
Metrologie nanokompozitních materiálů pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie (TEM) 

Praktické úlohy 

 

 

Úkol č.1: Vytvořte vzorek pro TEM. Použijte při tom daný nanopráškový materiál (uhlíkové  

                vícestěnné nanotrubky). 

 

 

Úkol č.2: Pomocí transmisního elektronového mikroskopu pořiďte alespoň 2 detailní snímky  

                každého z vytvořených vzorků. 

 

Úkol č.3: Na daném snímku si vyberte jednu vícestěnnou nanotrubku a určete její průměr,   

                průměr jedné stěny a jejich celkový počet. 

 

Úkol č.4: Seznamte se s přípravou vzorků biologických materiálů (tkání) pro TEM (formou  

               exkurze na Pracovišti mikroskopických metod Lékařské fakulty Univerzity Palackého) 

 

Úkol č.5: Vytvořte formvarovou fólii na podložní měděnou síťku. 

 

 

 

Poznámka:  Úkoly č.1 - č.4 slouží jako praktická úloha k předmětu  

                      "Experimentální metody biofyziky I." a "Nanotechnologie I."  

                      Úkol č. 5 je určen pro studenty chemických oborů. 

 

 

 

 

 



Úkol č.1: 

 

 Pomůcky: vícestěnné nanotrubky ve formě nanoprášku, ethanol, podložní síťky s napařenou  

                  uhlíkovou fólií typu "holey carbon", pinzeta, ependorfky, ultrazvuková vana, držák na  

                  ependorfky pro ultrasonifikaci,  pipeta s náhradními špičkami, savý papír, zásobník na     

                  síťky 

 

 

Pracovní postup: 

 

1. Do ependorfky nasypte přiměřené množství připraveného nanoprášku, zakápněte ethanolem a  

    následně protřepejte. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Ependorfka s nanomateriálem (vlevo) a ependorfka s nanomateriálem zakápnutým 

ethanolem (vpravo) 

 

2. Řádně uzavřenou ependorfku dejte do držáku a vložte na 35min.do ultrazvukové vany. Čas  

    nastavíte pomocí tlačítka označeného hodinami. Teplota lázně není pro tento úkol rozhodující.  

 

 

Obr. 2 Ultrazvuková vana 



3. Připravte si na pracovní stoly savý papír, na který  umístěte pomocí nemagnetické pinzety  

    podložní síťku s napařenou  uhlíkovou vrstvou typu "holey carbon"(síťku položte lesklou  

    stranou dolů!! ). 

 

4. Pomocí pipety na síťku velmi opatrně nakápněte nejprve 1 kapku daného roztoku. Při  

    nakapávání si síťku opatrně přidržujte na papíře pinzetou. Po 15 vteřinách přidejte ještě jednu  

    kapku.  

 

 

 

 

 

Obr. 3   Měděná síťka, na níž je nakapávána kapka roztoku 

 

 

� Při nakapávaní dávejte pozor, aby jste se nedotkli špičkou pipety síťky. Pokud se 

tak stane, síťka se "přilepí" na špičku a při následném sundávání bude poničena.  

 

 

5. Následně pak nechte vzorek řádně vyschnout (při pokojové teplotě)- přibližně 15min. 

 

6. Své vzorky opatrně uložte do zásobníků na síťky.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 4   Zásobník na vzorky pro TEM 
 



 

� S podložními síťkami zacházejte velice opatrně, snadno mohou být poškozeny!! 

� Nevytvářejte vzorky příliš "husté"- dávejte v kroku 1. raději více ethanolu tak, aby po  

            ultrasonifikaci měl roztok světle šedou barvu, ne černou!. Ethanol můžete přidávat  

            kdykoli v průběhu ultrasonifikace. Pokud byste vytvořili vzorek příliš "hustý", při měření    

            nebude moci  daným vzorkem projít svazek elektronů (na stínítku nebudete vidět žádné  

            světlo). 

� Nezapomeňte položit podložní síťku lesklou stranou dolů, druhá strana je pokryta 

napařenou  uhlíkovou fólií, na kterou se nakapává roztok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č.2: 

 

Pomůcky:  vzorky vytvořené v úkolu č.1, transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010F typ HC  

                  (obr. 5), pinzeta, CD nebo flash disk 

 

  

 

Obr. 5   Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 

 
 

Základní parametry transmisního elektronového mikroskopu 

        Jde o vysokokontrastní elektronový mikroskop, kde jako zdroj elektronů je použit krystal 

LaB6. Urychlovací napětí mikroskopu lze volit v rozmezí 80kV až 200kV. Jelikož jsou v této 

úloze připravovány nanomateriálové vzorky, z důvodu potřeby většího množství světla bude 

napětí nastaveno pro tyto úlohy na hodnotu 200kV. Mikroskop umožňuje zvětšení od 1000x do 

800 000x. Pro pořízení snímků s dostatečným rozlišením bude třeba snímat při zvětšení 300 000x 

- 400 000x. Maximální rozlišení dané schopností mikroskopu je 0,2nm.  

        Celý tubus mikroskopu je pod vakuem, hodnota tlaku v tubusu je řádově 10-5 Pa. Vakuový 

systém je tvořen několika olejovými rotačními čerpadly a difuzními vývěvami. 

        Snímky lze zaznamenávat buď na fotografické filmy nebo pomocí CCD kamer. Standardní 

velikost filmů je 65mm x 90mm. Kapacita zásobníku je 50 filmů. Při snímání pomocí CCD 

kamer je možno volit jednu ze dvou instalovaných - Morada nebo KeenView. Pro účely této 



úlohy je lepší volbou kamera KeenView, která je pro nanomateriálové vzorky vhodnější (lepší 

zobrazení detailů).  

Všechny složitější a časově náročnější úkony (např. nastavení urychlovacího napětí, 

vycentrování katody apod.) budou provedeny proškolenou obsluhou mikroskopu. 

 

Pracovní postup: 

 

1.  Velmi opatrně vyndejte pinzetou síťku se vzorkem ze zásobníku. Umístěte ji podle instrukcí     

     obsluhy mikroskopu do držáku opět lesklou stranou dolů!!  Nejprve odšroubujte dva šroubky,  

     které drží přidržovač síťky. Následně tento přidržovač vychylte přibližně o 45˚ od osy držáky    

     (viz obr. 6). Velmi opatrně vložte síťku přesně do otvoru, k tomu určenému. Pak vraťte  

     přidržovač do původní polohy a šroubky utáhněte. 

 

 

 

  

Obr.6   Držák vzorku pro TEM (vlevo) a detailní záběr zásobníku na síťku (vpravo) 

 



� Se šroubky zacházejte velice jemně a opatrně, není třeba příliš utahovat! 

Vynakládáním příliš velké síly při utahování by mohli být šroubky strženy. 

� Nikdy se síťky nedotýkejte rukama, používejte vždy pinzetu. 

� Držáku se rukama nedotýkejte nikde jinde než na černé plastové úchytce. 

� S držákem vzorku zacházejte velmi opatrně. 

 

 

2. Vložte držák vzorku do mikroskopu (viz obr. 7). Před tím, než ho tam umístíte, ověřte si, zda 

    na držáku nezůstaly nějaké nečistoty (prach apod). Vsunujte pomalu držák do mikroskopu až 

    do chvíle, než ucítíte, že to dál již nejde. Nyní zapněte tlačítko PUMP/AIR, které se nachází 

    přímo vedle držáku. Dojde tak k odstranění vzduchu z preparátové komory. Nyní počkejte 5     

    minut. Po uplynutí této doby se rozsvítí přímo pod tlačítkem PUMP/AIR zelené světlo. Nyní    

    můžete ve vsunování vzorku do mikroskopu pokračovat. Uchopte do ruky opět černé plastové    

    držadlo a otočte držákem o přibližně 90˚ směrem vpravo (po směru hodinových ručiček).  

    Následně vsunujte držák pomalu opět dovnitř do mikroskopu, dokud je to možné. Pak opět  

    pootočte držák o dalších 90˚ po směru hodinových ručiček a vsunujte do mikroskopu. 

    Nyní je držák bezpečně umístěn. 

 

 

 

� Při vkládání držáku do mikroskopu stále držte držák v ruce a zasouvejte ho  

rovnoměrným pohybem (ne trhaně!).  

� Při tomto úkonu u vás bude stále přítomna obsluha mikroskopu. 

 

 



 

Obr. 7   Schéma vkládání (vlevo) a vyndávání (vpravo) držáku do mikroskopu 

 

 

3. Nyní zapněte žhavení katody (tlačítko na levém horním panelu označené FILAMENT). 

 

4. Následující kroky, a to dožhavení katody, vycentrování katody, čoček apod. vykoná obsluha  

    mikroskopu.  

 

5. Na vzorku si vyhledejte vhodný objekt (nejlépe samostatně ležící nanotrubku). Po vzorku se  

    posunujete pomocí "trackballu" (umístěn u levé ruky). 

 

6. Připravte si obraz pro snímání. Prozatím obraz pozorujte na fluorescenčním stínítku. Světlo  

    přidávejte velkým knoflíkem na levém horním  panelu (po směru hodinových ručiček světlo  

    přidáváte, proti  směru ubíráte). Zvětšení můžete měnit pomocí bíle páčky na pravém horním  

    panelu (překliknutí směrem vpravo - zvětšení, vlevo-zmenšení). Ostření obrazu se provádí  

    pomocí velkého bílého knoflíku na pravém horním panelu. Obraz můžete zaostřovat buď hrubě  

    (spodní objímka knoflíku) nebo jemně (vrchní část).Údaje týkající se zvětšení  

    sledujte na monitoru nad pravým horním panelem (obr. 8). V obrázku 8 jsou popsány pouze  

    položky, které jsou důležité pro tuto úlohu. 



 

 

 

Obr. 8   Monitor mikroskopu (1. nastavení jasu obrazovky, 3. aktuální zvětšení, 7. hodnota 
urychlovacího napětí,16. souřadnice x,y,z polohy vzorku) 

 

 

7. Nyní dojde k samotnému snímání obrazu s pomocí CCD kamery KeenView. Pokud máte obraz  

   dostatečně zaostřený a osvětlený, klikněte na monitoru na tlačítko označené kamerou. 

 

8. Své snímky si uložte buď na flash disk nebo vypalte na CD. Snímky se budou analyzovat díky  

    malému prostoru u mikroskopu v jiné laboratoři. 

 

 

� Při měření vzorků postupujte přesně podle rad přítomné proškolené obsluhy 

mikroskopu. 

� Nevstupujte  do zadní části místnosti tam, kde jsou umístěny všechny kabely vedoucí 

do mikroskopu! 

� Nedotýkejte se žádných jiných tlačítek než těch, která jsou pro vaši úlohu určena!! 

 

 

 



Úkol č.3: 

 

Pomůcky: pořízené snímky, papír, tužka, pravítko 

 

Pracovní postup: 

 

1. Vámi pořízené snímky si vytiskněte. 

 

2. Připravte si pravítko a tužku. Pracujte podle následujícího postupu: 

 

 

 

Obr. 9  Snímek vícestěnné uhlíkové nanotrubky pořízený pomocí TEM 

 



Na snímku vícestěnné nanotrubky lze pozorovat dutý vnitřek a jednotlivé stěny ("bílé čáry") a 

mezery mezi nimi ("černé čáry").  

Při měření postupujte následujícím způsobem:  

 

 

Výpočet průměru jedné stěny: 

 

a) označte si střed jedné mezery 

b) středem veďte přímku rovnoběžnou se stěnami (obr.9- červená čára) 

c) zvolte si určitý počet stěn a napočítejte ho od červené rovnoběžky. Vždy počítáme od středu    

    mezery do středu sousední černé mezery. Čím větší počet, tím lépe. 

    V ilustračním obrázku byl zvolen počet stěn 8.8. středem mezery je vedena opět rovnoběžka  

    (modrá). 

d) vztyčte kolmici na dané např. červenou kolmici a změříme kolmou vzdálenost mezi  

    oběma rovnoběžkami. 

e) přiložte pravítko s naměřenou vzdáleností na měrku a určíme, kolik cm na pravítku je ve  

    skutečnosti nanometrů, tzn. skutečnou vzdálenost. 

f)  získanou skutečnou vzdálenost vydělte počtem stěn zvolených v kroku c) 

g) získali jste tak skutečný průměr jedné stěny vícestěnné nanotrubky ( v tomto případě počítán i  

    s volným prostorem mezi jednotlivými stěnami. 

 

 

Výpočet průměru celé nanotrubky 

a) na např. červenou rovnoběžku se stěnami vztyčte kolmici (viz obr.11- žlutá), která protíná  

    celou nanotrubku 

b) změřte šířku celé nanotrubky 

c) pomocí markeru opět určete skutečnou velikost průměry nanotrubky 

 

 

 

 



Určení celkového počtu stěn 

Pokud se vám podaří vytvořit velmi dobrý snímek, je možno stěny přímo spočítat. V opačném 

případě zkuste přijít samostatně na to, jak počet stěn vypočítat. 

 

 

3. Nyní si ověřte správnost vypočtených výsledků. K dispozici vám je počítač s instalovaným  

    programem iTEM. Tento program slouží k analýze snímků pořízených TEM. Pomocí něj  

    můžete např. změřit přesně všechny požadované vzdálenosti, snímky různými způsoby  

    upravovat atd. 

    Nahrajte své snímky do připraveného počítače a otevřete si program iTEM. Pomocí tlačítka, na    

    kterém je znázorněno posuvné měřítko, změřte následující parametry: průměr celé trubky a  

    šířku jedné stěny s volným prostorem mezi sousedními stěnami. 

    Přesvědčte se tak o správnosti svého měření. 

 

 

Poznámka: 

Tyto výpočty jsou pouze ilustrativní, určujeme průměr stěny, do kterého je však započítán i 

volný prostor mezi sousedními stěnami. Určit pr ůměr jedné samotné stěny je velmi 

problematické. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úkol č.4 

Seznámení s přípravou biologických vzorků pro TEM proběhne formou exkurze na Pracovišti 

mikroskopických metod Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Prakticky budete seznámení s 

přípravou ultratenkých řezů. 

 

 

Úkol č.5 

 

Pomůcky:  Büchnerova nálevka, destilovaná voda, měděné podložní síťky, pinzeta, podložní  

                  sklíčka, formvar, chloroform, 1,5 % roztok kyseliny flourovodíkové, skalpel  

 

Pracovní postup: 

 

1. Připravte si Büchnerovu nálevku (obr.10), kterou naplňte až po okraj destilovanou vodou.  

 

 

Obr.10  Büchnerova nálevka 

 

2. Na její dno vložte pomocí pinzety velmi opatrně dvě měděné síťky. 

 

3. Připravte si 0,3% roztok formvaru v chloroformu. 

 

4. Takto připravený roztok nalijte do Petriho misky. 



 

5. Nyní do misky ponořte čistá a suchá podložní sklíčka.V roztoku je nechte 3-5minut. 

 

6. Poté je pinzetou vyjměte a ponechte na vzduchu přibližně 5 minut, aby formvarová vrstva  

    mohla řádně ztvrdnout. 

 

7. V tomto kroku vyřízněte na blance obdélník ( na okrajích sklíčka je formvarová fólie příliš  

    přilepena ,tzn. pokud bychom chtěli sejmout celou formvarovou fólii, došlo by k jejímu    

    poničení) a opatrně ponořte podložní sklo na 5 vteřin do již připraveného  1,5% roztoku  

    kyseliny flourovodíkové. 

 

8. Po vyjmutí z kyseliny je blanka uvolněna z podložního skla a ponechána volně na hladině  

   destilované vody v nálevce.  

 

9. Nyní odpusťte vodu z Büchnerovy nálevky. Na jejím dně nyní zůstaly podložní měděné síťky,  

    které jsou již pokryté formvarovou fólií. 

 

10.Nyní síťky i s fólií velmi opatrně vyjměte pinzetou a nechte přibližně 15min. vysušit při  

     pokojové teplotě. 

 

 

� Celý postup přípravy formvarové fólie je velmi náročný na přesnost. 

� S podložními sklíčky zacházejte velice opatrně, aby nedošlo k jejich rozbití. 

� Sítěk se dotýkejte pouze pinzetou, a to velmi opatrně, aby nedošlo k jejich poškození. 

Především se soustřeďte na opatrnost při vyndávání sítěk s formvarovou fólií v 

kroku č.10. Pokud by došlo k poškození, byla by zničena celá vaše práce. 

 


