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Anotace
V této odborné práci bylo využito specifických vlastností vody, které voda získává v blízkosti
svého kritického bodu a po jeho překročení. K dosažení sub/superkritického stavu vody byla
použita aparatura sestavená na UIACH Brno a „agresivní“ chování vody umožnilo cíleně
narušovat vnitřní povrch křemenných kapilár. Byl testován vliv některých parametrů (tlak,
teplota, průtok atd.) na povrchovou strukturu kapiláry. Takto upravené křemenné kapiláry,
komerčně nedostupné, lze výhodně použít ve spojení např. s elektromigračními metodami pro
zvýšení citlivosti metody nebo její separační účinnosti.
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Annotation
In this work, specific properties of water were used which the water acquires near the vapor–
liquid critical point and in the supercritical region. In order to achieve a sub / supercritical state
of water, home-made apparatus designed at UIACH Brno was used, and the "aggressive" water
behaviour allowed the disruption of the inner surface of the fused silica capillaries. The
influence of some experimental parameters (pressure, temperature, flow etc.) on the surface
structure of the capillary was tested.
Thus the modified quartz capillaries, commercially unavailable, can then be advantageously
used in connection, for example, with electromigration methods to increase the sensitivity of
the method or its separation efficiency.
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1 ÚVOD
Bouřlivý nástup moderních technologií zasáhnul v posledních desetiletích prakticky všechny
oblasti lidské činnosti. Na tomto procesu se významnou měrou podílel i rozvoj chemického
průmyslu, který kromě pozitivních jevů např. vývoj a výroba nových léčiv a materiálů, přinesl
i některé negativní důsledky, mezi které patří především vzrůstající zátěž pro životní prostředí.
Právě potřeba snížit tuto zátěž nakonec vedla k rozvoji nové oblasti chemie známé též pod
pojmem „Green chemistry“, neboli „Zelená chemie“ [1]. Tato oblast chemie se zabývá vývojem
nových chemikálií a rozpouštědel nezatěžujících tolik životní prostředí nebo náhradou
tradičních organických rozpouštědel např. iontovými kapalinami [2,3], superkritickým oxidem
uhličitým [4] anebo vodou v jejím speciálním stavu- a) podkritickou vodou [5,6] (kapalná voda
s teplotou mezi normálním bodem varu a kritickým bodem), b) vodou s extrémními hodnotami
teploty a tlaku, tzv. superkritickou vodou [SCW
T > 374°C].
Je zřejmé, že tato nová rozpouštědla a chemikálie lze roztřídit do jednotlivých skupin podle
jejich „šetrnosti“ k životnímu prostředí. Z tohoto hlediska nelze pochybovat o mimořádném
postavení vody, kterou lze jednoznačně označit za nejzelenější rozpouštědlo. Na rozdíl od
většiny ostatních látek mohou být fyzikálně-chemické vlastnosti vody cíleně měněny v širokém
rozsahu volbou teploty a tlaku [5,6]. Z tohoto důvodu patří voda nejen k nejzelenějším, ale také
k nejvíce „laditelným“ rozpouštědlům [7-10].
Významnou součástí analytické chemie jsou metody umožňující stanovení počtu, typu a
koncentrace látek v analyzovaném vzorku (separační metody). Velká část těchto metod
historicky využívala k dělení látek skleněných trubek naplněných sorbentem, pokračující
miniaturizace v této oblasti vedla k využití tenkých křemenných kapilár (FSCs) [11], které se
tak postupně staly nepostradatelným materiálem pro kolony v mnoha odvětvích chromatografie
(GC, HPLC, SFC) a v elektromigračních metodách. Pro většinu aplikací musí být vnitřní
povrch FSC modifikován z hlediska jeho drsnosti, chemických vlastností anebo obou. Během
historického vývoje povrchové modifikace kapilár bylo pro tyto účely testováno velké množství
rozpouštědel [12-16]. Bohužel většina těchto rozpouštědel zatěžuje životní prostředí a současně
znehodnocuje povrch kapiláry zbytkovými heteroatomy, které může být velmi obtížné
odstranit. Jejich přítomnost je často nežádoucí a může znemožnit požadovanou analýzu.
Cílem této práce je modifikace vnitřního povrchu kapiláry pomocí sub/superkritické vody,
především zdrsnění tohoto povrchu, což může být užitečné např. pro přípravu monolitických
kolon nebo separaci různých druhů bakterií pomocí elektromigračních metod.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti sub/superkritické vody
(PHWE/SCW)
Voda je bezesporu nejdůležitější a život umožňující kapalinou na Zemi. V rozsahu teplot, které
se zde vyskytují, si zachovává poměrně stabilní hodnoty fyzikálně-chemických vlastností. Toto
je umožněno především existencí vodíkových můstků, spojujících jednotlivé molekuly. Tato
síť je vlastně dynamickým dějem, kdy dochází k neustálému přeskupování těchto vazeb. Tento
děj lze poměrně snadno narušit zvyšováním teploty, kdy síla těchto vazeb slábne [21] a
molekuly vody se sdružují do menších skupin- clustrů. Za extrémních hodnot teploty a tlaku
při překročení kritického bodu 374°C (obr. 1; Tcr, Pcr), síť téměř zaniká a molekuly H2O se
začnou pohybovat samostatně. V momentě dosažení teploty 400°C je síť již zcela rozbita, což
má za následek dramatické změny fyzikálně-chemických vlastností, nastává tzv. superkritický
stav, který je pro tuto práci klíčový. Přechod do tohoto stavu však nenastává skokově, ale
prochází celou řadou postupných změn. Voda v superkritickém stavu je vlastně naprostým
protikladem vody za normálních podmínek, kdy je definována jako polární rozpouštědlo, které
je schopno rozpouštět polární látky, soli a cukry, zatímco tuky nebo sklo nikoli. Oproti tomu
při dosáhnutí superkritického stavu se vlastnosti vody zcela změní, voda ztrácí svůj polární
charakter a stává se rozpouštědlem nepolárním, zcela ztrácí schopnost rozpouštět soli a naopak
je schopna kvantitativně rozpouštět nepolární látky a tuky. Kromě toho je v tomto stavu
rozpouštědlem silně agresivním a dokáže naleptávat sklo i křemen [17-20]. Tohoto jevu bylo
využito právě při mé práci, která je zaměřena na úpravu povrchové struktury křemenné kapiláry
pomocí SCW/PHW. Byla provedena řada experimentů při různých podmínkách (teplota, tlak,
rychlost posuvu kapiláry, průtok vody, apod.) a pomocí elektronové skenovací mikroskopie
sledován jejich vliv na povrchovou strukturu kapiláry.

Obr. 1 Stavový diagram fází
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2.2 Tradiční postupy leptání skla a křemene
Historicky nejstarším rozpouštědlem používaným k leptání skla je kyselina fluorovodíková
(HF), později směs roztoku HF, fluoridu amonného a kyseliny chlorovodíkové. Tento roztok je
známý též pod pojmem leptací pufr [18].
Rovnice pro průběh leptání křemene:
SiO2 + 6 HF  H2[SiF6] + 2 H2O
I přes dokonale zvládnutou technologii leptání pomocí HF s sebou bohužel tato žíravina nese i
určitá rizika, mezi která rozhodně patří její vysoká agresivita a toxicita, která může ve větším
rozsahu způsobit i smrt. Z hlediska účinnosti rozpouštění skla připadá také v úvahu leptání
pomocí hydroxidu methylamonného (TMAH) nebo etheru.
Nahrazení těchto leptacích směsí sub/superkritickou vodou má mnoho výhod, mezi které patří
snížení nákladů, výrazné omezení nebezpečí při manipulaci, nulová kontaminace leptaného
povrchu cizími atomy, ale i fakt, že SCW je velmi šetrná k životnímu prostředí.
Rovnice rozpouštění skla vodou:
SiO2 + 2 H2O  Si (OH)4

Orthokřemičitá kyselina

při hustotě vody 0,05g/cm3

2 SiO2 + 3 H2O  Si2O(OH)6

Parakřemičitá kyselina

při hustotě vody 0,45g/cm3

SiO2 + H2O  SiO(OH)2

Metakřemičitá kyselina

při hustotě vody 0,65g/cm3

Orthokřemičitá kys.

Parakřemičitá kys.

Obr. 2 Možné struktury kys. křemičité
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Metakřemičitá kys.

2.3 Využití PHWE/SCW pro přípravu mikročipů
Nejčastějším způsobem výroby mikročipu je takzvaný litografický proces, kde na substrát
opatřený vrstvou zlata a fotorezistu působíme přes masku UV zářením a poté odleptáme
ozářenou část fotorezistu a zlata (obr. 3). Následuje leptání obnaženého skleněného povrchu
výše zmíněným leptacím HF pufrem, anebo v našem případě pomocí SCW.

M ic r ochip M anu f a c turing P r ocedure

UV exposure

mixture HF+NH4F+HCL+H2O
or
sub/supercritical water
mask

photoresist

protective layer
Cr, Au

glass

photoresist

glass

glass

glass

glass

or litography technique

photoresist development
+
protective layer etching

channel etching

glass
protective layer removal

glass
bonding of cover plate

Obr. 3 Proces přípravy mikročipu

Protože na trhu nejsou žádná komerční zařízení pro leptání pomocí SCW/PHW, sestrojili si
pracovníci Ústavu analytické chemie vlastní zařízení, které jim umožňuje mimo jiné leptat i
tyto mikročipy. Dosažené výsledky leptání ilustrují následující obrázky:

Obr. 4 Porovnání leptání kanálků HF vs. SCW
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Z obrázku vlevo je zřejmé, že pro dosažení kanálku hlubokého cca 40µm (SCW leptání)
bylo zapotřebí pouhých 5 minut ve srovnání se 120 minutami při leptání HF pufrem. Největším
přínosem je však velmi úzký profil a ostré hrany kanálu dosažené při leptání pomocí SCW;
parametry kanálku lze také ovlivnit vhodnou volbou teploty a tlaku [23]. Tohoto zařízení
doplněného o lineární posunovací zařízení jsem také využila ve své práci při leptání vnitřního
povrchu kapilár.

2.4 Úpravy vnitřního průměru křemenných kapilár s využitím
PHWE/SCW
V analytické chemii, zejména v separačních metodách (GC, HPLC, elektroforéza,
izotachoforéza atd.) hrají velmi důležitou roli křemenné kapiláry. Tyto kapiláry jsou na trh
dodávány několika výrobci v mnoha vnitřních průměrech od jednotek µm do několika stovek
µm vždy však s konstantním průměrem a ideálně hladkým povrchem (obr. 5).

Obr. 5 Originální křemenná kapilára

Pro některé aplikace však může být velkým přínosem postupná změna průměru kapiláry (obr.
6). Užitečnost tohoto typu kapiláry byla teoreticky odvozena Šlaisem [24], již v roce 1994 pro
separaci látek s blízkým izoelektrickým bodem. Nebylo však možno tuto teorii ověřit, kapiláry
o této geometrii nebyly totiž komerčně dodávány. Využití vlastností SCW pro leptání křemene
umožnilo pracovníkům UIACH Brno takovou kapiláru připravit a následnými analýzami
publikovanou teorii potvrdit [25]. K tomuto účelu byla sestavena aparatura popsaná v kapitole
3.2.2.

Obr. 6 Křemenná kapilára se zužujícím se vnitřním průměrem

Další oblastí, kde je využíváno vlastností křemenné kapiláry jsou UV/VIS detektory. V tomto
případě je odstraněna polyamidová ochranná vrstva a tím je umožněno prosvítit kapiláru
tenkým paprskem UV záření o dané vlnové délce. Procházející látky, předtím rozdělené do
jednotlivých zón vstupují do osy paprsku a absorbují část jeho světla, což je zaznamenáno jako
změna signálu. Tato změna signálu je závislá na délce optické dráhy a proto zvětšení této dráhy
přináší větší změnu signálu - zvýšení citlivosti. Pomocí aparatury popsané v kapitole 3.2.3. lze
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při nulovém posuvu kapiláry lokálně zvětšit průměr kapiláry a tím připravit tzv. detekční
okénko se zvýšenou citlivostí (obr. 7)

Obr. 7 Kapilára s vyleptaným detekčním okénkem

Pokud využijeme výše popsané aparatury, ale ponecháme zapnutý pomalý posun kapiláry lze
délku tohoto okénka značně prodloužit a tím získat kapiláru o dvou různých průměrech (obr.
8). Taková kapilára pak najde využití v elektromigračních separacích bakterií, kde úvodní širší
část kapiláry umožňuje nástřik většího množství vzorku.

Obr. 8 Dvouválcová kapilára

Rychlejší posun kapiláry a mírnější experimentální podmínky pak neodleptávají značnou
hmotu z kapiláry, ale pouze narušují její strukturu (obr. 9) – téma této práce. Pokud bychom
rychlost posuvu postupně zvyšovali, dostali bychom strukturu, která by se postupně měnila,
tento jev již však je nad rámec této práce (obr. 10).

Obr. 9 Kapilára se stejnoměrně naleptaným povrchem

Obr. 10 Kapilára s postupně se měnící strukturou povrchu
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
3.1 Použité chemikálie a materiály
Na čištění vnějších povrchů a držáků kapilár pro elektronovou mikroskopii byl použit Aceton
p.a. (Riedel-deHaen, Seelze, SRN). Pro přípravu superkritické vody byla využita dvakrát
destilovaná voda, která byla následně upravena systémem reverzní osmózy Ultra clear UV ( SG
Wasseraufbeeitung and Regenerierstation GmbH, Barsbuttel, Německo). Bezprostředně před
použitím byla voda probublána héliem Linde Gas a.s., Praha, ČR, purity 4. 8.) za účelem
odstranění rozpuštěného kyslíku a oxidu uhličitého. Během experimentu byl obsah kyslíku
monitorován a udržován pod 0,1mg/l.
Pro vlastní leptání byly použity křemenné kapiláry firmy Agilent Technologies, Phoenix, USA
o vnitřních průměrech 75, 100 a 320 µm s vnějším průměrem 360 µm. Po provedeném leptání
byly zbytky vody a reakčních produktů odstraněny profouknutím kapiláry dusíkem (Linde Gas
a.s., Praha, ČR, purity 3.0). Pro elektronovou mikroskopii byl použit spotřební materiál dodaný
firmou Tescan Brno, ČR.

3.2 Použité přístroje a zařízení
3.2.1 Zařízení pro extrakci pevných vzorků sub/superkritickou vodou
Základní jednotka zařízení pro extrakci SCW je zobrazena schematicky na obrázku 11. Srdcem
aparatury je vysokotlaká pumpa Dionex Ultimate 3000 [0-1000 bar] (3) připojená na jednotku
předehřevu vody (5) a vertikálně umístěnou extrakční celu (6). Vzhledem k vysoké agresivitě
superkritické vody musí být díly, které jsou v kontaktu se SCW, vyrobeny ze speciální
švýcarské oceli Inconel 625 (slitina Cr, Mo, Ni). Výstup z extrakční cely je zaveden do
ochlazovacího zařízení (7), umožňujícího vypuštění vody z aparatury po extrakci. Takto
sestavená aparatura byla v minulosti využita právě pro leptání výše zmíněných mikročipů (obr.
3), pro naše účely byla využita část bez extrakční cely a ochlazovacího zařízení.

Obr. 11 Schéma aparatury pro statickou extrakci SCW
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3.2.2 Zařízení pro úpravu vnitřního průměru kapiláry
Doplněním předchozí aparatury o vyhřívaný duralový blok [20-500°C] (8) bylo získáno
zařízení umožňující leptat vnitřní část kapiláry (obr. 12). Extrakční cela (7) byla v tomto případě
využita pouze pro předpřípravu superkritické vody. Ta poté vstupovala do bloku s leptanou
kapilárou, dohřívala se na požadovanou teplotu a postupně začala rozpouštět vnitřní povrch
kapiláry. V závislosti na vzdálenosti od začátku kapiláry leptala voda při dohřívání nejprve
slaběji, po dohřátí na superkritickou teplotu dosahovala síla leptání maximální hodnoty.
Následně docházelo k nasycení SCW rozpuštěným SiO2 a leptací síla postupně slábla až
k nulové hodnotě. Výsledkem tohoto procesu bylo odleptání vnitřního průměru kapiláry do
kuželového tvaru (obr. 6). Takto připravené kapiláry využili výzkumníci Ústavu analytické
chemie k rozdělení látek s blízkým izoelektrickým bodem, jejichž separace je za obvyklých
podmínek velmi obtížná [25].

Obr. 12 Modifikace aparatury pro leptání kuželového tvaru kapiláry

3.2.3 Multifunkční zařízení pro programovatelný posuv kapiláry
Při předchozích experimentech bylo zjištěno, že v závislosti na teplotě SCW nebylo
dosahováno pouze různých změn vnitřních průměrů kapilár, ale byly také pozorovány na
vnitřních stěnách různé povrchové struktury. Protože pro mnoho analytických separačních
aplikací může být takové zdrsnění povrchu přínosem, bylo mi nabídnuto zkoumání tohoto jevu
jako téma mé středoškolské odborné činnosti. Z výše popsaných aparatur byla využita pouze
část zajišťující vysoký tlak systému a aparatura byla doplněna o zcela novou, originální
jednotku umožňující programovatelný posun křemenné kapiláry (7). V tomto uspořádání
nevstupuje superkritická voda do kapiláry na jejím začátku, ale SCW je tvořena přímo v místě
leptání a to na velmi krátkém úseku (volitelně 1,2,3,4,5 a 10 mm) pomocí speciálního vyhřívání
(8). Tímto způsobem bylo zabráněno jevu popsanému v kapitole 3.2.2. – tvorba kuželového
15

tvaru kapiláry. Vhodnou volbou rychlosti posuvu kapiláry, teploty a tlaku lze přímo ovlivňovat
strukturu vnitřního povrchu při zachování konstantního vnitřního průměru kapiláry (obr. 13).

Obr. 13 Lineární posunovací zařízení pro úpravu vnitřního povrchu FSCs
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3.2.4 Elektronový skenovací mikroskop
Ačkoliv první experimenty a pozorování na optickém mikroskopu Olympus BX51 ukázaly, že
vnitřní povrch je superkritickou vodou narušen a byla zde i patrná závislost na experimentálních
podmínkách, podrobnější zkoumání povrchu nebylo možné, protože požadavky na zvětšení
řádově přesahovaly limity optické mikroskopie (500x vs. 100 000x). Z tohoto důvodu bylo
přistoupeno k využití elektronové skenovací mikroskopie, a to i přes vyšší cenu analýzy, danou
především nutností pozlacení jednotlivých vzorků, před měřením. K mikroskopickým
analýzám byl použit elektronový skenovací mikroskop firmy Tescan Brno, ČR, model Mira3
(obr. 14) vybavený několika detektory. V našem případě byl použit InBeam detektor umístěný
přímo v tubusu se zdrojem elektronového paprsku.

Obr. 14 Elektronový skenovací mikroskop Tescan Mira3

3.3 Pracovní postup
3.3.1 Modifikace vnitřního povrchu křemenné kapiláry
Před vlastním měřením byla naplněna zásobní nádoba pumpy (1) čerstvě připravenou
deionizovanou vodou (viz. kap. 3. 1.), bylo provedeno zahlcení vysokotlaké pumpy (4) a
proveden proplach celého systému. Po zapnutí PC (11) a spuštění řídícího programu pumpy
byly nastaveny bezpečnostní tlakové limity a pracovní průtok vody. Přesný průtok vody byl
monitorován pomocí softwaru „Sensirion“ spojeného se senzorem (9) zapojeným na výstupu
z leptané kapiláry. Po nastavení požadované teploty na regulátoru výhřevu byla do lineárního
posunovacího zařízení vložena leptaná křemenná kapilára, protažena vyhřívanou zónou (8) a
následně propojena s aparaturou speciálními koncovkami. V závislosti na požadovaném
průtoku a tlaku SCW byl vybrán vhodný restriktor (10) (křemenná kapilára o velmi malém

17

průměru; 10-20 µm). Následovalo spuštění posuvu kapiláry (7), natlakování systému (5) a
ustálení experimentálních hodnot (tlak, teplota, průtok).
Po vyleptání cca 3 cm úseku byl změněn dle plánu experimentu některý z parametrů (např. tlak,
teplota nebo průtok) a byl označen další úsek. K ukončení měření byla nejdříve vypnuta
vysokotlaká pumpa a po poklesu tlaku byl odpojen jeden konec kapiláry k úplnému odtlakování
systému. Výsledkem takového měření byla kapilára o délce zhruba 70 cm s větším počtem
úseků vyleptaných za různých podmínek. Před vlastním řezáním jednotlivých úseků kapiláry
bylo provedeno odstranění zbytků vody a reakčních produktů profouknutím dusíkem za tlaku
10 bar po dobu cca 5 minut.

3.3.2 Elektronová skenovací mikroskopie
Pro účely SEM bylo z každého leptaného vzorku kapiláry odříznuto cca 8 mm. Tento vzorek
byl poté kolmo přichycen na oboustrannou vodivou lepicí pásku nalepenou na duralovém
držáku vzorku (obr. 15). Těchto vzorků bylo vedle sebe nalepeno cca 20 a opět překryto
vodivou lepicí páskou. Na přístroji Bal- tec / SCD 500 Sputter Coater bylo poté provedeno ve
vakuu pozlacení kapilár, při proudu 60 mA po dobu 45 s. Výsledná vrstva naneseného zlata
byla v rozsahu 12-15 nm.

Obr. 15 Držák nalepených kapilár- pozlaceno

Na SEM Mira3 bylo použito urychlovací napětí 10 kV, pracovní vzdálenost WD cca 5 mm,
InBeam detektor, Beam intenzity 10 pA. Vzorek byl pod tubus vložen pod úhlem 45° a
struktury povrchu byly zaznamenány při zvětšení 10 000x a 20 000x. Vzhledem k velké
citlivosti a složitosti tohoto přístroje vyžadujícího odborné zaškolení a praxi jsem vlastní měření
nevykonávala sama, ale během jeho provádění jsem asistovala.
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE
4.1 Plán experimentů
Pro zkoumání vlivu jednotlivých experimentálních parametrů byla jako základní zvolena
kapilára o průměru 75 µm. V první sadě experimentů byl zvolen pracovní tlak 500 bar, průtok
vody 5 µl/min, posuv kapiláry 1,7 mm/min a kapilára byla leptána při teplotách od 260°C do
460°C s intervalem 20°C. Totéž bylo poté provedeno s průtokem vody 10 µl/min. Tato sada
tedy obsahovala 22 experimentů. Druhá sada byla provedena za shodných podmínek, ale při
pracovním tlaku 200 bar (opět 22 experimentů).
Protože v separačních technikách jsou využívány kapiláry o různých průměrech, byl také krátce
testován vliv průměru kapiláry. Při 200 bar, 380°C, 10 µl/min a posuvu 1,7 mm/min byly
leptány kapiláry o průměru 75 µm, 100 µm a 320 µm (3 experimenty). Pro testování vlivu
průtoku vody (9 experimentů) a posuvu kapiláry (14 experimentů) byla vybrána křemenná
kapilára o průměru 320 µm. Celkem bylo provedeno 70 experimentů.

4.2 Vliv teploty a tlaku
Vliv zvyšování teploty na leptané povrchové struktury 75 µm kapiláry při tlaku 500 bar, průtoku
10 µl/min a posunu 1,7 mm/min lze pozorovat na obr. 16 (vzorek č. 23-33).
Z těchto obrázků je patrné, že do teploty 300°C si voda stále ještě zachovává značnou část svých
původních vlastností (polarita, viskozita, hustota), a proto není schopná rozleptat nebo narušit
křemenný povrch kapiláry. Při teplotě 320°C (vzorek č. 26) začíná být patrná agrese vody ke
křemennému povrchu, která se zvyšující teplotou významně roste (vzorek č. 27-28). Na vzorku
č. 27 lze pozorovat rozpouštěcí sílu vody, která narušuje především povrchovou část kapiláry,
při zvýšení teploty na 360°C začíná voda leptat mnohem rychleji a více do hloubky (vzorek
28). Viditelné ploché útvary jsou vlastně zbytky původní stěny kapiláry. Při dalším zvýšení
teploty na 380°C, kdy překračujeme kritický bod vody (374°C) a dostáváme se z podkritického
stavu do superkritického, se zásadně mění působení vody na povrch kapiláry. Voda v tomto
stavu začíná leptat více bodově, nenarušuje plošně povrch kapiláry a vytváří poměrně hluboké
otvory. Další zvyšování teploty ke 460°C již nemění tento charakter leptání, otvory a jejich
hloubka se pouze zvětšují (obr. 29-33).
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Obr. 16 Struktura povrchu FSC v závislosti na teplotě při 500 bar
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Pro zkoumání vlivu tlaku byla provedena identická sada měření při tlaku 200 bar. V podkritické
oblasti 260°C až 360°C (obr. 17) byl pozorován podobný efekt jako v předchozím případě (500
bar).

Obr. 17 Struktura povrchu FSC v závislosti na teplotě při 200 bar

Ačkoliv bylo dosaženo podobných povrchových struktur při tlaku 200 a 500 bar, shodné typy
povrchů byly získány při rozdílných teplotách. Protože teplotou a tlakem je definována hustota
vody, bylo provedeno srovnání dosažených struktur při podobných hustotách vody (obr. 18).
Ukázalo se, že v podkritické oblasti je tvar struktury z velké části řízen právě hustotou vody.
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Obr. 18 Srovnání struktur povrchu získaných při podobných hustotách vody

Při překročení 380°C je již tlak 200 bar velmi nízký a odpovídající hustoty klesají pod 0,1
g/cm3, což je pro leptání kapiláry nedostačující.
Extrémní pokles hustoty SCW při tlaku 200 bar ilustruje následující tabulka:

teplota→
tlak ↓
200 bar
500 bar

260
(°C)
0,802
0,830

280
(°C)
0,771
0,804

300
(°C)
0,735
0,776

320
(°C)
0,692
0,746

340
(°C)
0,637
0,712

360
(°C)
0,548
0,674

380
(°C)
0,121
0,630

400
(°C)
0,101
0,578

420
(°C)
0,089
0,515

440
(°C)
0,082
0,441

460
(°C)
0,076
0,364

Tab. 1 Závislost hustoty vody na teplotě při tlaku 200 bar a 500 bar

4.3 Vliv vnitřního průměru kapiláry
Protože pro jednotlivé separační techniky (GC, HPLC, elektromigrační techniky) jsou
používány kapiláry o různých průměrech, byl testován i vliv velikosti vnitřního průměru na typ
vyleptané struktury. Pro tento účel byly leptány kapiláry o průměru 75, 100 a 320 µm při teplotě
360°C a tlaku 200 bar. Posuv kapiláry byl 1,7 mm/min a průtok vody 10 µl/min.
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Obr. 19 Leptání kapilár 75, 100 a 320 µm při stejných podmínkách

Z obr. 19 je zřejmé, že se zvyšujícím průměrem roste narušení povrchu kapiláry. To lze
vysvětlit větším objemem vody dostupné k leptání u větších kapilár a také tenčí stěnou kapiláry
umožňující účinnější přestup tepla. V případě kapiláry 75 µm je menší množství vody rychleji
nasyceno rozpuštěným SiO2 a leptací síla rychle klesá. Pro porovnání objem 1 cm kapiláry
(vyhřívaná část) je pro 75 µm 44 nl a pro 320 µm 804 nl. Tuto skutečnost by bylo možné
kompenzovat vyšším průtokem vody v případě menších kapilár, což bylo předmětem dalšího
zkoumání.

4.4 Vliv průtoku vody a rychlosti posuvu kapiláry
Pro ověření vlivu průtoku vody byla použita křemenná kapilára 320 µm, 380°C a tlak 200 bar.
Testovaný rozsah průtoku vody byl cca 10-100 µl/min. Změna průtoku byla v praxi řešena
postupným zkracováním restriktoru (i.d. 20 µm) bez přerušení toku. Dosažené povrchové
struktury jsou znázorněny na obr. 20.
Ze zobrazených dat je patrné, že úvaha o zvyšující se účinnosti leptání s rostoucím průtokem
vody byla potvrzena, neplatí však v celém rozsahu. Od průtoku 68 µl/min je již povrch leptán
mírně. Se zvyšujícím průtokem totiž výrazně klesá čas, který má voda k dispozici k ohřátí na
superkritickou teplotu a na vlastní leptání. Pro porovnání např. při průtoku 16 µl/min setrvala
voda ve vyhřívacím bloku 3,02 s, zatímco při 104 µl/min 0,46 s. Je tedy zřejmé, že pro každý
objem kapiláry bude existovat limitní průtok, od kterého se již voda nestačí ohřát anebo čas na
leptání nebude dostatečný.
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Obr. 20 Struktura povrchu v závislosti na průtoku vody

24

Stejně jako rychlost průtoku vody definuje čas, který voda setrvá ve vyhřívaném bloku (čas
leptání), tak rychlost posuvu kapiláry určuje dobu, kterou ve vyhřívaném bloku setrvá křemenná
kapilára (obr. 21).

Obr. 21 Vliv posuvu kapiláry na strukturu povrchu FSC
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Lze předpokládat, že tato doba bude ovlivňovat průběh leptání podobně jako změna průtoku
vody. Pro testování tohoto vlivu byla při konstantním průtoku vody 35 µl/min, 380°C, 200 bar
postupně zvyšována rychlost posuvu z 1,57 mm/min až na 15,7 mm/min.
Do průtoku 3,141 mm/min byl čas, který kapilára strávila ve vyhřívané zóně dostatečně dlouhý
na to, aby byly leptány hlubší povrchové struktury. Od cca 4 mm/min se však již jednalo o
leptání více povrchové a s narůstající rychlostí se již charakter tohoto leptání neměnil a
docházelo spíš ke snižování četnosti jednotlivých pórů. Nejen z těchto pokusů, ale i z dalších
zde neuvedených mohu konstatovat, že při zrychlování posuvu kapiláry nedocházelo prakticky
nikdy k výrazným změnám typu struktury, ale vždy se jednalo jen o její „zjemňování“.

4.5 Využití strukturovaného povrchu v elektromigračních
separacích
Jako příklad využití křemenné kapiláry s upraveným povrchem lze uvést separaci dvou kmenů
zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus). První kmen (MRSA-methicillin resistant) je
bakteriální patogen zodpovědný za mnoho nemocničních i společenských infekcí a to
v celosvětovém měřítku. Tyto infekce často končí smrtí na rozdíl od infekcí způsobených
druhým kmenem (MSSA-methicillin susceptible), který reaguje na antibiotickou léčbu.
Správná a rychlá identifikace rozhoduje o správném výběru vhodné léčebné terapie stejně tak,
jako o průběžné kontrole její účinnosti. Existuje několik technik, které dokáží tyto kmeny
odlišit, ale vždy jsou časově náročné (6-19 hod.) a často i drahé. Jedna z nejjednodušších
technik užívaných v bio-klinické praxi je kapilární zónová elektroforéza.
Na specializovaném oddělení UIACH Brno bylo provedeno srovnání separace těchto dvou
kmenů na aparatuře kapilární elektroforézy vybavené komerční, hladkou křemennou kapilárou
a pomocí SCW vyleptanou, strukturovanou kapilárou. Povrchová struktura použité kapiláry je
na obrázku 22 s velikostí pórů cca 2 µm. Tato kapilára byla leptána při 360°C , průtoku 35
µl/min a 200 bar.
Při nástřiku směsi obou kmenů na originální kapiláru systém tyto kmeny detekoval, ale
nedokázal je rozlišit (obr. 23 - červená křivka). Pokud byla použita upravená kapilára,
jednotlivé kmeny reagovaly na strukturovaný povrch, jejich migrační rychlosti se lišily a kmeny
byly detekovány jednotlivě. Překvapením bylo, že systém dokázal dokonce rozlišit i jednotlivé
kmeny z hlediska jejich původu tzn., zda byly uměle namnoženy v laboratoři na „agaru“
(MSSA, MRSA) anebo pocházely z krevního vzorku (MSSA-B, MRSA-B). Tato práce však
vyžaduje specializované pracoviště a proškolené pracovníky pro práci s biologickými materiály
a tak moje role skončila dodáním příslušných kapilár. Detailní informace o vlastní separaci,
přípravě vzorku a experimentálních podmínkách mi nejsou známy a uvádím zde výsledky jen
jako ilustraci užitečnosti takto modifikovaných kapilár. Na obrázku 22 lze také vidět
elektronové snímky Staphylococcus aureus v originální hladké a v námi upravené kapiláře.
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Obr. 22 Staphylococcus Aureus na komerční, hladké FSC a na modifikované FSC

Obr. 23 Separace MSSA a MRSA na komerční a leptané kapiláře
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4.6 Vybrané povrchové struktury
Protože existuje obrovské množství kombinací jednotlivých experimentálních parametrů
(teplota, tlak, průtok vody, posuv kapiláry, směr toku atd.), tak jsem se při snaze o nalezení
některých závislostí ovlivňujících strukturu povrchu mohla pohybovat jen v omezeném rozsahu
těchto kombinací. Pro ilustraci možností této techniky bych ještě ráda ukázala několik struktur,
kterých dosáhli pracovníci UIACH za zcela odlišných podmínek (obr. 24). Nejednalo se vždy
jen o čisté leptání, ale někdy bylo spojeno i se zpětnou rekrystalizací SiO2. Jak již bylo ukázáno
v kap. 4.5, takto upravené kapiláry mohou nalézt své uplatnění při klinických analýzách a lze
předpokládat, že různorodost vyleptaných povrchů bude možno využít i pro další analýzy
nejrůznějších typů látek.

Obr. 24 Struktury povrchu získané pracovníky UIACH Brno
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5 ZÁVĚR
Ačkoliv fyzikálně-chemické vlastnosti vody jsou známy mnoho desítek let a v literatuře již byly
popsány zejména v souvislosti se zemskou geotermální činností, aplikace do oblasti analytické
chemie je poměrně novou záležitostí. Využití superkritické vody k úpravě křemenných povrchů
mikročipů a kapilár bylo poprvé použito na Ústavu analytické chemie Brno a dle dostupných
informací, se stále jedná o jediné pracoviště na světě s tímto zaměřením. Smyslem této práce
bylo pomocí SCW narušit vnitřní povrch kapiláry, a strukturu tohoto povrchu zmapovat
elektronovou skenovací mikroskopií. Byl ukázán vliv některých experimentálních parametrů
(tlak, hustota, teplota, průtok vody, posuv kapiláry atd.) na výslednou strukturu povrchu.
Kapilára s vhodnou strukturou povrchu byla poté použita k praktické separaci dvou těžko
rozdělitelných kmenů bakterií Staphylococcus Aureus. Použitá metoda dokázala také
identifikovat bakterie odebrané ze vzorku krve od bakterií uměle napěstovaných na misce.
Protože vzhledem k množství nastavitelných parametrů geometricky roste počet jejich
vzájemných kombinací, není možné v rámci této práce většinu postihnout a spíše se jedná o
velmi malý, izolovaný pohled na jednotlivé vlivy těchto parametrů. Jak bylo ukázáno v kapitole
4.6, možnosti této techniky jsou velké a kromě nastavitelných experimentálních parametrů
existuje ještě celá řada dalších, které budou muset být v budoucnosti zohledněny (koncentrace
rozpuštěného SiO2, změna teploty podél vyhřívané části kapiláry apod.). Z mého hlediska se
jednalo o velmi zajímavou práci, při které jsem se seznámila s vědeckým prostředím, celou
řadou komerčních i v laboratoři sestavených zařízení. Zcela novými byly pro mě informace o
zvláštních vlastnostech vody a možnosti elektronové mikroskopie.
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