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Popis
Mikrofluidní čip slouží pro cílený transport malých objemů tekutiny v systému dvou nemísitelných
vodných fází pomocí stejnosměrného elektrického pole. Mikrofluidní čip je tvořen složitou
mikrokanálkovou strukturou, ve které lze vhodnou orientací elektrického pole směrovat (adresovat)
kapičky do zvoleného mikrokanálu. V místě zúžení lze též uskutečnit spojování kapek.
Výrobní postup
Čip byl vyroben z dvou desek plexiskla o rozměrech 50 mm × 60 mm, viz obr. 1. Spodní deska byla silná
2 mm a horní deska 6 mm. Do spodní desky byla vyfrézována kanálková struktura se čtyřmi kanálky
o průtočném průřezu 2 mm × 1 mm a jedním křížením. Jeden z kanálků byl opatřen zúžením
o průtočném průřezu 0.4 mm × 1 mm. Do horní části horní desky byly vyfrézovány čtyři elektrodové
prostory o rozměrech 8 mm × 9 mm × 4 mm. V části takto vytvořených elektrodových prostorů byly
dále vyfrézovány díry o rozměrech 8 mm × 3 mm, které procházely vrchní plexisklovou deskou. Obě
plexisklové desky byly poté ošetřeny izopropylalkoholem, který usnadňuje spojení desek. K těsnému
spojení obou desek, a tak k vytvoření základní vnitřní struktury čipu, byla použita metoda využívající
přítomnosti rozpouštědla za zvýšené teploty a tlaku [1]. Pro zajištění vodivého spojení kanálkové
struktury a oddělených elektrodových prostorů byl použit filtrační papír napuštěný gelem
z polyvinylalkoholu připraveným dle návodu [2]. Filtrační papír byl uložen horizontálně na díry
v elektrodových prostorech. Nakonec byly do bočních otvorů (konců mikrokanálků) vlepeny
přívodní/odvodní tygonové hadičky lepidlem Acrifix 192.
Provoz čipu
Pro adresování kapek musí být nejprve celá mikrofluidní struktura a elektrodové prostory vyplněny
spojitou fází, nejlépe tekutinou s menší elektrickou vodivostí. Do vybrané vstupní hadičky je nasunuta
dávkovací jehla a pomocí ní je v kanále vytvořena kapka dispergované tekutiny. Všechny výstupní
otvory jsou poté uzavřeny například tlačkami. Do elektrodových prostorů jsou vloženy drátkové
elektrody, například zlaté. Kladný pól je vložen do elektrodového kompartmentu, který je vodivě
spojený s mikrokanálem s dispergovanou kapkou. Záporně nabitá elektroda je vložena do rezervoáru,
který je spojen s cílovým kanálem. Mezi elektrody je vloženo elektrické napětí o intenzitě 1-10 V/cm.
Pohyb kapky směrem k cílovému kanálu lze zaznamenávat například kamerou, protože plexisklový čip
je průhledný.

Spojování dvou nebo více dispergovaných kapek lze uskutečni v místě zúžení kanálu. Celá fluidní
struktura i elektrodové prostory jsou nejprve naplněny spojitou fází. Dispergovaná fáze je vnesena
jehlou k zúžení kanálků, kde je zachycena. Jiná kapka dispergované fáze je vnesena opět jehlou do
jiného kanálku. Následně jsou všechny výstupy uzavřeny například tlačkami. Záporný pól je umístěn do
rezervoáru, který je vodivě spojený s kanálem obsahujícím zúžení, kladný pól do rezervoáru, který je
spojen s kanálem, do kterého byla vnesena druhá kapka. Během experimentu je pozorován pohyb
druhé kapky směrem k zúžení, kde dojde ke koalescenci kapek.

Obr. 1. Fotografie mikrofluidního čipu s oddělenými elektrodovými prostory pro adresování a spojování kapek
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