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ABSTRAKT 

Předmětem této práce je zpracovat technologickou a materiálovou rešerši v oblasti výroby 
mikromanipulačních nástrojů používaných v humánní a veterinární medicíně. Práce podává  
shrnutí možných fyzikálních a chemických parametrů, jež mohou negativně ovlivňovat 
korozivní vlastnosti ultra tenkých kapilár a shrnuje dopady radiační sterilizace pomocí gama 
záření na fyzikální a chemické parametry skla, ze kterého jsou mikromanipulační nástroje 
vyráběny. Krátká experimentální část se zabývá možným odstranění povrchových vad 
výrobků pomocí chemického leštění skla kyselinou fluorovodíkovou.  

 

ABSTRACT  

This thesis is focused on the technology of producing ultra-thin-walled capillaries.  
The summary of physical and chemical properties affecting corrosivity of produced capillaries 
is done. The explanation of defects in glass structure of capillaries is done focusing to defects 
formed by the gamma radiation impacts on their structure. Short experimental part deals with 
the improvement of glass surface due to chemical polishing by hydrofluoric acid.  
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1 ÚVOD 

Korozivnost materiálů je velmi důležitou vlastností z hlediska posuzování jejich vhodnosti 
k různým aplikacím. V současnosti je nezbytností dosahovat stále vyšší kvality vstupních 
materiálů za účelem jejich širokého použití a zároveň minimalizace vad výrobků z materiálů 
vyrobených. Rovněž je důležité podle vlastností materiálů pro výrobek vybrat ty materiály, 
které splňují pro výrobek daná kritéria. 

Má práce si klade za cíl na základě literární rešerše v materiálové a technologické oblasti 
zhodnotit současný postup výroby mikromanipulačních nástrojů firmou Microtech IVF s.r.o, 
dále pak fyzikální a chemické vlastnosti skla a parametry, které mohou tyto vlastnosti 
ovlivňovat a navrhnout možné metody jejich sledování. Dalším předmětem práce je 
zhodnocení vlastností skla, které je při výrobě mikromanipulačních nástrojů používáno 
s důrazem na ovlivnění jeho vlastností vlivem ozařování gama paprsky. 

V krátké experimentální části mojí práce jsou vytipovány specifické korozní vady na 
povrchu skla a je zhodnocen možný vliv úpravy povrchu skla leptáním kyselinou 
fluorovodíkovou a jeho dopad na kvalitu skla, kdy bylo v časových závislostech leptáno 
roztokem této kyseliny několik ultra tenkých kapilár.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Amorfní látky 

2.1.1 Amorfní látky obecn ě 

Amorfní látky jsou takové látky, které ve svém kondenzovaném stavu nemají krystalovou 
mřížku, jejich částice tedy nemají žádné pravidelné trojrozměrné uspořádání. Pojem amorfní 
je převzat z řeckého jazyka a znamená beztvarý. 

Tyto látky dělíme na:   

• Jednoduché amorfní látky - zde patří tavený křemen, kapaliny, anorganické látky 

• Polymerní sloučeniny, kaučuky, pryskyřice, organická skla a jiné. 

Amorfní látky jsou izotropní, tedy nemají v celém svém objemu stejné vlastnosti 
( mechanické, optické, tepelné, atd.). Jednou z vlastností amorfních látek je, že při určitých 
vnějších podmínkách přecházejí od vlastností kapalného stavu k vlastnostem pevných látek. 
Tento proces se nazývá zeskelnění a může probíhat za dynamických podmínek v periodických 
vnějších polích, jaké mohou být pole magnetická, elektrická, nebo ve statickém poli při 
změně teploty a tlaku. Oba typy přechodu jsou společné všem amorfním látkám, vznikají 
přeskupováním molekul a látek, jsou určovány rychlostmi vnějšího působení a patří svým 
charakterem mezi tzv. relaxační pochody v pevných látkách. [1]  

2.1.1.1 Strukturní zeskelnění 

Strukturní zeskelnění je definováno jako přechod látky z kapalného skupenství do skelného 
stavu při změně teploty a tlaku. Při tomto přechodu je možno pozorovat změnu objemu, 
měrné tepelné kapacity, indexu lomu a také mechanických a elektrických vlastností látek. 
Z hlediska uspořádanosti je skelný stav látky neuspořádaný. [1] 
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Obr. 1. Graf skelného přechodu  

Ochlazujeme-li taveninu krystalické látky, objem se plynule zmenšuje z bodu 1 do bodu 2. 
V bodě 2 dojde při dostatečně pomalém ochlazování ke krystalizaci. Vlastnosti látky se zde 
v důsledku fázové přeměny mění skokem. Bod 3 vyznačuje přechod veškeré taveniny 
v krystaly, objem se dále při ochlazování zmenšuje až do bodu 4. [2] 

U skelného tuhnutí je průběh ochlazování shodný až do bodu 2. V bodě 2 již však 
krystalizace nezačne a objem se zmenšuje nezměněnou rychlostí do bodu 5. Úsek 2-5 se 
nazývá přechlazenou kapalinou. V úseku 5-6 dochází k viditelným změnám ve vlastnostech 
taveniny, patrný je pomalý pokles objemu, to je zapříčiněno vysokou viskozitou, která již 
v tomto úseku dosahuje takových hodnot, že se látka začíná chovat jako pevná.  Teplota Tg 
v bodě 5 je nazývána transformační teplotou skelného přechodu nebo též teplotou  
zeskelnění. [2]  

Křivka 1-7-8 pak ukazuje rychlé ochlazování, je tedy zřejmé, že rychlost ochlazování vz 
určuje polohu přechodové oblasti na teplotní stupnici, a tím i teplotu přechodu Tg. Ve 
sklářské teorii nazýváme taveninou látku s teplotou vyšší než Tg a sklem pak látku s teplotou 
nižší než Tg.  

Závislost Tg a vz  je popsána empirickým tvarem  

1/Tg = A-B log vz,  

Kde A, B jsou konstanty nezávislé na vz a Tg. [1] 

Pro ohřev amorfních látek se v oblasti měknutí látky uplatňuje tepelná minulost. Čím více 
se odlišuje zafixovaná struktura od rovnovážné při dané teplotě, tím odlišněji se látka chová 
při měknutí. Při měknutí má látka při dané teplotě větší hustotu než za rovnováhy a zároveň 
se vlivem relaxace prudce zvyšuje objem. [1] 
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2.2 Sklo 

Sklo vzniká, když je kapalina ochlazena pod bod tuhnutí, aniž by došlo k její krystalizaci, 
postupně tuhne a přechází do skelného stavu. Přechod do skelného stavu je charakterizován 
teplotou přechodu Tg a je zmíněn již dříve pro amorfní látky obecně viz graf č. 1. Definice 
skla jako taková není doposud zcela jednotná, ale podléhá změnám v souvislosti s vývojem 
v oblastech skelných materiálů. Pro ilustraci je zde uvedeno několik různých definic skla 
podle časové posloupnosti. 

• „ Sklem je jakékoliv lesklé těleso, zvláště to, které vznikalo vzájemným tavením písku 
a alkálií a bylo průhledné“ (1779 Johan Georg  Krünitz) 

• „ Sklo je anorganická látka ve stavu, který je analogickým, plynulým pokračováním 
kapalného stavu; tato látka však dosáhla ochlazením z roztaveného stavu tak velkého 
stupně viskozity, že je pro všechny praktické účely pevná“  ASTM  

• „ Skla jsou látky v amorfním stavu (tj. nemající znaky krystalové mřížky nebo 
krystalových mřížek), které jeví při přechodu z pevné konsistence ve viskózně 
plastickou konsistenci a opačně transformační přeměny“ (1971. M. Fanderlik) [3] 

 

 

2.2.1 Prvková skla 

Prvková skla obsahují atomy stejného prvku. Některé lze lehce připravit (síra, selen) u 
jiných prvkových skel se vyvíjí účinné metody chlazení. Každá látka může býti sklem, záleží 
jen na rychlosti chlazení. Naprostá většina kapalin s jednoduchými molekulami však 
krystalizuje příliš rychle, proto z nich nelze při běžných rychlostech chlazení připravit sklo. 

 Metodami zvyšujícími rychlost tavení lze připravit amorfní kovy ve skelném stavu. Dle 
práce A. Duveze a M. Pietrowskeho se kapka roztaveného kovu o hmotnosti kolem 100 mg 
vstřikuje rychlostí 300 m.s-1 na širokou měděnou destičku. Jedna z dalších metod přípravy 
amorfního kovu využívá prudkého stlačení kapičky roztaveného kovu mezi dvěma kovovými 
bloky. Chladící kapacity těchto metod se pohybují mezi 105 – 108 K.s-1. [1] 

2.2.2 Oxidová skla 

Základ u tohoto typu skel tvoří sklotvorné oxidy. Ty mají schopnost tvořit v kapalném 
stavu sítě nebo řetězce a jsou tvořeny molekulami složitějších tvarů. Říká se jim síťotvořiče. 
V kapalném stavu se tyto látky projevují vysokou viskozitou. Mezi nejzákladnější patří SIO2, 
B2O3 a GeO2. Od sklotvorného oxidu je pak odvozena i třída skla (křemičitanové, borité, 
atd.). Velmi rozšířená skla jsou skla obsahující zároveň dva nebo i tři sklotvorné oxidy.  

Vedle síťotvořičů obsahují oxidová skla také modifikátory skelné sítě. K modifikátorům se 
řadí oxidy alkalických kovů, jejich zemin a některých kovů (Pb). Vycházíme-li z polymerní 
představy skla, mají tyto modifikátory skelné sítě funkci rozvolňovat strukturu tím, že 
rozrušují příčné vazby ve skelné síti. Takto lze výrazně snížit viskozita skla. Další funkcí 
modifikátorů je vyrovnání nadbytečného negativního náboje skelné sítě, daného množstvím 
kyslíkových iontů v ní obsažených. 
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Význam sklotvorných oxidů ve skelné síti byl vysvětlen W. J. Zachariasenem. Stavební 
strukturou oxidových skel je kladně nabitý ion sklotvorného oxidu křemíku, boru atd., který je 
obklopen ionty kyslíku tvořící koordinaci [SiO4]

-4 [BO3]
-3 a podobně. [5] 

 

Obr. 2. Síťová struktura Si ve skle  

Základní stavební struktura křemičitého skla je zobrazena na obr. 1. Mnohostěny tvořené 
zmíněnými koordinacemi jsou v pevných látkách nebo kapalinách vzájemně propojeny. 
Jestliže ve své skelné struktuře obsahují můstkové kyslíky, mohou vytvářet řetězce.  

2.2.3 Výroba oxidových skel 

Hlavní fází výroby skla je tavení sklářského kmene při vysoké teplotě a vytvoření 
skloviny. Sklářský kmen je homogenizovaná směs sklářských surovin. Nejdůležitější 
surovinou je sklářský písek, složený z SiO2. Bod tání samotného sklářského písku je vysoký, 
proto se přidávají tavidla schopná snížit tavící teplotu. Nejběžnějšími tavidly ve skle jsou oxid 
sodný a oxid draselný, ty se přidávájí do sklářského kmene jako uhličitany. Pro zpevnění 
strukturní mřížky skla se přidávají oxidy kovů jako je CaO, Al2O3, MgO nebo B2O3 zvyšující 
odolnost skla proti vodě.  

Tavení lze rozdělit do několika fází. 

• Tvorba silikátů, nejdůležitější reakce v pevné fázi, končí při teplotě 800 – 900 °C 
 Sklářský písek se taví s oxidem sodným za vzniku silikátů. 

• Vznik skloviny a její reakce se zbytky nezreagovaných zrn sklářského písku při 
teplotách 1100 – 1400°C. Dochází k úplnému roztavení všech surovin sklářského 
kmene. 

• Čeření a homogenizace skloviny, teploty dosahují až 1600 °C.   
Ve sklovině se vytvářejí bubliny plynů, vznikajících z reakcí (obvykle CO2). 
Zvýšením teploty dochází ke snížení viskozity a stoupání plynů k hladině roztavené 
skloviny, dále se přidávají čeřidla. 

• Sejití skloviny, teplota se snižuje o 300 – 400°C , tak je dosažena správná viskozita 
pro další úpravu skla. To podléhá dočeření zpětným rozpouštěním malých bublinek 
nevyčeřených plynů do skloviny. [2] 

 
Objem taveniny je téměř poloviční vůči objemu vsázky, to je způsobeno únikem plynů 

během tavení a zároveň eliminací vmezeřených prostor ve sklovině. Jako čeřidlo se používá 
síran sodný, jenž se ve skle rozkládá na oxid sodný, plynné oxidy síry a kyslík. Vzniklé 
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bubliny plynu absorbují menší bubliny ve sklovině a stoupají nahoru, tím se sklo zbavuje 
ostatních plynů a stává se transparentní. 

Proces tavení probíhá ve sklářských pecích, které jsou navrženy tak, aby v nich vznikající 
sklovina zůstávala co nejvíce homogenní. Limitujícím faktorem ovlivňujícím celkovou dobu 
tavení skla je rozpouštění zrn písku, které zůstávají v tavenině po proběhnutí rozkladných 
reakcí s alkalickými uhličitany. Platí, že čím menší jsou zpracovávaná zrnka křemičitého 
písku, tím menší je energie na vytavení jednoho kilogramu skla. [4]  

 

2.2.3.1 Zachariasenovy podmínky pro sklotvorné oxidy 

Zachariasen v popisu energetické a strukturní bilance skla vycházel z teorie, že síly mezi 
atomy v oxidovém skle mají být podobné nebo stejné, jako síly působící mezi atomy 
v krystalu. Důvodem pro toto tvrzení jsou podobné mechanické vlastnosti skelného a 
krystalického stavu sklotvorných oxidů. Mřížka skla tvořená zesíťovanou strukturou 
sklotvorných oxidů obsahuje nekonečně veliký počet atomů, mezi nimiž neexistuje vzájemná 
strukturní podobnost. Tato neuspořádanost vede k velké pevnosti vazeb A – O, kde A je 
označení pro sklotvorný oxid.  Při bilanci vnitřní energie skla je zřejmé, že díky neuspořádané 
mřížce bude vyšší, než vnitřní energie krystalu. Struktura sklotvorného oxidu ve skle lze 
odvodit na základě povahy kyslíkových polyedrů, které jej tvoří a ze způsobu vzájemného 
propojení těchto polyedrů.  Typ polyedrů je dán počtem atomů kyslíku, které obklopují 
kationt sklotvorného oxidu. Rozlišujeme pak trojůhelníkové, tetraedrické a oktaedrické 
polyedry. Rozdíl mezi krystalickou a skelnou formou látky je v tom, že ve skelné formě látky 
se mění orientace spojených polyedrů, kdežto v krystalové formě je tato orientace zachována 
v celé struktuře. [5] 

 

Pro strukturu sklotvorného oxidu pak ve skle platí: 

• Atom kyslíku nemůže být vázán s více než dvěma atomy A  

• Počet atomů kyslíku obklopující atom A může být 3, 4 nebo 6 

• Kyslíkové polyedry nemají společné hrany a plochy, avšak vrcholy 

• Nejméně tři vrcholy polyedru musí být společné  
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Obr. 3. Různá uspořádání skelné sítě oxidu křemičitého 

Struktura skla na základě Zachariasenových podmínek je znázorněna na obr. 2 
znázorňujícího tři různé modifikace oxidu křemičitého. [5] 

2.2.3.2 Stevelsovy strukturní parametry 

Na Zachariansenovu teorii o struktuře skla navazují Stevelsovy strukturní parametry. 

Podle něj je potřeba k fyzikálnímu popisu skla zavést čtyři veličiny: 

• X – střední počet nemůstkových kyslíkových atomů na polyedr 

• Y – střední počet můstkových atomů kyslíků na polyedr 

• Z – střední počet všech kyslíků na polyedr, tj. vlastně střední koordinační číslo 
síťotvořiče 

• R – poměr celkového počtu kyslíků k celkovému počtu síťotvořičů ve skle. 

 

Při vyjádření X a Y z těchto vztahů plyne: [1] 

 X = 2 R – Z  Y = 2 Z – 2R  

Velký význam při posuzování vlastností skla má parametr Y. Bylo zjištěno, že řada 
základních fyzikálních vlastností skel závisí pravě na něm. Čím je Y menší, tím je stavba 
skelné sítě volnější. Rozvolněnost struktury se pak projevuje růstem teplotní roztažnosti skla, 
poklesem viskozity a změnou elektrické vodivosti. Z výše uvedených vztahů je patrné, že 
s rostoucím počtem nemůstkových kyslíků ve skle klesá hodnota parametru Y. Hodnota 
parametru Y lze přímo ovlivňovat podílem kovových oxidů ve skle. Parametr Y je tím menší, 
čím je větší obsah těchto oxidů v tavenině. Vzniká uspořádání skelné sítě (–Si–O–), kdy 
v některých místech struktury jsou můstkové kyslíky nahrazeny nemůstkovými. [2] 

2.2.4 Struktura skelného stavu 

V současnosti byly podány důkazy o tom, že sklo, které se zdá být homogenní, se ve 
skutečnosti skládá z oblastí malých rozměrů odlišných ve své struktuře. Velikost těchto 
nehomogenit je v rozmezí 0,01 – 0,1 µm. Princip vzniku těchto oblastí není dosud znám, 
obecně se dohaduje o tom, že tyto nehomogenity vznikají již v kapalném stavu, ve kterém se 
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ve sklovině vytvářejí určité fáze. Velkou změnu do této oblasti přineslo poznání 
nemísitelnosti stavu kapalina – kapalina. Důkaz o tomto přineslo souhrnné experimentální 
studium vlastností a struktury skla elektronovou mikroskopií a metodou elektromagnetického 
rozptylu. 

Průběh fázové separace je dobře znám vzhledem k dvěma experimentálním veličinám, 
teplotě a složení. Teoretickými a experimentálními modely bylo prokázáno shlukování částic 
a pozdní stádium hrubnutí. Vedle vysoce neuspořádaných oblastí ve skle tak existují i oblasti 
s větším pořádkem ve struktuře. Tyto oblasti mají obvykle malé rozměry a jsou z velké části 
tvořeny degenerovanou krystalickou mřížkou. Označují se jako skelné krystality. 
S rozdělením uspořádanosti ve skle se také objevuje rozdělení chemického složení. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Struktura skla dle Poraj-Košice  

Situaci znázorňuje obr. 4, který představuje strukturu binárního sodno-křemičitého skla  
tzv. Ruské školy vedené E. A. Poraj-Košicem. 1 – krystalické oblasti, 2 – uspořádané oblasti 
s nasycenými oxidovými můstky, 3 – části skelné sítě, 4 – volné prostory ve skelné síti spolu 
s příměsovými ionty kovových oxidů. [6] 

 Proti ruské škole a struktuře skla vysvětlené Poraj Košicem stojí Stevelsův popis kdy různé 
oblasti ve skle nemohou mít velký rozdíl v chemickém složení. Oba popisy skla jsou 
podporovány změnami skla po ozáření gama paprsky  
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Při ozáření rentgenovým zářením jeví některá skla nehomogenní, některá pak homogenní 
zčernání. Homogenní zčernání podporuje Stevelsův popis skla, zatímco heterogenní záření je 
důkazem pro popis skla E. A. Poraj-Košicem. Dá se říci, že ve skle jsou oblasti různého 
charakteru, jak je naznačeno na obr. 3, což je experimentálně potvrzeno  
tzv. jevem odmísení. [1,2] 

2.2.5 Odmísení ve sklech 

Odmísení skla lze definovat jako rozdělení amorfní homogenní fáze na více fází stejného 
fyzikálního stavu, avšak odlišného složení. Jev odmísení skla byl poprvé pozorován u skla 
typu Vycor, kde bylo bráno jako výjimečná vlastnost tohoto typu skla. Do té doby byla skla 
považována za homogenní izotropní hmotu. Objevem skelně krystalických hmot a procesu 
nukleace ve skelných materiálech se ukázalo, že mnohá skla není možné považovat za 
homogenní. [2] 

Na některých sklech lze projevy odmísení sledovat elektronovým mikroskopem, na jiných 
typech je potřeba nejprve sklo tepelně zpracovat, aby došlo k jeho odmísení. Jedna 
z podmínek pro odmísení skla je, že volná energie dvou od sebe odlišných fází je nižší než 
volná energie původní homogenní fáze. 

Toto vysvětluje práce Levina a Blocka. Podle nich původ odmísení spočívá v soutěži 
sklotvorných a modifikujících kationtů o kyslíkové ionty, kdy segregací do oddělených 
oblastí může modifikující kationt dosáhnout lepší nebo úplné koordinace nemůstkových 
kyslíků. Když má kationt malou sílu, není schopen dosáhnout hromaděním kyslíků kolem 
sebe změny původní taveniny a dominuje homogenní fáze. V opačném případě dochází 
k separaci fází bohatých na modifikující kationt a na oblasti o kationt ochuzené. [7, 8] 

Separace fází byla nalezena ve všech binárních systémech alkalických boritanů, 
v ternárních systémech byla separace fází sledována např. u systému  
Na2O – B2O3 – SIO2 . [9] 

Ve sklech rozeznáváme podle teploty stabilní odmísení, tedy odmísení nad teplotou 
liquidus, tzv. makrolikvaci a dále nestabilní odmísení pod teplotou liquidus, tzv. mikrolikvaci. 
Rozdíl mezi oběma stavy je v tom, že při makrolikvaci, která obvykle probíhá při nízké 
viskozitě skla, dochází ke shlukování kapiček ve větší celky. Při mikrolikvaci je viskozita 
podstatně větší a proces shlukování kapiček jedné fáze podstatně pomalejší. Kapičky 
odlišného složení se vylučují z tzv. matrixu – spojité homogenní skelné fáze. [2] 

2.2.6 Chyby ve struktu ře skla 

Chyby ve skelné struktuře vznikají a mají podobný charakter s chybami ve strukturách 
krystalů. Mohou být rovinné (hranice mikroheterogenních fází), ale také čárové a bodové. 
Největší význam je přikládán chybám bodovým. 

 V krystalové mřížce existují vakance a intersticiální (vmezeřené) atomy. Jinými chybami 
pak jsou příměsové atomy. Přes složitou a nepravidelnou strukturu skelného stavu lze s velmi 
velkou přesností použít při popisu chyb ve skelné síti popis odpovídajících poruch 
v krystalové mřížce.  
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Podle uspořádání chyby dělíme na: 

• Kyslíkové vakance, kdy ve struktuře skla chybí iont kyslíku. 

• Intersticiální chyby, kdy ve struktuře naopak jeden či dva ionty kyslíku přebývají, 
dá se rozumět jako nahrazení můstkového kyslíku dvěma nemůstkovými. 

• Příměsové chyby, kdy se do velkých mezer skelné sítě dostane kovový iont, 
příměsový atom či modifikátor skelné sítě. 

Tyto chyby se mohou vedle sebe vzájemně vyskytovat, existuje tedy 8 možností jejich 
kombinace. [1] 

2.2.6.1 Fyzikální projevy chyb ve skelné síti 

Pro důkazy existence chyb ve sklech se používají nejvíce metody fyzikální, kdy tyto 
metody nahrazují velmi nepřesné metody chemické. Nejčastěji se jedná o optická absorpční 
měření a paramagnetickou, nebo-li spinovou rezonanci. Některá skla však mohou vykazovat 
takové chyby, které nejsme schopni detekovat ani těmito metodami. Jedná se především o 
příměsová kovová skla s velkým obsahem kovových oxidů. U těchto skel lze využít ozařování 
několika druhy záření: UV, rentgenové a gama.  

Nejčastější chybou ve výše zmíněných sklech je absence můstkových kyslíkových iontů. Po 
ozáření těchto skel se takové chyby projevují absorpcí světla závislé od druhu alkalického 
iontu. Absorpce probíhá u nepárových elektronů a zároveň u nepárových děr. Vlivem ozáření 
je odtrhnut elektron nebo iont kyslíku. Tato reakce je vratná a při vhodném ozařování či 
tepelné temperaci zabarvení vymizí. Za nízkých teplot však mohou mít barevná centra 
dlouhodobé trvání. [1] 

2.2.7 Přítomnost vody ve skle 

V roztavené sklovině dochází k vazbě plynů nad její hladinou. Hlavními plyny obvykle 
přítomnými ve skle jsou H2O, CO2, SO2, O2 a N2. Z těchto má prokazatelně negativní vliv 
vodní pára, která je v pecní atmosféře téměř vždy přítomná a prostupuje do struktury skla ve 
formě hydroxidových skupin.  

Voda rozrušuje skelnou mřížku reakcí s vazebnými kyslíky, náležejícími do skelné sítě. 
Výzkumy různých druhů křemičitých skel ukázaly, že narušení skelné sítě vazbou OH skupin 
způsobuje pokles molární refrakce, viskozity a hustoty skla a vzrůst tepelné roztažnosti. 
Zároveň dochází k vytvoření koncentračního gradientu hydroxidových skupin od povrchu 
dovnitř roztavené skloviny. [10] 

 Průběh chemické reakce vazby OH skupin do skelné sítě lze zjednodušeně zapsat jako 
rovnici: 

≡Si-O-Si≡ + H2O → 2 SiOH [11] 

Při reakci tedy dochází k praskání Si–O vazeb a vzniku vazeb Si-OH.  
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Rovnovážná konstanta procesu lze ve zjednodušeném případě psát:  

 

 

 

Kde pH2O je parciální tlak vodní páry.  

Z chemické reakce vyplývá, že vlivem vazby vody dochází k podstatným změnám ve 
struktuře skla. Množství rozpuštěné vody narůstá exponenciálně s teplotou, přímo úměrně 
s aktivitou kyslíkových iontů ve skelné mřížce a je přímo úměrné druhé odmocnině 
parciálního tlaku vodní páry nad roztavenou sklovinou.  

2.2.7.1 Vaznost vody ve skle 

Vliv na vaznost vody ve sklovině má i její složení. Silné pole alkalických kationtů 
deformuje elektronový mrak v okolí kyslíkového iontu a zeslabuje vazbu mezi křemíkem a 
kyslíkem. Zeslabení vazby má při zvyšování teploty za následek zvýšenou vaznost OH skupin 
do skelné sítě. Tento efekt je pak větší u malých kationtů se silnějším elektrostatickým polem. 
Iont se silným polem je například Li+ , ostatní alkalické kovy (Na+, K+, Cs+) se jeví jako ionty 
se slabším elektrostatickým polem. U velkých alkalických iontů přítomných ve skle dochází 
zvyšováním teploty naopak k zmenšení rozpustnosti vody ve sklovině. To je vysvětleno 
pohybem iontů do energeticky výhodnějších poloh než v případě vazby ≡Si–OH. V těchto 
polohách jsou ionty obklopeny větším počtem kyslíkových iontů a vazby ve skelné síti se již 
neporušují. [10] 

OH skupiny se ve skle s okolním prostředím vážou vodíkovými můstky. Vibrace těchto 
vazeb způsobuje absorpci infračerveného záření. Podle Lambert-Beerova zákona lze pak 
měřit množství vody ve skle. Situaci ilustruje obrázek 5.  

Obr. 5. Strukturní obraz křemičité mřížky ve které je vázána voda  
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Existují tři různé druhy vazeb hydroxidových skupin ve skle [12] 

• 2,9 · 10-10 m – volné OH skupiny 

• 2,65 · 10-10 m – vodíkové můstky mezi křemíky 

• 2,55 · 10-10 m – velmi silné vodíkové můstky mezi tetraedry 

 

2.2.7.2 Odstranění vody ze skloviny 

Voda se ve skle vyskytuje v množství do 0,5 mol % v ternárním  
diagramu Na2O, SiO2 a CaO. Zároveň byla zjištěna řada oxidů kovů alkalických zemin, 
s jejichž přítomností ve skle klesá rozpustnost vody. [13] 

Mg > Ca > Sr > Ba   

Pro odstranění vody ze skloviny může být použito několik postupů: 

• Extrakční způsob 

• Probublávání skloviny suchým plynem 

• Přidání fluoridu ke vsázce. 

Různé způsoby odstranění vody ze skloviny byly námětem práce Adamse. Z jeho práce 
vyplývá, že přidáním 5% fluoridu alkalického kovu ke vsázce a poměrně nízké teploty  
(750 – 1000°C) se v řádu několika hodin vytvoří rovnováha mezi kapalinou a směsí plynů 
přítomnou nad ní. [14]  

Vlhkost má na sklo vliv i v případě jeho stárnutí. Kombinace vlhkosti a přítomnosti oxidu 
uhličitého může mít nevratný účinek na sklo. U právě vytaveného sodnosilikátového skla 
dochází při kontaktu s atmosférickými podmínkami ke vzniku defektů na jeho povrchu. 
Během několika minut po vytavení dochází při vystavení atmosféře na povrchu těchto skel ke 
změnám v povrchové struktuře pronikajícím až do hloubky 6.10-8 m. [15, 18] 

Proces zvětrávání sodnosilikátového skla vystaveného zvýšené atmosférické vlhkosti a 
běžným koncentracím CO2 je znám poměrně dlouhou dobu. Na povrchu skla dochází k reakci 
oxidu uhličitého s oxidem sodným obsaženým ve skle. Vzniká pak vrstvička uhličitanu 
sodného. Další reakcí je formování NaOH při reakci skla s vodou. Reakce lze zjednodušeně 
zapsat: 

Na2O +H2O → 2NaOH 

Na2O + CO2 → Na2CO3 [16, 17] 
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2.3 Alkalicko – boritá skla 

Boritá skla jsou oxidová skla obsahující jako částečnou náhradu oxidu křemičitého  
oxid boritý. Ten se do sklářského kmene přidává nejčastěji jako kyselina  
trihydrogenboritá  H3BO3. Při tavení se kyselina rozpadá na oxid boritý a vodu. Vlastnosti 
oxidu boritého přitom kolísají vzhledem ke stupni jeho odvodnění. Dokonce i po devatenácti 
hodinách zahřívání taveniny oxidu boritého na teplotu 1200°C zůstává v tavenině  
0,127 % hmotnostních vody. Vzhledem ke své hygroskopičnosti nenachází samotný B2O3 
uplatnění. Vzdušná vlhkost jej rozrušuje a ve vodním prostředí dochází k jeho rozpouštění. 
Při spojení s dalšími oxidy např. Al2O3 a SiO2 lze z B2O3 získat relativně stálá boritá skla. 

B2O3 je jediným oxidem, který tvoří skla pohlcující pomalé neutronové záření, tzv. tepelné 
neutrony, tyto skla jsou používány v procesech vitrifikace radioaktivního odpadu. S jeho 
přídavkem se navíc snižuje teplota tavení skla. [2] 

2.3.1 Anomálie alkalicko boritých skel 

Boritá skla mají zvláštní vlastnost, že při přidávání malého obsahu kovového oxidu 
nevzniká zpočátku iont kyslíku jako nemůstkový iont. Dochází totiž ke změně koordinace 
boru z původní koordinace [BO3]

1- s trojúhelníkovým uspořádáním, na čtyřstěnnou 
koordinaci [BO4]

4-, ve které jsou všechny kyslíky můstkové. U takového skla pak dochází 
místo rozvolnění struktury k jejímu zpevnění. Zároveň se zcela opačně mění všechny 
fyzikální vlastnosti těchto skel. Podíl boru s tetraedrickou koordinací ve skle vzrůstá až do 
koncentrace 33–43 mol % alkalického oxidu. Při dalším zvyšování koncentrace alkalického 
oxidu pak množství tetraedrů boru klesá a pro podíl 70 mol% alkalického oxidu je toto 
množství nulové. Souhrn výše zmíněných projevů je nazýván anomálie oxidu boritého. [1, 2] 

Lze tedy nalézt faktory omezující síťování boritého skla: 

• Každá trojúhelníková koordinace souvisí pouze s jedním čtyřstěnem 

• Čtyřstěny spolu navzájem nesouvisí, na čtyřstěn připadají nejvýše čtyři trojúhelníkové 
konformace boru. 

Nejvyšší hodnota parametru Y je pro skelnou síť, která je tvořena čtyřstěny a trojúhelníky 
v poměru 4:1 kde jsou všechny kyslíky můstkové. Tomu odpovídá složení skla 16,7 mol% 
alkalického kovového oxidu a 83 mol%  B2O3. Ve struktuře skla Simax alkalické oxidy 
(Na2O, K2O) funkčně zajišťují kyslík pro Al2O3 a B2O3 k převodu na tetraedry. Tento vztah je 
vyjádřen koeficientem φ vyjádřeným v molárních procentech: 

 

[1,2] 
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2.4  Výroba mikromanipula čních nástroj ů  

Mikromanipulační nástroje, jejichž korozivnost je obsahem mé práce, jsou vyráběny 
tažením v tažičkách kapilár z komerčně dodávaných ultra tenkých kapilár. Výrobou těchto 
mikromanipulačních nástrojů se zabývá firma Microtech IVF s.r.o. Nástroje slouží jako 
jednorázové pomůcky při buněčné manipulaci v procesu mimotělního oplodnění. V příloze 
číslo 1 jsou obrázky pipety ICSI.  

Pro výrobu nástrojů je dlouhodobě užíváno tenkých kapilár ze skloviny Simax vyráběné 
firmou KAVALIERGLASS, a. s. Před časem byla nalezena další alternativa ke kapilárám ze 
skla Simax, jíž jsou kapiláry ze skla typu Pyrex  s označením Corning 7740 identického se 
sklem Schott 8830. Tyto kapiláry jsou vyráběny firmou Sutter instruments. Oba typy skel jsou 
borosilikátová skla s příměsí Al2O3 a s velmi podobnými vlastnostmi. 

U vyrobených mikromanipulačních nástrojů se sporadicky a zcela nahodile vyskytují jevy 
bránící jejich použití. Jedná se zejména o vysrážení vlhkosti uvnitř nástrojů bez zjevné 
příčiny. Mikromanipulační nástroje jsou vyráběny v podmínkách téměř sterilního 
bezprašného prostředí s kontrolovanou atmosférou. Po vytažení jsou nástroje v tomto 
prostředí zabaleny do hermeticky uzavřených obalů a pak jsou ozařovány na gama zdroji za 
účelem jejich sterilizace. Přestože je celý proces monitorován z hlediska fyzikálních 
parametrů nepodařilo se zatím příčinu těchto nahodilých jevů odhalit.  

2.5 Vlastnosti skel 

Sklo SIMAX vyráběné firmou firmou Kavalier, a. s. je typ čirého alkalicko-
borosilikátového skla, které odpovídá požadavkům dle mezinárodního standardu ISO 3585  
Boritokřemičité sklo 3.3. Je využíváno v aplikacích, kde jsou kladeny vysoké požadavky na 
tepelnou a chemickou stabilitu výrobků a také stabilitu vůči látkám nebo přípravkům tyto 
látky obsahujícím, hlavně v potravinářském, chemickém a petrochemickém průmyslu či 
energetice. [19] 
 

Druhý typ skla Corning 7740 je podle standardu ASTM Standards 3.1.2 alkalicko-boritým  
sklem třídy 1 A. [20] 

Výrobky se sklovin tohoto typu jsou dostatečně homogenní, mají hladký a neporézní 
povrch, jsou dokonale průhledné, katalyticky neutrální a odolné vůči korozi i při dlouhodobé 
zátěži.  

2.5.1 Chemické a fyzikální vlastnosti 

Skla jsou vysoce odolné vůči chemickému působení vody, neutrálních a kyselých roztoků, 
kyselinám a jejich směsím, chlóru, brómu a organickým sloučeninám. Chemickou odolností 
překonávají většinu kovů a ostatních materiálů. V důsledku účinků vody uvolňuje sklo jen 
malé množství většinou jednomocných iontů. Fluorovodík, horká kyselina fosforečná a 
alkalické roztoky sklo napadají v závislosti na koncentraci a teplotě. 
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Tabulka 1. Chemické složení skla Simax 

SiO2 B2O3 Na2O + K2O AL2O3 

80,6 13 4 2,4 

Tabulka 2. Chemické složení skla Corning 7740  

SiO2 B2O3 Na2O + K2O Al2O3 

80,6 13 4 2,3 

 

Tabulka 1. a 2. zahrnuje chemické složení obou typů skel podle hmotnostních procent  
[19, 20] 

 

Tabulka 3. Odolnost skla Simax [19] 

Voda při teplotě 98°C Podle ISO 719 HGB 1 

Voda při 121°C Podle ISO 720 HGA 1 

Kyseliny Podle ISO 1776 1 

Vodné roztoky alkálií Podle ISO 695 A2 nebo lepší 

 

Tabulka 3. uvádí odolnosti skla Simax proti některým kapalinám včetně odpovídajících 
norem hodnocení dle ISO.  

Vysoká tepelná odolnost obou typů skel proti náhlým změnám teploty je dána nízkým 
koeficientem lineární teplotní roztažnosti. To má za následek nižší teplotní gradient na stěně 
výrobku a jeho vyšší odolnost. V důsledku mechanické vady však může být tepelná stálost 
výrobku podstatně snížena.  

Vybrané fyzikální a optické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 4. pro sklo Simax a  
v tabulce 5. pro sklo Corning 7740.  
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Tabulka 4. Fyzikální a optické vlastnosti skla Simax [19] 

Střední koeficient lineární tepelné roztažnosti 

α (20°C; 300°C) 

 

3,3.10-6K-1 

Teplota měknutí skla 825°C 

Nejvyšší krátkodobý povolený pracovní 
rozsah 

500°C 

Hustota ρ při teplotě 20°C 2,23g.cm-3 

Modul pružnosti E 64.103MPa 

Tepelná vodivost λ (20 až 100°C) 1,2W.m-1.K-1 

Index lomu světla nd 1,473 

Tabulka 5. Fyzikální a optické vlastnosti skla Corning 7740 [20] 

Střední koeficient lineární tepelné roztažnosti 

α (20°C; 300°C) 
3,3.10-6K-1

 

Teplota měknutí skla 821°C 

Nejvyšší krátkodobý povolený pracovní 
rozsah 

515°C 

Hustota ρ 2,23g.cm-3 

Modul pružnosti E 62,7.103MPa 

Tepelná vodivost λ  20°C 1,14W.m-1.K-1 

Index lomu světla nd 1,474 

Oba typy skel jsou čiré a průhledné. Nedochází k žádné podstatné absorpci světla ve 
viditelné části spektra. Sklo je rovněž propustné i pro UV záření, díky této vlastnosti lze 
výrobky použít pro fotochemické reakce. Optická propustnost v závislosti na tloušťce stěny 
pro sklo Simax je znázorněna na grafu 1. [19] 
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Graf 1. Optická propustnost skla Simax  

2.6 Expozice skla gama zá ření 

2.6.1 Gama záření obecn ě 

Gama záření pochází z jader atomů a je produkováno při radioaktivním rozpadu řady 
přirozených i umělých radioizotopů. Jedná se o elektromagnetické záření s vysokou energií 
vyznačující se ionizačními účinky na své okolí. Energie fotonů se pohybuje  
v řádech 105 – 107 eV. Velmi často toto záření doprovází alfa nebo beta záření vznikající při 
radioaktivním rozpadu. Gama záření má ze všech typů rozpadového radioizotopového záření 
největší prostupnost hmotou, což je dáno jeho elektromagnetickou nekorpuskulární formou. 
[21] 

 Když jádro radioizotopu vyzáří částici alfa nebo beta, může se nově vzniklé jádro rozpadové 
řady radioizotopu nacházet v tzv. excitovaném stavu. Do nižšího energetického stavu pak 
může přejít vyzářením fotonu gama záření. Pro produkci gama záření se při jeho aplikacích 
nejčastěji využívá děj záporného beta rozpadu radioizotopu kobaltu 60Co jenž probíhá podle 
následujících rovnic: [21, 22] 

 60Co → 60Ni* + e- + νe   

 60Ni* → 60Ni + γ 

Gama záření se používá při sterilizaci jednorázových pomůcek převážně ve zdravotnické 
praxi. Díky vysoké prostupnosti materiály a ionizačním účinkům na hmotu gama záření 
efektivně inaktivuje zárodky na předmětech různých tvarů, tloušťky či konzistence. Navíc je 
zaručena stejnosměrná sterilizace materiálu ve všech vrstvách. Takto sterilizované předměty, 
které byly před ozařováním uzavřeny do hermetických obalů, mají sterilitu zajištěnou po dobu 
životnosti hermetického obalu. [ 23, 24] 
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Obecně se při ozařování gama zářením používá jako jednotka absorbované dávky záření  
1 Gray. Mezinárodně stanovená sterilizační dávka je 27 kGy. Minimální sterilizační dávka je 
25 kGy.  

2.6.2 Interakce gama zá ření s hmotou 

Obecně lze říci, že gama záření interaguje s hmotou podle tří hlavních principů: 

• Fotoelektrický jev – při tomto jevu interaguje vyzářený foton gama záření 
s elektronem v blízkosti jádra, který na sebe naváže veškerou energii záření fotonu a 
uvolní se z atomu. Následně dochází k přeskokům vnitřních elektronů atomu a 
uvolní se další elektrony s menšími energiemi, tím se prakticky celá energie fotonu 
přemění na energii elektronů a vznikne ionizovaný atom a molekula.  

• Comptonův jev – tento jev se týká fotonů s energií větší než 10 keV. Dochází 
k interakci fotonů s elektrony v atomovém obalu. Část energie fotonu se přenáší na 
elektron jako kinetická složka energie, zbytek zůstává v podobě energie fotonu, 
který se po srážce s elektronem pohybuje změněným směrem a s menší energií. 
Takto vzniklé elektrony a fotony se nazývají Comptonovými a jsou zodpovědné za 
absorpční a rozptylový zeslabovací faktor. 

• Vznik elektron – pozitronového páru – uplatňuje se pro fotony s energií vyšší než 
1,02 MeV. V poli jádra atomu může nastat při srážce s takovým fotonem přeměna 
na elektron - pozitronový pár. Následnou anihilací pozitronu vznikají kvanta gama 
záření s energií 0,51 MeV, která unikají. [22] 

2.6.3 Účinky gama zá ření na sklo 

Fotony gama záření zasahují poměrně hluboko do skla i při malé intenzitě jejich působení. 
Jejich vlivem se ve sklech vytvářejí barevná centra vznikající uvolňováním elektronů. 
V nejjednodušším případě tento děj způsobuje chemické pochody oxidačně redukční povahy. 
To se projevuje zejména tehdy, jsou-li ve skle přítomny polyvalentní ionty – ionty prvků, 
které se ve svých sloučeninách mohou vyskytovat v oxidačním čísle vyšším než jedna (Ca, 
Al, Mg). [25] 

Škodlivé působení vysokoenergetického gama záření zahrnuje řadu změn vlastností skel 
včetně změn chemických, mechanických, optických, atd. Celkově můžeme radiační změny 
rozdělit na dvě skupiny: 

• Vliv ionizujícího záření – Pro sklo jako nevodič je toto záření více škodlivé než pro 
vodivou hmotu. Elektrony, které jsou uvolňovány ionizací mohou být zachyceny 
v různých mřížkových chybách skla za vzniku permanentních nebo jen dočasných 
změn ve struktuře skla. 

• Defekty vzniklé posunem atomů - Při nich jsou atomy nebo ionty posunovány ze 
svých rovnovážných poloh do poloh intersticiálních, přitom nastane energetická 
změna stavu jejich elektronů. Opustí-li iont svoji rovnovážnou polohu, působí 
prázdné vakance na elektrony tak, jako by měly tyto vakance kladný náboj. 
Elektrony, které se vlivem záření ve skle uvolňují, se zde zachytí a vznikne centrum 
s typickou absorbcí vlnového spektra. Když se absorpce tohoto centra nachází ve 
viditelné oblasti spektra, vzniká barevné centrum. [26] 
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2.6.3.1 Změna optických vlastností při ozařování 

Důkazem změn ve struktuře jsou změny optických a strukturních parametrů skel.  

 V křemičitých sklech jsou změny absorpce spektra způsobeny celkem třemi specifickými 
poruchami: 

• Centrum nevazebného kyslíku – struktura lze popsat:  ≡ Si–O*  

• E centrum – struktura lze popsat: ≡ Si*  

• Peroxyradikálové centrum – vznikne odtržením vazebného kyslíku od síťotvořiče  
schéma je následující: ≡ Si–O–O*  

• Chyby vzniklé zachycením elektronů 

Kde znak ≡ znázorňuje tři vazby s ostatními kyslíky ve skelné síti a znak * symbolizuje 
nepárový elektron.  

Nevazebné kyslíky ve struktuře se projevují absorpcí záření při 620 a 440 nm. Tzv. E 
centra mají maximum své absorpce při 215 nm a chyby vzniklé zachycením elektronů 
absorbují záření při vlnové délce 260 nm. Intenzita vzniklého zabarvení skla není dána pouze 
typem záření, ale také ionizující energií záření a jeho radiační dávkou.[26] 

2.6.3.2 Změna fyzikálních vlastností při ozařování 

Je známo, že ozařování skla může způsobit změnu ve fyzikálních vlastnostech skla jako je 
změna v hustotě. Podrobný popis těchto změn nebyl nikdy dost dobře prozkoumán. Jev 
smrštění skla při ozařování je univerzální, v závislosti na dávce záření dochází ke zvýšení 
hustoty skla a jeho křehnutí vlivem vnitřního pnutí, které je ozařováním indukováno.   

Smrštění skelného oxidu křemičitého obecně závisí na dávce záření podle následujícího 
vztahu: 

 

cDA´=∆
ρ
ρ

 

Kde  A´ a c jsou konstanty a D je absorbovaná radiační dávka. [27] 

 Po ozáření gama zářením si zachovává tetraedr SiO4 svůj tvar. Podstatné změny se však 
objevují u vazebných úhlů Si–O–Si. Při pokojové teplotě je sklo v nerovnovážném stavu a 
přebytek energie je uschován v těchto vazbách. Defekty ve struktuře vzniklé ozařováním 
způsobují, že může docházet k přeuspořádání těchto vazeb a k relaxaci struktury skla. 
Relaxační proces ve skle uvolňuje přebytek energie, dochází ke snížení pevnosti vazby  
Si–O–Si a jejímu rozšiřování, doprovázenému štěpením vazby. Také dochází ke změně 
vazebných úhlů v neuspořádané struktuře skla a ke smrštění skla. [27] 

Při ozařování skla však byl pozorován i opačný efekt, kdy dochází naopak k expanzi a 
zvětšování objemu. Toto se projevuje u křemičitého skla s obsahem OH skupin ve struktuře 
skla, pak dochází prvotně k jeho expanzi a následnému smrštění teprve při vyšších dávkách 
záření. [28] 

Některé studie však naznačují, že v borosilikátovém skle nedochází po ozáření běžnými 
sterilizačními dávkami k žádným podstatným změnám ve struktuře skla. [29]
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2.6.4 Technologický popis oza řování  

Mikronástroje jsou ozařovány v ozařovně firmy Bioster, a. s. ve Veverské Bitýšce, kde je 
instalována automatická ozařovací linka s nepřetržitým provozem. Jako zdroj gama záření je 
používán radioizotop kobaltu 60Co. Použité zařízení je gama AECL J – 6000 pro průmyslovou 
radiační sterilizaci. [30] 

Výrobní prostory jsou umístěny v hale podléhající požadavkům pro radiační sterilizaci. Dle 
SVP je plocha ozařovny 795 m2, z toho 350 m2 tvoří manipulační prostory a sklad 
nesterilního zboží a 445 m2 tvoří manipulačí prostory, sklad a expedice sterilního zboží.  

Hala ozařovny je tvořená ocelovou konstrukcí s obvodovým pláštěm typu kalofrig 
s kopilitovými stěnami opatřenými průmyslovými nátěry. Vlastní ozařovací kobka je 
monolitickou železobetonovou konstrukcí o síle stěn i stropu 170 cm, vnitřního 
 rozměru 12,5 x 15m a výšce 3 m. Stěny kobky vodního bazénu sloužícího k úschově rámu se 
zářiči v nepracovní poloze jsou obloženy svařovaným pláštěm z nerezového plechu. Pro 
posun kontejnerů uvnitř ozařovací kobky je používán nezávislý pneumatický systém 
s napájením vzduchem z centrální kompresorovny a s vlastním zásobníkem. [30] 

V hale není kontrolované ovzduší, je pouze odvětrávána soustavou ventilátorů. V ozařovací 
kobce je zajištěna dvacetinásobná výměna vzduchu během jedné hodiny. Tím je zajištěno 
dostatečné odvětrávání vznikajícího ozónu, při ozařování. Ty slouží k odvětrávání 
vznikajícího ozónu. 

Ozařované zboží je po celou dobu uloženo ve standardizovaných hliníkových boxech 
určených pro akumulační dopravník RAPTISAN, na konci celého procesu je umístěn 
depaletizátor a automatický regálový paletový zakladač značky MEHNE. 

Dozimetrický systém pro kontrolu dávky záření je v souladu s normou ČSN EN 552:1994. 
Základem tohoto systému je měřič expoziční rychlosti gama záření Jeho kalibrace se provádí 
pomocí standardů, jimiž jsou UV – VIS spektrofotometry. Pro kalibraci je užíván spektrometr 
Specord M–40. [30] 
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Schéma ozařovny včetně průřezu peletou, používanou jako zdroje gama záření je znázorněn 
na obrázku č. 6. [30] 

 

obr. 6. Schéma ozařovny 
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2.7 Chemické lešt ění skla 

Chemické leštění skla slouží ke zkvalitnění povrchu skla a odstranění výstupků a vad, 
běžně se na surovém skle vyskytujících. Odolnost proti kyselinám je u skla dána především 
jeho složením. Skla s vysokým obsahem oxidu křemičitého jsou zpravidla velmi odolná. 
Korozní účinek kyselin na povrchu skla je obdobný účinkům vody, rychlost koroze je 
definována pouze difúzní rychlostí alkalických iontů ze skla do roztoku. Povrch 
korodovaných skel je pokryt vrstvičkou gelu kyseliny křemičité s obsahem SiO2 asi 95%.  
Dochází zároveň k rozpouštění některých dalších složek, jimiž jsou Al3+, nebo Ca2+. [25] 

Z uvedeného vyplývá, že skla s větším obsahem Al2O3 jež jsou odolná vůči vodě, jsou 
v kyselinách naopak více vyluhována.  

Mechanismus působení kyselin na povrch skla probíhá v několika krocích: 

• Narušení vazby mezi alkáliemi a sklotvorným tetraedrem křemíku [ SiO4]4- 

• Vyluhování alkálií a tvorba pasivní vrstvy gelu kyseliny křemičité 

• Omezení pronikání kyseliny k povrchu touto vrstvičkou 

Jedinou kyselinou reagující s vrstvou gelu kyseliny křemičité je kyselina fluorovodíková. 
Proto se také chemicky leští sklo pouze směsmi, tuto kyselinu obsahujícími. [25] 

Leštící lázeň na sklo se skládá ze směsi dvou kyselin. Kyseliny fluorovodíkové a minerální 
kyseliny sírové obvykle v poměru jeden díl kyseliny fluorovodíkové, dva díly kyseliny sírové 
a jeden díl vody. Minerální kyselina se v leštící lázni využívá k rozkladu vznikajících 
nerozpustných fluoridů a fluorokřemičitanů, zároveň také k vázání vznikající vody. [31] 

 Základním procesem v leštící lázni je reakce gelu kyseliny křemičité s kyselinou 
fluorovodíkovou za vzniku fluorokřemičitanových aniontů a vody. Reakce lze napsat 
následující rovnicí: 

SiO2.XH2O + 6HF → (SiF6)
2- + (2+X)H2O + 2H+  

Výsledkem reakce kyseliny fluorovodíkové se sklem je možný vznik fluorokřemičitanů 
alkalických kovů a fluoridů kovů alkalických zemin. Kompletní mechanismus reakcí skla 
s kyselinou fluorovodíkovou za přítomnosti silné H2SO4 však není zcela objasněn. [31] 

2.7.1 Proces nivelizace  

Působení leštící lázně složené z kyseliny fluorovodíkové a kyseliny sírové na povrchové 
vady skla probíhá různou rychlostí. Rychleji se rozpouštějí výčnělky a špičky, zatímco 
v prohlubních se usazuje vzniklý kal složený z nerozpustných síranů, popřípadě bublinek 
SiF4. Tím dochází k procesu nivelizace, zmenšení povrchových nerovností a vyhlazení skla.  

Při samotném použití kyseliny fluorovodíkové trvá vyleštění povrchu skla nejdéle. Navíc je 
potřeba k vyleštění skla odleštit poměrně tlustou vrstvu skla. Zároveň je velmi obtížné 
oplachování solí, vznikajících reakcí kyseliny fluorovodíkové na povrchu leštěného skla. [31] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Vymezení experimentu 

Jako metoda sledování vytipovaných změn parametrů skla, především pak distribuce 
povrchových nerovností, byly pro náš účel stanoveny změny povrchu kapilár a 
mikromanipulačních nástrojů před a po chemickém procesu leštění. 

Při snímání povrchu ultra tenkých kapilár a mikromanipulačních přístrojů byla použita 
technika konfokální laserové rastrovací mikroskopie mikroskopu Olympus LEXT OLS 3000. 
Tato technika využívá bodového rastru laseru po povrchu vzorku. Díky konfokálnímu 
principu je dosaženo 3D zobrazení pozorovaného vzorku. K vytvoření kontrastu je použito 
reflexe záření od povrchu sledovaného materiálu. Mikroskop umožňuje sledovat povrch při 
rozsahu rozlišení 120x – 14 400x a rozlišení 0,12 µm. [32] 

Mikroskopická pozorování lze sledovat ve světelném poli, v tmavém poli a diferenciální 
interferaci podle Normanského. Pozorování v tmavém poli umožňuje detekci drobných rýh a 
defektů na povrchu vzorku. Při diferenciální interferenci lze pozorovat velmi jemné výškové 
rozdíly u leštěných povrchů. [32] 

3.2 Postup experimentu 

K experimentu bylo použito celkem šest ultra tenkých kapilár a jeden mikromanipulační 
nástroj. Ultra tenké kapiláry byly vyrobeny ze skla typu Simax. Vnější průměr kapilár byl 
1,00 mm, vnitřní průměr byl 0,75 mm. Mikromanipulační nástroj byl vyroben ze skloviny  
Corning 7740 s vnitřním průměrem 4,5 – 5 µm. Kapiláry byly chemicky leštěny kyselinou 
fluorovodíkovou o hmotnostní koncentraci 20% v závislosti na čase v  rozpětí 5 – 30 s. Dobu 
leštění jednotlivých vzorků uvádí tabulka 6. 

 

Tabulka 6. Doba leptání kapilár 

Doba 
leštění [s] 

5 s 10 s 15 s 20 s 25 s 30s 

Vzorek TS 01 TS 02 TS 03 TS 04 TS 05 TS 06 

U mikromanipulačního nástroje byla stanovena doba leštění na 20 s. Leštění probíhalo 
v polypropylenové zkumavce v objemu 7 ml kyseliny. Po ukončení leštění byly kapilárky a 
mikromanipulační nástroj několikanásobně propláchnuty v destilované vodě a byly sušeny tři 
hodiny při teplotě 50°C. Nízká teplota sušení byla stanovena s ohledem na fakt, 
že mikromanipulační nástroj byl upevněn v plastovém držáku tak, aby s ním bylo možno lépe 
manipulovat a omezilo se riziko jeho poškození. Tímto bylo omezeno riziko jeho deformace. 
Po vysušení byl povrch ultra tenkých kapilár snímán mikroskopem v reflexním módu  
a účinky chemického leštění byly zhodnoceny.  
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3.3 Výsledky 

Nafocený povrch kapilár před leštěním: 

 TS 01      TS 02 

 TS 03      TS 04 

 

 TS 05      TS 06 
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Nafocený povrch kapilár po leštění:  

 TS 01      TS 02 

 

 TS 03      TS 04 

TS 05      TS 06 
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Leštění mikromanipulačního nástroje: 

Mikromanipulační nástroj před leštěním:  
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Mikromanipulační nástroj po leštění: 
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3.4 Diskuze  

Před leštěním kapilár kyselinou bylo na povrchu nalezeno množství defektů patrně 
způsobených při jejich výrobě. Jednalo se především o podélné vrypy a mikrotrhliny. 
Nerovnosti měly vůči povrchu charakter výčnělků a důlků. Na povrchu mikromanipulačního 
nástroje pak byly shledány pouze charakteristické chyby, jež se projevovaly při snímání jako 
černé tečky. Tyto tečky byly na základě pozorování identifikovány jako drobné důlky 
v povrchu skla. Jejich výskyt na povrchu byl rovnoměrný.   

Účinky chemického leštění povrchů ultra tenkých kapilár kyselinou fluorovodíkovou byly 
velmi odlišné. U dvou kapilár bylo přesně nalezeno rozhraní leštící lázně, kde bylo zřetelně 
viditelné zlepšení povrchových nerovností oproti neleptané části. Toto rozhraní bylo 
nasnímáno a je zobrazeno ve výsledcích pro vzorky TS 03 a TS 05. U vzorku TS 06 bylo 
rozhraní podélné, to si vysvětluji tím, že kapilárka se při leštění dotýkala stěny zkumavky, 
došlo k elevaci kyseliny a leptu na straně u stěny zkumavky. Na povrchu ostatních kapilárek 
nicméně došlo ke zhoršení povrchových defektů, navíc v případě vzorků TS 01 a TS 02 lze 
pozorovat zmatnění povrchu vlivem ulpělých špatně omyvatelných produktů reakce kyseliny 
fluorovodíkové se sklem. Toto je velmi patrné i u vzorku TS 04. 

U mikromanipulačního nástroje došlo po pouhém dvacetivteřinovém leptání v kyselině 
fluorovodíkové k odleptání špičky a vzniku hlubokých vad na jeho povrchu. Zároveň došlo 
k prohloubení dříve pozorovaných nerovností a vzniku množství fatálních vad skelného 
povrchu.  

Lze konstatovat, že technologie leštění a složení leštící lázně může mít podstatný vliv na 
konečnou kvalitu mikronástrojů a může být jednou z příčin výskytu nahodilých jevů po gama 
sterilizaci.  

Další zatím neověřenou příčinou můžou být povrchové fyzikální jevy vyvolané působením 
sterilizační dávky gama záření s následnou kondenzací nepatrných zbytků vody v hermeticky 
uzavřených obalech mikronástrojů. 
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4 ZÁVĚR 
V práci byla popsána problematika možných materiálových a technologických příčin 

korosivních změn ultra tenkých kapilár. V práci byly vytipovány fyzikální a chemické 
vlastnosti, které mohou ovlivňovat kvalitu skla pro výrobu kapilár a mikromanipulačních 
nástrojů a zhodnocen vliv vysokoenergetického radiačního gama ozařování na možné korozní 
změny. Prokázaný vliv na korozní změny ve skle má obsah vody ve sklovině. Za tímto 
účelem je potřeba sledovat dlouhodobou kvalitu dodávaných ultratenkých kapilár, které jsou 
používány pro výrobu mikromanipulačních nástrojů.  

Jako parametr ovlivňující kvalitu skla při jeho výrobě, se zdá být obsah vody ve skle, kdy 
voda působí na sklovinu korozně a rozrušuje ji. Z rešerše vyplývá možný způsob odstranění 
vody ze skloviny přidáním podílu 5 % hmotnostních fluoridu alkalického kovu už v procesu 
tavení [14]. Významný vliv na korozivnost má také vystavení čerstvě připraveného skla 
atmosférickým podmínkám [15, 18]. Z toho vyplývá pro výrobce nástrojů pečlivá kontrola a 
sledování vstupní suroviny. V procesu vlastní výroby je důležité chladnutí v kontrolovaných 
atmosférických podmínkách s minimalizací vlivu vlhkosti na jejich povrch. Balení 
vyrobených nástrojů by mělo probíhat v atmosféře s minimálním obsahem vlhkosti a oxidu 
uhličitého, aby se zamezilo korozním změnám při stárnutí skla.  

U gama ozařování skla je prokázán vliv na fyzikální a chemické vlastnosti skla, především 
pak vlastnosti optické. Některé studie však naznačují, že běžné dávky záření při gama 
sterilizaci nemají vliv na mechanické parametry skla [31]. Nepodařilo se mi nalézt studii 
zabývající se komplexně časovými změnami fyzikálně-mechanických, chemických nebo 
optických vlastností skla po obdržení sterilizační dávky. Přesto je z výše citovaných pramenů 
zřejmé, že sterilizační dávka může vyvolat situaci umožňující kondenzaci vody i nad rosným 
bodem tohoto izolovaného systému. 

Chemické leštění skla má prokazatelný vliv na korozní vlastnosti připravovaných 
mikromanipulačních nástrojů. Z praktických výsledků v experimentální části práce vyplývá, 
že tyto korozní změny jsou v případě leštění skla pouze kyselinou fluorovodíkovou za 
udaných podmínek fatální, může docházet až k destrukci mikromanipulačních nástrojů. Je 
zřejmé, že technologie leštění a složení leštící lázně může být jednou z dalších příčin výskytu 
nahodilých jevů po gama sterilizaci. 
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6  Seznam použitých zkratek, symbol ů a pojm ů 
 

Zkratky 

ASTM Americká společnost pro testování a materiály  
(American Society For Testing And Materials) 

IVF    mimotělní oplodnění (In vitro fertilisation) 

ICSI    intracytoplazmatická injekce spermie 

    (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) 

 

Symboly 

Tg    teplota skelného přechodu 

vz     rychlost ochlazování skloviny 

φ  koeficient poměru obsahu tetraedrů a trojůhelníků ve struktuře 
skla Simax 

α     střední koeficient lineární tepelné roztažnosti 

ρ    hustota při teplotě 20°C 

E    Youngův modul pružnosti 

λ    tepelná vodivost v rozmezí 20 až 100°C 

nd    index lomu světla 

νe    Elektronové neutrino 

e-     elektron 

γ    gama záření 

 

Pojmy 

čeření proces zbavování roztavené skloviny bublinek plynů, v ní 
přítomných 

sejití proces snížení teploty skloviny za účelem dočeření skla a 
získání potřebné viskozity pro další úpravu 

intersticiální vmezeřený (v prostorovém uspořádání skla) 

kalofrig    stavivo ze směsi křemeliny, dřevěných pilin, cementu a vápna 

kopilit   zasklívací fasádně-interiérový systém 
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SEZNAM PŘÍLOH 

1.  Mikromanipulační nástroj ICSI 
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7 PŘÍLOHY 
 

Příloha 1. Mikromanipulační nástroj ICSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


