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A review, with 30 refs., of microrheol. methods and their
applications in microtechnol. A comparison of microrheol.
and conventional rheometry as well as advantages and disadvantages of microrheol. were given. Some applications
of microrheol. in bioeng., biophys., soft matter as well as
detn. of liq. properties in microscale and in microfluidics
were presented.

Przedstawiono krótki przegląd metod pomiarowych stosowanych w mikroreologii oraz zastosowań tych metod w procesach mikrotechnologicznych. Przedstawiono porównanie metod
klasycznej reometrii i mikroreologii oraz zalety
i wady mikroreologii. Zaprezentowano przykłady zastosowania technik mikroreologicznych
w procesach bioinżynierii, biofizyce, delikatnych materiałach, pomiarach właściwości mediów w mikroskali oraz inżynieryjnym zastosowaniu badań mikroreologicznych w procesach
mikromechaniki płynów.
W ostatnich latach obserwuje się znaczną intensyfikację badań dotyczących wielu procesów technologii chemicznych i biochemicznych realizowanych w mikro-, a nawet nanoskali. Wynika to z intensywnie rozwijanej
nowej gałęzi nauki zwanej nanotechnologią. Prowadzenie procesów technologicznych w mikroskali umożliwia bowiem znaczącą intensyfikację
wymiany pędu, ciepła i masy1–4). Powstają jednak poważne wyzwania
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dotyczące opisu takich procesów, projektowania urządzeń i aparatów
w mikroskali, konstrukcji czujników pomiarowych oraz kontroli parametrów technologicznych i kinetyki procesu realizowanego w mikroskali.
Rozwój mikro- i nanotechnologii w naturalny sposób wymusił
konieczność badania właściwości mediów występujących w procesach
realizowanych w mikroskali. Objętości tych mediów są w oczywisty
sposób o kilka rzędów wielkości mniejsze niż w tradycyjnych technologiach realizowanych w makroskali. Z naturalnej potrzeby badań
właściwości reologicznych mediów w mikroskali powstała najnowsza
gałąź reologii zwana mikroreologią6–10).
Mikroreologia jest zbiorem wielu metod pomiarowych, w których
zastosowanie znaczników o rozmiarach rzędu mikrometrów umożliwia pomiary lokalnych deformacji próbek płynów o bardzo małych
objętościach, rzędu mikrolitrów8). Dzięki specyficznemu charakterowi
zjawisk przepływowych w mikroskali, takich jak zanik inercji, silny
wzrost znaczenia zjawisk powierzchniowych oraz intensywna wymiana ciepła i masy, możliwe jest badanie technikami mikroreologicznymi
właściwości reologicznych mediów w zakresach nieosiągalnych dla
badań makroskopowych (klasyczna reometria), które uśredniają właściwości medium dla dużej objętości próbki.
Historycznie biorąc podwaliny pod rozwój współczesnej mikroreologii
dał szkocki biolog Robert Brown, który w 1827 r. zaobserwował stochastyczne ruchy pyłków na powierzchni wody. Takie zachowanie pyłków
zostało w 1905 r. przeanalizowane teoretycznie przez Alberta Einsteina,
który opisał to zjawisko jako stochastyczne kolizje pyłków z otaczającymi
je molekułami rozpuszczalnika. Zjawisko takie jest obecnie nazywane
ruchami Browna. Rozważania teoretyczne Einsteina zostały potwierdzone
eksperymentalnie w 1948 r. przez Jeana Baptiste Perrina. Perrin stwierdził,
że średnie kwadratowe przesunięcie pyłków lub fluktuacje ich położenia
MSD (mean square displacement) określone dla pyłków gutaperki o rozmiarze 0,37 μm w wodzie jest wprost proporcjonalne do czasu. Określenie
w pomiarach funkcji korelacyjnej MSD jest podstawą wielu technik
pomiarowych stosowanych obecnie w mikroreologii.
Kolejnym milowym krokiem w rozwoju badań mikroreologicznych
było opracowanie technik manipulowania i obserwacji ruchu mikrocząstek
w cieczy. Należą do nich: pęseta optyczna (optical tweezer), techniki laserowe (laser particle tracking), mikroskopia sił atomowych (atomic force
microscopy) oraz spektroskopia dyfuzyjna (diffusing wave spectroscopy).
Specyfika pomiarów mikroreologicznych powoduje powstanie
specyficznych cech takich pomiarów w stosunku do klasycznych
pomiarów reologicznych. Porównanie wybranych cech pomiarów
klasycznej reologii i mikroreologii przedstawiono w tabeli.
Podstawowymi cechami różniącymi pomiar właściwości reologicznych wykonywany metodami klasycznymi i metodami mikroreologicznymi są wielkość próbki oraz charakter pomiaru. W przypadku
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Table. Comparison of classical rheology and microrheology
Tabela. Porównanie klasycznej reologii i mikroreologii

Klasyczna reologia
Mikroreologia
Skala próbki
makro
mikro
Wytwarzanie naprężeń
energia termiczna,
energia mechaniczna
ścinających
pole magnetyczne
kąt skręcenia wału
Czujniki
ruch cząstek znacznika
reometru rotacyjnego
nieinwazyjny (w przypadku
Charakter pomiaru
inwazyjny
mikroreologii optycznej)
badań mikroreologicznych objętości próbek mogą być bardzo małe,
rzędu mikrolitrów. W przypadku klasycznych pomiarów reometrycznych próbka płynu poddawana prostemu ścinaniu ulega w większości
przypadków całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu i nie może
być wielokrotnie stosowana w pomiarach. Pomiar ma więc charakter
inwazyjny w strukturę próbki. Techniki pomiarowe stosowane w mikroreologii optycznej są praktycznie nieinwazyjne, co jest ich dużą zaletą.
W pomiarach mikroreologicznych stosowane są dwie podstawowe
techniki pomiarowe: mikroreologia przepływowa i mikroreologia
optyczna. Wyróżnia się też dwie zasadniczo różniące się metody
mikroreologii optycznej (mikroreologię optyczną pasywną i aktywną).

Fig. 2. Diagram of slit microchannel
Rys. 2. Schemat mikrokanału szczelinowego

Z prostego przekształcenia równania (1) otrzymuje się równanie (2):
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Newtonowska (nominalna) szybkość ścinania przy ścianie mikrokanału jest zdefiniowana równaniem (3):
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Mikroreologia przepływowa



Mikroreologia przepływowa jest odwzorowaniem zasad klasycznej
reometrii kapilarnej realizowanej w mikrokanałach o różnych kształtach
i przekrojach. W badaniach mikroreologii przepływowej stosuje się trzy
podstawowe geometrie przepływowe przedstawione schematycznie
na rys.1. Są to mikrokanały szczelinowe o przekroju prostokątnym
lub mikrokapilary o przekroju okrągłym, mikrokanały z drastycznym
lokalnym przewężeniem przekroju kanału oraz węzły mikrokanałów.
Mikrokanały szczelinowe (rys. 1a) stosowane są do pomiarów właściwości lepkich płynów, zaś geometrie przedstawione na rys. 1b i 1c
do pomiarów właściwości sprężystych płynów i lepkości wzdłużnej.

w którym k oznacza stałą zależną od geometrii szczeliny mikrokanału.
Dla >>1 stała k = 6, zaś dla w = h (szczelina o przekroju kwadratowym) stała k = 14,311). Dla geometrii mikroszczeliny >>1
używanej najczęściej w pomiarach mikroreologicznych lepkość płynu
newtonowskiego przepływającego w mikrokanale można obliczyć
z zależności (4):
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W przypadku przepływu przez mikroszczelinę lepkiego płynu nienewtonowskiego
skorygowaną szybkość ścinania przy ścianie
oblicza się z zależności (5):
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Mikroreometria przepływowa umożliwia
również pomiary lepkości wzdłużnej badanego płynu. Opracowane są opisy teoretyczne
Fig. 1. Shapes of microchannels used in microfluidic capillary rheometry: a) slit microchannel, b) crossprzepływów w geometriach mikrokanałów
slot of microchannels, c) an abrupt contraction microchannels
z przewężeniami przekroju przepływowego
Rys. 1. Kształty mikrokanałów stosowane w mikroreologii przepływowej: a) mikrokanał szczelinoprzedstawione na rys. 1c. W literaturze przedwy, b) węzeł mikrokanałów, c) mikrokanały z gwałtownym przewężeniem
miotu cytowane są bardzo nieliczne prace eksNa rys. 2 przedstawiono kanał mikroszczelinowy o przekroju
perymentalne dotyczące pomiarów lepkości wzdłużnej w mikroskali.
prostokątnym najczęściej stosowany w pomiarach mikroreologicznych
Proponuje się w nich, aby lepkość wzdłużną ηE obliczać z zależności (6):
ze względu na łatwość jego wykonania i prostotę zainstalowania
czujników ciśnienia na powierzchni takiego mikrokanału. Lepkość

(6)
= ∙
płynu przepływającego w mikrokanale szczelinowym jest określana
jako funkcja natężenia przepływu płynu Q i zmierzonego na długości
w której N1 oznacza różnicę naprężeń normalnych w przepływie
.
L spadku ciśnienia Δp.
rozciągającym, a ε uśrednioną wartość szybkości rozciągania płynu.
Dla ustalonego, laminarnego i izotermicznego przepływu płynu
Szybkość tę dla geometrii przepływu przedstawionej na rys.1c można
w mikrokanale szczelinowym bilans sił działających na przepływający
określić z zależności (7)
w mikrokanale płyn można zapisać równaniem (1):
)
∙= (

(7)
∙ ∙ ∙

(1)
∙ ∙ ∆ = (2
+2 )
w którym w oznacza szerokość mikrokanału, h wysokość mikrokanału
szczelinowego, a τw naprężenie styczne na ścianie mikrokanału, stałe
na całym jego obwodzie.
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w której L oznacza długość przewężenia mikrokanału.
Szczegóły nielicznych pomiarów lepkości wzdłużnej w mikroskali
można znaleźć w pracach11–13).
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Mikroreometria przepływowa, wykorzystująca przepływ badanego
płynu w mikrokanale szczelinowym, ma wiele zalet. Należą do nich:
(i) stosunkowo mała objętość próbki płynu rzędu kilku mililitrów, (ii)
gradient ciśnienia przy przepływie płynu w mikrokanale jest bezpośrednio określany z pomiarów (bez konieczności korygowania efektów
wlotowych), (iii) geometria elementu pomiarowego jest łatwa do
wykonania, łącznie z montażem mikroczujników ciśnienia na płaskich
ściankach wewnętrznych mikrokanału. W pomiarach reologicznych
mikroreologii przepływowej możliwe są do uzyskania duże wartości szybkości ścinania (zależne oczywiście od geometrii szczeliny).
Mogą być one nawet o rząd wielkości większe niż w klasycznej reometrii kapilarnej realizowanej w makroskali (104 s-1)11).
Do niedogodności mikroreometrii przepływowej należy utrzymanie
w zadowalającej czystości (wręcz sterylności) mikrokanałów szczelinowych o rozmiarach rzędu mikrometrów. Jest to szczególnie ważne
w przypadku pomiarów z udziałem płynów biologicznych. W wąskich
szczelinach mogą wystąpić efekty poślizgu cieczy podczas pomiaru.
Aby uniknąć błędów pomiarowych, należy wykonać pomiary dla
mikrokanałów szczelinowych o różnych geometriach lub porównać
uzyskane wyniki pomiarów z wynikami pomiarów uzyskiwanymi
przy stosowaniu innych technik pomiarów mikroreologicznych.
Mimo niewątpliwych zalet mikroreometria przepływowa może być
stosowana tylko do badania właściwości próbek o objętościach rzędu kilkunastu mililitrów. Dla wielu procesów realizowanych w nanotechnologiach
i w analityce medycznej są to zbyt duże objętości próbek, co czyni techniki
mikroreologii przepływowej mało użytecznymi. W takich przypadkach
konieczne jest zastosowanie do pomiaru właściwości reologicznych
mediów innych metod mikroreologicznych, a mianowicie mikroreologii
optycznej. Stosuje ona dwie podstawowe znacząco różniące się między
sobą techniki pomiarowe: pasywnej i aktywnej mikroreologii optycznej.
Pasywna mikroreologia optyczna

(8)

w której λ oznacza współczynnik oporu ośrodka. Współczynnik ten
przy przemieszczaniu się w badanym płynie cząstki znacznika można
określić z klasycznego (słusznego w obszarze laminarnego przepływu
cząstki) równania Stokesa (9):
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(9)

w którym r oznacza promień cząstki znacznika.
Wstawiając równanie (9) do równania (8), otrzymuje się równanie (10):


(10)

i dalej równanie (11):


(11)

Równanie (11) nosi nazwę równania Stokesa i Einsteina.
Jak łatwo stwierdzić z analizy postaci równania (11) określenie
wartości lepkości płynu metodami pasywnej mikroreologii optycznej
wymaga znajomości wartości współczynnika samodyfuzji D cząstek
znacznika w badanym płynie. Wartość tego współczynnika określana
jest na podstawie pomiarów dynamiki zmian kolejnych położeń znaczników (ruchów Browna) w badanym medium w określonych odstępach
czasu. Pomiary takie umożliwiają określenie funkcji korelacyjnej zwanej średnim kwadratowym przemieszczeniem cząstki MSD oznaczanej
symbolem 〈Δr2(t)〉. Jest ona zdefiniowana równaniem (12):
      Δ

Θ

Θ



(12)

w którym x i y oznaczają współrzędne położenia cząstek znacznika,
t czas, a Θ czas między kolejnymi obserwowanymi położeniami.
W praktyce jest to czas między kolejnymi klatkami filmu prezentującego zmiany położeń znacznika w badanym płynie w czasie i przestrzeni.
Nawiasy < > oznaczają, że wartość funkcji jest uśredniona dla
wszystkich analizowanych cząstek znacznika. Funkcja 〈Δr2(t)〉 jest
powiązana z wartością współczynnika samodyfuzji D zależnością (13):


Metody pomiaru właściwości reologicznych płynów stosowane
w pasywnej mikroreologii optycznej są analogiczne (przynajmniej
w ogólnej koncepcji) do zasady działania reometru z opadającą kulką.
W przypadku pomiarów mikroreologicznych kulką są bardzo małe
cząstki znacznika o rozmiarach rzędu kilku mikrometrów.
Wymagania stawiane cząstkom znacznika są bardzo restrykcyjne. Nie
mogą one oddziaływać (reagować) z otaczającym je płynem, muszą mieć
bardzo małe rozmiary, powinny być monodyspersyjne, o kształcie kulistym
lub zbliżonym do kulistego. Nie powinny podlegać procesowi agregacji.
Gęstość znaczników powinna być zbliżona do gęstości badanego medium,
aby zminimalizować sedymentację cząstek znacznika w badanym płynie
w trakcie prowadzenia pomiarów mikroreologicznych. Najczęściej stosowanymi w badaniach cząstkami znacznika są kulki polimerowe wykonane
z polistyrenu lub cząstki barwników. Stosowane są również krople emulsji,
cząstki koloidalne oraz krople cieczy magnetoreologicznych.
Metody pasywnej mikroreologii optycznej wykorzystują fluktuacyjne ruchy cząstek znacznika w badanej cieczy pod wpływem energii
termicznej określanej przez iloczyn kB∙T (kB – stała Boltzmana, T – temperatura) do pomiaru właściwości reologicznych płynów. Jest to więc
tylko pasywna obserwacja ruchów Browna cząstek znacznika w badanym płynie. Eksperyment polega na śledzeniu trajektorii ruchu cząstek
znacznika. Trajektorie znaczników są obserwowane pod mikroskopem
i filmowane kamerami video stanowiących wyposażenie mikroskopu.
Rozważając podstawy teoretyczne metody optycznej mikroreologii
pasywnej, można stwierdzić, że współczynnik samodyfuzji cząstek
znacznika w badanej cieczy D może być obliczany z klasycznej
zależności (8):




Δ

(13)

w której n oznacza liczbę wymiarów przestrzeni pomiarowej. Dla
parametrów przemieszczeń cząstek w płaszczyźnie dwuwymiarowej
(n = 2) równanie (13) przyjmuje postać (14):


Δ

(14)

Znajomość funkcji korelacyjnej 〈Δr2(t)〉 umożliwia więc wyznaczenie wartości współczynnika samodyfuzji D w badanej cieczy. Znając
wartość współczynnika D, można z równania (11) obliczyć lepkość
badanego płynu.
W typowych praktycznych pomiarach właściwości reologicznych
płynów metodami pasywnej mikroreologii optycznej dokonuje się analizy filmu trwającego zwykle 1–2 min i prezentującego kolejne położenia
wielu cząstek znaczników. Liczba punktów doświadczalnych stosowanych do określenia uśrednionej wartości funkcji MSD jest zwykle bardzo
duża. Wynika ona z prostej kalkulacji. Dla typowej kamery stosowanej
w pomiarach mikroskopowych przemieszczeń cząstek znacznika 1 min
filmu odpowiada zwykle 1500 klatkom filmu. Jeżeli dla każdej klatki
filmu analizuje się położenia kilkudziesięciu cząstek znacznika (zwykle
50–100 cząstek), to liczba danych doświadczalnych uzyskiwanych do
określenia uśrednionej wartości funkcji MSD wynosi: 1500 klatek × 100
cząstek = 150000). Tak duża liczba danych doświadczalnych wymaga
niestety bardzo długiego czasu ich opracowywania przy obliczaniu uśrednionej wartości funkcji MSD, co jest niewątpliwą wadą mikroreologii
optycznej. Z drugiej strony zapewnia zadowalającą dokładność uzyskania
uśrednionej dla wielu cząstek znaczników wartość funkcji MSD.
Obliczone uśrednione wartości funkcji korelacyjnej MSD (dla przemieszczeń cząstek znacznika w płynie newtonowskim) są liniową funkcją
czasu pomiaru, co wynika z równania (14) i uzyskuje potwierdzenie
w danych doświadczalnych. Przykładowy wykres eksperymentalnych
wartości funkcji 〈Δr2(t)〉 w funkcji czasu może być przybliżony linią
prostą. Biorąc pod uwagę równanie (14), można z wartości nachylenia
funkcji przedstawionej na rys. 3 określić wartość współczynnika samodyfuzji cząstek znacznika D w badanej cieczy. Umożliwia to obliczenie
lepkości badanego płynu z równania (11).
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Fig. 3. Course of function
Rys. 3. Zależność 〈Δr2(t)〉 w funkcji czasu t

Metody mikroreologii optycznej mogą być również stosowane do
określania właściwości reologicznych płynów nienewtonowskich14).
Stosowane techniki pomiarowe są identyczne jak w przypadku pomiarów lepkości płynów newtonowskich metodami pasywnej mikroreologii optycznej. Polegają one na analizie przemieszczeń znaczników
w badanej cieczy nienewtonowskiej i określaniu wartości funkcji korelacyjnej 〈Δr2(t)〉 w funkcji czasu. Na rys. 4 przedstawiono kształt funkcji 〈Δr2(t)〉
dla różnych mediów nienewtonowskich oraz dla płynu newtonowskiego.
Jak łatwo stwierdzić dla płynów nienewtonowskich kształt zależności 〈Δr2(t)〉 = f (t) nie jest linią prostą, jak to było w przypadku cieczy
newtonowskich (rys. 3). Dla mediów wykazujących właściwości
sprężyste energia termiczna kBT jest równa energii elastycznej magazynowanej w badanym medium. Dla takich mediów funkcja 〈Δr2(t)〉 jest
w przybliżeniu stała, czyli 〈Δr2(t)〉 ≈ const. a więc niezależna od czasu,
(czyli 〈Δr2(t)〉 ∼ t°)
Dla cieczy newtonowskich (czysto lepkich) funkcja 〈Δr2(t)〉 jest
liniową funkcją czasu (rys. 3) i słuszna jest zależność 〈Δr2(t)〉 ∼ t1.
Dla cieczy lepkosprężystych nachylenie funkcji 〈Δr2(t)〉 przedstawionej na rys. 4 przyjmuje wartości pośrednie między dwoma
skrajnymi przypadkami nachyleń krzywej  〈Δr2(t)〉. Słuszne jest więc
stwierdzenie, że dla cieczy lepkosprężystych 〈Δr2(t)〉 ∼ t m, a wykładnik
m przyjmuje wartości 0 < m < 1.
Analizę kształtu funkcji 〈Δr2(t)〉 dla płynów lepkosprężystych
przedstawiono na rys. 5. Funkcja 〈Δr2(t)〉 = f (t) ma plateau, dla którego
energia cieplna kBT jest równa energii towarzyszącej (skumulowanej)
w strukturze badanego medium. Położenie plateau świadczy o sprężystych właściwościach mediów. Im wartość plateau funkcji korelacyjnej
jest mniejsza, tym badane medium jest bardziej sprężyste.
Zagadnienie wyznaczania modułu zachowawczego G’ (charakteryzującego właściwości sprężyste medium) oraz modułu stratności G”
(właściwości lepkie medium) jest bardzo złożone z punktu widzenia
opracowywania danych doświadczalnych dotyczących przemieszczania się cząstek znacznika w płynie lepkosprężystym. Waigh10) zapro-

Fig. 5. Shape of correlation function 〈Δr2(t)〉 for viscoelastic fluids, tr – relaxation time
Rys. 5. Kształt funkcji korelacyjnej 〈Δr2(t)〉 dla płynu lepko sprężystego,
tr – czas relaksacji

ponował ścieżkę określania modułów G’(ω) i G”(ω) z określonej
doświadczalnie dla cieczy lepkosprężystej funkcji 〈Δr2(t)〉. Zgodnie
z nią kolejność obliczeń jest opisana schematem (15):

k BT
πrs ∆r 2 ( s )

transformata
∆r 2 ( t ) →
∆r 2 ( s ) → G% ( s ) =
Laplace ' a



k BT

→ G (ω ) =
πriω ∆r 2 ( iω )
domena
Fouriera

(15)

*

w którym 〈Δr2(t)〉 jest określaną doświadczalnie uśrednioną wartością
funkcji korelacyjnej MSD, a 〈Δr2(s)〉 jest transformatą Laplace’a funkcji MSD, zaś s oznacza częstotliwość Laplace’a, G̃(s) transformatę
Laplace’a modułu zespolonego G*(ω), G’(ω) moduł zachowawczy,
a G”(ω) moduł stratności. Moduły G’(ω) i G”(ω) są częścią rzeczywistą i urojoną modułu zespolonego G*(ω).
Równanie (16):


Π

(16)

Δ

jest uogólnionym równaniem Stokesa i Einsteina. W granicznym
przypadku swobodnych ruchów dyfuzyjnych cząstek w cieczy czysto
lepkiej obowiązuje równanie (17):


(17)

zaś uogólnione równanie Stokesa i Einsteina (16) upraszcza się do
postaci równania (18):


(18)

czyli do klasycznego równania Stokesa i Einsteina (11).
Z przedstawionego podejścia do opracowywania danych doświadczalnych wynika bardzo ważna i nieco zaskakująca konkluzja. Otóż
wykonując bardzo proste pomiary przemieszczania się cząstek
znacznika w płynie lepkosprężystym technikami optycznej pasywnej
mikroreologii polegające na określeniu funkcji MSD, można określić
złożone lepkosprężyste właściwości płynu.
W wyniku złożonych przekształceń matematycznych Mason15) oraz
Dasgupta16) zaproponowali końcową postać równań opisujących moduł
zespolony G*(ω) oraz moduły zachowawczy G´(ω) i stratności G”(ω).
Mają one postać równań (19)–(22):


Π

Fig. 4. Course of 〈Δr2(t)〉 function for various media
Rys. 4. Zależność funkcji 〈Δr2(t)〉 od czasu t dla różnych rodzajów
mediów
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(21)
(22)

w których α(ω) oznacza pochodną logarytmiczną funkcji MSD po
czasie, a Γ funkcję gamma opisaną w pracach7, 15).
Równania (19)–(22) noszą nazwę algebraicznie zmodyfikowanych
form uogólnionego równania Stokesa i Einsteina.
Aktywna mikroreologia optyczna
Aktywna mikroreologia optyczna wykorzystuje siły zewnętrzne
do manipulacji znacznikami umieszczonymi w badanym medium.
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów takiego oddziaływania jest (poza polem magnetycznym i mikroskopią sił atomowych)
użycie pęsety optycznej, starannie dobranej skupionej wiązki laserowej
zdolnej do pochwycenia, utrzymania i manipulacji pojedynczymi
obiektami o rozmiarach rzędu mikrometrów17).
Zasada działania pęsety optycznej polega na odkrytym w latach
siedemdziesiątych XX w. zjawisku generacji sił o wartości rzędu
pikonewtonów (pN) w dielektrycznych obiektach o mikrometrowych
rozmiarach umieszczonych w pobliżu ogniska układu optycznego.
Pochodzenie generowanej w ten sposób siły dla obiektów większych
od długości fali lasera ogniskującego może być wyjaśnione na polu
optyki geometrycznej jako efekt reakcji obiektu na sumaryczną
zmianę pędu fotonów przy załamaniu się światła na jego powierzchni.
Schematycznie zjawisko przedstawione jest na rys. 6a. Siła Fnet,
skierowana ku ognisku optycznemu i generowana w odsuniętej od osi
zogniskowanej wiązki cząsteczce, jest wypadkową sił F1 i F2, które
są reakcją na ugięcie promieni 1 i 2 przy przejściu przez cząsteczkę.
Niesymetryczność tych sił wynika z gaussowskiego rozkładu mocy
wiązki lasera i wywołuje generację siły pułapkującej. Analogicznie na
rys. 6b przedstawiono schematycznie rozkład sił w cząsteczce znajdującej się w osi wiązki, ale odsuniętej ponad ognisko. Szczegółowa
dyskusja dotycząca pochodzenia i natury generowanej siły jest ciągle
kontynuowana w środowisku fizyków18).
Idea aktywnej mikroreologii optycznej jest analogiczna do tradycyjnych, makroskalowych technik pomiarowych, takich jak wiskozymetry
z ruchomym elementem pomiarowym (np. penetrometry). W obydwu
przypadkach, zarówno w przypadku wiskozymetrów, jak i aktywnej
mikroreologii optycznej, oddziaływanie na element pomiarowy znaną
siłą pozwala, przez analizę deformacji materiału, jego oporu i dynamiki deformacji, na wnioskowanie o parametrach reologicznych badanego medium. Szczegółowy opis złożonych równań matematycznych
umożliwiających wyznaczenie za pomocą pęsety optycznej lepkości
badanego płynu przedstawiono w wielu pracach7, 10, 19–22).
Mikroreologia w porównaniu z klasyczną reologią ma wiele zalet, ale
również wiele wad. Zaletą jest to, że pomiary mogą być wykonywane dla

Fig. 6. Forces generated in dialectric spherical object in optical trap
Rys. 6. Siły generowane w dielektrycznym sferycznym obiekcie uchwyconym w pułapce optycznej

93/10(2014)

bardzo małych objętości próbek medium, rzędu mikrolitrów, i małych
rozmiarów cząstek znaczników, rzędu mikrometrów. Dla porównania,
w klasycznej reologii minimalna objętość próbek medium waha się od
kilkunastu mililitrów w przypadku reometrów rotacyjnych stożek-płytka
do jednego litra w przypadku reometrów kapilarnych. Zaletą jest też
minimalizacja objętości próbki, pozwalająca na minimalizację kosztów
pomiarów. Siły stosowane w pomiarach mikroreologicznych są rzędu
pikonewtonów. Pomiary wykonywane są w zakresie liniowej lepkosprężystości. Pomiary mogą być wykonywane in situ dla nietypowych geometrii
(np. cienkie warstewki filmu cieczy), aż do tak specyficznych miejsc,
jak wnętrze komórek istot żywych. Metody mikroreologii pasywnej
(wykorzystujące termiczne ruchy cząstek) zalecane są do wykonywania
badań właściwości cieczy lepkich, a metody mikroreologii aktywnej (ruch
znaczników w cieczy wywoływany za pomocą zewnętrznego pola sił) do
badania właściwości cieczy wykazujących cechy sprężyste. Zaletą jest też
możliwość pomiaru lokalnych właściwości mediów, w przeciwieństwie do
klasycznej reologii prezentującej uśrednione właściwości płynu dla całej
objętości próbki, a także możliwość pomiarów właściwości reologicznych
dla bardzo dużych częstotliwości oscylacji, rzędu setek kiloherców.
W klasycznych pomiarach reologicznych częstotliwość pomiarów oscylacyjnych nie przekracza dziesiątek herców. Próbki płynu mogą mieć bardzo
małą lepkość (rzędu 1 mPa·s) i bardzo małą sprężystość, co w przypadku
klasycznej reometrii stanowi poważny problem związany z dokładnością
takich pomiarów. Ceny klasycznych reometrów średniej klasy wahają
się od 100 tys. zł do 200 tys. zł. Najprostsze techniki mikroreologiczne
stosujące klasyczne mikroskopy i kamery video można zrealizować za ok.
1/3 ceny typowego reometru. Oczywiście ceny urządzeń bardziej skomplikowanych stosowanych w mikroreologii są znacznie wyższe.
Niewątpliwą wadą mikroreologii jest to, że zdecydowana większość
pomiarów mikroreologicznych może być wykonywana wyłącznie
dla próbek cieczy przezroczystych dla promieni świetlnych. Ponadto
opracowanie wyników wymaga żmudnych obliczeń numerycznych
i stosowania wielu procedur niedostępnych w klasycznych laboratoriach reologicznych. Poważnym wyzwaniem jest stosowanie technik
mikroreologicznych dla mediów o dużej lepkości. Pomiary wymagają
użycia specjalistycznej aparatury całkowicie odmiennej od typowych
reometrów stosowanych w klasycznych pomiarach reometrycznych.
Zastosowanie mikroreologii
w procesach mikrotechologicznych
Mikroreologia oferuje szeroki wachlarz badań niezbędnych przy
modelowaniu dynamicznie rozwijających się procesów nanotechnologii oraz procesów analityki chemicznej i medycznej. Podstawową
jej zaletą jest możliwość wykonywania pomiarów dla próbek mediów
o objętościach 1 mL, a nawet 1 nL, co jest szczególnie ważne w przypadku mediów biologicznych.
Techniki mikroreologiczne umożliwiają pomiary właściwości lepkich i lepkosprężystych próbek mediów w skali mikro7, 23). We wstępnym etapie badań są rozwiązania umożliwiające pomiary lepkości
wzdłużnej mikropróbek, co jest szczególnie ważne w projektowaniu
mikroprzepływów roztworów polimerów24) oraz lokalnych właściwości mediów niejednorodnych8).
Szeroki zakres badań mikroreologicznych dotyczy pomiarów właściwości reologicznych emulsji i żeli, ze szczególnym uwzględnieniem
emulsji spożywczych, łącznie z badaniem kinetyki separacji faz
w emulsjach14, 25).
Jednym z głównych obszarów badań mikroreologicznych są biomateriały stosowane do celów terapeutycznych, materiały biomedyczne,
łącznie z pomiarami ich właściwości we wnętrzu żywych komórek,
badania właściwości roztworów DNA, właściwości hydrożeli i badanie
kinetyki żelowania w procesach kontrolowanego uwalniania leków25–27).
Mikroreologia oferuje duże możliwości w badaniu właściwości
cienkich filmów cieczy. Przy przejściu do nanoskali ogromnego znaczenia nabierają oddziaływania między roztworami polimerów a ścianką aparatu. Mikromechanika płynów oraz mikroreologia umożliwiają
modelowanie mikroprzepływów cienkich filmów w skali mikro11, 28).
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Szczególnego znaczenia nabierają badania mikroreologiczne
w modelowaniu urządzeń stosowanych w procesach nanotechnologicznych oraz kontroli przebiegu takich procesów. Wykonywane są
badania niestabilności przepływu w elementach urządzeń, w których
realizowane są procesy mikrotechnologiczne, co jest niezmiernie
ważne przy projektowaniu ich optymalnych rozwiązań11, 29).
Pomiary in line właściwości mediów w procesach mikro- i nanotechnologicznych umożliwiają kontrolę tych procesów poprzez automatyzację pomiarów mikroreologicznych w urządzeniach typu labon-a-chip. Chipy mikrolaboratoryjne typu lab-on-a-chip mają również
ogromne znaczenie w pomiarach analityki medycznej i chemicznej30).
Badania mikroreologiczne są pomocne przy projektowaniu mikroprzepływów w drukarkach komputerowych, mikroprzepływomierzach,
mikrozaworach oraz mikroreaktorach występujących jako elementy
aparatury mikrotechnologicznej1, 4, 5, 29).
Przewidywane kierunki dalszych badań mikroreologicznych stawiają
przed mikroreologią poważne wyzwania. Dotyczą one charakteryzowania właściwości mediów w mikroprzepływach generowanych przez siły
elektrokinetyczne, elektroosmozę i elektroforezę. Przyszłościowe badania
mikroreologiczne powinny być rozszerzone o badanie wpływu pola
elektrycznego lub magnetycznego na właściwości mediów w mikroskali.
Powinny więc być realizowane badania obejmujące magneto- i elektromikroreologię. Wreszcie niezmiernym wyzwaniem będzie przejście do
nanoreologii, a więc badania właściwości mediów w skali nano.
Podsumowanie
Przedstawiono przegląd metod pomiarowych i zastosowań mikroreologii w badaniach procesów mikrotechnologicznych, w analityce
chemicznej i medycznej oraz modelowaniu urządzeń do prowadzenia
procesów w mikroskali. Zaprezentowane wyzwania stojące przed
mikroreologią czynią ją jednym z głównych elementów w badaniach
procesów nanotechnologicznych.
Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki jako
projekt badawczy nr NN 209 764640.
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