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Jak	rozwój	transmisyjnej	mikroskopii	
elektronowej	(TEM)	poszerzył	w	

ostatnich	latach	możliwości	badawcze	?	
		

Przykłady	problemów	badawczych,	
nierozwiązywalnych	bez	użycia	TEM	



nanocząstki	
core–shell		
kropki	kwantowe	
cebulki		
puste	kule	
nanosoczewki	

nanodruty	
nanopręty	
nanorurki	
nanopaski	
nanowstążki	

złącza		
struktury	rozgałęzione		
nanopłytki	
nanowarstwy		
nanodyski	

nanopiłki	
(struktury	
dendrytyczne)	
nanoramki	
nanoklatki	
nanostożki	

Interesujące	a	czasem	zaskakujące	własności	nanocząstek	
wynikają	z	ich	ogromnej	powierzchni	aktywnej.	



2016	1944	

Transmisyjny	mikroskop	elektronowy	
Jest	 to	 mikroskop,	 który	 używa	 elektronów	 zamiast	 światła,	 aby	
wytworzyć	 obraz	 próbki	 umieszczonej	 w	 próżni	 poprzez	 jej	
prześwietlenie	 wiązką	 elektronów.	 Uzyskany	 obraz	 jest	
dwuwymiarowym	 rzutem	 trójwymiarowej	 struktury	 próbki	 na	
ekran	fluorescencyjny	è	brak	informacji	wzdłuż	wiązki.		



Co	można	analizować	TEM-em	?	

Ewaluacja	materiałów	(analiza	strukturalna):	
•  	Wielkość	ziaren,	struktura	powierzchni	granicznych		
•  	Struktura	faz,	wydzieleń	
•  	Obrazowanie	defektów	strukturalnych:	dyslokacji,	bliźniaków	i	błędów	ułożenia	
•  	Porowatość		
•  	Rozkład	wielkości	cząsteczek	
•  	Dyfuzja	intermetaliczna	
•  	Analiza	efektów	uszkodzeń	mechanicznych,	odkształceń	plastycznych	
•  	Analizy	pęknięć	
•  	Pomiar	grubości	powłok	i	warstw	dyfuzyjnych	

Analizy	chemiczne:	
•  	Identyfikacja	pierwiastków	
•  	Rozkład	(liniowy	i	mapy	chemiczne)		
	



•  Pole	jasne	

•  Dyfrakcja	
•  Pole	ciemne	
•  Wysoka	

rozdzielczość	
(HRTEM)	

Tryby	pracy	TEM:	Techniki	obrazowania		
Próbka	jest	prześwietlana	wiązką	równoległą		



•  Skaningowo-Transmisyjna Mikroskopia 
E lektronowa tryby pracy (STEM) z 
detektorami BF, DF i wysokokątowym 
pierścieniowym detektorem ciemnego pola 
(High Angular Annular Dark Field – 
HAADF).  

 
•  detektor HAADF dostarcza jakościowej 

informacji o składzie chemicznym próbki. 
Kontrast na ob raz ie HAADF jes t 
wytwarzany w zależności od liczby 
atomowej pierwiastków w próbce. Technika 
zwana jest alternatywnie Z-kontrast.  

•  Ciężkie pierwiastki tworzą duży kontrast 
na detektorze HAADF (białe strefy), 
natomiast lekkie pierwiastki tworzą mały 
kontrast (ciemne strefy). 

Tryb	pracy	STEM	(analizy	chemiczne)	
Próbka	oświetlona	jest	wiązką	skupioną	i	skanowana	



Tryb	pracy	STEM	(analizy	chemiczne)	
Próbka	oświetlona	jest	wiązką	skupioną	i	skanowana	

Pt	

Diament	

Si	



Spektra punktowe EDXs 

Analizy	chemiczne	EDS	(spektrometria	dyspersji	
energii	promieniowania	rentgenowskiego)	

Klasyczny	detektor	EDS	
SUPER-EDS	



J.-G.	Rousset,		J.	Kobak,		E.	Janik,		M.	Parlinska-Wojtan,		T.	Slupinski,		A.	Golnik,	P.	Kossacki,		
M.	Nawrocki		and	W.	Pacuski	JAP	119(18)	2016.	

Struktura	i	analiza	chemiczna	kropek	kwantowych	i	luster	Bragga	
wbudowanych	w	strukturę	monokryształu.	

Technika	molekularnej	wiązki	epitaksjalnej	

CdTe	QDs	

ZnTe	buffer	

GaAs	substrate	

Bragg	mirror	



J.-G.	Rousset,		J.	Kobak,		E.	Janik,		M.	Parlinska-Wojtan,		T.	Slupinski,		A.	Golnik,	P.	Kossacki,		
M.	Nawrocki		and	W.	Pacuski	JAP	119(18)	2016.	

Struktura	i	analiza	chemiczna	kropek	kwantowych	i	luster	Bragga	
wbudowanych	w	strukturę	monokryształu.	

Technika	molekularnej	wiązki	epitaksjalnej	

CdTe	QDs	

ZnTe	buffer	

Bragg	mirror	



HR-HAADF	

Zn	 Te	 Se	

Mg	ZnTe	

ZnTe	
MgSe	

MgTe	

ZnTe	

ZnTe	
MgSe	

MgTe	

MgSe	

Mapowanie	chemiczne	EDS	w	trybie	STEM	



Próbka	na	TEM	jest	okrągła	o	Ø	3mm	i	grubości	do	100	nm,	aby	była	
przezroczysta	 dla	 elektronów.	 Montowana	 jest	 w	 uchwycie	
pozwalającym	kontrolę	jej	pozycji	oraz	przechylanie	jej	w	jednej	lub	
dwóch	osiach	do	±30°.		
	

Są	też	uchwyty	umożliwiające:	
•  obrót	próbki	wokół	osi	pionowej		
•  zamontowanie	więcej	niż	jednej	próbki	
•  tomograficzne		
•  grzejące	lub	chłodzące	(na	ciekły	azot)	
•  rozciągające		
•  indentujące	(wgniatające)	

	

•  Poseidon	
•  Atmosphere		

	

Poszerzenie	możliwości	badawczych	



transmisyjna	
mikroskopia	elektronowa	



Uchwyt	z	celką	wodną		
	

i	zestawem	do	elektrochemii		



•  możliwość	analizowania	próbek	„na	żywo”	wewnątrz	TEM	w	cieczach	
•  objętość	badanej	próbki	od	0,5	do	2	μl	
•  grubość	warstwy	cieczy	od	ok.	50	nm	do	5	μm	
•  używany	do	badań	dynamicznych	procesów,	w	których	biorą	udział	

nanocząstki	(nukleacja	i	wzrost,	reakcje	katalityczne	lub	wymiany	
galwanicznej)	

•  obserwacji	żywych	komórek,	bakterii	lub	wirusów	



Obserwacja	i	kwantyfikacja	procesów	
zachodzących	w	bateriach	litowych	w	nanoskali		

•  Baterie	litowe	są	stosowane	powszechnie	w	urządzeniach	mobilnych	
•  TEM	–	używany	do	badania	i	rozwiązywania	problemów	
zachodzących	na	powierzchniach	granicznych	

•  W	przypadku	baterii	litowych	obserwacja	powierzchni	granicznej	
anoda/elektrolit	LiPF6/PC	jest	skomplikowana	è	interfejs:	stały	
(anoda)/płynny	(elektrolit)	

•  Obecność	płynnego	elektrolitu	jest	problemem	w	TEM	è	Poseidon	

Cel	
Badania	in	situ	w	TEM	powstawania	interfejsu	anoda/elektrolit	i	
tworzenia	się	dendrytów	Li	na	tym	interfejsie	podczas	procesu	

elektrodepozycji.	



Korelacja	

•  sekwencja	depozycji	Li	
•  sekwencja	rozpuszczania	Li	

obrazy	

•  cykliczne	woltamogramy	
•  elektrodepozycja		
•  procesy	degradacji	elektrolitu	

bezpośrednia	obserwacja	
w/w	procesów	w	nanoskali	

elektrochemia	



B.L.	Mehdi	Nano	Le?.	2015,	15,	2168−2173	

Filmy	HAADF	STEM	interfejsu	anoda/elektrolit		

hbp://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acs.nanoleb.5b00175	
Suppormng	info	



Obserwacja	żywych	komórek	nowotworu	mózgu	(glejaka)	

Celka	wodna	uchwytu	Poseidon	pozwala	obrazować	w	czasie	rzeczywistym	
ruchów	nanocząstek	złota	i	ich	interakcji	z	komórkami	glejaka.	

Schematyczny	przekrój	przez	celkę	wodną	zawierającą	komórki	
glejaka	GS9-6/NOTCH1+	

•  Terapie	oparte	na	nanocząstkach	są	bardzo	obiecujące	w	leczeniu	glejaka	
•  Dotychczas	nie	było	narzędzi	pozwalających	na	obrazowanie	interakcji	

pomiędzy	żywymi	komórkami	i	nanocząstkami	stanowiącymi	składnik	leku.			

Nanocząstki	złota	skutecznie	przeniknęły	do	komórek	w	ciągu	20	
minut	inkubacji	przed	włożeniem	uchwytu	do	TEM.	

					è	Po	inkubacji	przez	60	min	ilość	nanocząstek	Au	wzrosła	



Obserwacja	żywych	komórek	nowotworu	mózgu	(glejaka)	

Interakcja	 nanocząstek	 złota	 miedzy	 sobą	 wewnątrz	 komórek	 w	
obserwowanym	obszarze.	

Elliot	S.	Pohlmann	et	all	Nano	Leo.	2015,	15,	2329−2335		



Obserwacja	żywych	rotawirusów	
Pierwszy	przykład	rekonstrukcji	3D	rotawirusów	w	ich	naturalnym,	

płynnym	środowisku.	

Obraz	TEM	rotawirusów	w	celce	
wodnej	uchwytu	Poseidon	

Rekonstrukcja	3D	

Brian	L.	Gilmore,et	all	Lab	Chip,	2013,	13,	216–219	



Obserwacja	infekcji	żywych	bakterii	E.	Coli	bakteriofagami	P1		

Bakteriofagi	P1	

Bakteria	E.	Coli		

Wirusowe	DNA	przenikające	do	wnętrza	bakterii	
Eamonn	Kennedy	et	all		ACS	Nano	2016,	10,	2669−2677	



Uchwyt	z	celka	gazową	i	
sterownikiem		



Uchwyt	z	celka	gazową	

Przekrój	przez	końcówkę	uchwytu	pokazujący	umiejscowienie	chipów,	uszczelek,	
wlotu	i	wylotu	gazu	i	podkładkę	dystansową	regulującą	grubość	warstwy	gazu.	

E-chip	z	ceramiczną	
membraną	grzejącą	

E-chip	z	okienkiem	SiN	



Katalizatory	Pt,	Pd	i	Rh	–	wady:	koszt	+	zmniejszenie	ilości	materiału	
przy	zachowaniu	jego	aktywności	

Aktywność	katalizatora	zależy	od	jego	powierzchni	aktywnej:		
è tworzenie	katalizatorów	o	dużym	stosunku	powierzchni	do	objętości	
è nanocząstki	obniżenie	ilości	materiału	i	kosztów,	lepsze	własności	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			katalityczne	

Konwertery	katalityczne	w	układzie	wydechowym	
silnika	samochodowego	

•  Usunięcie	ze	spalin	CO	i	węglowodorów	i	NOx	

Interakcja	nanocząstek	z	podłożem	CaTiO3	(CTO)	

Rozpuszczanie	
nanocząstek	metali	

szlachetnych	

Wysoka	temperatura	
Warunki	redukujące	

Ponowne	tworzenie	
nanocząstek	
	(self-healing)	

Warunki	utleniające	
Wysoka	temperatura	



Obraz	STEM	HAADF	monokryształów	CaTi0.95Pt0.05O3	

Cienkie	warstwy	CaTi0.95Pt0.05O3	zostały	wyhodowanie	epitaksjalnie	
na	substratach	SrTiO3	w	ultrawysokiej	próżni	techniką	PLD.			

Cykliczna	 redyspersja	 nanocząstek	 metali	 szlachetnych	 w	
nowych	katalizatorach	samochodowych	opartych	na	substratach	
perowskitowych	została	 zaproponowana	 jako	metoda	poprawy	
trwałości	katalizatora	i	obniżenia	kosztów.		

Mechanizm	

Michael	B.	Katz	et	all	Journal	of	Catalysis	293	(2012)	145–148	



Redukcja	 Utlenianie	
800°C,	20%	O2/N2	1h	800°C,	10%	H2/N2	1h	

Tworzenie	klastrów	epi-Pt	 Rozpuszczanie	klastrów	Pt	çodwracalność	reakcjiè	



i	–	mały		klaster	Pt	

i	

ii	

iv	

iii	

ii	–	epitaksjalny	klaster	Pt	
iii	–	klastry	Pt	w	strefie	nieuporządkowanej	kryształu	

iv	–	TiO2	o	strukturze	anatazu	



Podsumowanie	

Nowoczesne	uchwyty	Poseidon	(z	celką	wodną)	i	Atmosphere	
(z	przepływem	gazu)	pozwalają:	

•  Poszerzyć	 możliwości	 badawcze	 TEM-u	 pracującego	 pod	 próżnią	 o	
obserwacje	i	analizy	chemiczne	próbek	w	środowisku	wodnym	i	gazowym.	

•  Na	 szybką	wizualizację	 i	 testowanie	wydajności	 elektrochemicznej	 różnych	
kombinacji	elektroda/elektrolit	do	nowej	generacji	baterii.	

•  Zobrazować	i	ocenić	celowane	terapie	na	poziomie	pojedynczych	komórek	
•  Pozyskać	 informacje	 dotyczące	 polepszenia	 podawania,	 wychwytywania,	
skuteczności	 i	 cytotoksyczności	 nanocząstek	 w	 stosunku	 do	 komórek	
rakowych	i	zdrowych	

•  Pozyskać	 informacje,	 jak	 wyeliminować	 komórki	 rakowe	 pozostawiając	
nienaruszone	komórki	zdrowe	–	wielkie	wyzwanie	dla	naukowców.	

•  Obserwacje	 migracji	 atomów	 i	 klastrów	 katalizatora	 Pt	 na	 podłożu	 w	
rzeczywistych	warunkach	pracy.	

TEM	-	narzędzie	pozwalające	na	obrazowanie	nanomateriałów		




