ki je bila prvič opisana leta 2008,
je črpalka na principu termoviskoznega črpanja [1, 8]. Do črpanja pride zaradi spremembe viskoznosti pri premikanju toplega območja v tekočini. Na sprednjem delu
toplega območja se tekočina razširi, na končnem pa skrči. Pri konstanti viskoznosti
se ta dva premika tekočine izničita. V primeru temperaturno odvisne viskoznosti
pride na sprednjem in končnem delu toplega območja do gradienta viskoznosti. Ker
imata na sprednjem in končnem delu toplega območja gradienta viskoznosti različna
predznaka, se pojavi neto tok tekočine.

Slika 1.1: Shema mehanizma za črpanje tekočine. Toplo območje se premika iz
desne proti levi. V primeru (a), kjer je viskoznost konstantna, do črpanja ne pride.
V primeru (b), kjer viskoznost s temperaturo pade, se pojavi neto tok v obratni
smeri črpane tekočine. Tok tekočine je označen s črnimi puščicami.
Raziskovalci v [1] so kot vir segrevanja uporabili fokusiran infrardeči laser, kar
je zelo primerno za demonstracijo principa, a neuporabno v laboratoriju na čipu.
Opisani eksperiment je bil motivacija za nastanek tega magistrskega dela. S
pomočjo integriranih mikrogrelcev sem želel oponašati premikanje toplega območja
laserja in s tem ustvariti tok tekočine. Taka črpalka bi bila integrirana v mikrofluidično vezje, poleg tega pa bi bila skoraj nepokvarljiva, saj ne vsebuje premikajočih
se delov. Cilj naloge je izdelati tako mikročrpalko in izmeriti njeno učinkovitost.
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Poglavje 2
Teoretične osnove
V tem poglavju bom predstavil teoretične osnove termoviskoznega črpanja, ki je
glavna tema magistrskega dela. Pojasnil bom tudi termoforezo in dielektroforezo,
pojava, ki sta prisotna pri eksperimentu, vendar ne vplivata na delovanje črpalke.
Mikrofluidična črpalka na principu termoviskoznega črpanja je bila v literaturi
že opisana [1, 8]. Tu so tok tekočine vzpostavili s pomočjo gretja z laserjem z
λ = 1455 nm, ki predstavlja enega od absorpcijskih vrhov vode. Toplo območje
so s pomočjo akustooptičnih deflektorjev (AOD) periodično premikali po vzorcu in
tako vzpostavili tok tekočine. Problem tovrstne črpalke je predvsem kompleksnost
AOD-jev in velikost optičnega sistema. Ta je namreč veliko večja od samega mikrofluidičnega vezja. Periodično segrevanje tekočine lahko ustvarimo tudi z mikrogrelci,
ki so integrirani v vezju. Prednost take črpalke je predvsem cena in integriranost
črpalke v samo vezje. Ker črpalka nima premikajočih se delov, je nepokvarljiva.

2.1

Termoviskozno črpanje

Problema termoviskoznega črpanja se lotimo z reševanjem Navier-Stokesove enačbe:
h
i
∂v
2
+ ρ(v · ∇)v = −∇p + η ∇ v + ∇(∇ · v) + f ,
(2.1)
ρ
∂t
kjer je ρ gostota, η viskoznost, v hitrostno polje, p tlak in f gostota zunanjih sil na
tekočino. Leva stran enačbe predstavlja inercialne člene zaradi premikanja tekočine,
na desni pa so členi, ki predstavljajo viskozno silo, silo zaradi tlačne razlike in ostale
zunanje sile. Ohranitev mase upoštevamo s kontinuitetno enačbo, ki se zapiše kot
∂ρ
+ ∇(ρv) = 0.
∂t

(2.2)

Pomembna količina je Reynoldsovo število, ki je podano kot razmerje med inercialnimi in viskoznimi silami
Re =

Finercialne
ρvL
=
,
Fviskozne
η

(2.3)

kjer je ρ gostota tekočine, v hitrost tekočine, η viskoznost tekočine, L pa tipična dimenzija sistema, torej v našem primeru dimenzija kanala, po katerem tekočina teče.
Značilnost mikrofluidike je laminarni tok, ki je posledica majhnega Reynoldsovega
števila. Širina mikrokanala L je običajno pod 10 µm. Za vodo, kjer je
15
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ρ = 1000 kg/m3 in η = 10−3 kg/(s·m), velja, da je Reynoldsovo število
Re ≈ 10−2  1, kjer smo za hitrost vzeli v = 100 µm/s, kar je v mikrofluidiki
tipična hitrost. Pri majhnih Reynoldsovih številih so inercialni členi v enačbi (2.1)
zanemarljivi, kar nam olajša reševanje Navier-Stokesove enačbe.
Črpanje je posledica spremembe viskoznosti pri premikanju toplega območja v
tekočini. Na sprednjem delu toplega območja se tekočina razširi, na končnem pa
skrči. Pri konstantni viskoznosti se ta dva premika izničita. V primeru temperaturno odvisne viskoznosti pride na sprednjem in končnem delu toplega območja do
gradienta viskoznosti. Ker imata gradienta viskoznosti različna predznaka, se pojavi
neto tok tekočine.
Problem predstavimo v sistemu, ki se giblje skupaj s toplim območjem, kot je
opisano v [1]. V koordinatnem sistemu (x−us t, y), kjer je us hitrost toplega območja
po tekočini, t pa čas, lahko spremembo temperature ∆T zapišemo kot
∆T = ∆T (x − us t, y). Predpostavili smo, da se toplo območje premika samo v
smeri x. Hitrostni vektor zapišemo kot v = (u, v, w), kjer je u hitrost tekočine v
smeri x, v pa v smeri y. Na tem mestu predpostavimo še, da je hitrost w = 0. To
predpostavko lahko sprejmemo, saj je Reynoldsovo število v mikrofluidičnih sistemih
majhno [9]. Prvi člen v enačbi (2.1) je časovni odvod x komponente hitrosti. Zaradi
stacionarnosti ga lahko zapišemo kot
∂u ∂x
∂u
=
= −us ux ,
∂t
∂x ∂t
kjer je ux = ∂u/∂x. Podobno lahko to storimo za v in gostoto ρ

(2.4)

∂v
∂ρ
= −us vx in
= −us ρx .
(2.5)
∂t
∂t
V nadaljevanju je najlažje, če Navier-Stokesovo enačbo zapišemo po komponentah:
i ∂ h
i
∂ h
p−2ηux − η uy +vx −ηuzz (2.6)
∂x
∂y

x komponenta:

ρus ux −ρ(uux +vuy ) =

y komponenta:

i ∂ h
i
∂ h
ρus vx − ρ(uvx + vvy ) =
p − 2ηvy − η uy + vx − ηvzz (2.7)
∂y
∂x

z komponenta:

pz = 0.

(2.8)

V naslednjem koraku bi želeli izračunati silo trenja med tekočino in steno mikrokanala. Najprej predpostavimo, da je širina kanala D veliko večja kot debelina L. V
eksperimentih je D ≈ 100 µm, medtem ko je debelina L < 5 µm. Iz tega sledi, da
je hitrost v smeri x odvisna le od koordinate z, u = u(z). Iz enačbe (2.6) sledi
∂p
∂ 2u
= η 2.
(2.9)
∂x
∂z
Ob predpostavki, da je tlačna razlika v smeri x konstantna, ∂p/∂x = px = konst., in
z upoštevanjem robinih pogojev u(0) = 0 in u(L) = 0, se rešitev enačbe (2.9) glasi
u(z) =

px
z(z − L).
2η
16

(2.10)

2.1. Termoviskozno črpanje
Za mikrofluidična vezja je značilna parabolična oblika hitrostnega profila, pri katerem je gonilna sila tlačna razlika. V sistemu, ki se giblje s toplim območjem, lahko
na podlagi tega izračunamo povprečno vrednost hitrosti tekočine glede na stene
mikrokanala. Povprečna hitrost ū se izračuna kot
Z
px L 2
1 L
u(z)dz = −
= u + us .
(2.11)
ū =
L 0
12η
Iz enačbe (2.11) izpostavimo px , ki ga nato namesto člena ηuzz vstavimo v enačbo
(2.6). Za x komponento hitrosti dobimo

ρus ux − ρ(uux + vuy ) =

i
i 12η
∂ h
∂ h
p − 2ηux −
η uy + vx + 2 (u + us ).
∂x
∂y
L

(2.12)

Podobno naredimo še za v, kar nam enačbo (2.7) spremeni v

ρus vx − ρ(uvx + vvy ) =

i
i 12η
∂ h
∂ h
p − 2ηvy −
η uy + vx + 2 v.
∂y
∂x
L

(2.13)

Hitrost zvoka v vodi (1400 m/s) je za skoraj štiri rede velikosti večja od hitrosti
toplega območja us , ki je tipično pod 0.2 m/s. To pomeni, da je temperaturno
raztezanje tekočine v ravnovesju z okolico oz., da se tekočina veliko hitreje razširi
(skrči), kot je hitrost toplega območja. Zato lahko spreminjanje gostote zapišemo
kot ρ = ρ0 (q − α∆T ), kjer je ρ0 konstanta in α koeficient termičnega raztezanja,
α = (1/ρ)(∂ρ/∂T ). S tem in z uporabo enačbe (2.5) kontinuitetno enačbo prepišemo
v
− us ρx + ρx u + ρux + ρy v + ρvy = 0.

(2.14)

Hitrost premikanja toplega območja us je veliko večja kot hitrost tekočine v mikrokanalu, us  u, zato lahko predpostavimo, da je gostota odvisna le od koordinate x,
ρ = ρ(x), v smeri y pa je konstantna. Numerične simulacije [1] pokažejo, da je taka
predpostavka možna. Kontinuitetno enačbo ob teh predpostavkah zapišemo kot
us α∆Tx + ux + vy = 0.

(2.15)

Pri tem smo zanemarili člena ux α∆T in vy α∆T , saj je α∆T  1. V primeru vode
je α = 3.3×10−4 K−1 , tipičen ∆T pa je manjši od 10 K.
Širina toplega območja (≈ 100 µm) je večja kot debelina mikrokanala
(L< 5 µm), zato je trenje med plastmi tekočine manjše kot trenje na robovih mikrokanala, ηvxx  12vη/L2 [1]. Z upoštevanjem majhnega Reynoldsovega števila
inercialni členi odpadejo in enačbi (2.12) in (2.13) se poenostavita v
12η
12η
u
=
0
in
p
+
v = 0.
(2.16)
y
L2
L2
Pri tem smo prešli v sistem mikrokanala, kar upoštevmo kot u + us → u. Celoten
problem termoviskoznega črpanja smo pretvorili v reševanje enačb (2.15) in (2.16).
Ker vemo, da velja pxy = pyx , lahko enačbi (2.16) parcialno odvajamo po x in y, iz
česar sledi
px +

(uy + vx )η + uηy + vηx = 0.
17
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Ker se toplotno raztezanje in krčenje nahajata v enakem gradientu viskoznosti, v
smeri y ne pričakujemo toka tekočin. Zaradi tega lahko v enačbah (2.15) in (2.16)
izpustimo člen s hitrostjo v, kar nam da
uy η + uηy = 0

in

ux + αus ∆Tx = 0.

(2.18)

Sedaj predpostavimo, da je viskoznost temperaturno odvisna, kar zapišemo kot
η = η0 (1 − β∆T ), kjer je β temperaturni koeficient β = (1/η)(∂η/∂T ). Enačbo
ux + αus ∆Tx = 0 integriramo po x in rezultat vstavimo v enačbo uy η + uηy = 0. To
nas privede do enačbe
uy − uy β∆T + αβus ∆T ∆Ty = 0.

(2.19)

Podobno kot prej lahko drugi člen zanemarimo, saj je za vodo β = 0.021 K−1 . Ostane
nam enačba uy + αβus ∆T ∆Ty = 0, ki jo integriramo po y, rezultat pa je
αβ
us ∆T 2 .
(2.20)
2
Toplo območje ponavljajoče v isti smeri premikamo čez območe s frekvenco skeniranja f . Vsak prehod premakne tekočino za ∆x, zato dobimo hitrost tekočine
pri črpanju up z integracijo maksimalne hitrosti tekočine u po času. Zaradi paraboličnega profila toka dobimo pri tem predfaktor 3/2. S tem lahko izračunamo
maksimalno hitrost črpanja up , kot
Z
Z
3f ∞
3f ∞ u
up = f ∆x =
(u + us )dt =
dx.
(2.21)
2 −∞
2 −∞ us
u=−

V zadnjem koraku enačbe (2.21) smo uporabili substitucijo us = dx/dt in prešli v
sistem mikrokanala, u + us → u. Enačbo (2.20) vstavimo v (2.21) in integriramo.
Edina krajevno odvisna spremenljivka je ∆T . Za poljubno obliko ∆T se rešitev glasi
Z
3f αβ ∞
∆T 2 (x)dx.
(2.22)
up = −
4
−∞
Hitrost je odvisna od temperaturnega profila toplega območja. Maksimalno hitrost
tekočine pri črpanju za ∆T = ∆T0 exp[−(x − us t)2 /(2b2 )] zapišemo kot
√
3 π
up = −
f αβb∆T02 ,
(2.23)
4
kjer je b širina porazdelitve in ∆T0 povišanje temperature v toplem območju.
Negativni predznak v enačbi (2.23) nam pove, da bo tok tekočine za pozitivne α
in β v obratni smeri premikanja toplega območja. Do črpanja bo prišlo le za snovi,
ki imajo neničelne α in β, kar velja za večino tekočin. Hitrost tekočine up je linearno
odvisna od frekvence skeniranja f . Izkaže se, da linearnost v f velja le do
f ≈ 10 kHz. Pri višjih frekvencah se oblika toplega območja spremeni in odvisnost
ni več linearna [1]. Hitrost tekočine je kvadratično odvisna od amplitude temperaturnega profila ∆T0 . Podobno kot s frekvenco skeniranja smo tudi s ∆T navzgor
omejeni, saj pri določeni temperaturi tekočina zavre.
V [1] so z gretjem s fokusiranim infrardečim laserskim žarkom, ∆T = 10 K in
frekvenco skeniranja f = 5 kHz dosegli hitrost črpanja 100 µm/s.
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2.2

Termoforeza

Termoforeza je pojav, pri katerem temperaturni gradient povzroči gibanje delcev.
Poznan je tudi kot Soretov ali Ludwig-Soretov pojav, uporabi pa se ga lahko za
premikanje in separiranje delcev v mikrofluidičnih napravah. Po Onsagerjevi teoriji
lahko celotni masni tok v tekočinah J zapišemo kot [10]
J = −D∇c − c(1 − c)DT ∇T,

(2.24)

kjer je D difuzijski koeficient, T temperatura, c koncentracija in DT termični difuzijski koeficient. Prvi del enačbe (2.24) je prvi Fickov zakon, ki opisuje difuzijo
zaradi gradienta koncentracije. Drugi del (2.24) pa opisuje masni tok zaradi temperaturnega gradienta. Člen je fenomenološke narave, ki razširi prvi Fickov zakon.
Termični difuzijski koeficient dimenzionalno ni difuzijski koeficient, zato se ga včasih
imenuje tudi termoforetična mobilnost. Pojavi se v enačbi za termoforetično hitrost,
ki opisuje hitrost delca v temperaturnem gradientu. Ob predpostavki, da je termoforetična hitrost vT linearno odvisna od temperaturnega gradienta, lahko zapišemo
vT = −DT ∇T . Tipične vrednosti DT za polistirenske delce v 1 mM Tris-HCl pufru
so ponavadi med 10−11 in 10−12 m2 /(s · K) [11]. V temperaturnem gradientu
∇T = 1 K/µm dosežejo termoforetične hitrosti vT ≤ 10 µm/s.
Za nizke koncentracije c lahko enačbo (2.24) prepišemo v
e T ∇ ln(T ),
J0 = −D∇ ln(c) − D
(2.25)
e T = DT T . Sedaj je D
e T dimenzionalno difuzijski koeficient in se
kjer je J0 = J/c in D
ga lahko primerja z D. Če imamo dve paralelni plošči, med katerima je temperaturni
gradient ∇T , lahko gradient koncentracije v ravnovesju zapišemo kot
∇c = −cST ∇T,

(2.26)

kjer je ST Soretov koeficient, ki je definiran kot ST = DT /D = −1/[c(dc/dT )].
Delci, ki imajo ST > 0, se premaknejo iz toplejših območij v hladnejše. To so
t. i. termofobni delci. Če pa je ST < 0, se delci premaknejo iz hladnejših v toplejša
območja, ti delci pa so termofilni.
Če je med dvema ploščama temperaturna razlika ∆T in predpostavimo, da je
Soretov koeficient neodvisen od temperature, lahko koncentracijo delcev ob topli
plošči ch zapišemo kot
ch = cc e−ST ∆T ,

(2.27)

kjer je cc koncentracija delcev ob hladni plošči. Če je ST ∆T  1, lahko relativno
razliko v koncentraciji med toplo in hladno ploščo zapišemo kot ∆c/c = −ST ∆T .
V kanalu širine L se ravnovesje koncentracije vzpostavi v času τ ≈ L2 /(π 2 D). Za
kanal širine 10 µm in delce velikosti 500 nm z D ≈ 10−12 m2 /s [12] je τ okoli 10 s.

2.3

Električna in dielektroforetska sila

Pri eksperimentu se mikrogrelce segreva z električnim tokom, zato je potrebno upoštevati tudi silo, ki jo povzroča električno polje. Prva je običajna električna sila na
točkast naboj, druga pa je dielektroforetska sila, ki deluje na dielektrik v nehomogenem električnem polju.
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2.3.1

Električna sila

Za določanje hitrosti tekočine v mikrofluidiki se običajno uporablja fluorescentne
delce v njej. Pogosto imajo taki delci nek naboj, kar pomeni, da nanje vpliva
električno polje. Na delce z nabojem e deluje električna sila F po enačbi
F = eE,

(2.28)

kjer je E električno polje na mestu delca. Če bi za segrevanje mikrogrelcev uporabljali enosmerni tok (DC), bi na delce delovali s statičnim električnim poljem.
Na 100 µm dolgem mikrogrelcu, kjer je padec napetosti 1 V, je električno polje
E ≈ 104 V/m. Hitrost delcev v takem električnem polju izračunamo s pomočjo
Stokesovega zakona, ki pravi, da je viskozna sila na sferični delec F = 6πηRv, kjer
je η viskoznost, R polmer delca in v hitrost. Na podlagi literature ugotavljamo [13],
da je običajen površinski naboj delcev v raztopinah σ ≈ 1µAs/cm2 . Električno silo
enačimo z viskozno silo, kar nas pripelje do
v=

2σRE
eE
=
.
6πηR
3η

(2.29)

Za delec s polmerom R = 250 nm, ki je v vodni raztopini z η = 10−3 kg/(s·m),
dobimo v ≈ 0.015 m/s. Hitrost delcev v električnem polju je dva reda velikosti
večja od običajne hitrosti delcev v mikrofluidičnih vezjih. Taka motnja povzroči, da
je meritev hitrosti tekočine s fluorescentnimi delci neuporabna.
Težavo odpravimo z uporabo izmenične napetosti. V tem primeru silo na delec
izračunamo s povprečenjem električne sile po času. V primeru, kjer je napetost in
s tem tudi električno polje sinusne oblike, je povprečna sila na delec enaka nič in
delec miruje.

2.3.2

Dielektroforetska sila

Dielektroforeza je pojav, pri katerem na dielektrične delce v raztopini deluje sila,
ki jo inducira nehomogeno električno polje. Električno polje je lahko enosmerno
ali izmenično. Sila je odvisna od dielektričnih lastnosti delcev in raztopine, pri
izmeničnem električnem polju pa tudi od frekvence.
Dielektroforetska sila v enosmernem električnem polju
Obravnavo pričnemo z zapisom induciranega električnega dipolnega momenta p, ki
ga zapišemo kot
p = αE,

(2.30)

kjer je α polarizabilnost in E zunanje električno polje. Dielektrična sila Fdip , ki
deluje na električni dipolni moment p, se zapiše kot
Fdip = (p · ∇)E

(2.31)

in je od nič različna le, če je polje nehomogeno, ∇E 6= 0. V primeru dielektrične
kroglice z dielektrično konstanto ε2 , ki se nahaja v tekočini z dielektrično konstanto
ε1 , se polarizabilnost zapiše kot
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ε2 − ε1
,
(2.32)
ε2 + 2ε1
kjer je R polmer kroglice. Celoten električni dipolni moment kroglice v zunanjem
električnem polju je torej enak
α = 4π1 R3

ε2 − ε1
E = 4πε1 R3 K(ε1 , ε2 )E,
(2.33)
ε2 + 2ε1
kjer je K(1 , 2 ) Clausius-Mossottijev faktor. Iz enačbe je razvidno, da sta smer in
velikost dipolnega momenta odvisna od dielektričnosti kroglice in medija ter električnega polja.
Za izračun dielektrične sile na delec pa enačbe (2.33) ne moremo kar vstaviti
v enačbo (2.31), saj bi za izračun potrebovali še višje člene v razvoju električnega
momenta in ne le dipolni člen. V primeru, kjer je radij delca R veliko manjši od
razdalje l, na katerem se električno polje spreminja, pa lahko uporabimo enačbo
(2.33). Izraz za dielektroforetično silo Fdep lahko zapišemo kot [14]
h
i
Fdip = 2πε1 K(ε1 , ε2 )R3 ∇ E0 (r0 )2 .
(2.34)
p = 4π1 R3

Smer sile je odvisna od smeri gradienta kvadrata električnega polja in od vrednosti
Clausius-Mossottijevega faktorja. V enakem gradientu električnega polja je lahko
sila privlačna ali odbojna, odvisno od predznaka Clausius-Mossottijevega faktorja.
Dielektroforetska sila v izmeničnem električnem polju
Izkaže se [14], da lahko za izračun dielektroforetske sile v izmeničnem polju uporabimo rezultat, ki ga dobimo pri enosmernem polju. Dielektroforetsko silo v izmeničnem polju zapišemo kot
Fdip = 2πε1

i
ε2 (ω) − ε1 (ω) 3 h
R ∇ E0 (r0 )2 ,
ε2 (ω) + 2ε1 (ω)

(2.35)

kjer smo uvedli kompleksno dielektrično funkcijo ε(ω) kot
σ
ε(ω) = ε − i ,
(2.36)
ω
kjer sta σ prevodnost snovi in ω frekvenca električnega polja. Realno časovno povprečeno dielektroforetsko silo dobimo s povprečenjem po času
"
#
h
i
ε
(ω)
−
ε
(ω)
2
1
hFdip (r0 , ω)i = 2πε1 R3 Re
∇ Erms (r0 )2 ,
(2.37)
ε2 (ω) + 2ε1 (ω)
√
kjer smo uvedli Erms = E/ 2. V tem primeru smer sile ni določena le z gradientom
električnega polja in dielektričnostjo snovi, ampak tudi s frekvenco električnega polja. S spreminjanjem frekvence lahko nadzorujemo, ali je sila privlačna ali odbojna.
Polistirenski delci s polmerom 250 nm v polju s frekvenco ν = 10 kHz imajo
prevodnost σ = 2×10−4 (Ω·m)−1 in relativno dielektričnost ε/ε0 = 2.5 [15]. ClausiusMossottijev faktor za delce v raztopini Tris-HCl z ε/ε0 ≈ 80 in σ ≈ 1 (Ω·m)−1
je v takem primeru približno 0.9 [16, 17]. Največji gradient kvadrata električnega
polja v mikrovezju izračunamo s pomočjo programa COMSOL Multiphysics podjetja
Comsol.
Glede na simulacijo je ta v x smeri reda velikosti
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Slika 2.1: Simulacija gradienta kvadrata električnega polja v vezju sestavljenem iz
šestih planarnih mikrogrelcev. Skala na slikah je v enotah 1015 V2 /m3 . (a) Simulacija
∂[Erms (r0 )2 ]/∂x. S črko U je označena elektroda na kateri je bila izmenična napetost
stopničaste oblike za amplitudo 2 V in frekvenco 10 kHz. Spodnja elektroda je
ozemljena. (b) Simulacija ∂[Erms (r0 )2 ]/∂y (c) Simulacija ∂[Erms (r0 )2 ]/∂z.
∂[Erms (r0 )2 ]/∂x ≈ 1015 V2 /m3 , podobno je tudi v y in z smeri. Maksimalna vrednost
dielektroforetske sile je tako hFdip i ≈ 10−13 N. Hitrost delcev z uporabo Stokesovega
zakona je približno 20 µm/s.
Po simulaciji sodeč je največji gradient kvadrata električnega polja na robu elektrod, kot je prikazano na sliki 2.1. Eksperimentalno se zaradi dielektroforeze v tem
področju delci premikajo, kar moti meritev hitrosti črpanja. Problem se deloma
odpravi, če se delce omeji z mikrokanali. Iz slike 2.1 je očitno, da je dielektroforeza
omejena na območje med mikrogrelci.

2.4

Brownovo gibanje

Za mikrometrske delce v tekočini je značilno Brownovo gibanje, ki je naključno
gibanje delcev zaradi trkov z molekulami medija. Za meritev hitrosti sem uporabil
mikrometrske polistirenske delce, zato je bilo pri obdelavi podatkov potrebno oceniti
in upoštevati vpliv Brownovega gibanja. Difuzijski koeficient lahko zapišemo kot [18]
D=

kB T
,
6πηR

(2.38)

kjer je η viskoznost tekočine, kB T termična energija, R pa polmer delca. Delci s
polmerom R = 0.5 µm v pufru z viskoznostjo η = 10−3 kg/(s·m) imajo pri sobni
temperaturi termično energijo 1/40 eV, iz česar sledi, da je difuzijski koeficient enak
D = 4.2×10−13 m2 /s.
Verjetnostna porazdelitev, da po času t najdemo delec na oddaljenosti r od
začetnega položaja je Gaussova s parametroma r̄ = 0 in r̄2 = x̄2 + ȳ 2 + z̄ 2 = 6Dt.
V povprečju se delec ne premakne iz začetne lege. Za oceno napake položaja delca
vzamemo koren vrednosti povprečnega kvadrata oddaljenosti od izhodišča. Iz tega
sledi, da bo napaka večja, če bo meritev trajala dlje časa.
Pri meritvah sem meril hitrost le v smeri vzdolž mikrokanala. Zato lahko tak
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sistem obravnavamo kot enodimenzionalen. Ker so vse tri koordinate neodvisne,
lahko povprečno vrednost kvadrata oddaljenosti zapišemo kot
r̄2 = 2Dt.

(2.39)

Običajna meritev hitrosti toka tekočine traja
√ 60 sekund ali manj. Od tod sledi,
da je ocena za napako položaja delca enaka r̄2 ≤ 5 µm. Hitrosti tekočine so v
mojem primeru reda velikosti 1 µm/s, kar pomeni, da je relativna napaka meritev
položaja delca pod 5%.
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Poglavje 3
Izdelava mikrovezja in mikrofluidične
celice
Mikročrpalko sem sestavil iz dveh delov: iz mikrovezja z mikrogrelci na različnih
substratih in iz mikrofluidične celice z mikrokanali. Za izdelavo mikrovezja sem
uporabil postopek fotolitografije in jedkanja. Na vzorec sem nanesel fotorezist, ki
sem ga s pomočjo naprave ProtoLaser LDI podjetja LPKF osvetlil tako, da je bil
po postopku razvijanja pripravljen na jedkanje, ki mu je sledilo povezovanje mikrogrelcev s kontrolnim sistemom, s katerim se uravnava frekvenco skeniranja in
temperaturo mikrogrelcev.
Za izdelavo mikrofluidične celice sem prav tako uporabil postopek fotolitografije.
Koraki, potrebni za uspešno izdelavo mikrofluidične celice in vezja, so opisani v tem
poglavju.

3.1

Izdelava mikrovezja

Namesto laserskega gretja, ki ga uporabljajo v opisanih eksperimentih [1], sem eksperiment opravil z mikroelektrodami iz kroma. Po Ohmovem zakonu se elektrode,
priključene na napetost, najbolj segrejejo tam, kjer je upornost največja, kar lahko
uporabimo za ustvarjanje temperaturnega gradienta v tekočini. Z vklapljanjem in
izklapljanjem več zaporednih elektrod je možno ustvariti potujoče območje zvišane
temperature in s tem posledično tok tekočine.
V eksperimentu sem kot substrate, ki predstavljajo osnovo mikrofluidične črpalke, uporabil steklo, safir in silicij s 300 nm plastjo silicijevega dioksida. Substrat
je najprej potrebno temeljito očistiti z ultra čisto vodo, pri tem sem uporabil deionizirano vodo, prečiščeno s sistemom Millipore, z upornostjo 18.2 MΩ·cm. Vzorec
se nato omoči z acetonom in ponovno spere z ultra čisto vodo. V zadnjem koraku se
vzorec omoči še z izopropanolom in ponovno spere z ultra čisto vodo. Postopek se
lahko večkrat ponovi, dokler ni substrat čist. Očiščenega nato posušimo z dušikom.
Odvečno tanko plast vode na površini odstranimo tako, da ga postavimo v pečico
pri 160◦ C, kjer ga segrevamo 15 minut. Po sušenju je vzorec pripravljen za nanos
kroma. Pri eksperimentih sem uporabljal 300 nm debelo plast kroma, ki so ga s
postopkom naprševanja nanesli na Odseku za tanke plasti F3 na institutu "Jožef
Stefan".
Kromirane vzorce je potrebno ponovno očistiti. Ponovi se postopke, opisane v
zgornjem odstavku. Na čist in sobno temperaturo ohlajen vzorec se nato nanese
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tanko plast adhezijskega promotorja Ti-Prime nemškega proizvajalca
Microchemicals GmbH. Brez adhezijskega promotorja je, zaradi velike površinske
napetosti, nanos fotorezista na krom nemogoč. Na vzorcu se v tem primeru tvorijo
kapljice, kar neugodno vpliva na enakomerno porazdelitev fotorezista po vzorcu. Na
sredino vzorca s pipeto nanesemo 150 µl promotorja in ga z ročnimi gibi čimbolje
razporedimo po površini. Količina promotorja je odvisna od velikosti vzorca. Z
metodo vrtenja (ang. spin-coating) na površini vzorca ustvarimo tanko plast promotorja. Vzorec zavrtimo s frekvenco 3000 vrtljajev na minuto za 20 sekund. Vzorec
zatem postavimo za 15 minut v pečico pri 130◦ C. Ohlajen na sobno temperaturo je
tako pripravljen za nanos fotorezista.
Pri izdelavi mikrofluidičnega vezja sem uporabil fotorezist AZ 1505 podjetja
MicroChemicals GmbH. To je pozitivni fotorezist, občutljiv na ultravijolično svetlobo. Osvetljeni del pozitivnega fotorezista se kemično spremeni tako, da se pri
razvijanju odstrani, neosvetljeni del pa ostane nespremenjen. S pipeto nanesemo
150 µl fotorezista AZ 1505 in ga po vzorcu najprej enakomerno porazdelimo z ročnimi
gibi, nato pa uporabimo še metodo vrtenja, in sicer 60 sekund pri 4000 vrtljajih na
minuto. Plast fotorezista je po končanem postopku debela približno 500 nm. Takoj
zatem sledi t. i. softbake korak. Vzorec postavimo na vročo ploščo in ga segrevamo
60 sekund pri 95◦ C. Po končanem postopku ga ohladimo in shranimo v temni škatlici
do osvetljevanja, saj je fotorezist zelo občutljiv na okoliško svetlobo.
Po procesu nanašanja fotorezista sledi osvetljevanje z ultravijolično svetlobo.
Vzorec osvetlimo z napravo ProtoLaser LDI podjetja LPKF. Namestimo ga na nosilec, ki ga nato vstavimo v napravo. LDI (ang. Laser Direct Imaging) osvetli vzorec
z ultravijolično svetlobo z λ = 375 nm s submikrometrsko natančnostjo. Žarek
premika s pomočjo optičnih deflektorjev, kar omogoča hitro izdelavo mikrovezij.

Slika 3.1: (a) Shema mikrovezja v programu ProtoLaser D. Belo območje bo osvetljeno. (b) Povečava območja, kjer se nahajajo mikrogrelci. Na sliki (a) je označeno
z rdečim krogom.
Mikrovezje lahko narišemo s programom AutoCAD ali pa ga narišemo v samem
programu ProtoLaser D in mu določimo parametre osvetljevanja. Za različne fotoreziste so na voljo različni parametri. S testnim vzorcem je potrebno ugotoviti
najprimernejše parametre osvetljevanja. Najboljše rezultate za fotorezist AZ 1505
sem dobil s parametri exposure time = 90 in spot size = 0.6. Laser je bilo potrebno
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nato skalibrirati in poravnati vzorec tako, da je celotna površina v goriščni ravnini
laserja.
Proces osvetljevanja lahko traja tudi do 90 minut, odvisno od velikosti in kompleksnosti mikrovezja. Po končanem osvetljevanju vzorec vzamemo iz naprave in ga
spravimo v temno škatlico, da preprečimo nezaželeno osvetljevanje.
Sledi razvijanje vzorca, in sicer v razvijalcu AZ 351B developer podjetja
AZ electronic materials GmbH, ki ga zmešamo z ultračisto vodo. Najbolje se obnese,
če volumnu razvijalca primešamo petkrat toliko vode. Vzorec položimo v razvijalec
tako, da je popolnoma pokrit. Razvijanje poteka okoli 20 sekund. Da zaustavimo
proces, vzorec speremo z ultra čisto vodo. Nato ga z dušikom osušimo in pod mikroskopom preverimo, ali se je struktura pravilno razvila. Če opazimo, da je struktura
premalo razvita, vzorec ponovno položimo v razvijalec, speremo z vodo in osušimo
z dušikom. Postopek ponavljamo, dokler nismo zadovoljni s strukturo. Če smo vzorec v razvijalcu pustili predolgo, moramo celoten postopek, od čiščenja substrata
naprej, ponoviti.

Slika 3.2: Shema prikazuje izdelavo mikrovezja s fotorezistom AZ 1505. (a) Na
substrat nanesemo tanko plast adhezijskega promotorja Ti-Prime in fotorezista AZ
1505. (b) Fotorezist osvetlimo z UV svetlobo. (c) Po razvijanju se osvetljeni del
fotorezista odstrani. Vzorec nato potopimo v jedkalo za krom. (d) Po končanem
jedkanju vzorec speremo z acetonom in ultra čisto vodo. Na substratu ostane želeno
mikrovezje.
Zadnji korak pri izdelavi mikrovezja je jedkanje. Vzorec z vrisanim vezjem položimo v standardno jedkalo za krom. Jedkanje traja od 10 do 20 minut in je končano,
ko je ves odvečni krom odstranjen. Odvečno jedkalo odstranimo z ultračisto vodo in
vzorec osušimo z dušikom. Kvaliteto strukture nato preverimo pod mikroskopom.
Če krom še ni odstranjen v celoti, postopek ponovimo.
Do končnega izdelka nas loči le še odstranitev odvečnega fotorezista. Fotorezist
AZ 1505 odstranimo z acetonom, vzorec pa nato speremo z ultra čisto vodo. Na
posušeni vzorec s spajkanjem pritrdimo še žičke, ki povezujejo mikrofluidično vezje s
krmilnim sistemom. Zunanjo žičko segrejemo in omočimo s cinom ter jo pritisnemo
na kontaktno površino. Po končanem postopku preverimo vse kontakte tako, da
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Slika 3.3: (a) Slika vzorca s fotorezistom AZ 1505 po razvijanju v razvijalcu AZ 351B.
Jedkalo bo odstranilo le izpostavljeni krom. (b) Vzorec po jedkanju in čiščenju.
Mikrovezje je sestavljeno iz šestih mikrogrelcev debeline 7 µm, ki so med seboj
oddaljeni 9 µm.
izmerimo upornosti mikrogrelcev. Tipične upornosti kontaktov so od 10 do 20 Ω,
kar je manj kot 20% upornosti mikrogrelcev. Kljub temu da so kontakti dobro prevodni, so šibko vezani na kontaktno površino, zato jih je potrebno dodatno pritrditi.
To naredimo z dvokomponentnim lepilom. Prednost takih kontaktov je v tem, da
se upornosti po utrjevanju z lepilom ne spreminjajo in da so kontakti odporni na
mehanske obremenitve. Slabost pa je ta, da je potrebno vsak kontakt ročno pritrditi. Pogosto se zgodi, da je upornost kontakta nezadovoljiva in je potrebno celoten
postopek večkrat ponoviti, kar lahko vzame veliko časa.
Drugi možni način povezave mikrovezij s krmilnim sistemom je s komercialno
dostopnimi kontakti za bralnike običajnih kartic s čipom (bančne, SIM ...). V napravo vstavimo vzorec z mikrovezjem, pri tem pa moramo paziti le, da so kontakti
poravnani s kontaktno površino mikrovezja. Prednost takega sistema je predvsem
hitra vzpostavitev kontaktov. S takim sistemom lahko zamenjamo mikrovezje v zelo
kratkem času. Kot huda pomanjkljivost se je izkazala vzpostavitev dobrega kontakta
med mikrovezjem ter zunanjimi kontakti. Upornosti kontaktov so tako zelo različne,
kar onemogoča delovanje mikročrpalke.

3.2

Izdelava mikrofluidične celice

Mikrofluidično celico sestavljajo kanali, po katerih je mogoče črpati tekočino.
Izdelave le-te se lotimo podobno kot izdelave mikrovezja.
Objektno steklo
(76 mm × 25 mm) najprej za 10 min položimo v ultrazvočni čistilec. Mešanica deionizirane vode in mila za roke očisti steklo večine mastnih madežev. Po ultrazvočnem
čiščenju steklo 10 minut spiramo pod tekočo vodo. Sledi še spiranje z acetonom in
izopropanolom, na koncu pa še temeljito z ultra čisto vodo, nato je potrebno steklo
osušiti z dušikom. Da odstranimo še ostanke vode, steklo segrevamo v peči pri 160◦ C
približno 20 minut.
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Slika 3.4: (a) Slika vzorca pred nanosom fotorezista. Substrat iz silicija s 300 nm
debelo plastjo silicijevega dioksida in 300 nm debelo plastjo kroma je z lepilnim
trakom prilepljen na objektno steklo. S tem se prepreči, da bi se med obdelavo
silicijev substrat zlomil. (b) Vzorec s fotorezistom AZ 1505 po razvijanju. (c)
Končno mikrovezje s pritrjenimi žičkami.

Na steklo, ohlajeno na sobno temperaturo, nanesemo plast adhezijskega promotorja Ti-Prime tako, kot je opisano v prejšnjem poglavju. Po končanem postopku je
vzorec pripravljen na nanos fotorezista. Za izdelavo mikrofluidične celice sem uporabil negativni fotorezist SU-8 2025 proizvajalca MicroChemCorp. Podobno kot AZ
1505 je tudi SU-8 občutljiv na ultravijolično svetlobo, vendar s to razliko, da se bo
osvetljeni del fotorezista kemično utrdil in po razvijanju obstal na vzorcu, medtem
ko se bo neosvetljeni del odstranil. Nerazredčeni SU-8 2025 je zelo viskozen in primeren za izdelovanje slojev debeline 25 µm in več. Da bi dosegel tanjše strukture,
sem fotorezist razredčil z razredčilom za SU-8. Za doseganje struktur debeline 3 µm
ali manj je najbolje uporabiti mešanico, kjer 1.68 g SU-8 dodamo 1400 µl razredčila.
Pripravljeno mešanico s pipeto nanesemo na objektno steklo in jo ročno prerazporedimo po pripravljeni površini. Steklo nato zavrtimo za 60 sekund s frekvenco 4000
vrtljajev na minuto. Nastali sloj je debeline 3 µm, kar lahko ob koncu obdelave
preverimo z mikroskopom. Takoj po nanašanju sloja vzorec segrevamo za 3 minute
na 95◦ C. S t.i. softbake korakom strdimo fotorezist za nadaljnjo obdelavo.
Obdelava vzorca za izdelavo mikrofluidične celice je podobna kot pri izdelavi mikrofluidičnega vezja. Razlikujeta se le v parametrih osvetljevanja. S poskusnim vzorcem sem ugotovil, da najboljše strukture dobim s parametri exposure time = 2000
in spot size = 1.0. Po osvetlitvi z UV-laserjem steklo segrevamo 3 minute na vroči
plošči pri temperaturi 95◦ C. Ta korak imenujemo PEB (ang. post exposure bake).
Pri tem se osvetljeni del SU-8 dokončno strdi v trdno polimerno mrežo.
Ohlajeno steklo je nato potrebno še razviti. Razvijanje poteka v razvijalcu mrdev 600 podjetja Micro resist technology GmbH. Vzorec v celoti potopimo v razvijalec in počakamo 25 sekund. S krožnimi gibi razvijalec počasi mešamo, da se
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neosvetljeni del lepše odstrani. Razvijanje ustavimo tako, da vzorec speremo z izopropanolom, nato z ultra čisto vodo in posušimo z dušikom.

Slika 3.5: Struktura iz fotorezista SU-8 na objektnem steklu.
Ko se z mikroskopom prepričamo, da je struktura dobra, sledi 30-minutno segrevanje vzorca pri 160◦ C. To je t. i. hardbake korak, ki dokončno utrdi strukturo na
objektnem steklu. Ta postane tako obstojnejša in odporna na topila in mehanske
obremenitve.
Na objektnem steklu pripravljena struktura je osnova za mikrofluidično celico. V
prvem koraku steklo s strukturo iz SU-8 namočimo v vodno raztopino s primešanim
milom za roke, nato pa ga posušimo z dušikom. Tanka plast mila nam olajša odstranjevanje mikrofluidične celice z objektnega stekla. Na posušeno objektno steklo
položimo kalup, ki določi velikost mikrofluidične celice. Strukturo nato zalijemo s
poli-dimetilsiloksan (PDMS). PDMS je material, ki se uporablja za izdelovanje mikrofluidičnih celic, saj je biokompatibilen, transparenten in nezahteven za uporabo.
Nato vzorec vstavimo v tlačno komoro, kjer s pomočjo podtlaka odstranimo mehurčke iz PDMS-ja (ang degassing). Mehurčki so pri optičnih meritvah nezaželeni,
saj popačijo sliko in naredijo meritev neuporabno. Celoten vzorec se nato segreva
30 minut na 95◦ C. Pri tem PDMS polimerizira in se strdi. V zadnjem koraku se
odlitek PDMS-ja previdno odstrani ter splakne z ultra čisto vodo. Posušeni odlitek
se nato obdela s plazmo pri tlaku 0.05 mbar, da se aktivira površina. S tem odstranimo manjše koščke umazanije, poleg tega pa odlitek ni več hidrofoben. Celica je
tako pripravljena, da se jo prilepi na mikrofluidično vezje.
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Postavitev eksperimenta
Za izdelavo mikrofluidične črpalke na principu termoviskoznega črpanja sem potreboval ustrezno mikrofluidično celico ter ustrezen način segrevanja, s pomočjo katerega sem črpal tekočino. Mikrogrelce in mikrofluidično celico sem naredil z uporabo
fotolitografije. Črpanje tekočine dosežemo z zaporednim segrevanjem mikrogrelcev,
ki oponašajo premikanje toplega območja, kot je to opisano v [1]. Sestavil sem
vezje in napisal program, s katerim sem lahko uravnaval hitrost premikanja toplega
območja.

Slika 4.1: Shema sistema za opazovanje fluorescence. Z (1) je označen filter, ki prepusti svetlobo z valovno dolžino med 450 in 490 nm, s katerim vzbujamo fluorescenco
delcev. Z (2) je označen filter, ki prepusti svetlobo z valovno dolžino daljšo od
515 nm. Z računalnikom zajemamo podatke iz CCD-kamere in reguliramo frekvenco
električnega toka ter čas med vklopom in izklopom posameznega mikrogrelca.
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4.1

Sistem za kontroliranje mikrogrelcev

Mikrovezje sestavlja šest mikrogrelcev, ki so med seboj oddaljeni 10 µm. Vsak
mikrogrelec je potrebno obvladati neodvisno od drugih. Le tako lahko dosežemo
želeni efekt črpanja. V ta namen sem sestavil napravo, s katero sem lahko preko
računalnika obvladoval mikrogrelce. Napravo sestavlja elektronsko vezje, na katerem
so trije elektronski elementi SN754410 (ang. Quadruple Half-H Driver) proizvajalca
Texas Instruments, mikrokontroler Arduino Nano in zunanji izvor napetosti.

Slika 4.2: Shema elektronskega vezja. Mikrokontroler Arduino Nano je povezan s
tremi elektronskimi elementi SN754410 in zunanjim izvorom napetosti. Električni
tok čez posamezen mikrogrelec se nadzira z dvema priključkoma, npr. priključkoma
1 in 2.
Celotno vezje se nato priklopi na vir napetosti, ki poganja elektroniko (5 V), in
vir napetosti, s katerim reguliramo električni tok preko mikrogrelcev. Elektronske
elemente SN754410 se krmili s pomočjo Arduino Nano, ki je preko USB-kabla priklopljen na računalnik. Na računalniku poženemo odprtokodni program Arduino,
s katerim na Arduino Nano naložimo programsko kodo, napisano v programskem
jeziku C. S programom lahko spreminjamo frekvenco izmeničnega električnega toka
ter čas med vklopom in izklopom posameznega mikrogrelca. Iz eksperimentov sem
ugotovil, da se vezje najbolje obnese pri izmenični napetosti stopničaste oblike in
frekvence 10 kHz. Izkaže se, da je stopničasta napetost boljša izbira kot napetost
sinusne oblike. Razlog se skriva v efektivni moči na mikrogrelcu. V primeru stopničaste napetosti je ta enaka produktu toka in padca napetosti na mikrogrelcu,
medtem ko je pri sinusni napetosti vrednost moči pri enakih amplitudah toka in
napetosti razpolovljena. Manjša disipirana moč pomeni nižje temperature, kar sem
se je eksperimentalno tudi pokazalo. Z izbiro frekvence sem zmanjšal vpliv dielektroforetske sile.
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4.2

Fluorescenca

Pri eksperimentih sem uporabljal fluorescentno barvilo in fluorescentne delce. Za
fluorescentno barvilo sem uporabljal 8.5 mM raztopino Sulforhodamina B v 20 mM
pufru Tris-HCl s pH = 9.35. Fluorescentno barvilo vzbujamo s svetlobo z
λ = 565 nm, vrh emitirane svetlobe pa je pri λ = 585 nm. Kvantni izkoristek barvila
je odvisen od temperature, kar sem uporabil za meritev temperaturnih profilov.
Hitrost tekočine sem izmeril s fluorescentnimi delci premera 500 nm z oznako FS03F
Dragon Green podjetja Bangs Laboratories. Fluorescenco delcev se vzbuja z modro
svetlobo, λ = 480 nm, vrh emitirane svetlobe pa je pri λ = 520 nm.
Pri eksperimentih sem kot vir svetlobe uporabljal belo svetlečo diodo podjetja
Bridgelux z oznako BXRA-27E7000-J-03, ki je nameščena za mikroskopom Zeiss
Axiovert 200. Preko odprtine vodimo svetlobo na svetlobni filter, ki prepusti le
svetlobo z določeno valovno dolžino. Za filtrom se nahaja dikroično zrcalo, ki to
svetlobo odbije. Za opazovanje fluorescence, vzbujene z modro svetlobo, sem uporabil svetlobni filter Zeiss FS09, za fluorescenco, vzbujeno z zeleno svetlobo, pa filter
Zeiss FS15. To nato preko objektiva Zeiss LD Plan-NEOFLUAR 20×/0,4 Korr zberemo na vzorcu. Barvilo emitira svetlobo z daljšo valovno dolžino, ki jo z objektivom
ponovno zberemo in pošljemo preko optike na kamero.
Za eksperimente sem uporabljal kamero ImageEM CCD-EM model C9100-13
proizvajalca Hamamatsu, namenjeno za zaznavanje šibkih svetlobnih signalov. Podatke s kamere zajemamo s pomočjo računalniškega programa Hokawo podjetja
Hamamatsu.

33

Poglavje 4. Postavitev eksperimenta

34

Poglavje 5
Meritve in rezultati
5.1

Temperaturna umeritev fluorescentnega barvila

Pred meritvijo temperaturnih profilov mikrogrelcev sem moral umeriti fluorescentno
barvilo. Znano je, da je raztopina Sulforhodamina B v pufru Tris-HCl temperaturno
občutljiva. Za eksperimente sem uporabljal 8.5 mM raztopino Sulforhodamina B v
20 mM pufru Tris-HCl s pH = 9.35.
Objektno steklo s plastjo kroma sem najprej očistil z ultračisto vodo, acetonom
in izopropanolom ter osušil z dušikom. Na pripravljen vzorec sem nato odpipetiral
1,5 µl barvila in ga pokril s krovnim steklom. Da sem preprečil izhlapevanje, sem
vzorec obdal z lepilom NOA 61 podjetja Norland, občutljivim na ultravijolično svetlobo, ki sem ga strdil pod ultravijolično svetilko. Na vzorec sem pritrdil še termočlen
NiCr/NiAl in ga vstavil v temperaturno nadzorovan grelec.
Pri eksperimentu sem meril intenziteto fluorescence na kameri. Dobljenim podatkom sem odštel ozadje. Meritev sem opravil v zatemnjeni sobi, s tem sem poskrbel, da je bilo ozadje konstantno in čim manjše. Kvantni izkoristek fluorescence
z naraščajočo temperaturo eksponentno pada, zato sem vse podatke normaliziral z
meritvijo pri najnižji temperaturi. Normalizirana intenziteta R se zapiše kot
R=

I(T ) − Iozadje
,
I(T0 ) − Iozadje

(5.1)

kjer je I(T ) intenziteta pri temperaturi T , I(T0 ) pa intenziteta pri najnižji izmerjeni
temperaturi. Rezultatom, prikazanim na sliki 5.1, sem priredil premico z naklonom
k = −0.0184×(1 ± 0.01) K−1 . Koeficient n (odsek na ordinatni osi) nam poda
začetno temperaturo vzorca.
Eksperiment pokaže, da je barvilo zelo občutljivo na temperaturo in na svetlobi
ne bledi (ang. Photobleaching).
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Slika 5.1: Temperaturna odvisnost fluorescentnega barvila. Napaka meritve je znotraj velikosti točk posameznih izmerkov.

5.2

Meritev Soretovega koeficienta

Učinek termoforeze na mikroskopske delce je odvisen predvsem od Soretovega koeficienta ST . Ta je občutljiv na interakcijo med delci in raztopino, v kateri se delci
nahajajo. Interakcija je odvisna od naboja in velikosti delcev, pa tudi od lastnosti
raztopine. S termoforezo lahko izmerimo, kako ti parametri vplivajo na Soretov
koeficient, na podlagi česar pridobimo informacijo o naravi interkacije med delci
in raztopino. Take eksperimente se že opravlja s t. i. mikrotermoforezo (ang.
Microscale Thermophoresis). Z infrardečim laserjem se v tekočini ustvari temperaturni gradient, ki povzroči spremembo koncentracije delcev [3]. Po enačbi (2.26)
lahko izračunamo Soretov koeficient, ki vsebuje informacijo o interakciji med delci
in raztopino.
Slabost meritve z laserjem je v tem, da je vzorce potrebno meriti enega za drugim, mikrofluidika pa omogoča paralelizacijo meritev. Z enim mikrogrelcem sem
želel ustvariti enake temperaturne profile v več kanalih hkrati, s čimer bi lahko istočasno izmeril Soretov koeficient delcev z različnimi lastnostmi. Pri eksperimentu
sem uporabil 500 µm dolg mikrogrelec iz kroma na steklenem substratu, s katerim
sem ustvaril temperaturni gradient.
Iz fotorezista SU-8 sem najprej izdelal tri vzporedne mikrokanale, široke 50 µm
in visoke 15 µm. Na eni strani so kanali oddaljeni drug od drugega več kot
5 mm, kar omogoči, da se med polnjenjem mikrokanalov tekočine z različnimi delci
ne pomešajo. Na drugi strani so kanali med seboj oddaljeni 50 µm in zaprti, kar
prepreči, da delci iz mikrofluidičnega vezja ne morejo odtekati. Kakršenkoli tok v
mikrokanalu pokvari meritev. Strukturo iz SU-8 se zalije s PDMS-jem, nato pa
je potrebno počakati, da se ta strdi. Celico iz PDMS-ja se nato s pomočjo lupe
previdno položi na substrat z mikrogrelcem. S pipeto se delce nanese na odprti
del mikrokanala in počaka, da kapilarna sila povleče raztopino v mikrokanal. Ker
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Slika 5.2: (a) Temperatura tekočine v mikrokanalih pred vklopom mikrogrelca.
(b) Temperatura tekočine v mikrokanalih po vklopu mikrogrelca. Slika je posneta
3 minute po vklopu mikrogrelca, priklopljenega na napetost 0.84 V.
PDMS prepušča zrak, se mikrokanal napolni v celoti. Proces polnjenja se pospeši,
če se predhodno celoten vzorec izpostavi podtlaku 0.1 mbar.
Mikrogrelec dolžine 500 µm in širine 10 µm ima upornost 135 Ω, celotno mikrovezje pa ima zaradi kontaktov 10 Ω večjo upornost. Ob predpostavki, da je plast
kroma debela 300 nm, lahko iz tega izračunamo specifično upornost kroma. Specifična upornost kroma na steklu je ζsteklo = 0.81×10−6 Ωm = 6.7×ζbulk , kjer je ζbulk
specifična upornost makroskopskega kosa kroma. Rezultat je primerljiv z vrednostjo
v literaturi [19]. Pred meritvijo Soretovega koeficienta sem v mikrokanalih najprej
izmeril temperaturni profil. Kot je razvidno iz slike 5.3, temperatura v mikrokanalih
ne odstopa za več kot 0.5 K.
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Slika 5.3: Temperaturni profil v mikrokanalih pri napetosti 0.84 V.
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Slika je podobna tudi pri višjih temperaturah. Višjo temperaturo dosežemo,
če mikrogrelec priklopimo na večjo napetost. Sprememba temperature je po teoriji kvadratično odvisna od napetosti. Izmerjeni vrhovi temperature pri različnih
napetostih so prikazani na sliki 5.4.
Meritev Soretovega koeficienta sem opravil pri napetosti 0.84 V. Za izračun sem
najprej potreboval krivuljo, ki opisuje temperaturni profil v mikrokanalu. Izkazalo
se je, da profil najbolje opišemo z eksponentno funkcijo oblike A×exp(λ|x|), kjer sta
A in λ numerična faktorja, ki ju dobimo s prilagajanjem krivulje podatkom. Primer
je prikazan na sliki 5.5. Največji izmerjeni temperaturni gradient je 1 K/µm.
75

Izmerki

70

T [◦ C]

65
60
55
50
45
40
0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

U [V]

Slika 5.4: Maksimalna temperatura v mikrokanalu v odvisnosti od napetosti.
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Slika 5.5: Temperaturni profil v mikrokanalu, kateremu je prirejena funkcija oblike
T(x) = 28.6 + 17.2e−0.018|x| .
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Po enačbi (2.26) bo koncentracija v toplem območju ch enaka
ch = cc e−ST T (x) ,

(5.2)

kjer je T (x) = A × eλ|x| . Z znanimi parametri A in λ lahko enačbo 5.2 priredimo
izmerjenim podatkom. Mikrokanale napolnimo z delci in počakamo, da se tekočina
ustali. Vsakršen tok tekočine namreč pokvari meritev. Nato na mikrogrelec priključimo izmenično napetost stopničaste oblike z amplitudo 0.84 V in počakamo vsaj
tri minute, da se vzpostavi ravnovesno stanje. Na sliki 5.6 je prikazana fluorescenca
delcev pred in po vklopu mikrogrelca. Ker so delci termofobni, se odmaknejo iz
toplejših območij v hladnejša.

Slika 5.6: (a) Fluorescenca delcev pred vklopom mikrogrelca. Delci so enakomerno
porazdeljeni po celotnem mikrokanalu. Od leve proti desni so mikrokanali napolnjeni
s fluorescentnimi delci velikost 2 µm, 1 µm in 0.5 µm v 1 mM pufru Tris-HCl
s pH = 8.99. (b) Fluorescenca delcev po vklopu mikrogrelca. Delci so termofobni,
zato se iz toplejših območij odmaknejo v hladnejša.
Za izračun Soretovega koeficienta podatkom o koncentraciji delcev prilagajamo
krivuljo, podano z enačbo (5.2). Primer prirejene krivulje je prikazan na sliki 5.7.
Edini prosti parameter pri prilagajanju je ST . Rezultati so prikazani v tabeli 5.1.
Velikosti ST so primerljive s tistimi, ki jih najdemo v literaturi [10].
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Slika 5.7: Koncentracija delcev v mikrokanalu s prirejeno krivuljo.

Velikost
delcev [µm]

2

1

0.5

0.2

ST [K−1 ]

0.06(1±0.35)

0.12(1±0.31)

0.09(1±0.45)

0.05(1±0.31)

Tabela 5.1: Rezultati meritev Soretovega koeficienta za delce različnih velikosti.

5.3

Izbira substrata za mikročrpalko

Izdelava mikročrpalke se prične z izbiro primernega substrata. Pomembno je predvsem to, da se medij nad mikrogrelcem lahko v kratkem času segreje in ohladi. Le
tako lahko dosežemo znatno spremembo temerature ∆T , ki vpliva na hitrost črpanja.
Na vsakem substratu lahko medij nad mikrogrelcem skoraj poljubno hitro segrejemo za ∆T , kar je odvisno le od napetosti na mikrovezju. Da dosežemo črpanje,
se mora medij pred ponovnim vklopom mikrogrelca ohladiti. Radi bi ocenili čas, v
katerem se medij ohladi. Vzemimo poenostavljen primer, kjer toplota iz tekočine
odteka le v smeri z. To lahko naredimo, saj je višina tekočine v mikrokanalu veliko
manjša v primerjavi z višino substrata in celice iz PDMS-ja. Najprej predpostavimo,
da ima tekočina za ∆T višjo temperaturo od okolice. V mojem primeru je tekočina
z ene strani omejena s substratom, z druge pa s celico iz PDMS-ja, kot je prikazano
na sliki 5.8.
Toploto oz. spremembo notranje energije, zapišemo kot Q = ρV cp ∆T , kjer je ρ
gostota tekočine, V volumen in cp specifična toplota. Gostota toplotnega toka j
je definirana kot j = −λ∇T , kjer je λ toplotna prevodnost snovi. Če imamo dve
telesi z različnima temperaturama, bo toplotni tok vedno tekel iz predela z višjo
temperaturo v predel z nižjo. Moč P , ki se odvaja iz tekočine v okolico, je sorazmerna
s površino S, zapišemo jo kot P = Sλ∇T . Temperaturni gradient aproksimiramo
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Slika 5.8: Shema tekočine omejene med substratom in plastjo PDMS-ja.
kot ∇T ≈ ∆T /(z0 /2), kjer je z0 višina tekočine v mikrokanalu. Relaksacijski čas je
razmerje med toploto in disipirano močjo. V primeru tekočine med PDMS-jem in
substratom relaksacijski čas zapišemo kot
τr ≈

Q
xyz02 ∆T ρcp
z02 ρcp
=
=
,
P
2xy(λ1 + λ2 )∆T
2(λ1 + λ2 )

(5.3)

kjer je λ1 toplotna prevodnost PDMS-ja in λ2 toplotna prevodnost substrata. Relaksacijski čas nam pove, kako dolgo bo trajalo, da temperatura na globini z doseže
37% temperature pri z = z0 /2. Z drugimi besedami, relaksacijski čas nam pove,
kako hitro telo izgublja toploto.
Za vodo z gostoto 1000 kg/m3 in specifično toploto 4219 J/(kg·K) bodo relaksacijski časi odvisni predvsem od toplotne prevodnosti substrata. Substrati, ki sem
jih uporabil, imajo različne toplotne prevodnosti, in sicer: λsteklo ≈ 1 W/(K·m),
λsaf ir ≈ 30 W/(K·m), λSi ≈ 150 W/(K·m) in λP DM S ≈ 0.15 W/(K·m) [20, 21, 22].
V primeru tekočinske plasti višine z0 = 10 µm so relaksacijski časi sledeči:
τsteklo = 190 µs, τsaf ir = 7 µs, τSi = 1.5 µs. To so seveda močno podcenjene ocene,
saj ne upoštevajo ohlajanja substrata in plasti PDMS. Iz literature je razvidno [23],
da so relaksacijski časi nekoliko večji. V primeru silicija je relaksacijski čas okoli
5 µs. Iz relaksacijskih časov je očitno, da je najbolj primeren substrat iz silicija.

5.4

Mikročrpalka

Osnova mikrofluidične črpalke je mikrovezje, prikazano na sliki 3.4, in mikrokanali
narejeni iz PDMS-ja. Struktura iz fotorezista SU-8, s katero so bili narejeni mikrokanali v PDMS-ju, je prikazana na sliki 3.5. Celico iz PDMS-ja s pomočjo lupe
previdno položimo na mikrovezje. Pri tem je potrebno paziti, da je mikrokanal na
mestu mikrogrelcev, le tako je črpanje učinkovito.
Pri eksperimentu sem uporabil 6 mikrogrelcev dolžine 150 µm in širine 8 µm,
ki so med seboj razmaknjeni za 8 µm. Upornost posamezne mikroelektrode od
enega kontakta mikrovezja pa do drugega je okoli 250 Ω. Upornost se od elektrode
do elektrode rahlo spreminja, saj je dolžina elektrode pred vsakim mikrogrelcem
različna, kot je prikazano na sliki 3.1. V primeru najdaljše elektrode je upornost
275 Ω, od česar je upornost kontaktov približno 15 Ω. Specifično upornost kroma
na silicijevem dioksidu sem izmeril tako, da sem na vzorec naredil le en mikrogrelec
dolžine 150 µm in širine 10 µm. Upornost celotnega vezja je bila 135 Ω, od česar je
41

Poglavje 5. Meritve in rezultati
upornost kontaktov približno 15 Ω. Ob predpostavki, da je plast kroma debela
300 nm,
je specifična upornost kroma na silicijevem dioksidu
ζoksid = 2.5 × 10−6 Ωm = 20 ζbulk . Na podlagi tega lahko ocenimo, da je upornost
elektrod pred mikrogrelci okoli 150 Ω. Da so se vsi mikrogrelci pri enaki napetosti enako segreli, sem s pomočjo zunanjih uporov vsem elektrodam na mikrovezju
nastavil enako upornost. Tako je skozi vse mikrogrelce tekel enak tok.
(a)
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Slika 5.9: (a) Primerjava izmerjene temperature na mikrovezju in temperature, dobljene pri simulaciji v stacionarnem stanju v odvisnosti od napetosti. Temperaturi
se razlikujeta za približno 0.5 ◦ C. S tem sem preveril, ali simulacija pravilno deluje.
Napaka izmerkov je ± 0.3 ◦ C. (b) Sprememba temperature medija nad mikrogrelcem
∆T v prvih 100 µs segrevanja v odvisnosti od napetosti U. Podatkom sem priredil
premico ∆T (U ) = 0.73 K/V×U − 3.1 K.
Najprej sem meril odvisnost hitrosti črpanja od spremembe temperature ∆T . Pri
eksperimentu sem spreminjal le amplitudo napetosti, medtem ko je bila frekvenca
skeniranja f = 1666 Hz. To je frekvenca, s katero se vklaplja posamezni mikrogrelec.
Frekvenca izmeničnega električnega toka skozi grelce je bila v vseh eksperimentih
enaka, in sicer 10 kHz. Frekvenca električnega toka ne vpliva na segrevanje mikrogrelcev, vpliva pa na velikost dielektroforetske sile in na frekvenco skeniranja.
Največja frekvenca skeniranja je v tem primeru 1666 Hz. Vrsto mikrogrelcev sem
vklapljal najprej z desne proti levi, pri tem se ustvari tok tekočine v smeri od leve
proti desni, kot je prikazano na sliki 5.10. S spremembo smeri vklapljanja posameznih mikrogrelcev se spremeni tudi tok tekočine. Hitrost črpanja ni odvisna od
smeri vklapljanja.
Da bi preveril zvezo med hitrostjo tekočine in spremembo temperature ∆T , sem
moral najprej izmeriti, za koliko temperatura v 100 µs v kanalu naraste. Pri frekvenci skeniranja f = 1666 Hz je vsak mikrogrelec prižgan točno 100 µs. Med
izklopom in vklopom sosednjih mikrogrelcev ni nobene zakasnitve. Razlika med
začetno temperaturo in temperaturo po 100 µs je ∆T , ki nastopa v enačbi (2.23).
Pri tem sem naletel na težavo, saj je CCD-kamera, ki sem jo uporabljal za meritve
temperature, lahko snemala največ s 30 slikami na sekundo. Zato sem ∆T določil iz
simulacije. Najprej sem posnel temperaturni profil v mikrokanalu pri določeni napetosti. Iz temperaturnega profila sem odčital maksimalno temperaturo, ki sem jo
primerjal z maksimalno temperaturo, dobljeno pri simulaciji. Ujemanje temperatur
me je prepričalo, da simulacija dobro deluje in da predstavlja realne temperature v
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mikrovezju. Primerjava izmerjenih in izračunanih temperatur je prikazana na sliki
5.9. S simulacijo lahko nato 100 µs po vklopu mikrogrelca izračunam temperaturo
v mikrokanalu. Tako lahko dobro ocenim povišanje temperature ∆T . Izračunane
temperature so prikazane na sliki 5.9. S tem lahko vsaki napetosti na mikrovezju
določim ∆T . Rezultat hitrosti črpanja v odvisnosti od ∆T je prikazan na sliki 5.11,
kjer se lepo vidi kvadratično odvisnost. Največji izmerjeni temperaturni gradient je
bil 7 K/µm.

Slika 5.10: Slika fluorescenčnih delcev v mikrokanalu, ki poteka skozi šest vzporednih
mikrogrelcev. (a) Pred vklopom mikročrpalke so delci po mikrokanalu enakomerno
razporejeni. (b) Razporeditev delcev po 60 s črpanja v desno. Na mikrogrelcih se
zbirajo delci zaradi dielektroforetske sile. (c) Razporeditev delcev po 120 s črpanja v levo. Sčasoma se na mikrogrelcih nabere vedno več delcev (d), kar zmanjša
učinkovitost črpanja.
V drugem delu eksperimenta sem želel preveriti zvezo med hitrostjo črpanja in
frekvenco skeniranja f . V tem primeru sem na mikrovezju imel konstantno napetost,
spreminjal sem le frekvenco skeniranja f . Pri tem je potrebno poskrbeti, da je ∆T
med vsako meritvijo enak. Frekvenco skeniranja sem spreminjal tako, da sta bila
vklop in izklop med sosednjima mikrogrelcema zakasnjena. Tako sem poskrbel za
to, da je bil ∆T med vsakim eksperimentom približno enak. Rezultati so prikazani
na sliki 5.12.
Hitrost črpanja lahko uravnavamo s spremembo napetosti na mikrovezju in frekvenco skeniranja. S pametno postavitvijo elektrod in minituarizacijo kontaktov bi
lahko na eno mikrovezje postavili več mikročrpalk. Z mikrokontrolerjem in izvorom
napetosti bi lahko nadzirali tok tekočine v mikrokanalih. S spremembo smeri segre43
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vanja mikrogrelcev je možno zamenjati smer toka tekočine, s frekvenco skeniranja in
napetostjo pa hitrost. Do nastanka tega dela take mikročrpalke v literaturi ni bilo
mogoče zaslediti.
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Slika 5.11: Hitrost črpanja v odvisnosti od spremembe temerature ∆T . Podatkom
je prirejena parabola. Kvadratična odvisnost hitrosti od ∆T je bila pričakovana in
hkrati dokazuje, da je tok tekočine posledica termoviskoznega črpanja.
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Slika 5.12: Hitrost črpanja v odvisnosti od frekvence skeniranja f . Podatkom je
prirejena premica v(f ) = 0.006 µm ×f − 5 µm/s. Po enačbi (2.23) je linearna
odvisnost hitrosti od frekvenca skeniranja pričakovana.
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6.1

Izdelava mikrovezja in mikrofluidične celice

Izdelava mikrostruktur s fotorezistom SU-8 je že dolgo poznana in dobro uveljavljena metoda. Kljub temu sem imel z adhezijo večkrat težave. Ugotovil sem, da
je potrebno na vzorce takoj po nanosu adhezijskega promotorja Ti-Prime nanesti
plast fotorezista. Če je vzorec s plastjo adhezijskega promotorja na zraku več kot
1 dan, ni več uporaben. Končne strukture iz fotorezista so se dobro obnesle, saj so
bile cele in nepoškodovane tudi po večkratni uporabi.
Izdelava mikrovezja s fotorezistom AZ 1505 se je izkazala za zelo uspešno. Fotorezist AZ 1505 je odporen na jedkalo za krom in se ga običajno uporablja za izdelovanje
polprevodniških elementov. Zaradi površinske napetosti se fotorezist včasih ni dal
lepo razporediti po vzorcu. Težavo sem rešil z uporabo adhezijskega promotorja
Ti-Prime, ki je poskrbel za enakomerno razporeditev. Večji problem so predstavljali
pokromirani vzorci, saj so bili porozni. Na steklenih vzorcih je bilo mogoče opaziti
luknjice v kromu. V nekaterih primerih sem mikrogrelec namestil čez luknjico, zaradi česar tako vezje ni bilo uporabno. Mikrogrelci morajo biti brez defektov, saj
vsaka luknjica ali zoženje predstavlja težavo. Če se mikrogrelcu na nekem mestu
upornost poveča, se s tem poveča tudi moč, ki se na tem delu troši. Tako dobimo
dele mikrogrelca, ki se segrevajo bolj kot ostali, kar onemogoča njegovo enakomerno
segrevanje. V najslabšem primeru tekočina na takem mestu zavre, kar običajno povzroči odstopanje kroma od substrata in s tem uničenje vezja. Problem sem deloma
rešil tako, da sem naredil krajše mikrogrelce. S tem sem zmanjšal možnost, da bi se
kateri od mikrogrelcev znašel na mestu z defektom.

6.2

Meritev Soretovega koeficienta

Meritev Soretovega koeficienta z mikrogrelcem je izvedljiva, vendar ima določene
omejitve. Prvi problem se je pojavil pri adheziji PDMS-ja na krom. Izkazalo se je,
da je tu adhezija zelo slaba in da se celica iz PDMS-ja na krom ne prilepi. Večkrat so
mikrokanali popustili in različni delci so se med seboj pomešali. Ugotovil sem, da je
najbolje, če se celico iz PDMS-ja obdela s plazmo pri tlaku 0.06 mbar za 7 sekund.
Pred tem je mikrovezje potrebno temeljito očistiti z acetonom, izopropanolom in
ultračisto vodo ter ga posušiti z dušikom. Po namestitvi celice je dobro celoten
vzorec segrevati na topli plošči pri 95 ◦ C za 10 minut. Tako se celica z mikrovezjem
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bolje sprime. Morda je problem adhezije tudi v tem, da mikrovezja ni mogoče
obdelati s plazmo.
Ko je celica iz PDMS-ja na mikrovezje uspešno nameščena, je potrebno mikrokanal napolniti z delci in počakati, da tok tekočine pade na nič. Čeprav sem na
eni strani mikrokanal zaprl, je bil v njem še vedno prisoten določen tok delcev. Iz
neznanega razloga so se delci kopičili na zaprtem delu mikrokanala. Tudi pri zaprtju
mikrokanala z obeh strani so se delci v enem delu kopičili, kar je oteževalo meritev.
Po večkratnem vklopu mikrogrelca sem opazil, da se delci na mikrogrelec in
okoliške stene celic PDMS-ja radi zalepijo. Včasih se skupek delcev odtrga od stene
mikrokanala, kar moti meritev. Problem bi bilo možno rešiti tako, da bi stene
mikrokanala predhodno obdelali s kemikalijami, ki preprečujejo lepljenje. Opazil
sem, da je težava povezana tudi z uporabljenim pufrom – ko sem uporabil 20 mM
pufra Tris-HCl s pH = 9.35, se je namreč večina delcev v trenutku zalepila na stene
mikrokanalov, ko pa sem le-tega zamenjal z 1 mM pufra Tris-HCl, sem opazil, da
se delci niso več toliko lepili. Morda bi z uporabo katerega drugega pufra težavo
v celoti odpravil. Kljub vsem težavam so končni rezultati smiselni in primerljivi s
podatki v literaturi.

6.3

Mikročrpalka

Mikročrpalka deluje in se obnaša tako, kot je predvideno v enačbah. Težav pri izdelavi mikročrpalke je bilo kar veliko. S prvo sem se soočil, ko sem iskal primeren
substrat. Sprva sem naredil mikrovezje na objektnem steklu, vendar je bilo črpanje
neučinkovito in dosežene so bile le nizke hitrosti tekočine, kar je posledica nizke toplotne prevodnosti stekla. Medij v mikrokanalu se po izklopu mikrogrelca prepočasi
ohladi in tako onemogoči črpanje. Nato sem mikročrpalko izdelal na safirnem steklu. Problem safirnega stekla je slaba adhezija kroma na substrat. V mikrogrelcih
so se zelo hitro pojavile luknjice in razpoke, zaradi česar je tekočina zavrela in s
tem uničila vezje. Luknjice so nastale predvsem med čiščenjem vezja. Kljub temu je
mikročrpalka delovala bolje kot na objektnem steklu. To je posledica boljše toplotne
prevodnosti safirja, saj je na safirju možno doseči večji temperaturni gradient. Za
najbolj ustrezno izbiro se je izkazal silicij s 300 nm debelo plastjo silicijevega dioksida, ki deluje kot električni izolator. Na siliciju sem izmeril največje temperaturne
gradiente in največje hitrosti toka tekočine. Adhezija kroma na silicijev dioksid je
dobra in mikrogrelci se le s težavo uničijo. Pred tem sem vezje naredil na vzorcu s
čistim silicijem, vendar je imel mikrogrelec polprevodniško U(I) karakteristiko, ki je
onemogočala normalno opravljanje meritev.
Podobno kot pri meritvi Soretovega koeficienta je bil tudi pri mikročrpalki prisoten problem adhezije celice iz PDMS-ja na krom. Celica se je od vzorca večkrat
odlepila in delci niso bili več omejeni z mikrokanalom. Pri mikročrpalki je pomembna
tudi postavitev kanalov glede na mikrogrelce. Mikrokanali ne smejo prečkati predelov, kjer deluje dielektroforetska sila, kot je prikazano na sliki 2.1. Delci se v tem
predelu zelo radi zalepijo na površino kroma, kot je prikazano na sliki 6.1.
Na mestu mikrogrelcev pa se dielektroforetski sili kljub temu ne moremo izogniti.
Kot je razvidno iz slike 5.10, se na predelu mikrogrelcev, ko so le-ti prižgani, sčasoma
nabere vedno več delcev. Opazil sem, da se s povečanjem števila zalepljenih delcev
učinkovitost mikročrpalke zmanjša, kar pa je mogoče pojasniti – delci, ki sem jih
uporabljal, so večinoma sestavljeni iz polistirena, ki je toplotni izolator, če torej
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delci popolnoma prekrijejo mikrogrelec, delujejo kot toplotna izolacija in mikrogrelec
ne ustvari več takega temperaturnega gradienta, kot bi ga sicer. Delci na mestu
mikrogrelcev zapolnijo kanal, zaradi česar tekočina slabše teče. Mikročrpalka v
principu deluje in je ob pravilni uporabi tako rekoč neuničljiva.

Slika 6.1: (a) Pred vklopom mikrogrelcev so delci enakomerno razporejeni po volumnu tekočine. (b) Po vklopu mikrogrelcev se delci zaradi dielektroforetske sile
zberejo na robu mikrogrelcev, kjer se tudi zalepijo na površino.
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Zaključek
V magistrskem delu sem z uporabo mikrogrelca uspešno izmeril Soretov koeficient
več različnih delcev hkrati. Metoda je hitra in ponovljiva, hkrati pa enostavna za
uporabo. Tako mikrovezje kot mikrofluidično celico je mogoče izdelati z metodo
fotolitografije, ki je že dobro znana in uveljavljena pri izdelavi mikrovezij.
Z metodo fotolitografije sem naredil niz mikrogrelcev, s katerimi sem črpal tekočino v mikrokanalu. Mikrogrelci, priklopljeni na zunanji vir napetosti, se segrejejo,
zaradi česar sem z zaporednim vklapljanjem in izklapljanjem mikrogrelcev ustvaril
tok tekočine v mikrokanalu. S spremembo smeri vklapljanja mikrogrelcev je možno
zamenjati smer toka tekočine, s frekvenco skeniranja in napetostjo pa hitrost toka.
S tem sem dokazal, da je tekočino možno črpati z integriranimi mikrogrelci in istočasno potrdil teoretične enačbe, ki opisujejo hitrost toka v odvisnosti od ∆T in
f.
Pomanjkljivost črpalke se kaže v tem, da so izmerjene hitrosti tekočine še relativno nizke. Večje hitrosti je mogoče doseči z večjo frekvenco skeniranja ali večjo
spremembo temperature. Večje temperature pa prinesejo s seboj večjo disipirano
moč, kar bi posledično segrelo celotno mikrovezje in s tem zmanjšalo učinkovitost
črpalke. Ta problem bi lahko rešili z aktivnim hlajenjem, npr. s Peltierjevim členom.
Velika prednost črpalke pa je v tem, da jo je možno integrirati v samo mikrofluidično napravo. Z minituarizacijo kontaktov je mogoče na enem mikrovezju izdelati
več črpalk, ki so med seboj neodvisne, zato menim, da smo s to črpalko dosegli
pomemben napredek pri razvijanju laboratorija na čipu.
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