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Περίληψη 

Η σύγχρονη τάση µείωσης των διαστάσεων µικροδιατάξεων και

µικροσυστηµάτων, ακολουθείται από ταυτόχρονη εξέλιξη στην

µικροκατασκευαστική τεχνολογία και στην επιλογή δοµικών υλικών για την

κατασκευή µικροσυστηµάτων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µία νέα εκδοχή 

κατασκευής και λειτουργίας µικρορευστοµηχανικού συστήµατος. Συγκεκριµένα,

κατασκευάζεται µια µικρο-στήλη αέριας χρωµατογραφίας, η καινοτοµία της οποίας

εντοπίζεται στην επιλογή του πολυµερικού υλικού της πολυδιµεθυλικής σιλοξάνης

(PDMS) σαν δοµικό και λειτουργικό υλικό της διάταξης. Η κατασκευή της διάταξης

βασίστηκε στη µέθοδο γρήγορης προτυποποίησης χρησιµοποιώντας τη λιθογραφία

σχηµατοποίησης µαλακής ύλης (soft lithography). Η τεχνική αυτή είναι µια µη 

συµβατική διαδικασία µορφοποίησης πολυµερικών στρωµάτων, η οποία βασίζεται 

στην αντιγραφή προτύπου (replica molding) για την αποτύπωση επιθυµητών 

µικροδοµών πάνω στο πολυµερικό στρώµα. Το PDMS χρησιµοποιείται ευρέως σαν 

δοµικό υλικό µικροαναλυτικών διατάξεων, όπως επίσης και σαν λειτουργικό

στοιχείο. Μέχρι σήµερα χρησιµοποιήθηκε σαν στάσιµη φάση, µέσω επικάλυψης του

σε  χρωµατογραφικές στήλες και µικροεξαγωγείς ιχνοστοιχείων από διαλύµατα.

Προκειµένου να σχηµατοποιηθεί το στρώµα PDMS, γίνεται ρίψη προπολυµερικού 

διαλύµατος PDMS διασταυρωµένο µε τον καταλύτη του σε κατάλληλα 

διαµορφωµένη µήτρα. Ακολουθεί η θερµική κατεργασία του συστήµατος µήτρα και

προπολυµερικού διαλύµατος κατά την οποία το πολυµερές διασταυρώνεται και

στερεοποιείται. Το ελαστοµερικό αυτό στρώµα του πολυµερούς αποκολλάται από τη 

µήτρα φέροντας στην επιφάνεια επαφής τους το αρνητικό της δοµής της µήτρας. Στη

συνέχεια, η σχηµατοποιηµένη πλέον ελαστοµερική δoµή σφραγίζεται µόνιµα µε 

πλακίδιο πλεξιγκλάς, µετά από επιφανειακή χηµική τροποποίηση και των δύο

στρωµάτων σε πλάσµα οξυγόνου. Η ολοκληρωµένη µικροστήλη διασυνδέεται µέσω

εξωτερικών µικροσωλήνων µε χηµικό αισθητήρα, που χρησιµεύει στην ανίχνευση

αερίων µετά το διαχωρισµό τους στη χρωµατογραφική µικροστήλη. Το PDMS, λόγω 

της υδροφοβικής του φύσης και της ικανότητας ρόφησης και εκρόφησης αερίων 

ανάλογα µε την πολικότητα τους, µπορεί να µεταβάλει το χρόνο παραµονής στη

µικροστήλη διαλυτών διαφορετικής πολικότητας, βελτιώνοντας έτσι τη διακριτική

ικανότητα του αισθητήρα αερίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και παράλληλα µεγάλη 

δραστηριότητα στην περιοχή της κατασκευής, µελέτης και ανάπτυξης αναλυτικών 

συστηµάτων µικροµετρικών διαστάσεων. Τα συστήµατα αυτά, είναι γνωστά µε τον 

όρο µικροαναλυτικά συστήµατα και αποτελούν επίπεδες µικροδιατάξεις πάνω στις 

οποίες ολοκληρώνονται θάλαµοι αντίδρασης και ανίχνευσης που επικοινωνούν 

µεταξύ τους µε µικροκανάλια.Oι τεχνολογίες µικροκατασκευής που αναπτύχθηκαν 

για τα συστήµατα αυτά, στηρίχθηκαν αρχικά στη τεχνολογία της µικροηλεκτρονικής 

και αργότερα της µικροµηχανικής, επιτρέποντας έτσι την ακριβή αναπαραγωγή 

δοµικών χαρακτηριστικών1. Η µικροµηχανική ορίστηκε αρχικά ως "η γλυπτική του 

πυριτίου" και των συµβατών µε αυτό υλικών για την παραγωγή διατάξεων που δεν 

έχουν άµεση ηλεκτρονική λειτουργία. Συγκεκριµένα, η µικροµηχανική αποτελεί τον 

συνδυασµό τεχνικών όπως η εναπόθεση υµενίων, η φωτολιθογραφία, διαδικασίες 

εγχάραξης και σχηµατοποίησης, µε σκοπό την κατασκευή τρισδιάστατων δοµών. 

Αυτές οι τεχνολογίες είναι συµβατές µε ποικιλία υλικών όπως πολυµερικών, 

µεταλλικών, κεραµικών, καθώς επίσης του γυαλιού και του χαλαζία˙ το συχνότερα 

χρησιµοποιούµενο υλικό για αυτές τις διατάξεις αρχικά ήταν  το πυρίτιο [1],[2], ενώ 

αργότερα τα πολυµερικά υλικά έγιναν πολύ δηµοφιλή. 

Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να παρουσιαστούν οι σηµαντικότεροι 

λόγοι που οδήγησαν στην συρρίκνωση των διαστάσεων των αναλυτικών 

συστηµάτων. Τα κυριότερα κίνητρα που οδήγησαν στην τάση αυτή, περιλαµβάνουν 

τη µείωση της κατανάλωσης αντιδραστηρίων, την αύξηση της απόδοσης της 

ανάλυσης µε παράλληλη µείωση του χρόνου ανάλυσης και την εφαρµοσιµότητα της 

διαδικασίας ακόµη σε µικρή περιοχή ανάλυσης. Εξίσου σηµαντικοί παράγοντες είναι 

η µείωση του κόστους παραγωγής και το γεγονός ότι ορισµένες δυνάµεις που στη 

µακροκλίµακα θεωρούνται ασήµαντες, στις διαστάσεις των µικροµέτρων κυριαρχούν 

και όταν µάλιστα προσδίδουν θετικά χαρακτηριστικά, είναι προτιµητέα η µείωση των 

διαστάσεων (π.χ η επιφανειακή τάση γίνεται πιο σηµαντική από τη βαρύτητα σε 

στενά κανάλια). Ακόµη, σηµαντικό κίνητρο αποτέλεσε η εξαιρετική εξειδίκευση των 

διατάξεων και παράλληλα η απαίτηση βελτίωσης της  λειτουργικότητάς τους˙ καθώς, 

στις περισσότερες διατάξεις η σύνταξη συστοιχιών διευρύνει το φάσµα δυναµικής, 

ευαισθησίας (για πολλές εφαρµογές ορίζεται ως "lab on a chip") . Στην εικόνα 1 που 
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ακολουθεί εµφανίζονται τα στάδια µείωσης των διαστάσεων µικροµηχανικών ή 

µικροηλεκτρονικών διατάξεων µε την παράλληλη εξέλιξη στον τοµέα της 

τεχνολογίας της µικροµηχανικής και µικροηλεκτροµηχανικής αντίστοιχα. 

 
              Εικόνα 1: Σταδιακή εξέλιξη µείωσης διαστάσεων από τη µικρο στη νανοµηχανική [1]. 

 

Περαιτέρω, η σµίκρυνση της γεωµετρίας απαιτεί αφενός µεν τη  βελτιωµένη 

κατασκευή και αφετέρου δε την εφεύρεση καινούριων τρόπων υλοποίησης. Γενικώς, 

ο στόχος είναι η αύξηση  του κλάσµατος της επιφάνειας ως πρός τον όγκο των 

διατάξεων αυτών ˙ επιτρέποντας έτσι την τοποθέτηση περισσοτέρων από µια διάταξη 

σε µια δεδοµένη περιοχή µικροµετρικών διαστάσεων. Η βελτιωµένη κατασκευή 

προβλέπει τόσο το σύνολο των διατάξεων, όσο και το ευρύτερο σύστηµα που τις 

αποτελεί, να προκύψει µε τον οικονοµικότερο δυνατό τρόπο στην βαθµίδα µεγάλων 

σχετικά διαστάσεων˙ η οικονοµία είναι δυνατό να έγκειται είτε στην επιλογή των 

υλικών, είτε των λειτουργιών της διάταξης.  Η επινόηση των καινούργιων τρόπων 

                                                                                                                                            
1 Tα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί να είναι µικροκανάλια έως και µικροαντλίες µε µετακινούµενα 
µέρη. 
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υλοποίησης στοχεύει, η βελτιωµένη αυτή κατασκευή, να λειτουργήσει άρτια 

µειώνοντας τις διαστάσεις όλου του συστήµατος στην κλίµακα των µικροµέτρων ή 

και νανοµέτρων.  

 Το πρώτο µικροαναλυτικό σύστηµα που αναπτύχθηκε ήταν ένας αναλυτής 

αέριας χρωµατογραφίας σε πυρίτιο, κατασκευάστηκε το 1979 στο πανεπιστήµιο του 

Stanford από τον  Stefen Τerry  και τους συνεργάτες του [3] (εικόνα 2, [4]). 

Θεωρείται πως κάτι τέτοιο ήταν αναµενόµενο, καθώς το πυρίτιο αποτελούσε ένα 

υλικό ευρέως γνωστό (όσον αφορά την υπάρχουσα τεχνογνωσία επεξεργασίας του 

και την υποδοµή σε εξοπλισµό στην βιοµηχανία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων2). 

Έτσι, η χρήση του µείωνε το κόστος, γιατί ήταν ένα ήδη επενδεδυµένο κεφάλαιο και 

µπορούσε εύκολα να χρησιµοποιηθεί πρώτο και σε µικροµηχανικές εφαρµογές. 

Επιπλέον, όσον αφορά στην αέρια χρωµατογραφία που στηρίζεται στην 

αλληλεπίδραση της επιφάνειας µε το αέριο περιβάλλον, θεωρείται ότι είναι φυσικό 

απότοκο εξέλιξης, σε συµφωνία µε την ευρύτερη τάση µείωσης των διαστάσεων και 

της αύξησης του κλάσµατος επιφάνειας ως προς τον όγκο. Ο κύριος σκοπός της 

κατασκευής τέτοιων µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων είναι η προώθηση 

συστηµάτων ολικής µικροανάλυσης (µ-total analysis system), όπου  η χηµική 

πληροφορία µετατρέπεται σε ηλεκτρονικό ή οπτικό σήµα3. Με την προώθηση των 

τεχνολογιών της µικροµηχανικής είναι σχετικά εύκολο να κατασκευαστεί και να 

αναπαραχθεί µεγάλος αριθµός µικροκαναλιών [5],[2]. 

 

 

                                                 
2 Το πυρίτιο είχε καταλάβει το 99% της παγκόσµιας αγοράς των ηµιαγωγών. 
3 Η ανάλυση επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας ένα chip από γυαλί, πυρίτιο ή πλαστικό. 
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Εικόνα 2: Φωτογραφία αέριου χρωµατογράφου ολοκληρωµένο πάνω σε επίπεδο δισκίδιο πυριτίου. 

Κατασκευάστηκε από τον Τerry και τους συνεργάτες του στο πανεπιστήµιο του Stanford [4]. 

 

Όσον αφορά στην επιλογή του υλικού της διάταξης, ακόµη και στις αρχές της 

δεκαετίας του ενενήντα  το πυρίτιο συνέχιζε να αποτελεί το κύριο υλικό, εξαιτίας των 

ανωτέρω λόγων και επιπλέον, λόγω των επιφανειακών ιδιοτήτων του και των 

µεθόδων παραγωγής του που αναπτύχθηκαν στη βιοµηχανία της χρωµατογραφίας. Τα 

περισσότερα µικρορευστοµηχανικά συστήµατα κατασκευάζονται από γυαλί ή 

σύστηµα πυριτίου µε οξειδωµένο πυρίτιο (Si/SiO2). Τα µικροσκοπικά κανάλια 

σχηµατίζονται χρησιµοποιώντας τη φωτολιθογραφία και τη µικροµηχανική. Τα 

κανάλια κλείνονται µε σφράγισµα και το αποτέλεσµα τους είναι: κανάλια απέναντι 

από επίπεδα υποστρώµατα, των οποίων η διασύνδεση επιτυγχάνεται µε συγκόλληση 

ανοδική ή µέσω σύντηξης. Οι διαδικασίες κατασκευής είναι αρκετά αργές, απαιτούν 

τη χρήση καθαρού χώρου και παράγεται κάθε φορά µια διάταξη.  

Τα υλικά αυτά ( γυαλί, Si/SiO2 ) είναι  ακριβά και εύθραυστα˙ επιπρόσθετα, το 

πυρίτιο είναι οπτικά µη διαπερατό στην ορατή και υπέρυθρη περιοχή, ηλεκτρικά 

αγώγιµο και τελικά κρίθηκε ακατάλληλο για σχεδιασµούς συστηµάτων διαχωρισµού 

και ανίχνευσης. Το γυαλί είναι διαπερατό στην ακτινοβολία, όµως λόγω του ότι είναι 

άµορφο, είναι δύσκολο να σχηµατιστούν κατακόρυφα τοιχώµατα µε εγχάραξη σε 

σύγκριση µε το πυρίτιο. Επιπλέον, για τα υλικά γυαλί και πυρίτιο η διαδικασία 

σφραγίσµατος απαιτεί τη χρήση υψηλών τάσεων. Έτσι, κατέστη άµεση η επιλογή 

υλικών που να έχουν αποτελεσµατική εφαρµοσιµότητα σε διατάξεις 

µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων και παράλληλα να διατηρούν χαµηλό το κόστος. 
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 Τα πολυµερή αποτελούν την εναλλακτική λύση αντικατάστασης του γυαλιού 

και του πυριτίου, για την κατασκευή µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων. Είναι 

φθηνά υλικά και λιγότερο εύθραυστα από το γυαλί και το πυρίτιο. Οι µέθοδοι 

κατασκευής που χρησιµοποιούνται για να σχηµατίσουν πλαστικές διατάξεις 

βασίζονται στην αντιγραφή ενός προτύπου4. Αυτές οι µέθοδοι είναι ταχύτερες και 

φθηνότερες σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιούνται στο  σύστηµα γυαλί και Si/SiO2 

[6]. 

 Στην παρούσα εργασία αναλύεται η ανάπτυξη µιας µικροστήλης αέριας 

χρωµατογραφίας που θα συνδεθεί µε αισθητήρα, για την ανάλυση των συστατικών 

αερίου δείγµατος. Αναµένεται ότι η χρήση της µικροστήλης θα συντελέσει στην 

αύξηση της διαχωριστικής ικανότητας του αισθητήρα. Η καινοτοµία της εντοπίζεται 

στην επιλογή του δοµικού υλικού που αποτελεί επίσης και την στάσιµη κατάσταση 

της στήλης. Το υλικό αυτό είναι το ελαστοµερές PDMS, το οποίο δεν έχει 

χρησιµοποιηθεί στη βιβλιογραφία για µικροσύστηµα αέριας χρωµατογραφίας. 

Ωστόσο, στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως υλικό στάσιµης κατάστασης σε 

κοινές στήλες αέριας χρωµατογραφίας και ιδιαίτερα σε µικροεξαγωγείς ιχνοστοιχείων 

µέσω προσρόφησης (stir bar sorptive extraction – SBSE) [7], [8].  Επιπλέον, το 

συγκεκριµένο πολυµερές χρησιµοποιήθηκε σαν δοµικό υλικό µικροδιατάξεων σε 

εφαρµογές υγρής χρωµατογραφίας, και πιό συγκεκριµένα στην κατασκευή 

µικροστηλών COMOSS για τον διαχωρισµό βιολογικών συστατικών. Το αποτέλεσµα 

της εργασίας αυτής ήταν ο διαχωρισµός πεπτιδίων µε απόδοση πάνω από 4.0 x 105 

plates/m. Η υψηλή αυτή απόδοση διαχωρισµού συνεισέφερε σηµαντικά στην 

περαιτέρω εφαρµογή του πολυµερούς αυτού σε συστήµατα ολικής µικροανάλυσης 

(µ-TAS) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ρίψη ρευστού πολυµερούς σε ένα καλούπι-casting, χρήση σφραγίδας-embossing  ή injection molding. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μικρορευστοµηχανικές διατάξεις και συστήµατα: 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 
Η εµφάνιση και η χρήση των µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων διευκόλυνε 

την απλοποίηση της δουλειάς των αναλυτικών χηµικών γύρω στη δεκαετία του 

ενενήντα και παρουσιάστηκε πρώτα από τον Manz et al [2]. Στα πρώτα συστήµατα 

ολικής ανάλυσης (TAS: Total Analysis Systems) γινόταν πλήρη ενσωµάτωση των 

διαδικασιών ανάλυσης σε συστήµατα ροής. Συνεχές ρεύµα ροής αερίου ή υγρού 

(συνήθως αδρανούς) µεταφέρει το προς ανάλυση δείγµα στα διαφορετικά τµήµατα 

της διάταξης. Τα µονοπάτια ροής, καθορίζονται έτσι ώστε τα αλληλοσυνδεόµενα 

σωληνοειδή τµήµατα να διευθετούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η 

καλύτερη δυνατή ανάλυση. Ενώ, τα µικρορευστοµηχανικά συστήµατα ολικής µικρο 

ανάλυσης (µ-TS: micro total analysis systems) είναι µικρότερα και ταχύτερα στην 

ανάλυση. Οι λόγοι ανάπτυξης ενός χηµικού εργαστηρίου πάνω σε ένα 

µικρορευστοµηχανικό chip είναι αρχικά η χρήση εξαιρετικά µικρών όγκων τόσο των 

αντιδραστηρίων, όσο και των προϊόντων. Αυτό µπορεί να είναι κρίσιµο όταν τα 

διαθέσιµα ποσά αυτών είναι περιορισµένα ή όταν απαιτείται η ανίχνευση µικρού 

αριθµού µορίων, όπως γίνεται σε ένα χηµικό αισθητήρα. ∆εύτερον, υπάρχει η 

πιθανότητα διεξαγωγής πολλών δειγµάτων παράλληλα, όταν κατασκευάζονται πάνω 

σε ένα chip πολλοί θάλαµοι αντίδρασης και ανίχνευσης. Η ανάλυσή τους, για 

ποσότητες όγκου του προς ανάλυση δείγµατος της τάξεως των µL, λαµβάνει χώρα σε 

χρονικό διάστηµα µερικών δευτερολέπτων σε σχέση µε τα µερικά λεπτά της ώρας 

των TAS. Οι διατάξεις που χρησιµοποιούνται είναι µικρές και µονολιθικές ως προς 

την φύση τους. Τα τρισδιάστατα σωληνοειδή συστήµατα αντικαθίστανται από δίκτυα 

µικροκαναλιών (τα οποία ολοκληρώνονται σε επίπεδα υποστρώµατα επιφανειών) µε 

τα τµήµατα διασύνδεσης της τάξεως των µικροµέτρων. 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά µιας µικρορευστοµηχανικής διάταξης, είναι τα 

µικροκανάλια και οι µικροθάλαµοι, που αποτελούν τα παθητικά µέρη και 

σχηµατίζονται σε επίπεδες επιφάνειες του υποστρώµατος του chip. Η διασύνδεση των 

καναλιών επιτρέπει το σχηµατισµό δικτύων, στα οποία γίνεται µεταφορά των 

ρευστών από το ένα τµήµα στο άλλο στη επιφάνεια της διάταξης. Με αυτό τον τρόπο, 

µικροί όγκοι ρευστών µπορούν να εισαχθούν από το ένα κανάλι στο άλλο και 

επιπλέον, να πραγµατοποιείται ο έλεγχος πιθανής αλληλεπίδρασης των 

αντιδραστηρίων. Οι αναλυτικοί χηµικοί στράφηκαν στις τεχνικές µικροκατασκευής 

για να καταστεί δυνατός ο σχεδιασµός και η κατασκευή περίπλοκα δικτυωµένων 
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µικροκαναλιών, ανταπεξέρχοντας έτσι στις απαιτήσεις των  µΤΑS για ανάλυση 

περιορισµένου όγκου δείγµατος. Η τεχνολογία αυτή, που έχει τα θεµέλιά της στα 

µικροηλεκτροµηχανικά συστήµατα (ΜΕΜS), περιλαµβάνει βασικές τεχνικές 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, κυρίως, σχηµατισµό υµενίων, νόθευση, λιθογραφία 

και εγχάραξη. Απο τις σηµαντικότερες δυνατότητες που δόθηκαν από την τεχνολογία 

των MEMS είναι η δυνατότητα άµεσης ολοκλήρωσης των µικρορευστοµηχανικών 

διατάξεων µε τµήµατα τα οποία δεν έχουν άµεση ρεολογική λειτουργία. Η τεχνολογία 

των µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων εκµεταλλεύτηκε την ικανότητα εναπόθεσης 

και δόµησης λεπτών αγώγιµων υµενίων στην επιφάνεια ενός καναλιού ή δισκιδίου, 

για την ολοκλήρωσή µε διατάξεις ηλεκτροχηµικής ανίχνευσης, ωµικής θέρµανσης και 

στοιχείων άντλησης [11]. 

 Για τον σχεδιασµό των µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων ανάλογα την 

εφαρµογή για την οποία προορίζονται, απαιτούνται διαφορετικά συστήµατα για την 

διάταξη, όπως συστήµατα εµβόλισης, διαχωρισµού, ανίχνευσης, θέρµανσης, 

ανάµιξης και κατεργασίας. Στο σχεδιασµό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν, ο τρόπος 

κατασκευής των συστηµάτων και της µεταφοράς του δείγµατος ανάλυσης από το ένα 

σύστηµα στο άλλο. Γενικώς, συστήµατα µε περιορισµένο αριθµό µετακινούµενων 

µέρων είναι επιθυµητά, γιατί διαφορετικά τα τµήµατα αυτά κάνουν περισσότερο 

σύνθετη την κατασκευή του συστήµατος και είναι δυνατό να σπάσουν, φράζοντας 

έτσι το κανάλι µεταφοράς του δείγµατος. Συνήθως για την µεταφορά των ρευστών 

εφαρµόζεται ηλεκτροοσµωτική ροή (EOF: Electroosmotic Flow) ή υδροστατική 

πίεση. Το PDMS αποτελεί ένα πολύ ικανοποιητικό υλικό για  άντληση µέσω EOF και 

πίεση, καθώς η επιφάνειά του µπορεί να φορτιστεί και όταν σφραγιστεί5, παρουσιάζει 

αντοχή σε υψηλή πίεση [3].  

 Η εξέλιξη της τεχνολογίας των µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων 

χρησιµοποιήθηκε για εφαρµογές που µπορούν να συνοψιστούν σε πέντε κατηγορίες 

[12]:  

1. Η δραστηριοποίηση στον τοµέα της ψύξης και της χηµικής ανάλυσης οδήγησε 

σε πολλές σηµαντικές εφαρµογές και αποτέλεσε πρόδροµο για επόµενες. 

Όσον αφορά στην ψύξη το πρώτο έναυσµα δόθηκε από τον Little µε την 

ανάπτυξη ενός refrigerator- on –a –chip, όπου µέσα από αυτό παρουσιάζει τη 

µείωση του µεγέθους του συστήµατος ψύξης και πως αυτό αντανακλά στην 

απόδοση βασικών συνιστωσών όπως στην ανταλλαγή θερµότητας. Για την 

                                                 
5 Χωρίς να  επέλθει αλλοίωση της δοµής του. 
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χηµική ανάλυση το πρώτο έναυσµα δόθηκε από τον Terry  όπως αναφέρθηκε 

στην εισαγωγή. 

2. Η γεωυδρολογία αποτελεί τον τοµέα που προβλέπει τη  ροή των υγρών σε 

πορώδη µέσα, µε ιδιαίτερη έµφαση στην συνεχή διαδροµή (percolation). Στον 

τοµέα αυτόν διερευνάται η ροή µιας ή περισσοτέρων ρευστών φάσεων µέσω 

συνεχών µικρορευστοµηχανικών δοµών, οι οποίες αναφέρονται ως 

″µικροµοντέλα″. Μελετάται η συµφωνία της συµπεριφοράς τους µε τη θεωρία 

συνέχειας και µε µοντέλα που αναπτύχθηκαν για προβλέψουν τη ρεολογική 

τους συµπεριφορά σε αυτές τις δοµές. 

3.  Χηµικές  εφαρµογές (όπως στον τοµέα της βιοµηχανίας τροφίµων) στις 

οποίες πολύ µικροί όγκοι αντιδραστηρίων και προϊόντων επεξεργάζονται, 

περατώνονται ως προς την εξέλιξη της αντίδρασης και αναλύονται.  

4. Βιολογικά πειράµατα στα οποία χαρακτηριστικά µόρια, συνήθως 

βιοπολυµερή όπως το DNA, επεξεργάζονται και διερευνώνται. Τα 

µικρορευστοµηχανικά συστήµατα έχουν ευρύ φάσµα εφαρµογής στον τοµέα 

της βιοτεχνολογίας. Χρησιµοποιήθηκαν για µετουσίωση DNA µε περιορισµό 

των ενζύµων και του αναλυτή σε µικροσκοπικά κανάλια. Στον ίδιο τοµέα, 

έγινε µεταφορά τεχνικών συµβατικής χηµικής ηλεκτροφόρησης σε 

µικροµετρικά συστήµατα. Ο Mathies et al. εντόπισε τη σηµαντική δυναµική 

εφαρµογής αυτών των συστηµάτων σε συστοιχία DNA για  γενετική χηµική 

ανάλυση χρησιµοποιώντας ανάλυση πολλαπλών καναλιών µε πολυχρωµατική 

ανίχνευση [6].   

5. Η διερεύνηση της συµπεριφοράς των ρευστών σε εξαιρετικά µικρές 

γεωµετρίες, όπου η συνήθης συνέχεια ροής και άλλες ‘µακροσκοπικές’ 

προσεγγίσεις πάνω στη συµπεριφορά των ρευστών αναµένονταν να διακοπεί.  

Η µικροκατασκευαστική έτσι, µέσω του ρόλου που απέκτησε από την 

µικροηλεκτρονική, αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την τεχνολογία. Η 

φωτολιθογραφία αποτελεί µια ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδο µικροκατασκευής. 

Σύγχρονες µέθοδοι (state of the art) στον τοµέα της φωτολιθογραφίας, έχουν την 

ικανότητα µαζικής παραγωγής αποτυπωµένων δοµών πολύ µικρών διαστάσεων 

(~250nm), σε λεπτά υµένια  φωτοευαίσθητων ουσιών και περαιτέρω µπορεί να 

συνδυαστεί  µε την εφαρµογή φωτός στην περιοχή του DUV. Κρίσιµες παράµετροι 

στη µείωση των χαρακτηριστικών µεγεθών, είναι ένας συνδυασµός οπτικής 

περίθλασης και του µικρού µήκους κύµατος οπτικών υλικών που αποκόπτουν την 
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διάθλαση και χρησιµοποιούνται ως φακοί. Προχωρηµένες λιθογραφικές µέθοδοι 

χρησιµοποιήθηκαν για την επέκταση της δυναµικής για µεγέθη µικρότερα των 100 

nm, αυτές οι µέθοδοι περιλαµβάνουν τη λιθογραφία στην περιοχή EUV, λιθογραφία 

µαλακής ύλης ακτίνων-Χ, εγγραφή δέσµης ηλεκτρονίων, εγγραφή εστίασης ιόντων 

(FIB) και λιθογραφία προβολής [12].  

 

2.1 Μέθοδοι κατασκευής 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες µέθοδοι που 

εφαρµόζονται τα τελευταία χρόνια στη βιοµηχανία για την παραγωγή 

µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων. Το εύρος εφαρµογής τους λαµβάνει χώρα σε 

µέταλλα και κυρίως στα πολυµερή, που όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυναµική και τείνουν να διαδεχτούν το πυρίτιο. Αυτές οι 

µέθοδοι  εστιάζονται στη δηµιουργία καναλιών και στοχεύουν στη δηµιουργία 

µητρών για αποτύπωση κάποιου προτύπου. 

 

2.1.1 Αποτύπωση σχήµατος  µε χρήση σφραγίδας µέσω θέρµανσης (Imprinting and 

hot embossing) 

Στην µέθοδο αυτή χρησιµοποιείται µια σφραγίδα για την αποτύπωση 

χαρακτηριστικών, µε πιο κοινή µια σφραγίδα πυριτίου ως εργαλείο αποτύπωσης. Για 

το σχηµατισµό της σφραγίδας πυριτίου, αρχικά γίνεται σχεδιασµός των καναλιών µε 

τη βοήθεια προγραµµάτων CAD. Το σχέδιο αποτυπώνεται σε µια φωτοµάσκα. Σε ένα 

δισκίδιο πυριτίου, κρυσταλλικού προσανατολισµού <100> , γίνεται εναπόθεση ενός 

υλικού µάσκας, όπως SiO2 ή SiN3 και έπειτα επικάλυψη µε µια φωτοευαίσθητη ουσία 

(photoresist). Ακολουθεί έκθεση σε πηγή φωτός UV όπου και γίνεται η αποτύπωση 

του σχήµατος  στην φωτοευαίσθητη ουσία., η εικόνα µεταφέρεται στην εκτεθειµένη 

περιοχή της µάσκας µέσω εγχάραξης σε διάλυµα HF ή KOH για SiO2 και SiN3 

αντίστοιχα. Το εκτεθειµένο πυρίτιο στη συνέχεα εγχαράσσεται ανισοτροπικά (µε 

TMAH, EDP, KOH)  και το αποτέλεσµα είναι τρισδιάστατη εικόνα, αντίστροφη 

αυτής του αρχικού σχεδίου όπως φαίνεται στην εικόνα 3 Α που ακολουθεί. Αν ένα 

δισκίδιο εγχαράσσεται ανισοτροπικά το αποτέλεσµα της µικροδοµής είναι 

τραπεζοειδούς σχήµατος. Το ύψος και το πλάτος της εικόνας ελέγχεται µε τον χρόνο 

εγχάραξης του δισκιδίου. Η σφραγίδα που σχηµατίζεται χρησιµοποιείται για την 

αποτύπωση µικροκαναλιών σε πλαστικά υλικά σε θερµοκρασία δωµατίου ή σε 

διακυµενόµενη θερµοκρασία (εικόνα 3 Β) [13].  
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Εικόνα 3: Α. Aπεικόνιση SEM επίστρωσης πυριτίου κατασκευασµένη µε υγρή χηµική εγχάραξη 

TMAH. B. Αποτύπωση καναλιού σε PMMA [13]. 

 

 Για την αποτύπωση µικροκαναλιών, ένα σκληρό πλαστικό υλικό καθαρίζεται 

εκτενώς, στη συνέχεια ακολουθεί ξήρανση και η τοποθέτηση πάνω σε σφραγίδα 

πυριτίου ή µετάλλου. Η σφραγίδα και το πλαστικό υπόκεινται σε υδραυλική πίεση για 

χρονικό διάστηµα περίπου δέκα λεπτών.  Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

εφαρµογή θερµοκρασίας  ή διακυµάνσεις  πίεσης για την αποτύπωση προτύπων. 

 

2.1.2 Έγχυση σε µήτρα (Injection molding) 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί µια ηλεκτροφόρµα Ni, η οποία παράγεται από 

πρότυπο πυριτίου, για να µεταφέρει τα χαρακτηριστικά µικροµετρικής κλίµακας σε 

ένα υπόστρωµα ικανό για έγχυση σε µήτρα6. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, η 

ηλεκτροφόρµα Ni τοποθετείται πάνω στη µήτρα και µια ρητίνη συµπολυµερούς 

εισάγεται για να παράγει µικρορευστοµηχανικά συστήµατα. Κατά την έγχυση, το 

πολυµερικό διάλυµα είναι χαµηλού ιξώδους ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη επαφή 

µε τη µήτρα και να δώσει τελικά καλά καθορισµένα χαρακτηριστικά. Παράγοντες 

που µπορεί να αλλοιώσουν την αντιγραφή των µικροµετρικών χαρακτηριστικών  

είναι η θερµοκρασία της µήτρας και η χαλάρωση του πολυµερούς µετά την 

αποδέσµευση από τη µήτρα. 
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2.1.3 Φωτο-εκτοµή µε laser (Laser ablation) 

Κατά τη µέθοδο αυτή ένα πολυµερές εκτίθεται σε µια παλµική πηγή φωτός 

UV, η απορρόφηση αυτής της ακτινοβολίας δηµιουργεί σπάσιµο δεσµών που είναι 

δυνατόν να οφείλεται σε φωτό-διάσπαση ή σε θερµική διάσπαση. Σε αυτή τη 

διαδικασία δηµιουργείται ένα κρουστικό κύµα και σωµατίδια εκτοξεύονται από την 

επιφάνεια αφήνοντας πίσω τους κενό. Μικρά σωµατίδια µπορεί να είναι ορατά στην 

επιφάνεια του υλικού του υποστρώµατος µετά την φωτο-εκτοµή µε laser, ενώ τα 

προϊόντα αποδόµησης είναι αέρια, όπως CO και CO2. Τα συνήθη laser που 

χρησιµοποιούνται είναι ArF (193 nm)  και KrF (248nm). 

 Στη µικροµηχανική η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται µε έκθεση ενός 

πολυµερικού υποστρώµατος  στο laser µέσω µιας µάσκας, που θα ορίζει την περιοχή 

τοµής. Σε αυτή την περίπτωση η µάσκα φτιάχνεται από υλικό που δεν έχει σηµαντική 

απορρόφηση στο µήκος κύµατος του laser π.χ κάποια µέταλλα. Εναλλακτικά, 

κανάλια και άλλες δοµές µπορούν να σχηµατιστούν µε άµεση εγγραφή, χωρίς µάσκα. 

Σε αυτή την κατεργασία, το πολυµερικό υπόστρωµα βρίσκεται πάνω σε µια κινητή 

(συνήθως µέσω προγραµµατισµού) βαθµίδα και το υπόστρωµα µετακινείται υπό την 

επίδραση εστιασµένης δέσµης laser για την δηµιουργία καθορισµένης δοµής. Ένα 

παράδειγµα αυτής της µεθόδου παρουσιάζεται στην εικόνα 4. 

  
Εικόνα 4: Α. Μικροσκοπική εικόνα µικροκαναλιού PS µετά από εκτοµή µε laser (248nm). B.  Εικόνα 

από SEM καναλιού PMMA µε την ίδια µέθοδο τοµής και το ίδιο laser [13]. 

 

2.1.4  Λιθογραφία ακτίνων –Χ (X-ray Lithography)

 Για την κατασκευή δοµών χρησιµοποιώντας λιθογραφία ακτίνων-Χ, 

δηµιουργείται µια µάσκα χαλαζία-χρωµίου για να οριστεί το πρότυπο. Το υλικό που 

χρησιµοποιείται ευρέως  ως υπόστρωµα είναι το PMMA, καθώς παρουσιάζει υψηλή 

απορρόφηση στην περιοχή των ακτίνων–Χ. Για παράδειγµα, για τη δηµιουργία µιας 

                                                                                                                                            
6 Η µήτρα µπορεί να είναι µεταλλική και η µορφολογία της να έχει σχηµατοποιηθεί µηχανουργείο. 
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επαναχρησιµοποιούµενης µάσκας χρυσού/ KaptonTM  µε τη διαδικασία της LIGA η 

οποία βασίζεται στη λιθογραφία των ακτίνων-Χ, ένα φιλµ από KaptonTM 

επικαλύπτεται από λεπτό υµένιο χρυσού και τίθεται σε επαφή µε υπόστρωµα PMMA. 

Tο στρώµα KaptonTM είναι διαπερατό από τις ακτίνες –Χ, επικαλύπτεται από 

φωτοευαίσθητη ουσία και η εικόνα της µάσκας χαλαζία-χρωµίου µεταφέρεται 

φωτολιθογραφικά στη φωτοευαίσθητη ουσία της επιφάνειας KaptonTM. Στην εικόνα 5 

που ακολουθεί παρουσιάζεται µια δοµή PMMA που παράγεται µε τη µέθοδο της  

LIGA. 

 
Εικόνα 5: Εικόνες από SΕΜ µικροκαναλιών PMMA που σχηµατίστηκαν µε τη διαδικασία της 

LIGA[13]. 

 

2.1.5 Λιθογραφία µαλακής ύλης (Soft Lithography) και Υλικά 

Η µέθοδος της λιθογραφία µαλακής ύλης είναι µια µη-φωτολιθογραφική 

διαδικασία και βασίζεται στην  αυτοδιευθέτηση (self-assembly) και αντιγραφή 

προτύπου (replica molding) για την παρασκευή µικρο(νανο)δοµών ακόµη και τριών 

διαστάσεων. Παράλληλα, αποτελεί µια εύκολη, αποτελεσµατική και χαµηλού 

κόστους µέθοδο για το σχηµατισµό των εν λόγω δοµών7. Η αρχή λειτουργίας της 

λιθογραφίας µαλακής ύλης βασίζεται σε µια σφραγίδα ελαστοµερούς, η οποία φέρει 

στην επιφάνειά της ένα ανάγλυφο πρότυπο και χρησιµοποιείται για να παράγει δοµές 

µε εύρος µεγέθους 30 nm έως 100 µm. 

  Βασικό στοιχείο αυτής της λιθογραφίας είναι ένα ελαστοµερικό 

συµπολυµερές. Το πολυµερές που συνήθως χρησιµοποιείται είναι πολυδιµεθυλική 

σιλικόνη (Poly(dimethylosiloxane):PDMS), αν και για αυτό το σκοπό έχουν 

χρησιµοποιηθεί και άλλες οµάδες ελαστοµερών, όπως πολυουρεθάνες, πολυιµίδια και 

                                                 
7 Πρόσθετα πλεονεκτήµατα είναι το γεγονός ότι καταστρατηγούνται περιορισµοί στους δείκτες 
διάθλασης , παράγονται τρισδιάστατες δοµές και τέλος δηµιουργούνται πρότυπα και δοµές σε µη 
επίπεδες επιφάνειες, που χρησιµοποιούνται σε µεγάλη ποικιλία υλικών και χηµείας επιφανειών. 
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διασταυρωµένες ρητίνες NovolacTM (πολυµερές φαινόλης φορµαλδεύδης). Το PDMS 

χρησιµοποιείται ευρέως, λόγω του ιδανικού συνδυασµού ιδιοτήτων στη δοµή του, 

που απορρέουν από την παρουσία του ανόργανου σκελετού της σιλικόνης και των 

οργανικών µεθυλοµάδων που προσκολλώνται στο πυρίτιο. Επιπλέον, έχει χαµηλή 

θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης, γεγονός που το καθιστά ρευστό στη 

θερµοκρασία δωµατίου. Τα υγρά υλικά µπορούν να µετατραπούν άµεσα σε στερεά 

ελαστοµερή µέσω σταυροδεσµών. 

 Στην διεργασία της λιθογραφίας η ελαστοµερική σφραγίδα σχηµατίζεται 

µέσω ρίψης σε κάποια µήτρα. Με έγχυση προπολυµερικού διαλύµατος πάνω σε ένα 

καλούπι, το οποίο έχει ανάγλυφη δοµή στην επιφάνειά του και µετά από κατάλληλη 

κατεργασία αποκολλάται. Το καλούπι σχηµατίζεται µε τη διαδοχική χρήση 

µικρολιθογραφικών µεθόδων8 και πυριτιώνεται µέσω έκθεσης στην αέρια φάση της 

CF3(CF2)6(CH2)2SiCl3 για τριάντα λεπτά περίπου˙ ένα από τα περισσότερο 

χρησιµοποιούµενα υλικά για τη διεργασία προτυποποίησης είναι η SU-8. 

Στην επιστήµη των µικρών διαστάσεων, η παραγωγή τρισδιάστατων δοµών  

απαιτεί την ύπαρξη παχιών στρωµάτων ικανά για υψηλή ανάλυση και υψηλό λόγο 

δυο διαστάσεων (aspect ratio). Η SU-8 αποτελεί ένα από αυτά τα υλικά, σχεδιάστηκε 

για συγκεκριµένες λειτουργίες της µικροµηχανικής και µπορεί να απλωθεί σε στρώµα  

υµενίου µε spin-coating, δίνοντας πάχος (πάνω από 500 µm) και παράλληλα να έχει 

εξαιρετική ευαισθησία, υψηλή ανάλυση, χαµηλή οπτική απορρόφηση, υψηλό aspect 

ratio και καλή θερµική και χηµική σταθερότητα. 

Ανακαλύφθηκε πρώτα από την ΙΒΜ, που παρατήρησαν ότι φωτοαπαρχητές 

µπορούν να πολυµερίσουν εποξειδικές ρητίνες χαµηλού κόστους. Όχι µόνο στο UV, 

για εύρος 365-436 nm , αλλά και ηλεκτρόνια και ακτίνες –Χ, εισάγουν σε αυτή 

υψηλή πυκνότητα σταυροδεσµών, µετατρέποντας την φωτοεποξειδική  SU-8 σε 

ισχυρότερο πολυµερές µε θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης Τg µεγαλύτερη των 

200 0C. Tο χαµηλό µοριακό της βάρος [~ 7000 ± (1000)] και η πολυλειτουργική της 

φύση, ως εποξική, προσδίδει υψηλή τάση δηµιουργίας σταυροδεσµών, µειώνοντας 

έτσι τη διόγκωση που µπορεί να εισαχθεί από το διαλύτη και είναι τυπική για ουσίες 

αρνητικού τύπου. 

Το χαµηλό µοριακό βάρος συνεισφέρει επιπλέον, στο υψηλό contrast και την 

υψηλή διαλυτότητα (σε διαλύτη ΜΙΒΚ). Λόγω της τελευταίας ιδιότητας, µπορούν να 

σχηµατιστούν πολύ πυκνές µορφοποιήσεις προστατευτικής ουσίας SU-8, 

                                                 
8 Όπως, φωτολιθογραφία, µικροµηχανική, e-beam αποτύπωση, TEM grid. 
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καθιστώντας µε αυτό τον τρόπο πλεονεκτική την επίστρωση παχιών  και επίπεδων 

στρωµάτων ιδιαίτερης τοπογραφίας. Η υψηλή συγκέντρωση εποξειδικών συστατικών 

συµβάλλει στην υψηλή πρόσφυση σε πολλών τύπων υποστρώµατα και επίσης 

καθιστά το υλικό ιδιαίτερα ευαίσθητο στην έκθεση στη ακτινοβολία UV. Επιπλέον, 

aspect ratio της τάξεων του 25 µπορούν να σχηµατιστούν για σχήµατα γραµµών και 

καναλιών µε λιθογραφία επαφής. Για µήκος κύµατος 365 nm η ουσία είναι 

περισσότερο ευαίσθητη και η ολική απορρόφηση του προσπίπτοντος φωτός φτάνει 

βάθος 2mm. Στην εικόνα 6 που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχηµατoποίηση ενός 

προβόλου από SU-8, τονίζοντας τη χρήση της ουσίας και ως δοµικό υλικό διατάξεων 

[1]. 

  
Εικόνα 6: (a) Πρόβολος SU-8, (b) Κοντινή εικόνα της δοκού [14]. 

 Περαιτέρω, µετά τη σχηµατοποίηση της µήτρας, ακολουθεί η αναπαραγωγή 

του προτύπου σε ελαστοµερές υλικό. Το σύνηθες ελαστοµερές είναι το PDMS9 (µετά 

την ανάµιξη της υγρής προπολυµερικής φάσεως και του καταλύτη), το οποίο ρίπτεται 

πάνω στο καλούπι και θερµαίνεται µε διαβάθµιση θερµοκρασιών . Κατά τη θερµική 

κατεργασία, γίνεται µετάβαση φάσεως του πολυµερούς από την υγρή στη στερεή 

κατάσταση. Η µετάβαση αυτή οφείλεται στους σταυροδεσµούς που φέρει στη δοµή 

του το πολυµερές˙ η µετατροπή αυτή πραγµατοποιείται µέσα σε λίγες ώρες µέσω της 

αντίδρασης υδροπυριτίωσης µεταξύ των βυνιλικών οµάδων (SiCH═CH2) και των 

οµάδων υδροσιλάνης (SiH)), λεπτοµερής απεικόνιση της διαδικασίας παρουσιάζεται 

στην εικόνα 7. 

                                                 
9 ∆ιατίθενται από την Dow Corning (SylgardTM 184) και φέρει µια υγρή βάση και ένα καταλύτη 
(curing agent). 
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Εικόνα 7:  Σχηµατική επεξήγηση της διαδικασίας σχηµατισµού σφραγίδας PDMS από ένα πρότυπο 

που έχει ανάγλυφη δοµή στην επιφάνειά του [12]. 

Τα ελαστοµερή είναι ιδανικά για αυτή τη µέθοδο, λόγω της ευκολίας επαφής 

που παρουσιάζουν µε τις επιφάνειες (ακόµη και µε µη επίπεδες επιφάνειες, στη 

βαθµίδα των µικροµέτρων) για σχετικά µεγάλες περιοχές˙ επιπλέον, µπορούν εύκολα 

να αποκολληθούν από το πρότυπο. Πέρα από την ελαστικότητα, το PDMS έχει και 

άλλες σηµαντικές ιδιότητες που το καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιµο στη λιθογραφία 

µαλακής ύλης και καταγράφονται αναφορικά κατωτέρω [12],[15]: 

1. Η επιφάνειά του PDMS εµφανίζει χαµηλή ελεύθερη ενέργεια αλληλεπίδρασης 

διεπιφανειών και καλή χηµική σταθερότητα10. 

2. Το PDMS δεν είναι υδροσκοπικό (δεν διογκώνεται µε την υγρασία). 

3. Η µεµβράνη του είναι ευκόλως διαπερατή από αέρια. 

4. Έχει καλή θερµική σταθερότητα (τα προπολυµερή του που υπόκεινται σε 

προτυποποίηση υποβάλλονται σε θερµική κατεργασία). 

                                                 
10 Τα περισσότερα µόρια ή πολυµερή που προτυποποιούνται δεν προσκολλώνται µη αντιστρεπτά ή 
αντιδρούν µε την επιφάνεια του PDMS. 
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5. Είναι οπτικά διαπερατό κάτω από τα 300nm (στα προπολυµερή 

προτυποποίησης δηµιουργούνται σταυροδεσµοί µε έκθεση στο UV). 

6. Το ελαστοµερές είναι ισοτροπικό και οµοιογενές11. 

7. Είναι ανθεκτικό όταν χρησιµοποιείται ως σφραγίδα. 

8. Οι ιδιότητες της διεπιφάνειες του ελαστοµερούς µεταβάλλονται, αλλάζοντας 

είτε τα προπολυµερή, είτε µε κατάλληλη κατεργασία µε πλάσµα, που 

συνοδεύεται µε σχηµατισµό σιλικόνης SAMs˙ προσδίδοντας έτσι τις 

κατάλληλες   αλληλεπιδράσεις  διεπιφανειών µε υλικά που έχουν ευρύ φάσµα 

ελευθέρων ενεργειών. 

9. Τα χαρακτηριστικά στη βαθµίδα των µικροµέτρων µπορούν να αναπαραχθούν 

µε υψηλή πιστότητα µε τη τεχνική αντιγραφής προτύπου (replica molding), 

10. Είναι µη τοξικό. 

11. Μπορεί να σφραγιστεί µε το ίδιο ή µε άλλα υλικά, δηµιουργώντας µοριακή 

επαφή (Van der Waals) µε την επιφάνεια.  

Ωστόσο, το PDMS παρουσιάζει και τεχνικές δυσκολίες που είναι κρίσιµες για 

πολλά συστήµατα και χρειάζεται κάθε φορά να βρεθεί τρόπος επίλυσης τους. Μερικά 

από αυτά τα µειονεκτήµατα είναι: 

 Κατά την θερµική κατεργασία του το PDMS, παρουσιάζει 

συρρίκνωση κατά ένα ποσοστό περίπου 1%. 

 Η ελαστικότητα και η θερµική διαστολή του PDMS, περιορίζουν την 

ακριβή καταγραφή δεδοµένων, κάτι που πολλές φορές περιορίζει τη 

χρησιµότητά στην λιθογραφία µαλακής ύλης, για την κατασκευή τόσο 

πολυστρωµατικών δοµών, όσο και νανοδοµών. 

 Η ευκαµψία του ελαστοµερούς περιορίζει τον λόγο δυο διαστάσεων 

(aspect ratio) των µικροδοµών στο PDMS12. 

 

Τεχνικές λιθογραφίας µαλακής ύλης: Για τη λιθογραφία  αυτή αναπτύχθηκαν πολλές 

τεχνικές που στην βασική ιδέα µοιάζουν µεταξύ τους και αναφέρονται παρακάτω: 

o Αποτύπωση µικρο-επαφής (Microcontact printing: µCP). 

o Aντιγραφής προτύπου (Replica molding: REM). 

o Μικροµεταφοράς προτύπου (Microtransfer molding: µΤΜ). 

                                                 
11 Τα πρότυπα που δηµιουργούνται µπορεί να παραµορφωθούν µηχανικά ώστε να παράγουν τις δοµές 
πάνω στις επιφάνειες. 
12 Για την εικόνα 8, οι διακυµάνσεις των τιµών (h,d, l) είναι 0,2-20, 0,5-200 και 0,5-200 µm 
αντίστοιχα. 
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o Μικροαποτύπωση σε κανάλια (Micromolding in capillaries: MIMIC). 

o Μικροαποτύπωση υποβοηθούµενη από διαλύτη (Solvent–assisted 

micromolding: SAMIΜ). 

Ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή των πέντε πρώτων τεχνικών εκτός εκείνης 

της αντιγραφής προτύπου (replica molding), για την οποία γίνεται εκτενέστερη 

περιγραφή, λόγω της εφαρµογής της στην συγκεκριµένη εργασία. 

Αποτύπωση µικρο-επαφής (Microcontact printing: µCP): Σύµφωνα µε αυτή τη 

µέθοδο, χρησιµοποιείται ένα ανάγλυφο πρότυπο στην επιφάνεια της σφραγίδας του 

πολυµερούς (π.χ PDMS), ώστε να σχηµατιστούν πρότυπα αυτοδιευθετηµένων 

µονοστρωµάτων πάνω σε επιφάνειες υποστρωµάτων µέσω επαφής τους µε τη 

σφραγίδα. Η διαφοροποίηση αυτής της τεχνικής από άλλες µεθόδους αποτύπωσης, 

έγκειται στην παρουσία αυτοδιευθέτησης (self- assembly) για τη σχηµατοποίηση 

µικροπροτύπων και µικροδοµών ποικίλων υλικών.  

Μικροµεταφοράς προτύπου (Microtransfer molding: µΤΜ):  Κατά την τεχνική αυτή, 

γίνεται εφάπλωση ενός λεπτού στρώµατος προπολυµερούς σε µια προτυποποιηµένη 

µήτρα πολυµερούς και το πλεονάζον υγρό αφαιρείται µέσω απόξεσης του µέρους του 

πολυµερούς ή µέσω ροής αζώτου. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η 

µήτρα να γεµίσει µε το προπολυµερές. Στη συνέχεια η µήτρα καθίσταται σε επαφή µε 

την επιφάνεια ενός υποστρώµατος και το προπολυµερές  µετατρέπεται σε στερεό, είτε 

µέσω έκθεσης της µήτρας σε ακτινοβολία υπεριώδους UV, είτε µε θέρµανση και την 

προσεκτική αποµάκρυνση της µήτρας.   

Μικροαποτύπωση σε κανάλια (Micromolding in capillaries: MIMIC): Στη µέθοδο 

MIMIC, η µήτρα του πολυµερούς τοποθετείται στην επιφάνεια υποστρώµατος, ώστε 

µεταξύ µήτρας και υποστρώµατος να σχηµατίσει ένα δίκτυο άδειων καναλιών. Ένα 

προπολυµερές χαµηλού ιξώδους εισάγεται από τα ανοικτά άκρα των καναλιών και τα 

γεµίζει. Μετά την µετατροπή του προπολυµερούς σε στερεό, η µήτρα του 

πολυµερούς αφαιρείται εµφανίζοντας προτυποποιηµένες µικροδοµές πολυµερούς, 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν κανάλια τα οποία έχουν ανοικτά άκρα και γεµίζουν µε 

κάποιο αέριο˙ το συγκεκριµένο αέριο διαφεύγει µέσω διάχυσης εντός του 

πολυµερούς.  

Μικροαποτύπωση υποβοηθούµενη από διαλύτη (Solvent–assisted micromolding: 

SAMIΜ):  Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, σχηµατίζονται προτυποιηµένες δοµές ενός 

υλικού χρησιµοποιώντας ένα καλό διαλύτη13 , o οποίος µπορεί να διαλύσει  ένα υλικό 

                                                 
13 Για το υλικό (π.χ οργανικό πολυµερές) και όχι για το ελαστοµερές της µήτρας (PDMS). 
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χωρίς να αλλοιώσει τη µήτρα του πολυµερούς. Η µήτρα πολυµερούς διαβρέχεται µε 

το διαλύτη και τίθεται σε επαφή µε την επιφάνεια υποστρώµατος (τυπικά ένα 

οργανικό πολυµερές). Ο διαλύτης διαλύει (αλλοιώνει) το λεπτό στρώµα του 

υποστρώµατος και το παραγόµενο ρευστό ή τζελ προτυποποιείται εντός των 

ανάγλυφων δοµών της µήτρας. Όταν ο διαλύτης εξατµιστεί, το ρευστό στερεοποιείται 

και σχηµατίζει προτυποποιηµένη δοµή συµπληρωµατική αυτής της επιφάνειας της 

µήτρας.  

Στις εικόνες 8 και 9 που ακολουθούν, παρουσιάζονται παραγόµενες δοµές από 

λιθογραφία µαλακής ύλης. 

 
Εικόνα 8: Εικόνες από SEM και AFM µεταλλικών προτύπων (a-d),διηλεκτρικών (e,f) και SWNTs 
(g,h) που σχηµατίστηκαν µε λιθογραφία µαλακής ύλης µεταφορά προτύπου των υλικών αυτών [16]. 
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Εικόνα 8: Εικόνες SEM τρισδιάστατων νανοδοµών Au που σχηµατίστηκαν µε nTP µονοστρωµατικών 
(a-d) και πολυστρωµατικών δοµών (e,f) [16]. 
 
2.2 Πολυµερή ως δοµικά υλικά µικρορευστοµηχανικών διατάξεων 

 Στα πλαστικά υλικά που χρησιµοποιούνται εµφανίζονται συγκεκριµένοι 

περιορισµοί, λόγω των διαφορετικών ιδιοτήτων των υλικών. Συγκεκριµένα, µε την 

αποτύπωση σφραγίδας µέσω θερµότητας, η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης, η 

θερµοκρασία τήξεως και ο συντελεστής θερµικής διαστολής, είναι µερικές από τις 

κρίσιµες παραµέτρους που πρέπει να ρυθµιστούν ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη 

δυνατή κατασκευή. Η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (Τg) είναι η 

θερµοκρασιακή περιοχή στην οποία το πολυµερές µεταπίπτει από µια κατάσταση 

άκαµπτου υαλώδους στερεού σε µια κατάσταση υπέρψυχρου υγρού (όχι τηγµένου 

στερεού) και συνήθως µετράται µε όρους ακαµψίας. Ο βαθµός  ενός θερµοπλαστικού 

υλικού που το χαρακτηρίζει ως ″µαλακό″14, εξαρτάται από την κρυσταλλικότητά του. 

Η θερµοκρασία τήξης (Tm), είναι η θερµοκρασία στην οποία το πολυµερές ρέει και 

είναι πάντοτε υψηλότερη από τη θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης. Τα  

διασταυρωµένα πολυµερή και τα θερµοπλαστικά που περιέχουν µοριακές αλυσίδες 

µεγάλου µήκους µε ισχυρές ενδοµοριακές έλξεις, δεν λειώνουν, ρέουν αλλά 

παραµένουν µαλακά µέχρι την αποδοµησή τους. Ο συντελεστής θερµικής διαστολής 
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αναφέρεται στην αλλαγή του µήκους ή του όγκου ως αποτέλεσµα συγκεκριµένης 

αλλαγής στη θερµοκρασία. Ο συντελεστής αυτός, είναι σηµαντικός όχι µόνο σε 

διαδικασίες παρασκευής αλλά και κατά τη διαδικασία σφραγίσµατος, όπου τα υλικά 

µε διαφορετικό συντελεστή θερµικής διαστολής ενώνονται µε ταυτόχρονη αύξηση 

της θερµοκρασίας. 

Τα πλαστικά µπορούν να περιέχουν ένα µεγάλο αριθµό πρόσθετων ουσιών 

που καθιστούν καλύτερη την επεξεργασία και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους. Τα 

πρόσθετα αυτά µπορούν να είναι συµπληρώµατα (π.χ µίκα, ταλκ, ανθρακικό 

ασβέστιο), πλαστικοποιητές (π.χ dioctyl phthalate στο PVC), σταθεροποιητές 

θερµοκρασίας, αντιοξειδωτικά και UV σταθεροποιητές (π.χ βενζοφαινόνες) [13]. Τα 

µειονεκτήµατα των πολυµερών εντοπίζονται στην ιδιαίτερη σηµασία που πρέπει να 

δωθεί στον έλεγχο της χηµείας της επιφάνειάς τους. Συνήθως δεν είναι συµβατά µε 

οργανικούς διαλύτες, διαλύµατα χαµηλού µοριακού βάρους και γενικότερα σε 

υψηλές θερµοκρασίες.  Κυριότερα παραδείγµατα τέτοιων πλαστικών αποτελούν το 

PMMA, PDMS  επίσης PC, PETG, PE, Polyimide, Styrene copolymer, 

Silicone[13],[15]. 

 

2.2.1 Σηµαντικότερες παράµετροι πολυµερικών υλικών για µικρορευστοµηχανικά 

συστήµατα 

Η ηλεκτροοσµωτική άντληση είναι από τις πιο κοινές µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται για να προκληθεί διάδοση ροής σε ένα µικρορευστοµηχανικό 

σύστηµα. Στα συστήµατα που η οδήγηση προκαλείται ηλεκτροοσµωτικά, είναι 

κρίσιµο το υλικό του υποστρώµατος να παρουσιάζει καλή ηλεκτρική µόνωση, έτσι 

ώστε το ηλεκτρικό πεδίο να πέσει κατά µήκος του καναλιού που γεµίζεται µε το 

ρευστό και όχι µέσω του υποστρώµατος. Οι παράµετροι που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν είναι η διηλεκτρική σταθερότητα (δυναµικό) και η ηλεκτρική αντίσταση. Ένα 

δεύτερο εξίσου σηµαντικό στοιχείο για συστήµατα αυτού του είδους άντλησης είναι η 

θέρµανση. Το φαινόµενο θέρµανσης κατά  Joule είναι ιδιαίτερης σηµασίας για 

συστήµατα στα οποία λαµβάνει χώρα ηλεκτροοσµωτική ροή. Η µη οµοιόµορφη 

κατανοµή της θερµότητας κατά µήκος των µικροκαναλιών, µπορεί να επηρεάσει τον 

χηµικό διαχωρισµό, επιπλέον, µε την εισαγωγή των πλαστικών που έχουν χαµηλή 

θερµοκρασία τήξης, η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµότητας µπορεί να προκαλέσει 

παραµόρφωση. 

                                                                                                                                            
14 Η ακαµψία του.  
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Άλλες παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στα µικρορευστοµηχανικά 

συστήµατα, περιλαµβάνουν τον αυτοφθορισµό (όταν χρησιµοποιούνται για οπτική 

ανίχνευση), η διαπερατότητα (όταν γίνεται χρήση κελίων), η χηµική αντίσταση (για 

µη- υδατικά διαλύµατα ) και η απορρόφηση αναλυτή. Η απορρόφηση του αναλυτή 

είναι µια παράµετρος  που εξαρτάται από την υδροφοβικότητα και το επιφανειακό 

φορτίο [13],[17],[20]. 

Συνοπτική παρουσίαση σε µορφή πίνακα των σηµαντικότερων πολυµερών 

που έχουν µεγάλη εφαρµοσιµότητα σε µικρορευστοµηχανικά συστήµατα και των 

βασικότερων ιδιοτήτων βρίσκονται στην αναφορά [13]. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 3: Αέριος Χρωµατογράφος σε ψηφίδα (On- chip Chromatography) 
 
 

3.1  Θεωρία και βασικές αρχές 

Η χρωµατογραφία αποτελεί µια απο τις συνηθέστερες µεθόδους διαχωρισµού 

µειγµάτων στα συστατικά τους, καθώς οι διαχωρισµοί των προς ανάλυση µειγµάτων 

γίνονται µέσα σε λίγα λεπτά της ώρας µε σχετικά απλές και όχι δαπανηρές συσκευές. 

Στο σηµείο αυτό θα τονιστούν οι θεωρητικές αρχές οι οποίες εφαρµόζονται σε όλα τα 

είδη χρωµατογραφίας. 

Σε ένα µικρό τµήµα της στήλης, σχήµα 1, ένα ορισµένο µόριο του δείγµατος 

είτε µπορεί να αλληλεπιδράσει µε την ακίνητη φάση (stationary phase), οπότε θα 

καθυστερεί, είτε θα παραµένει στην κινητή φάση (mobile phase) χωρίς να 

αλληλεπιδράσει µε την ακίνητη φάση, οπότε θα κινείται µε την ταχύτητά της. 

Συνεπώς, η µεν κινητή φάση δρα σαν ένα φέρον συστατικό που εκτελεί τη µεταφορά 

και η δε ακίνητη φάση σαν ένας επιβραδυντής [17]. 

 

 
Σχήµα 1: Τµήµα µιας χρωµατογραφικής στήλης. Με µπλε κύκλο απεικονίζεται ένα ισχυρά διαλυτό 

στη στάσιµη κατάσταση συστατικό, µε αποτέλεσµα να διαχωρίζεται σε αυτή εύκολα και η ροή του να 

επιβραδύνεται στο σύστηµα. Το συστατικό που απεικονίζεται µε ρόµβο κόκκινο είναι λιγότερο 

διαλυτό ή απωθείται από τη στάσιµη κατάσταση παραµένοντας περισσότερο διαλυτό, περνώντας 

γρήγορα µέσα στο σύστηµα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός δύο  

συστατικών και σε αυτό στηρίζεται η βάση της χρωµατογραφίας [17], [19]. 
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Ένας τυπικός αέριος χρωµατογράφος  αποτελείται από µια µονάδα παροχής 

αδρανούς αερίου, ένα σύστηµα δείγµατος εµβόλισης, µια στήλη διαχωρισµού, έναν 

ανιχνευτή εξαγωγής και µια µονάδα επεξεργασίας δεδοµένων όπως φαίνεται στο 

σχήµα 2 που ακολουθεί. 

 

Σχήµα 2: ∆ιάγραµµα ενός συστήµατος αέριου χρωµατογράφου.

  Ο διαχωρισµός των πτητικών ουσιών του δείγµατος απεικονίζεται µε το 

διαφορετικό τρόπο µετακίνησής τους εντός της στήλης15. Η ακριβής ποσότητα όγκου 

των αερίων καθώς επίσης και η ανανέωσή τους στην στήλη, λαµβάνεται µέσω µιας 

βαλβίδας  η οποία συνδέεται µε µια παροχή αδρανούς αερίου. Η στήλη γεµίζεται από 

στάσιµη φάση (stationary phase), µια ουσία ικανή για απορρόφηση και εκρόφηση 

κάθε συστατικού του εµβολισµένου αερίου. Ο ρυθµός µετατόπισης κάθε στοιχείου 

κατά µήκος της στήλης εξαρτάται από την πίεση της εµβόλισης, τη θερµοκρασία και 

το βαθµό απορρόφησης του κάθε στοιχείου του αερίου από τη στάσιµη κατάσταση. 

Έτσι, η έξοδος της στήλης δίνει ένα γράφηµα διαδοχικών κορυφών οι οποίες 

διαχωρίζονται από περιοχές καθαρού αερίου. Για την ανίχνευση αυτών των κορυφών 

η ροή εξόδου της στήλης, περνά από έναν ανιχνευτή και µετρά µια συγκεκριµένη 

ιδιότητα αερίου, όπως για παράδειγµα τη θερµική αγωγιµότητα, η οποία µπορεί να 

συνδεθεί άµεσα µε τη συγκέντρωση του δείγµατος του διερχόµενου αερίου. Ο 

ανιχνευτής παράγει ένα σήµα, το οποίο ενισχύεται και χρησιµοποιείται για την 

ανάλυση του δείγµατος. Η ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση κάθε στοιχείου του 

αερίου µείγµατος καθορίζεται από το χρόνο παραµονής του στην στήλη και το 

εµβαδόν της περιοχής κάτω από την κορυφή που λαµβάνεται στην έξοδο. 

                                                 
15 Όπως  απεικονίζεται παραστατικά στο σχήµα 1. 
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 Μερικά από τα πλεονεκτήµατα που προσδίδει η  µείωση των διαστάσεων σε 

διατάξεις συστηµάτων αέριας χρωµατογραφίας παρουσιάζονται παρακάτω: 

o Ολοκλήρωση του οργάνου στη διαδικασία διεξαγωγής. 

o Φορητές και χειριζόµενες µονάδες. 

o Ταχύτερος χρόνος απόκρισης (µικρότερος του ενός λεπτού) σε σύγκριση µε 

µια µεγάλη µονάδα συγκρίσιµων αριθµών πλακών (plates)16. 

o Απαιτείται λιγότερη βαθµονόµηση και παροχή αερίου µεταφοράς. 

o Μικρότερος νεκρός όγκος. 

o Μεγαλύτερη ακρίβεια. 

  

Ακολουθεί η ανάλυση των βασικότερων παραµέτρων της χρωµατογραφίας [17]: 

Ισορροπία κατανοµής. Η κατανοµή των µορίων ενός δείγµατος µεταξύ δυο φάσεων 

ελέγχεται από µια σταθερά ισορροπίας, τον συντελεστή κατανοµής (partition 

coefficient) που συµβολίζεται µε k. Η ισορροπία είναι δυναµική, καθώς τα µόρια 

κινούνται από τη µια φάση στην άλλη και αντίστροφα. Οι συγκεντρώσεις της ουσίας 

στις δυο φάσεις και ο συντελεστής κατανοµής συνδέονται µεταξύ τους µε το νόµο 

κατανοµής: 

M

S

C
C

k =                                                           (1)                              

 
οι δείκτες S και Μ αναφέρονται στην ακίνητη (stationary phase)  και κινητή (mobile 

phase) αντίστοιχα. 

 Ο συντελεστής κατανοµής εφαρµόζεται σε πολλά είδη µηχανισµών που 

εξαρτώνται από τη φυσική κατάσταση των δυο φάσεων και από τα είδη των 

αλληλεπιδράσεων των συστατικών του δείγµατος µε την κάθε φάση. Αν η τιµή του k 

είναι µεγάλη, ο πληθυσµός των µορίων στην ακίνητη φάση είναι µεγαλύτερος από 

εκείνον στην κινητή φάση και τα µόρια του συστατικού αυτού θα βρίσκονται, κατά 

µέσο όρο περισσότερο στην ακίνητη φάση. Σε µια δυναµική ισορροπία, το κλάσµα 

του ολικού χρόνου κατά το οποίο ένα µόριο βρίσκεται στην κινητή φάση, σχετίζεται 

άµεσα µε το κλάσµα του ολικού πληθυσµού των µορίων που βρίσκονται στην κινητή 

φάση. 
Κλάσµα του χρόνου στην κινητή φάση = Αριθµός των µορίων στην κινητή φάση / ολικός αριθµός των µορίων                                              

                                                         = '1
1

/1
1

kVKVVCVC
VC

MSSSMM

MM

+
=

+
=

+
                  (2)                

                                                 
16 Το εµβαδόν της περιοχής που καταλαµβάνεται κάτω από την κορυφή.  
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η µεταβλητή k′ ονοµάζεται παράµετρος χωρητικότητας (capacity factor). Το k′   

ισούται επίσης µε τον λόγο CSVS/CMVM των mole του συστατικού που βρίσκονται 

στην ακίνητη φάση προς τα  mole που βρίσκονται στην κινητή φάση. 

 

Ταχύτητα Μετακίνησης. Aν πολλαπλασιαστεί η εξίσωση (2) µε τη γραµµική 

ταχύτητα u της κινητής φάσης, λαµβάνεται η ταχύτητα µετακίνησης ενός µορίου του 

δείγµατος. 

                                                      
k

uύT
′+

=
1

1τητααχ                                            (3) 

Η ταχύτητα µετακίνησης των µορίων ενός δείγµατος προσδιορίζεται από τρείς 

παράγοντες: 

1. Από τη γραµµική ταχύτητα u που είναι η ίδια για όλα τα συστατικά του 

δείγµατος. 

2. Από το λόγο του όγκου της ακίνητης φάσης προς τον όγκο της κινητής φάσης 

που είναι ίδιος για όλα τα συστατικά. 

3. Από τον συντελεστή κατανοµής, που είναι χαρακτηριστικό µέγεθος κάθε 

συστατικού. 

Χρόνος συγκράτησης (retention time). Αποτελεί τον χρόνο που χρειάζεται ένα 

συστατικό για να διατρέξει το µήκος L της χρωµατογραφικής στήλης και 

συµβολίζεται µε tR.  

)1()1( ktk
u
L

ύ
ήt MR ′+=′+==

τηταταχ
κοςµ                                  (4)                              

όπου tM είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα µόριο κινητής φάσης για να διατρέξει όλο 

το µήκος της στήλης. 

Όγκος Συγκράτησης. Είναι συχνά βολικό να µετρηθεί ο όγκος της κινητής φάσης 

που χρειάζεται για την πλήρη έκλουση των συστατικών του δείγµατος. Αν η 

ογκοµετρική ταχύτητα ροής της κινητής φάσης F είναι σταθερή, τότε ο όγκος 

συγκράτησης VR δίνεται από τη σχέση: 

Όγκος = χρόνος × ογκοµετρική ταχύτητα 

RRR FttV =                                                           (5)                              

µε την αντικατάσταση της εξίσωσης (5) στην (4) προκύπτει: 

SMMR KVVkVV +=′+= )1(                                           (6)                              

όπου VM είναι ο όγκος της κινητής φάσης που περιέχεται στη στήλη σε µια δεδοµένη 

στιγµή ή ο κενός χώρος της στήλης που αφήνει η ακίνητη φάση. 
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Η θεωρία των πλακών. Οι Martin και Synge αναγνώρισαν την οµοιότητα που 

υπάρχει στις διεργασίες µιας χρωµατογραφικής στήλης και µιας στήλης κλασµατικής 

απόσταξης και χρησιµοποίησαν τον όρο ″θεωρητική πλάκα″. Κάθε χρωµατογραφική 

στήλη αποτελείται από ένα αριθµό παρόµοιων τµηµάτων ή θεωρητικών πλακών σε 

κάθε ένα από τα οποία υπάρχει ισορροπία. Ο αριθµός των θεωρητικών πλακών Ν 

µιας στήλης προσδιορίζεται από το χρωµατογράφηµα, όπως φαίνεται στο σχήµα 3 

σύµφωνα µε την εξίσωση: 
24

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

W
tN R                                                       (7)                              

 
Σχήµα 3: Τυπικό χρωµατογράφηµα [18]. 

το πλάτος της κορυφής W, µετριέται µεταξύ των τοµών των εφαπτόµενων µε τη 

γραµµή βάσης. Επειδή το Ν είναι αδιάστατο, τα tR και W πρέπει να µετρηθούν στις 

ίδιες µονάδες.   

 Ο αριθµός των θεωρητικών πλακών µιας στήλης, όπως υπολογίζεται από την 

εξίσωση (7), δεν είναι µόνο συνάρτηση του τρόπου πλήρωσης, αλλά επίσης της 

φύσης της ουσίας, της ταχύτητας ροής, της θερµοκρασίας, της µεθόδου εισαγωγής 

του δείγµατος και άλλων µεταβλητών. Συνεπώς το Ν είναι µόνο ένας προσεγγιστικός 

αριθµός χρήσιµος για συγκριτικούς σκοπούς και περιγράφει την απόδοση µιας 

στήλης (column efficiency). Για ένα ορισµένο χρόνο συγκράτησης, όσο πιο µεγάλη 

είναι η τιµή του Ν, τόσο πιο στενές είναι οι κορυφές έκλουσης και τόσο περισσότερο 

προσεγγίζεται η ιδανική συµπεριφορά. 

Η διαχωριστική ή διακριτική ικανότητα. Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό µιας 

χρωµατογραφικής στήλης είναι η ικανότητα να διαχωρίζει τα συστατικά ενός 

µείγµατος µε παρόµοιο χηµικό χαρακτήρα. Η δυνατότητα αυτή εκφράζεται µε τον 

όρο διαχωριστική ικανότητα (resolution). Τα δυο συστατικά στο σχήµα 4α 

διαχωρίζονται µερικώς και οι κορυφές έκλουσης αλληλεπικαλύπτονται, µε 
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αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση ή ο ποσοτικός προσδιορισµός τους. Η 

διαχωριστική ικανότητα R,  δυο κορυφών που έχουν χρόνους συγκράτησης t1 και t2 

και πλάτη W1 και W2 και δίνεται από τη σχέση: 

 

( )
21

122
WW
ttR

+
−

=                                                     (8)                              

 
Σχήµα 4: Επίδραση του παράγοντα διαχωρισµού και του αριθµού των θεωρητικών πλακών της στήλης 

στο διαχωρισµό δυο κορυφών έκλουσης [17]. 

Ο διαχωρισµός των κορυφών του σχήµατος 5 είναι περίπου 1,05. Αν το R>1,5 τότε η 

διαχωριστική ικανότητα αντιστοιχεί στον τέλειο διαχωρισµό δυο κορυφών ιδίου 

µεγέθους. Αν το R=1,0 οι κορυφές αλληλεπικαλύπτονται σε ποσοστό 2% και ο 

διαχωρισµός θεωρείται επαρκής για αναλυτικούς σκοπούς. 
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Σχήµα 5: Μετρήσεις για τον υπολογισµό του διαχωρισµού δύο κορυφών [17]. 

 

Σηµαντικό ποσοστό της θεωρίας της αέριας χρωµατογραφίας που 

αναπτύχθηκε µπορεί µε µικρές τροποποιήσεις να εφαρµοστεί σε αέριο χρωµατογράφο 

µικροµετρικών διαστάσεων. Η θεωρία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί τόσο για να 

χαρακτηρίσει την απόδοση του συστήµατος αέριας χρωµατογραφίας, όσο και να 

βελτιστοποιήσει το σχεδιασµό και τις συνθήκες ανάλυσης συγκεκριµένων αερίων.  

 Κρίσιµοι παράγοντες που επιρρεάζουν την απόδοση της στήλης αέριας 

χρωµατογραφίας είναι η µέγιστη πίεση εφαρµογής, ο µέγιστος χρόνος ανάλυσης  και 

οι κατηγορίες των αερίων που προορίζονται για ανάλυση. Περαιτέρω, αναφέρονται οι 

διαστάσεις του καναλιού, η ταχύτητα µεταφοράς του αερίου και η επιλογή του υλικού 

της στάσιµης κατάστασης. 

 Από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά µιας στήλης αέριας χρωµατογραφίας 

(GC), είναι η ικανότητά της να ανιχνεύει και να διακρίνει διαφορετικά αέρια. Με την 

αλλαγή της στάσιµης κατάστασης, ο αισθητήρας µπορεί να βελτιστοποιηθεί για 

διαφορετικές χηµικές κατηγορίες όπως πολικούς µε µη πολικούς υδρογονάνθρακες. Η 

εικόνα 10 παρουσιάζει ένα παράδειγµα της εξόδου µια στήλης GC µικροµετρικών 

διαστάσεων για την οποία χρησιµοποιήθηκε στάσιµη κατάσταση λάδι σιλικόνης για 

τον διαχωρισµό µη πολικών συστατικών [3].  
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Εικόνα 10: Αναπαράσταση της εξόδου της GC, ορίζοντας τους χρόνους παραµονής και τους χρόνους 

παραµονής [3]. 

 

 Το µικρό µήκος µια στήλης µικρών διαστάσεων προσδίδει διαχωρισµό σε 

λίγα δευτερόλεπτα, σε σύγκριση µε µια συµβατική στήλη που δίνει αποτέλεσµα σε 

χρονικό διάστηµα µερικών λεπτών. Αν και ο χρόνος διαχωρισµού είναι µικρός για 

την πρώτη, για στενά σχετιζόµενα χηµικά συστατικά η µικροµετρική στήλη δεν θα 

δώσει την καλύτερη ανάλυση που χαρακτηρίζει µια συµβατική στήλη. Εφαρµόζοντας  

στο σύστηµα της στήλης αέριας χρωµατογραφίας τη θεωρία τριχοειδών φαινοµένων, 

είναι δυνατή η επίτευξη βελτίωσης της δυναµικής διαχωρισµού της µικροµετρικής 

στήλης διατηρώντας  παράλληλα τον ταχύ χρόνο ανάλυσης. 

 Στην εικόνα 10 a  απεικονίζεται το ιδανικό γράφηµα χρωµατογραφίας, από το 

οποίο µπορούµε να ορίσουµε τις παραµέτρους που χαρακτηρίζουν µια κορυφή 

εξόδου. Οι χρόνοι παραµονής του εµβολιµένου δείγµατος για το µέγιστο κάθε 

κορυφής, αντιστοιχούν για την κορυφή του µη παραµένοντος αέρα tM και την κορυφή 

του δείγµατος tR. Σηµαντική µέτρηση κατά τη λειτουργία της στήλης είναι ο χρόνος 

που το αέριο διατηρείται εντός της στήλης από τη στάσιµη κατάσταση. Αυτός είναι ο 

ρυθµιζόµενος χρόνος παραµονής t′R  και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:  

t′R = tR - tM. Αν υποθέσουµε ότι οι κορυφές είναι Gaussian το basewidth της κορυφής 

ορίζεται ως W= 4σ. 
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 Είναι επιθυµητό ο αριθµός των θεωρητικών πλακών Ν της σχέσης (7) να είναι 

µεγάλος, δηλώνοντας επαρκώς παραµένουσα ουσία, αλλά στενή κορυφή. Για πολύ 

µακριές και αποδοτικές στήλες καναλιών, ο ενεργός αριθµός πλακών κυµαίνεται 

µεταξύ 10000 και 100000. Η χρησιµότητα του αριθµού των ενεργών πλακών, 

έγκειται στην ικανότητα πρόβλεψης στο αν η στήλη είναι αρκετά αποδοτική στην 

ανάλυση δύο κορυφών, των οποίων οι ρυθµιζόµενοι χρόνοι παραµονής  t′R1 και t′R2 

είναι κοντινοί µεταξύ τους. Στην εικόνα 10 b η τιµή της ανάλυσης της διαχωριστικής 

ικανότητας που δίνεται από τον τύπο (8) είναι R=1,5  για τον διαχωρισµό των 

κορυφών. Ο αριθµός των ενεργών πλακών που απαιτούνται για την στήλη να 

διαχωρίσει τις δυο κορυφές µε ανάλυση R=1,5 µπορεί να οριστεί από τον τύπο: 
2
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 Ο αριθµός των θεωρητικών ενεργών πλακών µπορεί να σχετιστεί µε τη 

γεωµετρία  των καναλιών της στήλης, καθώς επίσης και µε τις χηµικές ιδιότητες του 

διαλύτη, της στάσιµης κατάστασης και του αερίου µεταφοράς. Βάσει κάποιων 

µοντέλων και αναλύσεων διάχυσης των αερίων στο αέριο µεταφοράς και της 

αλληλεπίδρασής τους µε τη στάσιµη κατάσταση, παράγεται η απλουστευµένη 

µορφή17: 
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όπου, 

k: συντελεστής διαχωρισµού, 

u0: η ταχύτητα του αερίου µεταφοράς στην έξοδο της στήλης, 

L: το µήκος της στήλης, 

z: το βάθος της στήλης 

D0:  ο συντελεστής µοριακής διάχυσης του αερίου στο αέριο µεταφοράς, 

Cg(z): η αντίσταση στο συντελεστή µεταφοράς µάζας του αερίου στο αέριο 

µεταφοράς, 

                                                 
17 Λεπτοµερής ανάλυση της εφαρµογής των τριχοειδών φαινοµένων σε κανάλια πολυµερικών 
ρευστοµηχανικών συστηµάτων γίνεται στο υποκεφάλαιο 2.2. 
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Cl(z): η αντίσταση του συντελεστή µεταφοράς µάζας του διαλυτού αερίου στην 

στάσιµη κατάσταση, 

G(Pi, P0) και j(Pi, P0): διορθωτικοί παράγοντες πίεσης για την εκτίµηση της 

συµπίεσης του αερίου στην στήλη κατά την εξάπλωσή της από αρχική πίεση Pi σε 

πίεση εξόδου  P0. 

 Τα σηµαντικότερα πορίσµατα που λαµβάνονται από την εξίσωση (10) είναι 

αρχικά το γεγονός ότι ο αριθµός των πλακών Ν αυξάνει µε το µήκος της στήλης και η 

διαπλάτυνση της κορυφής, περιγράφει την αντίσταση στην µεταφορά µάζας και οι 

όροι µοριακής διάχυσης Cl, Cg, D0 µπορούν να  ελαχιστοποιηθούν µε βελτιστοποίηση 

της επιλογής της ταχύτητας µεταφοράς. Επιπλέον, σχεδόν όλοι όροι της (10) είναι 

συνάρτηση της γεωµετρίας της στήλης και του παράγοντα διαχωρισµού.  

 Το πιο σηµαντικό γεωµετρικό χαρακτηριστικό µιας µικροµετρικής στήλης 

είναι το βάθος ( z ) του καναλιού της στήλης χρωµατογραφίας. Έτσι, οι προσπάθειες 

αύξησης της απόδοσης της στήλης εστιάζονται στην ελαχιστοποίηση του πάχους (z) ˙ 

που αντανακλάται στην µέγιστη µείωση της πίεσης, κατά µήκος της στήλης, που 

απαιτείται για να πετύχει τη βέλτιστη ταχύτητα αερίων [2],[3]. 

   Ακολουθεί η παρουσίαση γενικών παρατηρήσεων για την βελτίωση της 

διαχωριστικής ικανότητας. 

1. Αύξηση του ∆tR = t2-t1. 

• Αύξηση του µήκους της στήλης L. 

• Αύξηση του ποσού της ακίνητης φάσης VS ή VL. 

• Χρήση ενός καλύτερου διαχωριστικού παράγοντα α = t2/ t1. 

i. Ελάττωση της θερµοκρασίας Τ. 

ii. Εκλογή µιας διαφορετικής ακίνητης φάσης. 

iii. Εκλογή µιας διαφορετικής κινητής φάσης (αν είναι υγρή). 

2. Ελάττωση του πλάτους της κορυφής έκλουσης W. 

i. Αύξηση της του εµβαδού της µεσεπιφάνειας µεταξύ των δυο 

φάσεων. 

ii. Απόκτηση της βέλτιστης ταχύτητας ροής. 

iii. Ελάττωση του µεγέθους του δείγµατος. 

iv. Ελάττωση του κενού χώρου του συστήµατος. 

v. Ελάττωση της σταθεράς χρόνου του ανιχνευτή. 

vi. Ελάττωση της διαµέτρου της στήλης. 
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3.2 Υπάρχει κίνητρο για µείωση των διαστάσεων; 

Η θεµελιώδης υπόθεση για όλα τα συστήµατα µικροµετρικών διαστάσεων 

είναι το γεγονός ότι τα φαινόµενα µεταφοράς ελέγχονται από τη διάχυση. Για τα 

ρευστοµηχανικά συστήµατα αυτό συνεπάγεται ότι η περιοχή ροής είναι αυστηρά  

στρωτή. Τα φαινόµενα µεταφοράς καλύπτουν δύο περιοχές, την µεταφορά 

χαρακτηριστικών µορίων και τη µεταφορά θερµότητας. Η διάχυση περιγράφεται από 

το νόµο του Fick που δίνεται από την εξίσωση διάχυσης: 

nDn ∆=                                                      (11)                              

όπου n είναι η πυκνότητα σωµατιδίων ή η συγκέντρωση, D είναι ο συντελεστής 

διάχυσης και ∆ ο τελεστής Laplace. Η συµπεριφορά της διαβάθµισης γίνεται 

περισσότερο κατανοητή αν ο προηγούµενος νόµος γραφεί σε χρόνους διάχυσης tD,  

το χρόνο δηλαδή που απαιτείται για ένα µόριο να ταξιδέψει µια απόσταση l κατά τη 

διαδικασία της διάχυσης: 
21lDtD

−=                                                  (12)                              

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα κατά τη σµίκρυνση των διαστάσεων, έγκειται στην 

τετραγωνική µείωση του χρόνου εξισορρόπησης µε την παράλληλη µείωση της 

διάστασης  και το συντελεστή διάχυσης. Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η χρήση 

µικροσυστηµάτων µειώνει τον τυπικό χρόνο από ώρες σε λεπτά. 

 Η απόδοση διαχωρισµού µικροκαναλιών µεταφράζεται σε αριθµό  

θεωρητικών πλακών και ορίζεται από: 

2
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=                                                             (13)                              

όπου L είναι το µήκος του τριχοειδούς καναλιού και  είναι η διακύµανση του 

πλάτους της ζώνης µετατόπισης και δίνεται από τον τύπο: 
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iD ο συντελεστής διάχυσης  του συστατικού i, Ε είναι το ηλεκτρικό πεδίο κατά µήκος 

του καναλιού και CEµ  είναι η ηλεκτροφορική κινητικότητα συγκεκριµένων 

σωµατιδίων. Από τις εξισώσεις  (13) και (14) προκύπτει: 

U
D

N CE

2
µ

=                                                    (15)                              
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ο αριθµός των θεωρητικών πλακών είναι λόγω της προηγούµενης σχέσης ανάλογος 

του αριθµού του εφαρµοζόµενου δυναµικού U κατά µήκους του σωλήνα. Η µέγιστη 

επιτρεπόµενη τιµή του U, είναι λόγω της δηµιουργίας θερµότητας Joule στο κανάλι 

ανάλογο του παράγοντα γεωµετρίας L/d, όπου d είναι η διάµετρος του καναλιού. 

d
LN ∝                                                      (16)                              

Η δεύτερη σηµαντική διακύµανση είναι ο χρόνος ανάλυσης t, ο χρόνος που το 

συστατικό i χρειάζεται για να ταξιδέψει στην απόσταση L και δίνεται από: 

U
LLt
CEi µυ

2

==                                               (17)                              

όπου ιυ  η ταχύτητα των σωµατιδίων και από τις εξισώσεις (15), (16), (17) προκύπτει: 

Ldt ∝                                                    (18)                              

και                                                             2

1
dt

N
∝                                                  (19)                              

Αυτό σηµαίνει ότι η ικανότητα διαχωρισµού ανά µονάδα χρόνου είναι αντιστρόφως 

ανάλογη µε το τετράγωνο της διαµέτρου του καναλιού. Έτσι, η τυπική αύξηση της 

απόδοσης διπλασιάζεται, αυξάνοντας ανάλογα και την ταχύτητα της ανάλυσης [11]. 

 

3.2.1 Ιστορική εξέλιξη µικροστηλών αέριας χρωµατογραφίας 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή ο πρώτος ολοκληρωµένος αέριος 

χρωµατογράφος, αποτελούνταν από µια µακριά στήλη διαχωρισµού, µια  αντλία 

εµβόλισης και έναν ανιχνευτή θερµικής αγωγιµότητας (TCD) [3]. Η Agilent λίγο 

αργότερα κατασκεύασε το MicroGC, στο οποίο χρησιµοποιείται στήλη από fused 

silica ως στάσιµη κατάσταση, διατηρώντας τα άλλα µικροµηχανικά χαρακτηριστικά, 

το οποίο απεικονίζεται στην εικόνα 9 που ακολουθεί. 
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Εικόνα 9: Ο MicroGC της Agilent (και προηγούµενα από την ΜΤΙ).  

 

 Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα περισσότερα µικροσυστήµατα ανάλυσης 

περιλαµβάνουν ακόµη ογκώδη όργανα. Η ΜΤΙ παρήγαγε στήλη αέριας 

χρωµατογραφίας διαµέτρου 100 µm από fused silica, έγινε εµπορικά διαθέσιµη και 

παράλληλα αποδείχθηκε ανώτερη από τις αντίστοιχες µικροµηχανικές στήλες 

πυριτίου. Οι λόγοι που την κατέστησαν ανώτερη εντοπίζονται στην τέλεια συµµετρία 

των µονολιθικών στηλών από silica. Η οµοιοµορφία της στάσιµης κατάστασης που 

επικαλύπτει το εσωτερικό του καναλιού της στήλης είναι συνάρτηση  του προφίλ 

συµµετρίας. Η ανοµοιοµορφία του πάχους της επικαλυµµένης ουσίας είναι εξαιρετικά 

σηµαντική για να διατηρηθούν απότοµες οι κορυφές διαχωρισµού που λαµβάνονται 

απο την έξοδο του χρωµατογράφου. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα πόσο κρίσιµη 

είναι η επιλογή των υλικών για την βελτίωση της κατασκευής και περαιτέρω της 

απόδοσης της GC.  

 Τα περισσότερα µικροµηχανικά σχέδια για αέριο χρωµατογράφο συνήθως 

περιλαµβάνουν ένα κάλυµµα , το υλικό του καλλύµατος αυτού είναι συνήθως γυαλί 

Pyrex το οποίο ενώνεται ανοδικά µε αυλάκια (grooves) σχήµατος U ή V εγχαραγµένα 

σε πυρίτιο. 
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 Οι E. Kolesar και R. Reston, δηµοσίευσαν την κατασκευή ενός λειτουργικού 

µικροσυστήµατος αέριας χρωµατογραφίας το οποίο συνδύαζε την ολοκλήρωση της 

µικροµηχανικής του πυριτίου µε συµβατικές τεχνικές ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 

(IC). To σύστηµα αυτό αέριας χρωµατογραφίας ήταν από πυρίτιο, αποτελούνταν από 

µια µικροµονάδα εµβόλισης, µια στήλη ορθογώνιου σχήµατος διαστάσεων ( 300 x 10 

µm2) και µήκους 90 cm. Η ανίχνευση γίνονταν από ένα διπλό ανιχνευτή, που 

βασίζονταν στο συνδυασµό της λειτουργίας µονάδων chemiresistor και ανιχνευτή 

θερµικής αγωγιµότητας (TCD).   

 Ο Shinsuke Hannoe  και οι συνεργάτες του  στα εργαστήρια NTT Ιntergrated 

Information & Energy Systems στο Τόκιο κατασκεύασαν µια στήλη GC κάνοντας 

χρήση υµενίων αµινοξέων ως στάσιµη κατάσταση στήλης σε µια ψηφίδα. Το κίνητρο 

για την περαιτέρω ανάπτυξη συστηµάτων αέριας χρωµατογραφίας σε ψηφίδα, δόθηκε 

από την ευρύτερη τάση µείωσης των διαστάσεων και την ολοκλήρωση των 

διατάξεων. Επιπλέον, η ικανότητα  δηµιουργίας  φορητών οργάνων για άµεσες 

χηµικές µετρήσεις  αποτέλεσε ένα ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης για αυτή την 

περιοχή.  Το τελευταίο, είναι ιδιαίτερης βαρύτητας για εφαρµογές που αφορούν την 

ανίχνευση βιολογικών και χηµικών αντιδραστηρίων και στον περιβαλλοντικό έλεγχο. 

∆ιαπιστώνοντας τις ανάγκες αυτές  τα εργαστήρια Sandia National Laboratories  

άρχισαν να επενδύουν στο πρόγραµµα ‘ Microanalytical Systems’ το 1997. Ο αρχικός 

στόχος, ήταν η ανάπτυξη ολοκληρωµένων, φορητών µικροαναλυτικών συστηµάτων 

µΤΑS  για την ανάλυση χηµικών που χρησιµοποιούνταν σε πόλεµο και εκρηκτικών 

υλών. Σηµαντικό µέρος αυτής της προσπάθειας εστιάστηκε στη δηµιουργία 

τεχνολογίας αέριας χρωµατογραφίας στην περιοχή της µικροκλίµακας. Το  σύστηµα 

ανάλυσης ‘µChemlab’ που παρουσιάζεται στην εικόνα 10, ενσωµατώνει ένα 

σηµαντικό αριθµό στοιχείων της µικροµηχανικής [4].  
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Εικόνα 10: Τα όργανα του υποσυστήµατος αέριας ανάλυσης µChemlab. Από αριστερά προς τα δεξιά 

ένας ανιχνευτής SAW (µια συστοιχία τεσσάρων ανιχνευτών), ένας συλλέκτης δείγµατος και η στήλη 

αέριας χρωµατογραφίας µήκους 1m [4]. 

 Ο πιο πρόσφατος αέριος χρωµατογράφος  κατακευάστηκε από την οµάδα του 

Zampolli και δηµοσιεύτηκε το 2004. Βασικό δοµικό υλικό είναι το πυρίτιο, η στήλη 

επιστρώνεται µε λεπτό υµένιο χρυσού και γεµίζεται µε πληρωτικά υλικά για αυξηθεί 

η διαχωριστική ικανότητα της στήλης. Στην εικόνα 11, παρουσιάζεται η σχηµατική 

αναπαράσταση του µικροσυστήµατος το οποίο αποτελείται από µια µικροαντλία 

παροχής αερίου µίγµατος. Το µίγµα αυτό διαχωρίζεται και το ένα µέρος του µίγµατος 

που διαχωρίστηκε περνά από µια µονάδα καθαρισµού  (Zero Grade Air Unit- ZGA 

unit),  η οποία παρέχει καθαρό αέρα ως φέρρον αέριο στην είσοδο της στήλης µαζί µε 

το υπόλοιπο διαχωριζόµενο µίγµα. Η έξοδος της στήλης συνδέεται µε µια συστοιχία 

αισθητήρων για ανίχνευση. 

                                             

  
Εικόνα 11:  Πάνω: Μικροσύστηµα ανίχνευσης αερίων.Κάτω: Απεικόνιση στήλης ηαριστερή εικόνα 

είναι η στήλη γεµισµένη µε πληρωτικό υλικό CarbowaxTM [9]. 
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 Ολοκληρώνοντας τη βιβλιογραφική επισκόπηση, θα πρέπει να τονιστεί πως σε 

όλες τις τεχνικές διαχωρισµού, ο καθορισµός µικρού όγκου εµβολιµένου δείγµατος 

είναι κρίσιµος για την παρεµπόδιση της ένωσης των κορυφών ανάλυσης στην έξοδο 

και συνεπώς της µείωσης ικανότητας διαχωρισµού. Σε όλα τα συστήµατα που 

αναφέρθηκαν υπάρχουν προβλήµατα στην ανίχνευση µικρών ποοσοτήτων δείγµατος. 

Έτσι, κάθε φορά απαιτείται βελτιστοποίηση, είτε άµεση ολοκλήρωση των µονάδων 

ανίχνευσης, είτε µε την αλλαγή του δοµικού υλικού της στάσιµης κατάστασης αν και 

πολλές φορές είναι προτιµητέα η ενίσχυση της στάσιµης κατάστασης µε κάποιο 

πληρωτικό υλικό. Παρόλες τις τεχνικές δυσκολίες, η αέρια χρωµατογραφία αποτελεί 

ένα ισχυρό αναλυτικό εργαλείο που συνεχώς εξελίσσεται. 
 

3.3 Σχεδιασµός της µικροστήλης GC παρούσας εργασίας 

 Στην παρούσα εργασία γίνεται η κατασκευή µιας µικροστήλης αέριας 

χρωµατογραφίας, η οποία αποτελείται από όλα τα βασικά συστήµατα κάθε παρόµοιας 

στήλης18. Οι έως τώρα µικροστήλες που κατασκευάστηκαν εστίασαν το ενδιαφέρον 

τους στην ολοκλήρωση των µονάδων αντίδρασης και ανίχνευσης πάνω σε µια 

ψηφίδα και εξακολουθούσαν να χρησιµοποιούν ως βασικό δοµικό υλικό το πυρίτιο. 

Παράλληλα, τα πολυµερή, όπως αναλύθηκε και προηγούµενα, αρχίζουν τα τελευταία 

χρόνια να κερδίζουν έδαφος στην αντικατάσταση των βασικών δοµικών υλικών 

πολλών µικρορευστοµηχανικών συστηµάτων και να παρουσιάζουν πλεονεκτικότερη 

λειτουργική απόδοση [15]. Με βάση όλα τα αυτά τα στοιχεία, το ενδιαφέρον για την 

κατασκευή της µικροστήλης εστιάστηκε στην αντικατάσταση του δοµικού της υλικού 

που αποτελεί ταυτόχρονα το υλικό της στάσιµης κατάστασης. Η αντικατάσταση 

αυτή, που αποτελεί και την καινοτοµία της µικροστήλης, χρησιµοποιεί ως υλικό το 

PDMS, σχήµα 6 [18]. Το πολυµερές αυτό παρουσιάζει καλή χηµική και θερµική 

σταθερότητα, είναι ανθεκτικό, µπορεί να εφαρµοστεί σε µεθόδους προτυποποίησης 

replica molding και τέλος η µεµβράνη του είναι ευκόλως διαπερατή από αέρια. Όλα 

τα προηγούµενα συντελούν στην ευκολία κατεργασίας του, στην ικανότητα ρόφησης 

και εκρόφησης, που είναι βασικές προϋποθέσεις για ένα υλικό στάσιµης κατάστασης 

µιας στήλης αέριας χρωµατογραφίας. 

                                                 
18 Αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο (3.1). 
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Σχήµα 6: Η δοµή του PDMS. Η θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσής του είναι (-1250C) [18]. 

 

3.4 ∆ιαχωρισµός χρωµατογραφικής στήλης 

Απο τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι γενικώς τα άτοµα, τα ιόντα ή τα µόρια 

που βρίσκονται στην επιφάνεια ενός στερεού στρώµατος, έχουν διαφορετικές 

ιδιότητες από εκείνες που έχουν στο εσωτερικό του. Οι δεσµοί στο επιφανειακό 

στρώµα διαταράσσονται από την έλλειψη µιας προστατευτικής δοµής. Συνεπώς, το 

επιφανειακό στρώµα βρίσκεται σε υψηλότερη ενεργειακή στάθµη και παρουσιάζει 

επιφανειακή ενεργότητα. Αν βυθιστεί το στερεό σε ένα ρευστό (αέριο ή υγρό), η 

ενεργός επιφάνειά του προσροφά χηµικά είδη από το ρευστό. Οι δυνάµεις 

προσρόφησης µπορεί να είναι ιονικές (ηλεκτροστατικής φύσης), διπόλου-διπόλου, 

διπόλου-επαγόµενου διπόλου, δυνάµεις London ή ένας συνδυασµός από αυτές τις 

δυνάµεις. Ένας καλός προσροφητής πρέπει να έχει µεγάλο εµβαδόν επιφανείας που 

να διαθέτει πολλά κέντρα χηµικώς ενεργά. Γενικά, υπάρχει ένας συναγωνισµός στα 

διάφορα χηµικά είδη της ρευστής φάσης για την προσρόφησή τους από τα ενεργά 

κέντρα της επιφάνειας. Συνήθως η επιφάνεια χάνει την ενεργότητά της όταν καλυφθεί 

από το µονοµοριακό στρώµα προσροφηµένων χηµικών ειδών. 

Σχετικά λίγες ουσίες χρησιµοποιούνται ως χρωµατογραφικοί προσροφητές. 

Το διοξείδιο του πυριτίου (silica) και η αλούµινα (alumina) είναι οι περισσότερο 

κοινοί. Η προσροφητική ισχύς των ουσιών εξαρτάται από τη χηµική φύση της 

επιφάνειας, από το διαθέσιµο εµβαδόν και από την προεργασία. Στον πίνακα 2 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται µερικοί προσροφητές µε σειρά ελαττούµενης ισχύος [17]. 
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Πίνακας 2  

Συνηθισµένοι προσροφητές µε σειρά ελαττούµενης ισχύος 

1. Αλούµινα                                      4.  Οξείδιο του πυριτίου        7.  Άµυλο 

2. Ξυλάνθρακας                                5. Ανθρακικό ασβέστιο         8. Κυτταρίνη  σε  

3. ∆ιοξείδιο του πυριτίου                  6.  Σάκχαρο                                  σκόνη 

 

Η εκλογή του διαλύτη έκλουσης είναι τόσο βασική όσο και η εκλογή του 

προσροφητή. Ένας διαλύτης που εκλούει τις ουσίες γρήγορα, δε θα τις διαχωρίσει, 

ενώ ένας άλλος διαλύτης που τις εκλούει πολύ αργά, θα δίνει ανεπιθύµητα µεγάλους 

χρόνους συγκράτησης. Οι µεγάλοι χρόνοι συγκράτησης προκαλούν διεύρυνση των 

ζωνών έκλουσης µε αποτέλεσµα την αραίωση του δείγµατος. Ένας ακόµη νόµος που 

υπεισέρχεται για τον διαχωρισµό αφορά στην πολικότητα. Ο νόµος ‘like-like’ όπως 

συνηθίζεται να λέγεται [18], ορίζει ότι οι πολικοί διαλύτες διαχωρίζονται σε πολική 

στάσιµη κατάσταση και αντίστοιχα οι µη πολικοί διαλύτες σε µη πολική στάσιµη 

κατάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται µείγµατα διαλυτών και σειρές 

από µείγµατα (gradient elution) µε σειρά αυξανόµενης πολικότητας του διαλύτη. 

Ένας µικρός κατάλογος από διαλύτες µε σειρά αυξανόµενης ισχύος έκλουσης - 

πολικότητας (elutropic series) για την αλούµινα παρουσιάζονται στον πίνακα 3 [17]. 

 

Πίνακας 3 

Χρήσιµοι διαλύτες µε σειρά αυξανόµενης ισχύος έκλουσης από την αλούµινα 

1. Φθόρο-αλκάνια                                      11. Μέθυλο-αίθυλο κετόνη 

2. Πετρελαϊκός αιθέρας                             12.  Ακετόνη 

4. Τετραχλωράνθρακας                             13. Οξικός αιθυλεστέρας         

5. Τριχλωροαιθυλένιο                                14. ∆ιοξάνη                                   

6. Ισοπροπυλαιθέρας                                 15. Ακετονιτρίλιο         

7. Τολουόλιο                                              16. Αιθανόλη                           

8. Βενζόλιο                                                 17. Μεθανόλη                            

9. Χλωροφόρµιο                                         18. Νερό 

10. Αιθέρας                                                               

 

 42



Η αλούµινα έχει πολική επιφάνεια και η σειρά συγκράτησης είναι αντίστροφη 

σύµφωνα µε το νόµο ‘like-like’ που αναφέρθηκε προηγούµενα. Η επίδραση των 

υποκαταστατών στην προσρόφηση είναι σηµαντική και φαίνεται ποιοτικά στον 

πίνακα 4 [17]. 

 

Πίνακας 4 

Οµάδες ουσιών µε σειρά αυξανόµενης προσροφητικότητας σε στήλες αλούµινας 

1. Πλήρως φθοριωµένοι υδρογονάνθρακες              5. Αλδεύδες και κετόνες 

2. Κορεσµένοι υδρογονάνθρακες                             6. Αλκοόλες και θειόλες 

3. Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες                                7. Οξέα και βάσεις 

4. Αλογονίδια και εστέρες 

 

 Όσον αφορά στη λειτουργία της µικροστήλης , λαµβάνοντας υπόψιν το νόµο 

‘like-like’, εφόσον η στάσιµη κατάσταση της στήλης είναι µη πολική συνάγεται ότι, 

αρχικά οι διαλύτες που θα εισαχθούν πρέπει να είναι µη πολικοί ως προς τη φύση 

τους. Ωστόσο, είναι δυνατό να ανιχνευτούν και µικρά ποσοστά ασθενώς πολικών 

διαλυτών˙ για να εξασφαλιστεί και η ανίχνευση αυτών αλλά και των πολικών 

διαλυτών, γίνεται γέµισµα της στήλης µε πολικό πληρωτικό στερεό υλικό υψηλής 

προσροφητικότητας, όπως είναι η αλούµινα (alumina) και η σίλικα (silica) [18].  

 Στις πρώτες δοκιµές γίνεται εισαγωγή µη πολικών διαλυτών στην στήλη και η 

σειρά ανίχνευσής τους στην έξοδο λαµβάνεται µέσω της τιµής του παράγοντα 

διαχωρισµού k (partition coefficient). Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του παράγοντα k 

τόσο γρηγορότερα θα περάσει ο διαλύτης από τη στάσιµη κατάσταση της στήλης, 

µειώνοντας έτσι την πιθανότητα ανίχνευσης που αντανακλάται στην ποιότητα των 

κορυφών στην έξοδο.  Οι µη πολικοί διαλύτες που χρησιµοποιούνται παρατίθενται 

στον πίνακα 5 όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφία [18],[20],[21],[22],[23]˙ στην 

αριστερή πλευρά του πίνακα 5 παρουσιάζονται οι διαλύτες που εντοπίστηκαν µε 

αύξουσα τιµή του παράγοντα k όπως ελήφθησαν από την αναφορά [20]. 
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Πίνακας 5 

 

∆ιαλύτες του PDMS κατά σειρά πολικότητας και παραµέτρου διαχωρισµού k σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος 

∆ιαλύτες περιορισµένης 

πολικότητας 

Σειρά διαλυτών, 

αυξανόµενης παραµέτρου 

διαχωρισµού k όπως 

σύµφωνα µε την αναφορά 

[21] 

Τιµή της παραµέτρου 

διαχωρισµού k  για 

θερµοκρασία Τ: 323 Κ 

[21]. 

Bromobenzene n-C5 32,9 ± 0,14 

1,2,4-trimethylbenzene n-C6 80,6 ± 0,15 

p-isopropylbenzene Benzene 144,9 ± 0,86 

Butylbenzene n-C7 195,1 ± 0,25 

1,2,3-trichlorobenzene Toluene  355,7 ± 0,14 

Benzene n-C8 466,9 ± 0,24 

Toluene chlorobenzene 689,2 ± 0,21 

o-xylene ethylbenzene 792,4 ± 0,12 

p-xylene o-xylene 1023,1 ± 0,31 

o-dichlorobenzene m-dichlorobenzene 2552 ± 1,0 

m-dichlorobenzene n-C10 2617,0 ± 0,80 

Hexane o-dichlorobenzene 3211,0 ± 0,50 

Hexadecane n-C11 6176 ± 2,4 

n-alcanes   

 

  Όπως είναι αναµενόµενο όσο αυξάνει η τιµή του k τόσο περισσότερο πολικός 

γίνεται ο διαλύτης και η ανιχνευσή του από τη στάσιµη κατάσταση καθίσταται 

προβληµατική. Με την τροποποίηση της στάσιµης κατάστασης µε κάποιο πληρωτικό 

υλικό διευρύνονται τα επίπεδα ανίχνευσης της στήλης . Εκτός από την αλούµινα και 

τη σίλικα, χρήσιµα για την ανίχνευση πολικών διαλυτών  είναι τα Carbonwax  και 

Carboxen.  Στον πίνακα 6 που ακολουθεί παρατίθενται διαλύτες ισχυρότερης 

πολικότητας από τους προηγούµενους του πίνακα 5, οι οποίοι προκειµένου να 
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ανιχνευτούν απαιτούν την ενίσχυση της στάσιµης κατάστασης του PDMS µε κάποια 

από τα πληρωτικά υλικά που αναφέρθηκαν ανωτέρω [18]. 

 

Πίνακας 6 

Πολικοί διαλύτες για το PDMS 

Acetic acid 

Diacetyl acid 

Nicotin 

1-pentanethiol 

1-hexanethiol 

2-thio-ethanol 

Thimethylamine 

2-butanone 

1-octanol 

Decylamine 

n-tridecane 

n-tetradecane 

Hexadecanol 

Glycerol diacetate 

Ethanol 

Butanone 

Benzylalchohol 

4-methylphenol 

Linalool 

Acetone 

acetonitrile 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πειραµατικό Μέρος 

 

4.1 Υλικά 

 Το σύνολο των χηµικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της 

παρούσας εργασίας είναι: 

Η πολυ-διµεθυλική σιλοξάνη (PDMS): ∆ιατίθενται από την Dow Corning 

(SylgardTM 184) και περιέχει µια βάση και ένα διασταυρωτή-καταλύτη (curing agent). 

Χρησιµοποιήθηκε σαν δοµικό υλικό της µικροχρωµατογραφικής στήλης.  

Το φωτοπολυµερές SU-8 2035: ∆ιατίθεται από την Microchem µαζί µε τον 

αντίστοιχο εµφανιστή. Χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή µήτρας για τη 

µικροχρωµατογραφική στήλη. 

Το φωτοπολυµερές ΑΖ-5214: Χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή της µάσκας για 

τη λιθογραφία της SU(8).  

Πλακίδια PMMA: Χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη του καναλιού και την 

διασύνδεση της µικροκολώνας µε τον αισθητήρα ανίχνευσης αερίων. 

∆ιάλυµα ΑminoPropylTriethoxySilane (ΑPTES-5%): Χρησιµοποιείται για τη 

βελτιστοποίηση συγκόλλησης υµενίου PDMS µε το πλακίδιο PMMA 

  

Για τον καθαρισµό των επιφανειών χρησιµοποιήθηκαν οι εξής µέθοδοι: 

Καθαρισµός σε Piranha:  Σύστηµα Η2Ο2:Η2SO4  σε αναλογία 1:1. 

Καθαρισµός σε Αceton/ Isopropanol-2/H2O 

 

4.2 Κατασκευή µικροστήλης 

 Για την κατασκευή της στήλης, λόγω του ότι επιλέχθηκε πολυµερές υλικό 

στάσιµης κατάστασης, η µέθοδος προτυποποίησης που θα χρησιµοποιηθεί, κρίθηκε 

να είναι συνδυασµός λιθογραφίας µαλακής ύλης (soft lithography) µε χρήση µάσκας 

και κατασκευής προτύπου µε χρήση του φωτοπολυµερούς SU-819. Το σχήµα της 

µάσκας έχει µορφή σπιράλ και απεικονίζει το κανάλι της στήλης µέσα από το οποίο 

θα περνά το προς ανάλυση δείγµα αερίου. Επιπλέον, το σχήµα αυτό εξασφαλίζει 

µεγαλύτερο µήκος στήλης σε µια περιορισµένη περιοχή, που απαιτεί η σµίκρυνση 

των διαστάσεων στην διάταξη στήλης αέριας χρωµατογραφίας. Για τον σχεδιασµό 

της µάσκας, γίνεται αρχικά σχεδιασµός µε τη βοήθεια προγράµµατος CAD και 
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εκτύπωση υψηλής ανάλυσης20 σε διαφάνεια. Στην εικόνα 11 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται τα δυο µεγέθη των στηλών που κατασκευάστηκαν. Οι διαστάσεις τις 

µετρήθηκαν σε µικροσκόπιο και παρουσιάζονται στον πίνακα 1.  

 

 
Εικόνα 11: Γράφηµα της µάσκας όπως προκύπτει από τη σχεδίαση στο Autocad. 

 

 

 Πάχος ∆ιάφανης /λευκής 

περιοχής (µm) 

Πάχος µάυρης 

γραµµής (µm)  

Μεγάλο σπιράλ 870 290 

Μικρό σπιράλ  500 280 

Πίνακας 1: ∆ιαστάσεις σπιράλ µάσκας 

Μετά την κατασκευή της µάσκας ακολουθεί η αποτύπωση της µε τη βοήθεια 

της φωτολιθογραφίας. Η όλη διαδικασία περιγράφεται σχηµατικά στο διάγραµµα 1, 

συνοπτικά αναφέρεται ότι γίνεται επίστρωση της φωτοευαίσθητης ουσίας SU-8 σε 

δισκίδιο πυριτίου, αποτύπωση προτύπου µέσω επαφής από τη µάσκα που φέρει το 

σχήµα της στήλης µε έκθεση σε ακτινοβολία UV. Μετά τη διαδικασία εµφάνισης του 

                                                                                                                                            
19 Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή του PDMS είναι το γεγονός πως το πολυµερές αυτό 
χρησιµοποιείται ευρέως στη λιθογραφία µαλακής ύλης, όπως απορρέει από τη βιβλιογραφία. 
20 Της τάξεως των 2400 dpi. 
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σχήµατος πραγµατοποιείται ρίψη του πολυµερους PDMS πάνω στο σχηµατοποιηµένο 

δισκίδιο και θερµική κατεργασία. Μετά το πέρας του απαιτούµενου χρόνου θερµικής 

κατεργασίας, γίνεται αποχωρισµός του πολυµερούς από το δισκίδιο, µε το πρώτο να  

φέρει το σχήµα της µάσκας. Ακολουθεί το σφράγισµα της διάταξης µε ένα άλλο 

πολυµερές, το PMMA, αφού πρώτα γίνει εγχάραξη σε πλάσµα οξυγόνου. 

 

∆ιάγραµµα 1: Στάδια σχηµατισµού της διάταξης πρίν την ηλεκτρονική 

διασύνδεση µε τον αισθητήρα ( process flow). 

 
Si 

 

                       

                       

 

 

  Έπειτα

χρωµατογραφί

διασωλήνωσης

σε κάτοψη που

 

 

 

2.
1.
 
3. 

 
 

 4. Aποκόλληση υµενίου PDMS. 

 
5. 

 από το σχηµατισµό της στήλης γίνεται σύνδ

ας µε τα ηλεκτρονικά µέρη. Η διασύνδεση θα

 από τα σηµεία εισόδου και εξόδου της στήλη

 διακρίνονται τα άκρα διασύνδεσης εµφανίζον

 

 
Εικόνα 12: Κάτοψη χρωµατογραφικής µικροστ
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PDMS 
Σφράγισµα τις
διάταξης µε πλακίδιο
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επίστρωσηPDMS. 
εση της διάταξης αέριας 

 πραγµατοποιηθεί µέσω 

ς, απεικόνιση της στήλης 

ται  στην εικόνα 12. 

ήλης. 



 

4.2.1 Κατασκευή µάσκας λιθογραφίας 

Μετά την εκτύπωση και τον έλεγχο της διαφάνειας ακολουθεί η διαδικασία 

κατασκευής της µάσκας. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι όλη η διεργασία 

πραγµατοποιήθηκε σε καθαρό χώρο και το είδος της λιθογραφίας που 

χρησιµοποιείται είναι αρνητική21. Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν είναι [24]: 

 Λαµβάνεται µια διάφανη τετραγωνική ύαλος, ειδική για σχηµατισµό µασκών 

και υπόκεινται σε προκαταρτικό καθαρισµό σε «piranha»: οξειδωτικό µείγµα 

Η2Ο2 / Η2SO4 το οποίο είναι σε αναλογία 1:1. Η παραµονή στο µείγµα αυτό 

είναι για διάρκεια περίπου δεκαπέντε λεπτών. Μετά ακολουθεί έκπλυση µε 

απιονισµένο νερό µέχρι η ένδειξη της ειδικής του αντίστασης για το σύστηµα 

νερό και καθαρισµένη ύαλος να είναι περίπου 10-13 ΜΩ. Το τελευταίο µέρος 

αυτού του σταδίου είναι το λεπτοµερές στέγνωµα µε ροή αέρα N2,  ώστε 

τελικά να µην εµφανίζονται στίγµατα στην επιφάνεια της υάλου. 

 Η στεγνή πλέον ύαλος επικαλύπτεται µε αλουµίνιο µέχρι πάχος 3000Å σε 

σύστηµα εξαχνωτή. 

 Ακολουθεί επίστρωση φωτοευαίσθητης ουσίας AZ-5214, η οποία θα πρέπει 

κάθε φορά να προστατεύεται από το λευκό φως, ώστε να µην καταστραφεί. 

Τα βήµατα που ακολουθούνται είναι: 

I. Θέρµανση της υάλου σε θερµαινόµενη εστία που βρίσκεται στους 95 0C 

και παραµονή για δεκαπέντε λεπτά περίπου. 

II. Επίστρωση φωτοευαίσθητης ουσίας ΑΖ-5214, στις 2000 rpm και για 

διάρκεια 40 sec για πάχος στρώµατος περίπου 2µm. 

III. Θέρµανση σε φούρνο για τη σταθεροποίηση της επιστρωµένης ουσίας, 

για 2 λεπτά και σε θερµοκρασία 110 0C. 

 Γίνεται ήπιος καθαρισµός µιας δεύτερης καθαρής διάφανης υάλου µε 

ισοπροπανόλη και απιονισµένο νερό. Κατόπιν, γίνεται λεπτοµερές στέγνωµα 

µε ροή αέρα Ν2. 

 Η διαφάνεια που φέρει το σχέδιο σπιράλ για την µάσκα κόβεται προσεκτικά 

στις διαστάσεις της δεύτερης υάλου και γίνεται επικόλλησή της διαφάνειας 

στην ύαλο. 

                                                 
21 Ώστε η παραγόµενη δοµή στο πολυµερές να έχει κανάλια τη µαύρη ζώνη που παρουσιάζεται στη 
διαφάνεια. 
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 Το σύστηµα ύαλος /διαφάνεια οδηγείται στη συσκευή του ευθυγραµµιστή 

µασκών (mask aligner)22. Είναι ένα σύστηµα έκθεσης µε επαφή 

(Ευθυγραµµιστής µασκών SUSS MJB 3STD). Έχει σχεδιαστεί για 

φωτολιθογραφία σε εργαστηριακό περιβάλλον ή σε πιλοτική παραγωγή. 

Προσφέρει ευελιξία στη χρήση υποστρωµάτων ακανόνιστου σχήµατος και 

διαφόρων παχών, όπως επίσης και κανονικών δισκίων διαµέτρου µέχρι 3″. 

Περιλαµβάνει ένα σχετικά απλό αλλά µεγάλης διακριτικής ικανότητας οπτικό 

σύστηµα, όπου στεγάζεται µια λάµπα εκκένωσης υδραργύρου ισχύος 200 W 

που χρησιµεύει για την έκθεση του φωτοπολυµερούς κατά κύριο λόγο στην 

φασµατική περιοχή 350-500 nm. Το σύστηµα πραγµατοποιεί εκθέσεις µε τη 

φωτοµάσκα και το υπόστρωµα µε το φωτοευαίσθητο υλικό σε επαφή δυο 

τύπων σκληρής (hard contact)  και µαλακής (soft contact) επαφής. Στην πρώτη 

χρησιµοποιείται ροή αζώτου για να πιέσει το υπόστρωµα πάνω στη µάσκα και 

στη δεύτερη το υπόστρωµα πιέζεται µηχανικά πάνω στη µάσκα 

συγκρατούµενο υπό πίεση πάνω σε µεταλλικό υποδοχέα. Η ύαλος µε τη 

διαφάνεια τοποθετείται στο τµήµα που εισάγονται οι µάσκες (mask-holder). Η 

πρώτη ύαλος που είναι επιστρωµένη µε αλουµίνιο και φωτοευαίθητη ουσία, 

τοποθετείται στο τµήµα εκείνο της συσκευής που φέρει της δύο υάλους σε 

επαφή. Έπειτα ακολουθεί έκθεση σε ακτινοβολία UV για 12 sec. 

 Μετά την έκθεση γίνεται θέρµανση της υάλου σε θερµαινόµενη εστία 

θερµοκρασίας 120 0C για 2 λεπτά της ώρας. 

 Η ύαλος έπειτα από τη θερµική κaτεργασία φέρεται πάλι στον mask aligner 

για έκθεση  χωρίς µάσκα στην ακτινοβολία UV και για χρονικό διάστηµα 2-3 

λεπτά της ώρας. 

  Στη συνέχεια η ύαλος βυθίζεται µέσα σε δοχείο που περιέχει τον εµφανιστή 

της ρητίνης, ΑMF 517  για χρονικό διάστηµα 1 min. 

 Ακολουθεί ψήσιµο για 10 min στους 120-125 0C, ώστε να επιτευχθεί 

σταθεροποίηση της δοµής της ρητίνης και να αποφευχθεί η στρογγύλευση των 

κάθετων τοιχωµάτων. 

 Γίνεται εγχάραξη του αλουµινίου, για αυτό το σκοπό ο υγρός εγχαράκτης 

αλουµινίου θερµαίνεται σε κατάλληλο δοχείο στους 65 0C. Όταν φτάσει σε 

                                                 
22 Όπου  θα γίνει αποτύπωση επαφής µε λιθογραφία µαλακής ύλης (soft lithography). 
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αυτή τη θερµοκρασία τότε βυθίζεται η ύαλος. Η παραµονή της υάλου στον 

εγχαράκτη είναι για διάρκεια 3min. 

 Τελικό στάδιο ο καθαρισµός, ο οποίος γίνεται µε εκπλυσή της υάλου µε 

ακετόνη, ισοπροπανόλη και απιονισµένο νερό. 

Μετά το πέρας όλων αυτών των βηµάτων η µάσκα είναι έτοιµη για χρήση. Για 

λόγους ακρίβειας γίνεται µέτρηση των διαστάσεών τις µε τη βοήθεια µικροσκοπίου, 

τα αποτελέσµατα της µέτρησης είναι όµοια µε αυτά του πίνακα 1. 

 

4.2.2 Λιθογραφία για κατασκευή αντιγράφου 

 Για τη δεδοµένη σειρά πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε ο τύπος SU-8 2035 που 

αποτελεί µια βελτιωµένη σύνθεση της SU-8. Η SU-8 2000 είναι µια εποξική 

φωτοευαίσθητη ουσία, αρνητικού τόνου, που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της 

µικροµηχανικής και άλλων µικροηλεκτρονικών εφαρµογών, για τα οποία απαιτείται 

χηµική, θερµική και γεωµετρική σταθερότητα. Η χρήση συστήµατος ταχύτερης 

ξήρανσης23, έδειξε να  βελτιώνει τόσο τις ιδιότητες εναπόθεσης όσα και τη 

δυνατότητα  παραγωγής. Υµένια µε πάχος εύρους 0,5 mm έως και µεγαλύτερα των 

200 mm µπορεί να παρασκευαστούν µε τη χρήση µιας µόνο επίστρωσης. Η SU-8 

2035 έχει πολύ υψηλή οπτική διαπερατότητα πάνω από τα 300 nm, γεγονός που την 

κάνει ιδανική για την απεικόνιση κατακόρυφων τοιχωµάτων σε πολύ λεπτά υµένια. 

 Στην SU-8 2035 γίνεται χρήση ακτινοβολίας είτε UV (350-400 nm)24, είτε µε 

e-beam ή ακτίνων –Χ. Κατά την έκθεση η δηµιουργία σταυροδεσµών (cross-linking) 

λαµβάνει χώρα σε δυο στάδια: Ι. Τη δηµιουργία ενός ισχυρού οξέος κατά τη 

διαδικασία της έκθεσης και ακολουθεί το στάδιο ΙΙ. Το στάδιο της ξήρανσης µετά την 

έκθεση (PEB: Post Exposure Bake) στο οποίο λαµβάνει χώρα η δηµιουργία των 

σταυροδεσµών. Τα στάδια διεξαγωγής της µεθόδου παρουσιάζονται παραστατικά στο 

σχήµα 7. Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η SU-8 θα πρέπει να προστατεύεται από 

το λευκό φως, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή της. 

                                                 
23 Με τη χρήση διαλύτη µεγαλύτερης πολικότητας. 
24 Συνήθως προτιµότερη η i-line (365 nm). 
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Σχήµα 7: Τα στάδια που ακολουθούνται για µια τυπική διαδικασία SU-8 [25]. 

 Για την διεξαγωγή της συγκεκριµένης εργασίας χρησιµοποιήθηκε υπόστρωµα 

πυριτίου 3″ για πάχος επίστρωσης25 30 µm. Για τα στάδια που αναφέρθηκαν στο 

σχήµα 7, ακολουθεί λεπτοµερής ανάλυση [25]. 

• Προετοιµασία επιφάνειας υποστρώµατος (substrate pretreat): Για να 

προκύψει καλύτερη αξιοπιστία µετρήσεων, θα πρέπει οι επιφάνειες των 

υποστρωµάτων να καθαρίζονται και να ξηραίνονται λεπτοµερώς πρίν την 

εφαρµογή σε αυτές, της φωτοευαίσθητης ουσίας SU-8. Το υπόστρωµα 

δισκιδίου του πυριτίου που χρησιµοποιείται συνήθως καθαρίζεται µε 

σύστηµα ακετόνη / ισοπροπανόλη / νερό, ακολουθεί λεπτοµερές στέγνωµα  

του δισκιδίου µε ροή αερίου N2 και έπειτα θέρµανση σε θερµαινόµενη 

πλάκα θερµοκρασίας 125 0C για 15 min περίπου, ώστε να αποµακρυνθεί 

παραµένουσα υγρασία που εµποδίζει την καλή πρόσφυση της ουσίας στο 

επόµενο στάδιο. 
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• Επίστρωση φωτοευαίσθητης ουσίας (coat): Η SU-8 2035 σχεδιάστηκε 

για την παραγωγή επιστρωµάτων χωρίς την ύπαρξη ατελειών για ένα ευρύ 

φάσµα  πάχους υµενίου. Το πάχος υµενίου συνάρτηση της ταχύτητας 

περιστροφής παρουσιάζεται στο σχήµα 9 και τα δεδοµένα τιµών που 

δίνονται από την εταιρεία παρουσιάζονται στον πίνακα 7. 

 
Σχήµα 9: ∆ιάγραµµα ταχύτητας περιστροφής συνάρτηση του πάχους για resist SU-8 2000 [25]. 

 

 
Πίνακας 7: ∆εδοµένα τιµών, που δίνονται από την εταιρεία microchem, πάχους συνάρτηση 

της ταχύτητας περιστροφής [25]. 

 

                                                                                                                                            
25 Όσο και το πάχος του καναλιού στης στήλης. 

 53



Από τον πίνακα 7 παρατηρείται πως για πάχος 30 µm, που είναι το πάχος που 

έχει επιλεγεί για την διάταξη, φαίνεται περισσότερο κατάλληλη η SU-8 2035. 

H συγκεκριµένη ουσία στο σχήµα 9 απεικονίζεται µε την καµπύλη µπλέ 

χρώµατος.  

 

Βελτιστοποίηση ποιότητας επιστρωµένης SU-8 στην επιφάνεια του δισκιδίου Si . 

 Ένα από τα προβλήµατα που συνήθως παρουσιάζονται, είναι η 

παρουσία µικρών φυσαλίδων πάνω στην επιφάνεια του δισκιδίου µετά την 

εναπόθεση της SU-8. Οι φυσαλίδες αυτές δυσκολεύουν την διεξαγωγή των 

επόµενων σταδίων προτυποποίησης. Ένας τρόπος περιορισµού της εµφάνισής 

τους είναι το αντιδραστήριο της SU-8 να παραµείνει στο δειγµατοληπτικό 

µπουκαλάκι για κάποιο χρονικό διάστηµα, στην παρούσα εργασία το γέµισµα 

του µπουκαλιού πραγµατοποιείται από την προηγούµενη µέρα. Σε αυτό το 

χρονικό διάστηµα δίνεται ο χρόνος στις φυσαλίδες που σχηµατίστηκαν κατά 

τη δειγµατοληψία να ανέλθουν στην επιφάνεια  και να εξαφανιστούν από το 

διάλυµα. 

 

Συνιστώµενες συνθήκες επίστρωσης 

Οι συνθήκες εναπόθεσης χωρίζονται σε δύο στάδια. Αρχικά, ρίπτεται 

ποσότητα SU-8 2035 στο κέντρο του δισκιδίου πυριτίου µε συνιστώµενη 

ποσότητα 1 ml / inch της διαµέτρου δισκιδίου, έτσι για δισκίδια 3″ απαιτείται 

τουλάχιστον ποσότητα 3ml. Τα στάδια είναι: 

 

(1) Κύκλος εξάπλωσης της ουσίας στο δισκίδιο:  σε αυτό το 

σηµείο χρησιµοποιείται ταχύτητα περιστροφής 500 rpm µε 

επιτάχυνση 100 rpm/sec και για διάρκεια 5-10 sec, ώστε να 

απλωθεί στη µεγαλύτερη επιφάνεια του δισκιδίου η ουσία. 

(2) Κύκλος βασικής περιστροφής: είναι το τελικό στάδιο 

περιστροφής που πραγµατοποιείται για ταχύτητα 3000 rpm 

και µε επιτάχυνση 300 rpm/ sec και για χρονική διάρκεια 30 

sec. Αυτό το στάδιο καθορίζει το τελικό πάχος της ουσίας. 

 

Επιπλέον, για την καλύτερη προσέγγιση του συγκεκριµένου πάχους έγιναν 

κάποιες δοκιµές στο εργαστήριο για την ταυτοποίηση θεωρητικών και 
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πειραµατικών δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών παρουσιάζονται 

στον πίνακα 8 και η γραφική απεικόνισή της ταχύτητας περιστροφής 

συνάρτηση του πάχους παρουσιάζεται στο σχήµα 1026. 
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Data: Data1_B
Model: ExpDec1 
  
Chi^2/DoF = --
R^2 =  0.99724
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A1 164.19451 ±--
t1 982.97479 ±--

Th
ic

kn
es

s 
(µ

m
)

Speed (rpm)

 
    Σχήµα 10:  Γραφική παράσταση πάχους σαν συνάρτηση της ταχύτητας περιστροφής. 

 

 

 

 

Ταχύτητα 

περιστροφής (rpm) 

Πάχος υµενίου (µm) 

2500 29,3 

3000 24,5 

3500 21 

             
                  Πίνακας 8:  Πειραµατικά  δεδοµένα για διερεύνηση πάχους. 

 

Από την προηγούµενα, συνάγεται ότι για πάχος που να προσεγγίζει τα 30 µm 

θα χρησιµοποιηθεί ταχύτητα περιστροφής 2500 rpm. 

 

• Ήπιο ψήσιµο (soft bake): Επόµενο στάδιο µετά την εναπόθεση της 

φωτοευαίσθητης ουσίας, είναι η ήπια θέρµανσή του ώστε να εξατµιστεί ο 

διαλύτης και να γίνει περισσότερο συµπαγές το υµένιο. Η θέρµανση γίνεται 

                                                 
26 Η γραφική παράσταση έγινε µε τη βοήθεια του προγράµµατος ORIGIN. 
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συνήθως σε θερµαινόµενη πλάκα και οι χρόνοι θέρµανσης ποικίλουν µε το 

πάχους του υµενίου.  Για καλύτερα αποτελέσµατα συνίσταται η διαβάθµιση 

των θερµοκρασιών του ψησίµατος, συνήθως χωρίζεται σε δύο στάδια, το 

αρχικό είναι πάντα χαµηλότερης θερµοκρασίας, επιτρέποντας έτσι στον 

διαλύτη να εξατµιστεί µε ελεγχόµενο ρυθµό και συνεπώς συµβάλλει στην 

καλύτερη ποιότητα εναπόθεσης, βελτιώνοντας την πρόσφυση της 

φωτοευαίσθητης ουσίας µε το υπόστρωµα πυριτίου και µειώνει το 

στρογγύλεµα των άκρων. Στην SU-8 σχηµατίζονται σταυροδεσµοί κατά την 

θέρµανση και το αποτέλεσµα είναι ένα υµένιο υπό τάση. Για την 

ελαχιστοποίηση  αυτών των τάσεων συνήθως παρεµβάλλεται και δεύτερο 

στάδιο ψησίµατος σε µεγαλύτερη θερµοκρασία από το πρώτο. Επιπλέον, θα 

πρέπει να αποφευχθεί η γρήγορη ψύξη του συστήµατος υµενίου / 

υποστρώµατος πυριτίού, συνήθως αφήνεται να ψυχθεί σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Στον πίνακα 9 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόµενες 

τιµές παραµέτρων διεξαγωγής της διαδικασίας όπως δίνονται από την εταιρεία 

microchem [25].   
 

 
                       Πίνακας 9: Προτεινόµενη παράµετροι ήπιου ψησίµατος [25]. 

 

 Οι θερµοκρασίες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της 

συγκεκριµένης διάταξης και µε τη χρήση της SU-8 2035 παρουσιάζονται στον 

πίνακα 10: 
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Τύπος 

φωτοευαίσθητης 

ουσίας  

Πάχος υµενίου 

(µm) 

Χρόνος (PEB 1: 

650C) ( min) 

Χρόνος (PEB 2: 

950C) ( min) 

SU-8 2035 30 5 15 
 

Πίνακας 10: Χρόνοι και θερµοκρασίες που χρησιµοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των 

πειραµάτων. 

 

• Έκθεση: Σε αυτό το στάδιο γίνεται έκθεση σε ακτινοβολία UV στον 

ευθυγραµµιστή µασκών που βρίσκεται στον καθαρό χώρο του εργαστηρίου. Η 

SU-8 προορίζεται για έκθεση στο κοντινό υπεριώδες (350-400 nm), είναι 

διαπερατή και ανθεκτική για µήκη κύµατος µεγαλύτερα των 400 nm, ενώ έχει 

υψηλή ακτινική απορρόφηση κάτω των 350 nm. Η υπερβολική έκθεση σε 

ακτινοβολία κάτω των 350 nm µπορεί να προκαλέσει over exposure στο 

ανώτερο τµήµα δηµιουργώντας αρνητικό προφίλ. Η βέλτιστη δόση έκθεσης 

εξαρτάται από το πάχος του υµενίου (τα πιο παχιά υµένια απαιτούν 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα έκθεσης) και τις παραµέτρους της διαδικασίας. 

         Όταν γίνεται χρήση ευρέως φάσµατος ακτινοβολίας για καλύτερα 

αποτελέσµατα απαιτείται το φιλτράρισµά της. Για αυτό το λόγο 

χρησιµοποιήθηκαν δύο επιπλέον φίλτρα: µια µαύρη ύαλος και  µια επιπλέον 

ύαλος επιστρωµένη µε λεπτό υµένιο SU-8,  έτσι ώστε ο συνδυασµός τους να 

προσεγγίσει περισσότερο την περιοχή των 350 nm. Η δόση έκθεσης είχε χρονικό 

διάστηµα 7 λεπτών της ώρας. 

• Ψήσιµο µετά την έκθεση (Post Exposure Bake): Το στάδιο αυτό 

πραγµατοποιείται για να γίνει επιλεκτική δηµιουργία σταυροδεσµών στις 

περιοχές που έχει γίνει έκθεση στο προηγούµενο στάδιο. Βελτιστοποίηση 

λαµβάνει χώρα µε κατάλληλες ρυθµίσεις των συνθηκών θέρµανσης. Για την 

µείωση των τάσεων και του σπασίµατος (cracking), η διαδικασία 

πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Στον πίνακα 11 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι προτεινόµενες συνθήκες για διάφορα πάχη και είδη SU-8.  
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Πίνακας 11: Προτεινόµενες παράµετροι του σταδίου ψησίµατος  µετά την έκθεση. 

Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκαν τα δύο στάδια ψησίµατος σε 

θερµαινόµενη εστία στους 65 0C και 95 0C, για την πρώτη θερµοκρασία ο χρόνος 

παραµονής είναι 1 λεπτό και για τη δεύτερη 4 λεπτά. Μετά το ψήσιµο στις 

θερµαινόµενες εστίες, το δισκίδιο αφήνεται να ψυχθεί σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος˙ ο χρόνος ψύξης µπορεί να διαρκεί από 25 έως και 30 λεπτά. 

 

• Εµφάνιση (Develop): Στην εµφάνιση χρησιµοποιείται ο εµφανιστής 

(developer) της εταιρείας Microchem. Σε ειδική φιάλη εργαστηρίου ρίπτεται 

ποσότητα του εµφανιστή 250ml περίπου και σε αυτή βυθίζεται το δισκίδιο. Η 

παραµονή του στον εµφανιστή για αυτό το πάχος είναι 6 λεπτά, σε όλο αυτό 

το χρονικό διάστηµα γίνεται έντονη ανάδευση. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας φαίνεται καθαρά το σχήµα του σπιράλ της µάσκας, πάνω στην 

επιφάνεια του δισκιδίου.  

 

• Έκπλυση και στέγνωµα (Rinse and Dry): Μετά την εµφάνιση, το δισκίδιο 

πλένεται µε ισοπροπυλική αλκοόλη λεπτοµερώς και ακολουθεί στέγνωµα µε 

ροή ρεύµατος αζώτου. 

 

• Ψήσιµο για τη σταθεροποίηση της δοµής ( Hard Bake /cure):  Η SU-8 2035  

έχει καλές µηχανικές ιδιότητες , για τις εφαρµογές όµως για τις οποίες η 

ρητίνη προορίζεται να αναπαράγει τη µορφή της τελικής δοµής, προτιµάται 

επιπλέον ψήσιµο της διάταξης σε θερµοκρασία µεταξύ 150-200 0C ώστε να 
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επέλθει περεταίρω διασύνδεση µέσω των σταυροδεσµών. H θερµική 

κατεργασία πραγµατοποιείται είτε σε θερµαινόµενη εστία είτε σε φούρνο.  

Για την παρούσα εργασία επιλέχθηκε η θέρµανση της διάταξης σε θερµαινόµενη 

εστία, σε θερµοκρασία 1600C και για χρονικό διάστηµα 15 λεπτών. 

 

4.2.3 Λιθογραφία µαλακής ύλης για αναπαραγωγή προτύπου (Replica molding) 

Η αναπαραγωγή προτύπου (replica molding), είναι µια αποδοτική µέθοδος για 

την αντιγραφή σε πανοµοιότυπο µια πληροφορίας (π.χ σχήµα, µορφολογία, δοµή) 

που υπάρχει στην επιφάνεια µιας µήτρας. Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιείται το 

πολυµερές PDMS, το οποίο συνοδεύεται µε µια υγρή βάση (curing agent)  και ρευστό 

διάλυµα  προπολυµερούς (prepolymer). Τα δυο αυτά συστατικά αναµιγνύονται σε 

αναλογία 1:10, χρησιµοποιώντας 1ml curing agent και 10ml προπολυµερές και 

ακολουθεί η ανάδευσή τους ώστε να επέλθει οµογενοποίηση του διαλύµατος. Όµως, 

λόγω της δηµιουργίας φυσαλίδων, από την ανάµιξη των συστατικών, απαιτείται η 

παραµονή σε θάλαµο κενού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 90 λεπτών. Η 

εξάλειψη των φυσαλίδων είναι απαραίτητη, καθώς το µέγεθος τους είναι κρίσιµο για 

την άρτια λειτουργία την διάταξης που κατασκευάζεται. 

Προκειµένου να επέλθει βελτιστοποίηση της απόδοσης της επιφάνειας του 

δισκιδίου µε τη διαµορφωµένη ρητίνη,  πριν τη ρίψη του πολυµερούς, ενδείκνυται η 

εναπόθεση ενός πολύ λεπτού στρώµατος Τeflon (1%). To Teflon προσδίδει 

υδροφοβικότητα στην επιφάνεια καθιστώντας έτσι καλύτερη την αποκόλληση του 

πολυµερούς, µειώνοντας έτσι την πιθανότητα φθοράς ή καταστροφής, είτε της 

παραγόµενης δοµής του πολυµερούς είτε της αποτυπωµένης δοµής του δισκιδίου. 

 Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εναπόθεση ποσότητας Τeflon (1%), 

στο δισκίδιο που φέρει τη δοµή, σε spinner µε ταχύτητα περιστροφής 7000 rpm, 

επιτάχυνση 300 rpm/sec και διάρκεια επίστρωσης 30 sec. Μετά το πέρας της 

εναπόθεσης το δισκίδιο τοποθετείται σε θερµαινόµενη εστία 95 0C, όπου παραµένει 

για χρονικό διάστηµα 5 λεπτών, ώστε να στερεοποιηθεί. 

Όταν ολοκληρωθεί η προετοιµασία του πολυµερούς, λαµβάνεται το δισκίδιο 

µε την διαµορφωµένη SU-827. Το δισκίδιο τοποθετείται στην µεταλλική πλάκα που 

φέρει κυκλική βάση διαµέτρου 3″, έτσι ώστε η πλευρά µε την επιστρωµένη SU-8 να 

βρίσκεται στην ανώτερη επιφάνεια. Το διάλυµα PDMS ρίπτεται αργά πάνω στην 

                                                 
27 Με  λιθογραφία µαλακής ύλης, που αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
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κυκλική βάση της µεταλλικής πλάκας στην ανώτερη επιφάνεια της SU-8 και 

αφήνεται να παραµείνει στη θερµοκρασία δωµατίου για χρονικό διάστηµα µισής 

ώρας. Ο λόγος αυτής της αναµονής είναι η πιθανή παρουσία µικρών φυσαλίδων που 

δεν είναι ορατές µε γυµνό οφθαλµό˙ µε αυτό τον τρόπο δίνεται σε αυτές ο χρόνος να 

κινηθούν προς την ανώτερη επιφάνεια και να µην ακινητοποιηθούν στην 

διαµορφωµένη δοµή της SU-8, που βρίσκεται στην κατώτερη επιφάνεια του 

στρώµατος του πολυµερικού διαλύµατος PDMS. Έπειτα από το πέρας αυτής της 

διαδικασίας, γίνεται θέρµανση του συστήµατος της µεταλλικής πλάκας, του δισκιδίου 

πυριτίου µε διαµορφωµένη SU-8  και το στρώµα PDMS, σε θερµαινόµενη εστία σε 

θερµοκρασία 100 0C  για χρονικό διάστηµα µιας ώρας. Η ακρίβεια αυτής της 

διαδικασίας καθορίζεται ισχυρά από αλληλεπιδράσεις δυνάµεων Van der Waals, 

παράγοντες διαβροχής και κινητικότητας, που λαµβάνουν χώρα κατά το γέµισµα της 

µήτρας.  

Αφού έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο της θέρµανσης, το σύστηµα 

αποµακρύνεται από την θερµαινόµενη εστία και αφήνεται σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Πρίν γίνει η εξισορρόπηση µε τη θερµοκρασία δωµατίου και ενώ είναι ακόµη ζεστό, 

γίνεται προσεκτική αποκόλληση του στερεοποιηµένου στρώµατος πολυµερούς µε τη 

βοήθεια λεπίδας και εργαστηριακής λαβίδας. Το αποτέλεσµα είναι υµένιο 

πολυµερούς PDMS, µε σχηµατοποιηµένη δοµή σχήµατος σπιράλ απόλυτα όµοιο 

όσον αφορά τις διαστάσεις και τη γεωµετρία µε αυτό του δισκιδίου της SU-8. Η 

µέθοδος αναπαραγωγής προτύπου replica molding επιτρέπει την αντιγραφή 

τρισδιάστατων τοπολογιών µε ένα βήµα µόνο, µε αξιοπιστία αποτύπωσης ακόµη και  

σύνθετων δοµών προτύπων σε πολλαπλά αντίγραφα µε ανάλυση στην περιοχή των 

νανοµέτρων. Τονίζεται ότι πολυµερή που υπόκεινται σε θερµική κατεργασία, όπως 

στο PDMS, εµφανίζουν συνήθως συρρίκνωση κατά 3 %. Στο σχήµα 12 που 

ακολουθεί, παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας replica molding της 

παρούσας εργασίας. 
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                     1.                                                                                   2.   

290µm 
280µm 30µm

Σχήµα 12: 1. ∆ιαστάσεις της µικρής διάταξης που κατασκευάστηκε 

διαστάσεις της µεγάλης διάταξης. Αποτελούν τις τοµές του δισκιδίου

προτύπου µε την λιθογραφία µαλακής ύλης, µε διαµορφωµένο υµένιο

Στο σχήµα φαίνονται και οι διαστάσεις που λαµβάνονται µετά την έκθ

την περιοχή του δισκιδίου και η λευκή στην SU-8. 
 

Βελτιστοποίηση αποκόλλησης υµενίου PDMS 

 Ένα συστηµατικό πρόβληµα που παρουσιάστηκε

πειραµάτων, ήταν το σπάσιµο του δισκιδίου µε την προ

ροής του ρευστού διαλύµατος PDMS, κατά την παραµ

κατεργασία. Έτσι, κατά την αποδέσµευση του PDMS  

δισκίδιο SU-8, οι δεσµοί που δηµιουργούνταν µε το π

επιφάνεια του δισκιδίου και τη µεταλλική πλάκα, ήταν τόσ

θρυµατίζονταν στην προσπάθεια αποκόλλησης του διαµορ

Το γεγονός αυτό επιβράδυνε την εξέλιξη της εργασίας, 

φορά η κατασκευή καινούργιου προτύπου. 

 Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού κατασκευ

ring) από PDMS. Στην κατασκευή του δακτυλίου αυτ

διαδικασία προετοιµασίας του διαλύµατος µε τη διαφο

τριπλάσια ποσότητα του συστήµατος πολυµερούς28. Το δι

για χρονικό διάστηµα 45 λεπτών. Παράλληλα, προετοιµά

οποίο εναποτίθεται λεπτό στρώµα Teflon (1%) . Μετά 

παραµονή για πέντε λεπτά σε θερµαινόµενη εστία. Στη

σχηµατοποιηµένη βάση για δισκίδιο 3" προσαρµόζεται στ

εµπορικό φύλλο αλουµινίου έτσι ώστε στη βάση της 

δακτύλιος πάχους δυο εκατοστών. Ο λόγος αυτής της π

ελαττώσει τη διαρροή του πολυµερούς στην µεταλλικ

προσαρµοσµένο φύλλο του αλουµινίου εφαρµόζεται το δι

Teflon και τέλος ρίχνεται η ποσότητα του διαλύµατος P

                                                 
28 Για το διάλυµα χρησιµοποιήθηκαν 30 ml βάσης PDMS και 3ml curin
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30 µm 

και όµοια η 2. Αναφέρεται στις 

 πυριτίου µετά τη διαµόρφωση 

 φωτοευαίσθητης ουσίας SU-8. 

εση. Η µοβ περιοχή αντιστοιχεί 

 κατά τη διεξαγωγή των 

τυποποιηµένη SU-8, λόγω 

ονή του πρίν τη θερµική 

από το προτυποποιηµένο 

ολυµερές, την κατώτερη 

ο ισχυροί που το δισκίδιο 

φωµένου υµενίου PDMS. 

καθώς απαιτούνταν κάθε 

άστηκε ένας δακτύλιος (O-

ού ακολουθήθηκε η ίδια 

ρά ότι χρησιµοποιήθηκε 

άλυµα παρέµεινε στο κενό 

ζεται ένα δισκίδιο 3" στο 

την επίστρωση ακολουθεί 

 µεταλλική πλάκα µε τη 

ην περιφέρεια του κύκλου, 

πλάκας να σχηµατίζεται 

ροσαρµογής είναι για να 

ή πλάκα. Πάνω από το 

σκίδιο του πυριτίου µε το 

DMS. Ακολουθεί θερµική 

g agent.  



κατεργασία σε θερµαινόµενη εστία για χρονικό διάστηµα µιας ώρας. Μετά την 

παραµονή στη θερµαινόµενη εστία πραγµατοποιείται αποκόλληση του συστήµατος 

από την πλάκα, η αφαίρεση του ελάσµατος από την περιφέρεια του κύκλου και το 

αποτέλεσµα είναι το στρώµα PDMS πάνω στο δισκίδιο Si  µε το στρώµα Teflon. Στο 

διάγραµµα 2 που ακολουθεί περιγράφεται η παραπάνω διαδικασία. 

 

∆ιάγραµµα 2: Στάδια προετοιµασίας για την κατασκευή δακτυλίου PDMS. 

 

 

1. Επίστρωση Τeflon (1%) σε δισκίδιο 
Si.

 

 

 

2.    

 

 

  

2 cm 

∆ακτύλιος από εµπορικό  
φύλλο αλουµινίου. Η dash dot  
γραµµή αναφέρεται στο ύψος  
που καλύπτει το ρευστό PDMS,  
το οποίο ρίπτεται πάνω από το 
 δισκίδιο Si που εφαρµόζεται  
στην κυκλική υποδοχή της  
µεταλλικής βάσης. 

Μεταλλική βάση µε 
κυκλική υποδοχή 
διαστάσεων 3".  

 

 

 Κάτοψη 
προηγούµενης 
διάταξης.  

 PDMS πάνω 
από το δισκίδιο 
Si µε 
εναποτιθέµενο 
στρώµα Teflon 
(1%). 

 

 

 

 

 

3. Το υµένιο PDMS, µετά τη θερµική 
κατεργασία, την αφαίρεση του φύλλου 
αλουµινίου και την αποµάκρυνση από  
τη µεταλλική πλάκα. 

  

 

 Στη συνέχεια, αφού µετρηθούν οι διάµετροι των κύκλων του µικρού και 

µεγάλου σπιράλ29, στο έλασµα PDMS που κατασκευάστηκε κόβονται δακτύλιοι 

                                                 
29 Για το µικρό σπιράλ η διάµετρος είναι 2,8 cm και για το µεγάλο 4,2 cm αντίστοιχα. 
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διαµέτρου 4cm και 7cm αντίστοιχα, έτσι ώστε οι δακτύλιοι PDMS που 

κατασκευάστηκαν προηγουµένως να περικλείουν  τα σπιράλ στο πρότυπο της SU-8. 

Ακολουθεί η ρίψη ποσότητας πολυµερούς εντός του δακτυλίου τέτοιας ώστε να µην 

υπερβαίνει το ύψος του. Με αυτό τον τρόπο κάνοντας χρήση της στεγανότητας που 

προσφέρει το στερεοποιηµένο PDMS πάνω στην επίστρωση της SU-8  εξασφαλίζεται 

η προστασία του προτύπου. 

 

Μεταλλική πλάκα    

 

 
∆ακτύλιος PDMS 

 
∆ισκίδιο πυριτίου  
µε τη διαµορφωµένη σε 
σχήµα σπιράλ SU-8  και 
επίστρωση Teflon (1%) 

 

 
 

 

 

Σχήµα 12: Περιγραφή σχηµατισµού διαµορφωµένου υµενίου PDMS, µε χρήση του δακτυλίου PDMS. 

 

 

4.3 Σφράγισµα διάταξης (sealing) και ρευστοµηχανικές διασυνδέσεις (fluidic 

interconnects) 

 Για την τελική διαµόρφωση της σχεδιαζόµενης διάταξης, απαιτείται η 

συµπληρωµατική διαδικασία του σφραγίσµατος για τα µικροκανάλια ώστε να 

σχηµατιστεί µια κλειστή δοµή. Ως υπόστρωµα-κάλυµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

επιφάνεια του ίδιου πολυµερούς, όµως λόγω του ελαστοµερικού χαρακτήρα του 

PDMS επιλέχθηκε ως κάλυµµα το PMMA.  Το τελευταίο, χαρακτηρίζεται από υψηλή 

σταθερότητα γεγονός που θα διασφαλίσει την αποφυγή πιθανής παραµόρφωσης των 

µικροκαναλιών κατά τη διαδικασία του σφραγίσµατος [13].  Επιπλέον, εξαιτίας του 

ελαστοµερικού του χαρακτήρα του PDMS η διάταξη που θα προέκυπτε, θα ήταν 

εξαιρετικά εύκαµπτη και θα δηµιουργούσε τεχνικές δυσκολίες στην ηλεκτρονική 

διασύνδεση των υπόλοιπων συστηµάτων της διάταξης αέριας χρωµατογραφίας.   

  Συγκεκριµένα, το PDMS έχει πολύ καλή πρόσφυση σε µια ευρεία υλικών που 

χρησιµοποιούνται για υποστρώµατα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το ίδιο για να 

σφραγίσει µικροκανάλια˙ τα υλικά αυτά µπορεί να είναι γυαλί, πυρίτιο, διοξείδιο του 

πυριτίου, χαλαζίας, νιτρίδιο του πυριτίου, πολυαιθυλένιο, πολυστυρένιο. Για όλες 
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αυτές τις περιπτώσεις, οι επιφάνειες καθαρίζονται εκτενώς και στη συνέχεια 

εκτίθενται σε πλάσµα οξυγόνο για χρονικό διάστηµα 1 λεπτού.  Για διατάξεις από 

γυαλί και Si/SiO2,  στο σφράγισµα πραγµατοποιείται  χηµική συγκόλληση (bonding) 

ανοδικά ή µέσω διάχυσης και απαιτείται ένας συνδυασµός υψηλών θερµοκρασιών, 

πιέσεων και δυναµικών για παρατεταµένο χρόνο (πάνω από 18 ώρες). Οι πλαστικές 

διατάξεις συνήθως σφραγίζονται θερµαίνοντας τις δύο επιφάνειες µέχρι τη 

θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης και στη συνέχεια  τίθενται σε επαφή µεταξύ 

τους. Η θερµική αυτή διαδικασία σφραγίσµατος είναι δυνατό να καταστρέψει τη 

γεωµετρία των καναλιών για αυτό το λόγο απαιτείται προσοχή στον χειρισµό των 

συνθηκών. Η τελευταία µέθοδος σφραγίσµατος µε την απαιτούµενη προσοχή, 

διατηρεί την ακεραιότητα των καναλιών, πραγµατοποιείται σε πίεση και 

θερµοκρασία δωµατίου και ολοκληρώνεται σε µερικά λεπτά της ώρας [6].  

   

Σφράγισµα (Sealing) διαµορφωµένου ελαστοµερικού στρώµατος PDMS 

 Το σφράγισµα πραγµατοποιείται µε τη χρήση πλακιδίου PMMA, το οποίο 

κλείνει τα κανάλια του προτυποποιηµένου στρώµατος PDMS. Όµως, προκειµένου να 

υπάρχει οµοιόµορφη απόκριση του αισθητήρα στη χηµεία των αέριων µειγµάτων που 

θα περάσουν µέσα από τη στήλη, απαιτείται οµοιογένεια υλικού σε όλα τα τοιχώµατα 

της στήλης. Έτσι, γίνεται µια τελευταία επίστρωση προπολυµερικού διαλύµατος 

PDMS στην επιφάνεια του PMMA. Το PDMS θα στερεοποιηθεί µέσω 

διασταυρώσεων µετά από θερµική κατεργασία.. Mια ακόµη δυσκολία που 

παρουσιάζεται είναι το γεγονός ότι το PDMS δεν έχει καλή πρόσφυση στο PMMA,  

για αυτό το λόγο πραγµατοποιείται µια προσθετική κατεργασία της επιφάνειας 

χρησιµοποιώντας διάλυµα APTES (5%). Η ενδιάµεση επίστρωση APTES αποτελεί 

µια καινοτόµο διαδικασία που επιτρέπει την µη αντιστρεπτή συγκόλληση  

(irreversible bonding) ανάµεσα σε PMMA και PDMS [26]. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται στα στάδια που περιγράφονται κατωτέρω: 

I. Το πλακίδιο ΡΜΜΑ  έχει διαστάσεις επιφάνειας 7×5 cm2. Η επιφάνεια του 

πολυµερούς είναι υδρόφοβη και δεν µπορεί να σχηµατίσει δεσµούς. 

Προκειµένου να επέλθει η ενεργοποίηση της επιφάνειάς του και να καταστεί 

υδρόφιλη, πραγµατοποιείται παραµονή σε πλάσµα O2 για χρονικό διάστηµα 1 

λεπτού της ώρας. Οι συνθήκες κατεργασίας πλάσµατος παρουσιάζονται στον 

πίνακα 12. 
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Πίνακας 12 

Συνθήκες Κατεργασίας Πλάσµατος Ο2 (50ccm) 

Πίεση        100 mTorr 

Ισχύς 100 W 

Χρόνος                                  1 min 

 

Στο σχήµα 13 παρουσιάζεται η εικόνα του ΡΜΜΑ µετά την κατεργασία του στο 

πλάσµα Ο2. 

 OH 
|

OH 
|

OH 
|

OH 
|

OH 
 |

OH 
| 

 

                     Σχήµα 13: Εικόνα ΡΜΜΑ µετά την κατεργασία µε πλάσµα Ο2. 

II. Μετά τη κατεργασία της επιφάνειας του ΡΜΜΑ πραγµατοποιείται εναπόθεση 

διαλύµατος ΑΡΤΕS (5%) χρησιµοποιώντας διαλύτη νερό. To ΑPTES θα φέρει 

δεσµούς Si-O, που θα βελτιώσουν την προσκόλληση του PDMS σε επόµενο 

στάδιο της διαδικασίας. Έτσι, πραγµατοποιείται εναπόθεση του διαλύµατος 

ΑPTES και µετά ακολουθεί θερµική κατεργασία για την αποµάκρυνση του 

διαλύτη µε παραµονή του συστήµατος σε φούρνο. Οι αναλογίες του 

σχηµατισµού του διαλύµατος ΑPTES καθώς και οι συνθήκες  εναπόθεσης και 

θερµικής κατεργασίας παρουσιάζονται στον πίνακα 13 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 13 

Αναλογίες ∆ιαλύµατος 

ΑPTES 5% 

Συνθήκες Spinning Θερµική Κατεργασία 

(σε φούρνο)30

10 ml H2O u=3000 rpm/min Τ= 800 C 

0,5 ml APTES t = 30 sec    t = 20 min 

 

Στο σχήµα 14 και 15 που ακολουθούν παρουσιάζονται ο συντακτικός τύπος του 

ΑΡΤΕS και η εικόνα του συστήµατος µετά τη εναπόθεση αντίστοιχα. 

 
                                                           

                                                O CH2 CH3                                  
             ׀                                                      
                                          CH3 CH2 O—Si—O CH2 CH3 
 ׀                                                                 
                                                                CH2 CH2 CH2-NH2

 
Σχήµα 14: Συντακτικός τύπος ΑΡΤΕS. 

                                                 
30 Η θερµική κατεργασία γίνεται σε φούρνο και όχι σε θερµαινόµενη εστία λόγω κακής αγωγής.  
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              APTES 
 
               PMMA 

             Σχήµα 15: Απεικόνιση συστήµατος µετά την εναπόθεση του APTES. 

 

III. Στη συνέχεια, γίνεται εισαγωγή του ανωτέρω συστήµατος για t=12 sec σε 

πλάσµα O2.  Στα σχήµατα 16 και 17 παρουσιάζεται η αντίδραση που 

πραγµατοποιείται καθώς και η τελική εικόνα του συστήµατος αντίστοιχα.   

 
                                                  O CH2 CH3                                  
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                                    (µετά την παραµονή στο πλάσµα οξυγόνου[25]) 

Σχήµα 16: Απεικόνιση της αντίδρασης του ΑPTES στο πλάσµα Ο2, µετά την παραµονή του σε αυτό 

για χρονικό διάστηµα t =12sec. 
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Σχήµα 17: Απεικόνιση του συστήµατος µετά τη δεύτερη παραµονή του στο πλάσµα  εστιάζοντας στις 

ελεύθερες ρίζες πυριτίου που δηµιουργούνται κατά την παραµονή στο πλάσµα Ο2. 
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IV. Ακολουθεί η εναπόθεση λεπτού στρώµατος PDMS31 πάχους 25µm. Οι 

συνθήκες εναπόθεσης καθώς και η θερµική κατεργασία παρουσιάζονται στον 

πίνακα 14. Στο σχήµα 18 παρουσιάζεται η εικόνα του συστήµατος µετά την 

εναπόθεση του διαλύµατος PDMS.  

 

Πίνακας 14 

Pre-spinning:  

εξάπλωση πολυµερούς 

u = 500 rpm /min t = 10 sec  

Spinning : 

Θερµική κατεργασία:       

u = 3000 rpm /min 

Τ= 800 C 

t = 30 sec 

t = 180 min 

 

 

                                                                                                                          : PDMS 

                                                                                                                           :APTES 
                                                                                                                                                   :PMMA 

 
 

                       Σχήµα 18: Απεικόνιση πλακιδίου µε το εναποτιθέµενο  PDMS. 

 

V. Στο τελευταίο αυτό στάδιο πραγµατοποιείται το σφράγισµα του δοµηµένου 

υµενίου PDMS, η κατασκευή του οποίου αναλύθηκε στην παράγραφο 3.4, µε το 

κατάλληλα κατεργασµένο πλακίδιο ΡΜΜΑ των σταδίων Ι-ΙV. Οι δυο 

επιφάνειες τίθενται σε περιβάλλον πλάσµατος οξυγόνου για χρονικό διάστηµα 

1min, ώστε να ενεργοποιηθούν οι επιφάνειες32 του PDMS των δυο επιφανειών 

αντίστοιχα. Μετά το πέρας της κατεργασίας οι επιφάνειες τίθενται άµεσα σε 

επαφή. Η συγκόλληση των επιφανειών συνοδεύεται επίσης και µε παραµονή 

µιας υπό την πίεση µιας µεταλλικής πλάκας. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η 

σηµαντικότητα της καθαρότητας και των δυο επιφανειών για την επιτυχή 

συγκόλλησή τουςֹ από το σύνολο των πειραµατικών δοκιµών προέκυψε πως 

καλύτερο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται πλένοντας το δοµηµένο υµένιο PDMS µε 

ισοπροπανόλη και στεγνώνοντας το λεπτοµερώς, πριν την έκθεση στο πλάσµα. 

Ακόλουθα, στο επόµενο στάδιο µετά την κατεργασία του πλάσµατος ακολουθεί 

γρήγορη επαφή των επιφανειών µε τη χρήση λαβίδων από Teflon, οι οποίες θα 

                                                 
31 Το PDMS έχει αναµιχθεί µε τον curing agent  και έχει παραµείνει στο κενό για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 45 min. 
32 Σχηµατίζοντας υδροφιλικότητα στην επιφάνεια. 
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πρέπει να είναι λεπτές και να µη καταλαµβάνουν µεγάλη επιφάνεια επαφής 

κατά την συγκόλληση µε το διαµορφωµένο υµένιο PDMS, γιατί αλλοιώνουν τη 

χηµεία στην επιφάνεια που προκάλεσε το πλάσµα. Στο σχήµα 19 που ακολουθεί 

απεικονίζεται η διαδικασία συγκόλλησης και παρουσιάζονται οι χηµικές 

τροποποιήσεις των επιφανειών πριν την συγκόλληση. 

 

 

 

 
              

 

1.                                                                                    2.                   

 

 

 

 

 
 

3. Τοµή διάταξης µετά τη συγκόλληση των δυο επιφανειών. 

 
Σχήµα 19: ∆ιαδικασία συγκόλλησης επιφανειών µετά την κατεργασία τους στο πλάσµα. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι ο λόγος που απαιτείται η 

άµεση επαφή των δυο επιφανειών, είναι το γεγονός ότι η υδροφυλικότητα που 

προσδίδεται στις επιφάνειες είναι προσωρινή. Η εξήγηση της προσωρινής 

τροποποίησης  της επιφάνειας σε υδροφυλική, είναι πως κατά την έκθεση της 

επιφάνειας µε τον αέρα δηµιουργούνται στο PDMS επιφανειακές τροποποιήσεις που 

φέρνουν από την εσωτερική µάζα στην επιφανειά του µονοµερικές υδροφοβικές 

αλυσίδες µε σκοπό να µειώσουν την ελεύθερη ενέργεια της επιφάνειας [28]. 

 

Βελτίωση συγκόλλησης:   

1.   Από τη βιβλιογραφία προέκυψε πως ένας σηµαντικός παράγοντας για τη 

βελτίωση της συγκόλλησης είναι η θερµοκρασία [29]. Έτσι, προκειµένου να 

επέλθει καλύτερο αποτέλεσµα, η µεταλλική πλάκα, που τοποθετείται µετά την 

επαφή των δυο επιφανειών από την κατεργασία τους στο plasma, βρίσκεται σε 

θερµοκρασία 80 0C. Το σύστηµα plexiglass PDMS / PDMS / µεταλλική 
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πλάκα, παραµένει για χρονικό διάστηµα µιας ώρας σε θερµαινόµενη εστία 

θερµοκρασίας 800C ˙ µετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος το σύστηµα 

παραµένει πάνω στη µεταλλική πλάκα µέχρι να επέλθει οµοιόµορφα η 

εξισορρόπηση της θερµοκρασίας  µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

2.   Από τα πειράµατα σφραγίσµατος της διάταξης µε τη χρήση ήπιου πλάσµατος 

προέκυψε πως σηµαντικό ρόλο παίζει η τραχύτητα των επιφανειών που 

έρχονται σε επαφή για την απόδοση συγκόλλησης. Μετρήσεις σε ΑFM 

έδειξαν πως για αντίστοιχες συνθήκες πλάσµατος η τραχύτητα που 

λαµβάνεται στην επιφάνεια του PDMS µε πλάσµα που παράγεται από έναν 

αντιδραστήρα RIE, είναι διπλάσια σχεδόν από αυτή από έναν αντίστοιχο ΙCP. 

Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και από την αναφορά [30]. Η ένδειξη ότι οι 

συγκολλήσεις που έγιναν µε τον RIE είχαν συστηµατική αστοχία οδήγησαν 

στο συµπέρασµα πως η τραχύτητα είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

συγκόλληση. Στην εικόνα 13 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν από το AFM. Στον πίνακα 15 παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά οι συνθήκες των δυο αντιδραστήρων RIE και ICP αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 
                  
 
                         A.                                                                                          Β. 
Εικόνα 13: Α. Εικόνα ΑFM για κοµµάτι PDMS µετά από επεξεργασία σε ήπιο πλάσµα οξυγόνου σε 

RIE, έδωσε τραχύτητα (rms 0,662 nm). B. Εικόνα ΑFM για κοµµάτι PDMS µετά από επεξεργασία σε 

ήπιο πλάσµα οξυγόνου σε ICP, έδωσε τραχύτητα (rms 0,293 nm).   

 

Πίνακας 15  

 RIE ICP*

  Aέριο Ο2 50 ccm Max ροή 

Ισχύς 100 W 500 W 

Πίεση 100 mTorr 13,3 Pa 

Χρόνος Παραµονής  1 min 1 min 
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*ICP : Σε αυτόν τον αντιδραστήρα ρυθµίσαµε το bias να είναι µηδενικό σε αντίθεση 

µε τον RIE  όπου αυτό δεν µπορεί να ρυθµιστεί. 

Στην εικόνα 14 παρουσιάζεται η τοµή της διάταξης που ελήφθη από 

µικροσκόπιο σάρωσης. Από την εικόνα  παρατηρείται η καλή ποιότητα συγκόλλησης 

των επιφανειών PMMA και PDMS καθώς και δυο µικροκανάλια διαστάσεων 22µm 

σε ύψος και 216 µm πλάτος. 

 

 
 
Εικόνα 14: Φωτογραφία SEM όπου διακρίνονται δυο κανάλια της διάταξης. Παρουσιάζονται οι 

διαστάσεις των καναλιών, η καλή ποιότητα συγκόλλησης των δυο επιφανειών PMMA/PDMS και 

PDMS/PDMS. 

 

∆ιεπαφή µε αισθητήρα ανίχνευσης αερίων 

 Η κλειστή διάταξη, της οποίας η περιγραφή της κατασκευής αναλύθηκε 

λεπτοµερώς στο προηγούµενο µέρος, θα πρέπει να συνδεθεί κατάλληλα µε αισθητήρα 

ανίχνευσης αερίων για να µελετηθεί η απόκριση του υλικού της στάσιµης 

κατάστασης. 

 Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, στη διάταξη ανοίχτηκαν µε διάτρηση τρύπες 

για την είσοδο και την έξοδο της ροής του αερίου. Το τρύπηµα της διάταξης έγινε 

από την πλευρά του PMMA, λόγω της σταθερότητας της επιφάνειας του σε αντίθεση 

µε την πολύ εύκαµπτη του PDMS. Στο σχήµα 20 παρουσιάζονται τα σηµεία εισόδου 

και εξόδου της διάταξης στα οποία ανοίγονται µε διάτρηση. Η κάθε τρύπα έγινε σε 

δυο στάδια κάνοντας χρήση δυο ελικοειδών τρυπανιών διαφορετικής διαµέτρου. Η 

διάµετρος της πρώτης διάτρησης είναι 0,8 µm και της δεύτερης 1,6 µm. Το βάθος της 

διάτρησης είναι όσο και το πάχος του PMMA (2mm). 
::  
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Σχήµα 20

 Μ

µικροσω

είναι απ

πήξης33.

έλεγχος

το σηµε

διαρρέε

της διάτ

γίνεται ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1

της συνέχ

Α

πραγµατ

στο σχή

             
33 Ο χρόν

δι

∆ιαστ
Σηµείο 
εξόδου. 

Σηµείο 
εισόδου 

 

∆ιαστάσεις 

άταξης:3x3cm2

άσεις µικροστήλης: 

W=220µm 

L1=0,76 m 

L2=1,17m 

D=22 µm 
 

: Σηµεία εισόδου και εξόδου αντίστοιχα, στα οποία γίνονται οι τρύπες. 

ετά από το άνοιγµα των τρυπών πραγµατοποιείται η επικόλληση 

λήνων τα οποία έχουν εσωτερική διάµετρο 650µm. Το υλικό του σωλήνα 

ό ΡΕΕΚ και για την προσαρµογή του χρησιµοποιείται εποξική κόλλα αργής 

 Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστηµα στερεοποίησης της κόλλας, γίνεται 

 της συνέχειας του καναλιού. Ο έλεγχος γίνεται µε ροή ρεύµατος αζώτου από 

ίο εισόδου της διάταξης και είναι ικανοποιητική µόνο αν την έξοδο την 

ι αέρας. Στην εικόνα 15 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πραγµατική εικόνα 

αξης µε τους επικολληµένους µικροσωλήνες. Για τον έλεγχο της συνέχειας 

ισαγωγή χρωστικής κόκκινου χρώµατος.  

5: Φωτογραφία της πραγµατικής διάταξης πριν την εισαγωγή της χρωστικής για τον έλεγχο 

ειας της µικροστήλης. 

φού ολοκληρωθεί και ο έλεγχος της συνέχειας της ροής της κάθε διάταξης 

οποιείται η διασύνδεση µε την διάταξη του αισθητήρα, η οποία απεικονίζεται 

µα 21. 

 

 

                                    
ος πήξης είναι 24 ώρες. 
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Σχήµα 21: Α. Απεικόνιση διάταξης διαχωρισµού και ανίχνευσης της µικροστήλης. Β. Αναλυτικότερη 

προσέγγιση της διασύνδεσης της µικροστήλης 

 Το σύστηµα αποτελείται από ένα σύστηµα εµβόλισης του αερίου µίγµατος και 

παροχής συνθετικού αέρα. Το σύστηµα διασυνδέεται µε ελαστικά σωληνάκια µε την 

είσοδο της στήλης. Η έξοδος της στήλης συνδέεται µε τον αισθητήρα. Ο τελευταίος 

είναι ηλεκτρονικά συνδεµένος στις τέσσερις ακίδες που φέρει στην ανώτερη 

επιφάνεια του. 
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Κεφάλαιο 5: Χαρακτηρισµός της διάταξης και Συµπεράσµατα 

 

5.1 Χαρακτηρισµός 

Χηµικός αισθητήρας ανίχνευσης οργανικών ουσιών (VOC) 

O αισθητήρας που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι ένας 

χηµικός αισθητήρας µε την εµπορική ονοµασία TGS 2600 της εταιρείας FIGARO. Ο 

συγκεκριµένος αισθητήρας έχει υψηλή ευαισθησία σε χαµηλές συγκεντρώσεις αέριων 

οργανικών πτητικών ενώσεων και άλλων στοιχείων επιµόλυνσης όπως το υδρογόνο 

και µονοξείδιο του άνθρακα. Ο αισθητήρας µπορεί να ανιχνεύσει το υδρογόνο σε 

επίπεδο µερικών ppm. Η εικόνα καθώς και η ηλεκτρονική διασύνδεση του αισθητήρα 

σε κάτοψη παρουσιάζεται στο σχήµα 22. 

 
Σχήµα 22: Απεικόνιση και κάτοψη αισθητήρα ανίχνευσης οργανικών αερίων [32]. 

  

Το στοιχείο ανίχνευσης του αισθητήρα αποτελείται από ένα στρώµα  οξειδίου 

µετάλλου σε ηµιαγωγό, το οποίο σχηµατοποιείται σε υπόστρωµα αλουµίνας  µαζί µε 

µια ολοκληρωµένη θερµαντική αντίσταση. Η παρουσία ενός ανιχνεύσιµου αερίου στο 

περιβάλλον του αισθητήρα αυξάνει την αγωγιµότητά του, η οποία εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση του αερίου στην αέρια φάση. Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα µπορεί να 

µετατρέψει την αλλαγή στην αγωγιµότητα σε ένα εξωτερικό σήµα, το οποίο θα 

αντιστοιχεί στη συγκέντρωση του αερίου [32]. Το ηλεκτρικό κύκλωµα παρουσιάζεται 

στο σχήµα 23. 

 

 73



 
Σχήµα 23: Κύκλωµα ηλεκτρονικής διασύνδεσης αισθητήρα [32]. 

  

Στο σχήµα 23 παρουσιάζεται το κύκλωµα ηλεκτρονικής διασύνδεσης που 

προτείνεται από την εταιρεία Figaro. Η συνδεσµολογία που χρησιµοποιήθηκε σε 

αυτές τις µετρήσεις περιελάµβανε διασύνδεση στα σηµεία 1 και 4 του αισθητήρα, 

θερµαντικής αντίστασης RH, µέσω συσκευής παροχής τάσης (Voltage source) της 

εταιρείας  KEITHLEY και τύπου 230.  Η παροχή τάσης της θερµαντικής αντίστασης 

VH εφαρµόζεται µε σκοπό να διατηρεί το στοιχείο ανίχνευσης σε µια συγκεκριµένη 

θερµοκρασία ιδανική προς ανίχνευση, η τάση που εφαρµόστηκε στο συγκεκριµένο 

πείραµα είναι 5.0 V.  Τα σηµεία 2 και 3 του αισθητήρα συνδεόνται µε ηλεκτρόµετρο 

της εταιρείας KEITHLEY και  τύπου 617, η αντίσταση που λαµβάνεται από το 

ηλεκτρόµετρο καταγράφεται µέσω του Labview σε υπολογιστή ως καταλυτική 

αντίσταση. Ο υπολογιστής και τα όργανα που αναφέρθηκαν συνδέονται µε µια 

µονάδα GPIB.  

Μετά την ηλεκτρονική διασύνδεση, ο αισθητήρας συνδέεται και µε τη στήλη  

µέσω µικροσωλήνων σιλικόνης µε τον τρόπο που παρουσιάστηκε στο σχήµα 21. Τα 

αποτελέσµατα των πειραµάτων που λαµβάνονται από το Labview, µέσω του οποίου 

καταγράφεται η αλλαγή της αντίστασης του αισθητηρίου κατά την διάρκεια της 

εισαγωγής του αερίου δείγµατος στο σύστηµα. Το σήµα που λαµβάνεται από την 

έξοδο του υπολογιστή δίνει την µείωση της καταλυτικής αντίστασης συνάρτηση του 

χρόνου. 
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Πειραµατική πορεία 

 Το αέριο µίγµα που επιλέχθηκε για διαχωρισµό ήταν αυτό του βενζολίου / 

ξυλολίου. Τα δυο αυτά συστατικά έχουν µεγάλη διαφορά στην παράµετρο 

διαχωρισµού k. Συγκεκριµένα, οι τιµές της παραµέτρου όπως ελήφθησαν από τον 

πίνακα 5 είναι: kΒενζόλιο=144.9 και kΞυλόλιο= 1023.1, σε θερµοκρασία Τ: 323 Κ. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 3, αναµένεται το συστατικό 

µε τη µεγαλύτερη τιµή της παραµέτρου k (ξυλόλιο) να εξέλθει αρχικά από τη στήλη 

και να ανιχνευτεί πρώτο από τον αισθητήρα και δεύτερο κατά σειρά το βενζόλιο. 

 Το όλο σύστηµα διαρρέεται από σταθερή ροή αζώτου. Συγκεκριµένα, 

δοκιµάστηκαν σειρές πειραµάτων µε δυο διαφορετικές ροές, αρχικά 50ml/min και 

στη συνέχεια 200ml/min. Για κάθε µια από τις ροές αυτές, προκειµένου να 

σταθεροποιηθεί το σήµα που λαµβάνεται από την έξοδο του υπολογιστή, το σύστηµα 

αφήνεται στην σταθερή ροή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας ώρας. Όταν 

εξασφαλιστεί η σταθερότητα του σήµατος γίνεται εισαγωγή δείγµατος από το µίγµα 

µέσω σύριγγας, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 16.  

 Το αέριο δείγµα του µίγµατος λαµβάνεται από την αέριο φάση υγρού 

µίγµατος βενζολίου/ ξυλολίου. Ειδικότερα, σε µια κωνική φιάλη εισάγεται υγρή 

ποσότητα µίγµατος από την κάθε ουσία (βενζόλιο, ξυλόλιο). Η φιάλη σφραγίζεται µε 

πώµα σιλικόνης και αφήνεται για χρονικό διάστηµα µιας ώρας ώστε να επέλθει 

ισορροπία της τάσεως των ατµών του κάθε αντιδραστηρίου µε αυτή του 

περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, λαµβάνεται µέσω σύριγγας ποσότητα δείγµατος από 

την αέρια φάση του µίγµατος της φιάλης. Η συγκέντρωση της αέριας φάσης  δίνεται 

από τον τύπο 
tot

V

P
Py = , όπου PV  είναι η τάση ατµών και Ptot, η ολική πίεση 

αναφέρεται σε αυτή της ατµόσφαιρας η οποία είναι περίπου 1 bar. Το σύστηµα 

βρίσκεται σε ελεγχόµενη θερµοκρασία 550 σε θερµαινόµενη εστία όπως φαίνεται και 

στην εικόνα 16. Σε αυτή τη θερµόκρασία οι µερικές πιέσεις για τις ουσίες που 

εισάγονται είναι: PvΒενζολίου=0.44 bar   και PvΞυλολίου=0.043 bar όπως βρέθηκε από τη 

βιβλιογραφία. Έτσι, οι συγκεντρώσεις y  της αέριας φάσης για το κάθε στοιχείο είναι: 

yΒενζολίου = 0,44 και yΞυλολίου = 0,043. 

 

 75



 

Sensor

Column

 
Εικόνα 16: Απεικόνιση ολοκληρωµένης διάταξης µικροσυστήµατος ανάλυσης. Στη φωτογραφία 

παρουσιάζεται ο ηλεκτρονικά συνδεδεµένος αισθητήρας τοποθετηµένος πάνω σε βάση, η µικροστήλη 

και ο τρόπος εισαγωγής του δείγµατος στην αέρια φάση του συστήµατος.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Μέρος Ι : Έλεγχος αισθητήρα 

Αρχικά, δοκιµάστηκε η απόκριση του συστήµατος όταν σε αυτό συνδέεται 

µόνο ο αισθητήρας χωρίς την ενδιάµεση παρεµβολή της στήλης. Με αυτή τη 

διασύνδεση και ροή αζώτου 50 ml/min, εµβολίθηκαν τρία είδη δειγµάτων το ένα µετά 

το άλλο, πρώτα ξυλόλιο σε  ποσότητα 2ml , µετά βενζόλιο ποσότητας 2ml και στη 

συνέχεια µίγµα των δυο αυτών συστατικών σε αναλογία 1:1 (2ml ξυλόλιο  και 2ml 

βενζόλιο αντίστοιχα) , όπως παρουσιάζονται στο σχήµα 24.  
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Σχήµα 24: Απόκριση αισθητήρα στο αέριο µίγµα χωρίς τη σύνδεση της µικροστήλης. 

  

 Όπως παρατηρείται και από το σχήµα, ο αισθητήρας µπορεί να ανιχνεύσει 

επιτυχώς τις δυο ουσίες ξεχωριστά, όµως δεν µπορεί να διαχωρίσει το µίγµα τους. Η 

τελευταία κορυφή που λαµβάνεται είναι αυτή του µίγµατος των δυο ουσιών  σε 

αναλογία 1:1, είναι περισσότερο πλατιά σε σχέση µε τη πρώτη και τη δεύτερη του 

ξυλολίου και βενζολίου αντίστοιχα αλλά δεν παρουσιάζει ενδείξεις διαχωρισµού. 
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Μέρος ΙΙ: Απόκριση στήλης  

Σε αυτό το στάδιο η στήλη συνδέεται στο σύστηµα και παρεµβάλλεται µεταξύ 

της παροχής αέριας φάσης και του αισθητήρα. Με αυτή τη διασύνδεση, στα 

πειράµατα που διεξάγονται χρησιµοποιούνται τρείς διαφορετικές αναλογίες του  

µίγµατος ξυλολίου / βενζολίου σε αναλογία 4:1, 8:1 και 9:1 αντίστοιχα. Η ποσότητα 

που µεταβάλλεται είναι αυτή του ξυλολίου ενώ οι αντίστοιχοι όγκοι έγχυσης είναι 

4ml, 8ml και 9ml µε τον όγκο του βενζολίου να παραµένει σταθερός (1ml). H ροή 

του αζώτου ήταν 50ml/min. Στο σχήµα 25 παρουσιάζεται η απόκριση (R/Ro) του 

συστήµατος στις τρείς αναλογίες µίγµατος, όπου Ro είναι η αντίσταση του  

αισθητηρίου απουσία οργανικών ενώσεων (το σύστηµα διέρρεε µόνο καθαρό άζωτο)
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Σχήµα 25:  Απόκριση του συστήµατος µετά τη διασύνδεση της µικροστήλης και την εισαγωγή τριών 

διαφορετικών αναλογιών του µίγµατος ξυλολίου / βενζολίου σε ροή 50ml/min. 

 

 Από το σχήµα 25, παρατηρείται ο επιτυχής διαχωρισµός του µίγµατος. Η 

στήλη λόγω του δοµικού της υλικού (PDMS) και  της ικανότητάς του για ρόφηση και 

εκρόφηση, κατάφερε επιτυχώς να δηµιουργήσει την απαιτούµενη επιβράδυνση των 

στοιχείων του αέριου µίγµατος και έτσι να επέλθει ο διαχωρισµός του. Η πρώτη 

κορυφή που παρατηρείται οφείλεται στο ξυλόλιο. Το ξυλόλιο, λόγω της µεγάλης 

τιµής του παράγοντα διαχωρισµού k (k:1023,1) σε σχέση µε το βενζόλιο (k:144.9), 

εξέρχεται γρηγορότερα από τη µικροστήλη µε αποτέλεσµα να ανιχνευθεί πρώτο. Η 

µεγαλύτερη έκταση της κορυφής του βενζολίου, εξηγείται από το γεγονός ότι 
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εξαιτίας της τιµής της παραµέτρου k το συγκεκριµένο αέριο παραµένει περισσότερο 

χρονικό διάστηµα στη στήλη. 

 Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι αυξάνοντας την ποσότητα του ξυλολίου 

σταδιακά από τα 4ml στα 8 ml και τελικά στα 9ml, παρουσιάζεται αναλογική αύξηση 

της κορυφής ανίχνευσης του ξυλολίου. Στα συγκεκριµένα πειράµατα η ποσότητα του 

βενζολίου παρέµεινε σταθερή στο 1 ml.  Η κορυφή αυτή δεν παρουσιάζει την ίδια 

οµοιογένεια µε αυτή του ξυλολίου, συγκεκριµένα στην αναλογία 4:1 η κορυφή του 

βενζολίου εµφανίζεται ελαφρώς µετατοπισµένη και στην 9:1 το ύψος της είναι 

µικρότερο αλλά ταυτίζεται ικανοποιητικά ως προς τη θέση ανίχνευσης. Όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά οφείλονται στο γεγονός ότι το σύστηµα δεν είναι ολοκληρωµένο 

πάνω σε µια διάταξη, έτσι φαινόµενα θορύβου και παρεµβολές από τον περιβάλλοντα 

χώρο επιρρεάζουν το σύστηµα. 

Για το ίδιο µίγµα έγινε διερεύνηση της απόκρισης της στήλης µε αύξηση της 

ροής από τα 50 ml/min στα 200 ml/min. Τα αποτελέσµατα δυο µετρήσεων και µε 

µεταβαλλόµενη ποσότητα αερίου πάλι αυτή του ξυλολίου παρουσιάζεται στο σχήµα 

26.  
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Σχήµα 26: Απόκριση του συστήµατος µετά τη διασύνδεση της µικροστήλης και την εισαγωγή δυο 

διαφορετικών αναλογιών του µίγµατος ξυλολίου / βενζολίου σε ροή 200ml/min. 
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Από το σχήµα 26 παρατηρείται πως ο διαχωρισµός του µίγµατος είναι εφικτός 

ακόµη και σε τετραπλάσιες ροές της αρχικής. Επιπλέον, η διαφοροποίηση των 

κορυφών του ξυλενίου αυξάνει και εδώ αναλογικά µε την αύξηση της ποσότητας στο 

µίγµα. Ακόµη, παρατηρείται ταύτιση των κορυφών όσων αφορά τους χρόνους 

συγκράτησης.  
 

 

Μέρος ΙΙΙ: Υπολογισµός παραµέτρων αέριας χρωµατογραφίας 

 Σε αυτό το στάδιο της επεξεργασίας γίνεται ο υπολογισµός των παραµέτρων 

που χαρακτηρίζουν τις κορυφές ενός χρωµατογραφήµατος. Συγκεκριµένα, θα 

υπολογιστούν για κάθε αναλογία µίγµατος ξεχωριστά, οι χρόνοι συγκράτησης 

(retention time: tR), ο αριθµός θεωρητικών πλακών Ν που καθορίζει την ικανότητα 

της στήλης να διαχωρίζει και τέλος την ανάλυση R  της στήλης.  

Ο χρόνος συγκράτησης υπολογίζεται ως το χρονικό διάστηµα από την αρχή 

της εισαγωγής του δείγµατος µέχρι την παρουσία της κορυφής ανίχνευσης.  Για τον 

υπολογισµό των θεωρητικών πλακών γίνεται χρήση της σχέσης (7): 
24

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

W
tN R , 

κάθε κορυφή προσοµοιώνεται µε µια κατανοµή τύπου Gauss, για τον υπολογισµό του 

πλάτους της βάσης της κορυφής ανίχνευσης W=4σ, υπολογίζεται µέσω του 

προγράµµατος ORIGIN το µέσο πλάτος σ της κορυφής αυτής. Η ανάλυση της στήλης 

δίνεται από την διακριτική ικανότητα R, η οποία υπολογίζεται από τη σχέση (7): 

( )
21

122
WW
ttR

+
−

= . 

Για τον υπολογισµό των παραµέτρων αυτών επιλέγεται ένα γράφηµα από την 

κάθε ροή αντίστοιχα. Από τη ροή των 50ml/min παρουσιάζουµε την επεξεργασία για 

την αναλογία 8:1 και για τη ροή 200ml/min την αναλογία 7:1 ( 3,5  ml Ξυλόλιο / 0,5 

mlΒενζόλιο. 
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• Ροή 50ml/min: Αναλογία µίγµατος 8:1. 
Στο σχήµα 27 που ακολουθεί παρουσιάζεται η προσοµοίωση των κορυφών µε 

κατανοµή τύπου Gauss µέσω του προγράµµατος ORIGIN. Οι κορυφές αυτές 

διαγράφονται µε κόκκινο χρώµα στο σχήµα. 
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Σχήµα 27: Προσοµοίωση στο ORIGIN της αναλογίας 8:1 µε κατανοµή Gauss για τον υπολογισµό 

των παραµέτρων αέρια χρωµατογραφίας, όπως υποδεικνύονται από τη βιβλιογραφία. 

 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών συγκεντρώνονται στον πίνακα 16 που 

ακολουθεί. 

Πινακας 16: Συγκέντρωση αποτελεσµάτων 

 παραµέτρων χρωµατογραφίας. 

∆είγµα 8:1 (50ml/min) Ξυλόλιο Bενζόλιο 

tR (min) 0,17 2,74 

W 0,2312 2,02034 

N 8,65 29,43 

R 2,283 

 

 

 

 

 

 81



 

 

• Ροή 200ml/min: Αναλογία µίγµατος 7:1. 

Στο σχήµα 28 που ακολουθεί παρουσιάζεται η προσοµοίωση των κορυφών µε 

κατανοµή Gauss µέσω του προγράµµατος ORIGIN. Οι κορυφές αυτές διαγράφονται 

µε κόκκινο χρώµα στο σχήµα. 
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Σχήµα 28: : Προσοµοίωση στο ORIGIN της αναλογίας 7:1, για ροή αέρα 200 ml/min, µε 

κατανοµή Gauss για τον υπολογισµό των παραµέτρων αέρια χρωµατογραφίας, όπως 

υποδεικνύονται από τη βιβλιογραφία. 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών συγκεντρώνονται στον πίνακα 17 που 

ακολουθεί. 

Πινακας 17: Συγκέντρωση αποτελεσµάτων 

 παραµέτρων χρωµατογραφίας. 
 

∆είγµα  7:1 (200ml/min) Ξυλόλιο Bενζόλιο 

tR (min) 0,18 1,21 

W 0.44 0.75084 

N 2.68 41.55 

R 1.73 
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 Από τα αποτελέσµατα των πινάκων 16 και 17 παρατηρούµαι πως 

επιτυγχάνεται διαχωρισµός και στις δυο ροές, γεγονός που φαίνεται από τη 

συγκρισιµότητα των τιµών της διακριτικής ικανότητας R.  Καλύτερο διαχωρισµό 

φαίνεται να έχει η ροή των 50 ml/min όπως φαίνεται από το αποτέλεσµα της τιµής 

της διακριτικής ικανότητας R=2.283 σε σύγκριση µε την τιµή R=1.73  των 200 

ml/min. Η καλύτερη αποτελεσµατικότητα των χαµηλών ροών είναι αναµενόµενη 

καθώς παρέχεται  µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στο µίγµα να αλληλεπιδράσει µε τη 

στάσιµη κατάσταση και να λειτουργήσει αποδοτικότερα ο µηχανισµός ρόφησης και 

εκρόφησης. 
  

 

5.2 Συµπεράσµατα 

Α) Κατασκευαστικό µέρος της διάταξης 

• ∆ιαπιστώθηκε η αποτελεσµατικότητα του PDMS στην αναπαραγωγή 

προτύπων µε τη µέθοδο της λιθογραφίας µαλακής ύλης (Soft Lithography). 

• To PDMS, αντικατέστησε επιτυχώς το πυρίτιο ως δοµικό υλικό της στήλης 

αέριας χρωµατογραφίας. 

• ∆ιαπιστώθηκε η σηµασία της τραχύτητας των επιφανειών για το σφράγισµα 

της διάταξης, µε τον τρόπο που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. 

Β) Λειτουργικό µέρος της διάταξης 

• Αυξήθηκε καθοριστικά η διακριτική ικανότητα του αισθητήρα. 

• Η χρωµατογραφική στήλη µπόρεσε να διαχωρίσει επιτυχώς µίγµα ξυλολίου / 

βενζολίου σε διάφορες αναλογίες και ταχύτητες παροχής αερίου της κινητής φάσης. 

• Η αύξηση της ροής βελτιώνει σηµαντικά την απόκριση της στήλης όσον 

αφορά το τελευταίο αέριο, το βενζόλιο, το οποίο κατακρατείται µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα στη µάζα του PDMS. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η εικόνα του 

σήµατος της κορυφής που λαµβάνεται, γεγονός που διαπιστώνεται και από τις τιµές 

των χρόνων συγκράτησης της συγκεκριµένης ουσίας για ροές 50 και 200 ml/min 

αντίστοιχα. 
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5.3 Σύνοψη και Μελλοντική εργασία 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε µια πρώτη προσπάθεια εφαρµογής της 

πολυδιµεθιλικής σιλικόνης ως δοµικό και λειτουργικό υλικό χρωµατογραφικής 

µικροστήλης. Αν και στο παρελθόν το πολυµερές αυτό χρησιµοποιήθηκε εκτενώς σε 

χρωµατογραφικές εφαρµογές αέριας και υγρής λειτουργίας, ποτέ µέχρι τώρα δεν 

αποτέλεσε τη µόνιµη στάσιµη κατάσταση χρωµατογραφικής µικροστήλης. 

Το υλικό που χρησιµοποιούνταν ευρέως και σε αυτό τον τοµέα της 

µικροτεχνολογίας ήταν το πυρίτιο. Όµως, η τάση των τελευταίων ετών για 

αντικατάσταση του πυριτίου µε πολυµερή, λόγω των πολλών πλεονεκτηµάτων τους 

τόσο σε επίπεδο κόστους, όσο και σε επίπεδο χειρισµού και εύκολης κατεργασίας 

οδήγησε σε συνεχείς προσπάθειες αντικατάστασης του πυριτίου. Συγκεκριµένα, η 

πολυδιµεθυλική σιλικόνη είναι υλικό µε θερµική και χηµική σταθερότητα, 

σφραγίζεται εύκολα µε ήπια επιφανειακή τροποποίηση και είναι ένα πολυµερές που 

µπορεί να δώσει µε υψηλή πιστότητα διαµορφωµένα µικροκανάλια. Επιπλέον, είναι 

ένα πολυµερές µε ισχυρή ικανότητα ρόφησης και εκρόφησης γεγονός που το καθιστά 

ιδανικό υλικό για στάσιµη κατάσταση χρωµατογραφικής στήλης. 

Η κατασκευή της στήλης βασίστηκε στη µέθοδο γρήγορης προτυποποίησης 

και συγκεκριµένα στη λιθογραφία µαλακής ύλης. Η τελευταία  αποτελεί µια µη 

φωτολιθογραφική µέθοδο αναπαραγωγής προτύπου, η οποία απαιτεί την κατασκευή 

µιας µήτρας που θα φέρει στην επιφανειά της την προς αναπαραγωγή δοµή. 

Για την κατασκευή της µήτρας χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό 

φωτοπολυµερές SU-8, όπου µε συνδυασµό σταδίων θερµικής κατεργασίας, έκθεσης 

µέσω µάσκας σε ακτινοβολία UV και εµφάνισης, προκύπτει η τελική δοµή της 

µήτρας. Πάνω σε αυτή ρίπτεται προπολυµερικό διάλυµα πολυδιµεθιλικής σιλικόνης 

µε καταλύτη (curing agent) και µετά από θερµική κατεργασία πραγµατοποιείται 

στερεοποίηση µέσω σταυροδεσµών του προπολυµερικού διαλύµατος. Το τελικό 

αποτέλεσµα είναι ένα διαµορφωµένο ελαστοµερικό στρώµα πολυδιµεθυλικής 

σιλικόνης το οποίο αποτελεί την ανοικτή στήλη. Το επόµενο στάδιο της κατασκευής 

περιλαµβάνει το σφράγισµα της διάταξης˙ ως κάλυµµα της στήλης επιλέχθηκε το 

ΡΜΜΑ λόγω της ανθεκτικότητας και της σταθερότητάς που το χαρακτηρίζει. 

Η απαίτηση οµοιοµορφίας απόκρισης της στήλης στη χηµεία των αέριων 

µιγµάτων που θα περάσουν εντός της, συνιστά τα τοιχώµατα του µικροκαναλιού της 

στήλης να είναι οµοιογενή ως προς το υλικό. Έτσι, καθίσταται απαραίτητη η 

επίστρωση του ΡΜΜΑ µε στρώµα πολυδιµεθυλικής σιλικόνης. Τα πολυµερή αυτά 
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έχουν πολύ κακή πρόσφυση µεταξύ τους, προκυµένου να ξεπεραστεί και αυτή η 

δυσκολία χρειάζεται η εισαγωγή δεσµών πυριτίου στην επιφάνεια του ΡΜΜΑ. Η 

εισαγωγή των δεσµών αυτών γίνεται µε την επίστρωση υµενίου από APTES (5%) 

διαλυµένο σε νερό. Ο συνδυασµός σταδίων θερµικής κατεργασίας και παραµονής σε 

πλάσµα οξυγόνου, δίνουν τις ιδανικές συνθήκες καλής πρόσφυσης του στρώµατος 

προπολυµερικού διαλύµατος πολυδιµεθυλικής σιλικόνης πάνω στο PMMA.  Αφού 

γίνει στερεοποίηση του  PDMS µέσω θέρµανσης, οι δυο επιφάνειες του 

PMMA/PDMS και διαµορφωµένου ελαστοµερικού στρώµατος τίθενται σε 

περιβάλλον ήπιου πλάσµατος οξυγόνου. Κατά την παραµονή αυτή, οι επιφάνειες 

γίνονται προσωρινά υδρόφιλες από υδρόφοβες και όταν έλθουν άµεσα σε επαφή 

δηµιουργούνται µεταξύ τους ισχυροί δεσµοί οµοιοπολικής φύσης Si-O-Si. Μετά από 

την παραµονή σε πίεση και θέρµανση λαµβάνεται η τελική κλειστή διάταξη της 

µικροστήλης. 

Όπως προέκυψε από την πειραµατική διαδικασία, σηµαντικό ρόλο στην 

επιτυχία του σφραγίσµατος παίζει η καθαρότητα των επιφανειών και ιδιαίτερα η 

τραχύτητα. Πειράµατα που έγιναν σ ένα αντιδραστήρα RIE και σε έναν αντίστοιχο 

ICP, έδειξαν ότι ο πρώτος προσδίδει διπλάσια περίπου τραχύτητα σε  σχέση µε τον 

δεύτερο. Ο ICP  παρουσίασε αυξηµένη απόδοση συγκόλλησης σε σχέση µε τον RIE  

και σε αυτό το λόγο αποδόθηκε ο παράγοντας της τραχύτητας στην επιτυχία 

συγκόλλησης.  

Μετά την κατασκευή της στήλης, αναλύθηκε εκτενώς ο τρόπος διαχωρισµού 

των αερίων εντός της. Ακολουθούν συνοπτικά τα στοιχεία που προέκυψαν από την 

βιβλιογραφία σχετικά µε το διαχωρισµό των αερίων στις στήλες αέριας 

χρωµατογραφίας. Αρχικά, η στάσιµη κατάσταση της στήλης θα πρέπει να αποτελείται 

από υλικό µε ισχυρή ικανότητα ρόφησης και εκρόφησης. Όπως αναφέρθηκε και στην 

αρχή αυτού του κεφαλαίου, η πολυδιµεθυλική σιλικόνη είναι ένα υλικό που 

συνδυάζει τα ανωτέρω. Κατά την εισαγωγή ενός µίγµατος διαλυτών εντός της στήλης 

µέσω της κινητής φάσεως, που συνήθως είναι ένα αδρανές αέριο, ο διαχωρισµός θα 

επέλθει από τη διαφορετική αλληλεπίδραση των συστατικών του µίγµατος µε τη 

στάσιµη κατάσταση της στήλης. Η αλληλεπίδραση εξαρτάται από τη χηµική 

συγγένεια του διαλύτη ( συστατικό του µίγµατος ) µε τη στάσιµη κατάσταση. Οι 

διαλύτες που έχουν µεγαλύτερη χηµική συγγένεια µε τη στάσιµη κατάσταση 

αλληλεπιδρούν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µε αυτή και εξέρχονται από τη στήλη 

τελευταίοι. Σηµαντικός είναι και ο νόµος ‘like-like’ ο οποίος βασίζεται στην 
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πολικότητα και σύµφωνα µε αυτόν οι πολικοί διαλύτες διαχωρίζονται σε πολική 

στάσιµη κατάσταση και αντίστοιχα οι µη πολικοί σε µη πολική στάσιµη κατάσταση. 

Τέλος, σηµαντικός είναι ο παράγοντας διαχωρισµού k που ορίζεται για δυναµική 

ισορροπία αερίων ο λόγος της συγκέντρωσης της στάσιµης κατάστασης ως προς τη 

συγκέντρωση της κινητής φάσης. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του παράγοντα k τόσο 

γρηγορότερα θα περάσει ο διαλύτης από τη στάσιµη κατάσταση της στήλης. Για αυτό 

το λόγο προτιµώνται σε µια πρώτη πειραµατική εκτίµηση διαλύτες µε µεγάλη 

διαφορά στον παράγοντα k. 

Μετά την κατασκευή και µελέτη του τρόπου διαχωρισµού της στήλης, έγινε 

διασύνδεση µε χηµικό αισθητήρα ανίχνευσης οργανικών αερίων (VOC). Η διάταξη 

περιλαµβάνει µια υποδοχή παροχής συνθετικού αέρα που συνδέεται µε ένα σύστηµα 

εµβόλισης αερίου µίγµατος. Ο συνθετικός αέρας µαζί µε το εµβολιµένο µίγµα 

αποτελούν την κινητή φάση. Η κινητή φάση οδηγείται µε µικροσωλήνα στην είσοδο 

της στήλης και η έξοδος της στήλης συνδέεται µε όµοιο σωλήνα  στην είσοδο του 

αισθητήρα όπου γίνεται ο διαχωρισµός. Ο αισθητήρας είναι ηλεκτρονικά 

συνδεδεµένος και δίνει τη µεταβολή της καταλυτικής αντίστασης συνάρτηση του 

χρόνου στην έξοδο. Τα αέρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν µίγµα βενζολίου και 

ξυλολίου και έδειξαν να διαχωρίζονται επιτυχώς σε δυο διαφορετικές ροές και σε 

διάφορες αναλογίες του µίγµατος. 

Μελλοντικά, θα δοκιµαστεί η απόκριση της στήλης σε περισσότερες 

αναλογίες, ροές και διαφορετικά µίγµατα. Ακόµη, θα δοκιµαστεί ο τρόπος που 

επιρρεάζει η θερµοκρασία την ανάλυση της στήλης και αναµένεται η αύξηση της 

διαχωριστικής ικανότητας του αισθητήρα µε το γέµισµα της στήλης µε κάποιο 

πληρωτικό υλικό όπως σίλικα, αλούµινα κ.α πληρωτικά υλικά. Ωστόσο, σηµαντικός 

είναι ο νεκρός χρόνος αλλά και ο θόρυβος στο σήµα που λαµβάνεται από τον 

υπολογιστή, έτσι αν το σύστηµα της µικροστήλης ολοκληρωθεί πάνω σε µια διάταξη 

αναµένεται να βελτιωθεί η απόκριση του αισθητήρα. 
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