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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce je zam��ena na využití rastrovací elektronové mikroskopie pro 

charakterizaci struktury technických materiál�. V této bakalá�ské práci je popsáno a n�kolik 

metod zkoumání struktury materiál� pomocí skenovacího elektronového mikroskopu a dále 

p�íprava vzorku pro elektronovou mikroskopii. Na záv�r této bakalá�ské práce byla provedena 

i praktická �ást, ve které je graficky a tabulkov� znázorn�n rozdíl mezi hlavním 

zobrazovacími metodami. 

 

Klí�ová slova 

Skenovací elektronový mikroskop, kontrast, karbid, sekundární elektrony, odražené elektrony 
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Abstrakt 

This thesis is focused on the use of scanning electron microscopy to characterize the structure 

of technical materials. In this Thesis, I have described several methods for studying the 

structure of materials using a scanning electron microscope and sample preparation for 

electron microscopy. There was also a practical part conducted in the conclusion of this 

Thesis which illustrates both graphically and in tables the diference between the main paging 

methods. 
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electrons, 
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1. Úvod 

V oboru materiálového inženýrství je velice d�ležitá optimalizace vlastností technických 

materiál� pomocí �ízeného ovládání mikrostrukturních parametr�. Tyto teorie materiálového 

inženýrství se zakládají na detailních znalostech o vzájemných vztazích mezi strukturou a 

vlastnostmi materiálu. V tomto oboru je p�edm�tem zájmu studium strukturních charakteristik 

v rozmezí 10 rozm�rových �ád�. Pro objasn�ní se v metalurgické výrob� hodnotí struktura 

parametru výrobku vizuáln� p�i �emž mohou dosahovat až cca 1m, kdežto u výroby 

pokro�ilých materiál� se vyžaduje mnohem detailn�jších vyhodnocení, které dosahují 

strukturní informace až na úrove� jednotlivých atom� (cca 0,1nm) Tyto podrobná strukturní 

vyhodnocení vyžadují spousta experimentálních technik s odlišnou rozlišovací schopností. 

Tyto podrobná strukturní vyhodnocení rozd�lujeme do 3 základních skupin: 

Makrostruktura – vizuální hodnocení (do 100µm) 

Mikrostruktura – úrove� hodnocení (100µm -100nm) 

Nanostruktura – podrobné studium strukturních parametr� pod cca 100nm 

Materiál se m�že skládat až z n�kolika strukturních jednotek, kde se mohou nacházet nové 

strukturní poznatky, které v t�chto jednotkách nejsou p�ítomny. Tento jev nazýváme, že se 

jedná o hierarchii struktury. Grafické znázorn�ní hierarchie strukturu je zobrazeno na obr. 1. 

 

Obr. 1 P�ehled v hierarchii struktury [1] 
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Nap�íklad pokud budeme p�edpokládat, že materiál nebude výborn� uspo�ádán �i 

neuspo�ádán, tak defekty v uložení strukturních jednotek mohou vést k dodate�ným úrovním 

struktur na jiné rozm�rové úrovni, a tak ve struktu�e materiál� existuje n�kolik hierarchických 

struktur. Hierarchie struktury má velký dopad z hlediska vzájemných vztah� mezi strukturou 

a vlastnostmi a to z d�vod� že zahrnuje n�kolik rozm�rových úrovní materiál�. A proto, 

abychom získali z jakékoliv libovolné struktury, co nejvíce informací musíme použít �adu 

technik s r�zným rozlišením, které nám umožní podrobn� charakterizovat strukturu. [1] 

Pozorovací technologii SEM �adíme mezi „nanostrukturní“ pozorování vzork�. Skenovací 

elektronový mikroskop viz obr. 3 má totiž statisícinásobné zv�tšení, rozlišovací schopnost až 

1 nanometr a velkou hloubku ostrosti. 

V oblasti problém� spadající do oboru obecné metalurgie se SEM uplat�uje p�edevším jako 

mikroskopická technika v nejb�žn�jších slova smyslu, tedy technika sloužící ke 

zviditel�ování topografických detailu a morfologie fázi p�ítomných ve struktu�e. Nejlepší 

informace tohoto druhu poskytuje obraz pomoci sekundárních elektron�. [2] 

Další výhodou topografických kontrast� v obrazu pomocí sekundárních elektron� se 

v metalurgii využívá p�edevším ke studiu lomových ploch, volných povrchu, fázové struktury 

a morfologie separovaných �ástic. Speciální pracovní možnosti SEM mají význam zejména 

pro identifikaci strukturních fázi, tedy pro definici jejich chemického složeni a krystalové 

stavby.[2] 

2. Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

2.1. Historie skenovacího elektronového mikroskopu 

Tato laboratorní technika se dostala do podv�domí technické ve�ejnosti v roce 1965, kdy byl 

dán na trh první jednoú�elový skenovací elektronový mikroskop od firmy Cambridge 

Instrument Company. Autorem této laboratorní techniky je M. Knoll. Ovšem Knoll nebyl 

první, který objevil tuto metodu, jeho p�edch�dce se jmenoval M.Ardenne který roce 1938 

popsal princip této proza�ovací metody. Pro vytvo�ení obrazu byl použit fyzikální signál, 

který se skládal z proudu elektron� prošlých v jednotlivých místech dopadu primárního 

svazku tenkým preparátem. První verze mikroskopu je na obr. 2. Doba pro vytvo�ení obrazu 

preparátu trvala cca 20min. Tato dlouhá doba byla ovlivn�na kv�li malému proudu elektron�. 

[2] 
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Obr. 2 Elektronový mikroskop sestrojený  Obr. 3 Moderní SEM od firmy JEOL [11] 
E. Ruskou v roce 1933 [11]     

2.2 Charakteristika SEM 

Skenovací elektronový mikroskop je laboratorní p�ístroj, který je charakterizován postupným 

vytvá�ením obrazu a dosažení vysokého p�iblížení nikoli pomocí optických za�ízení ale 

elektronických. Tyto typy mikroskop� využívají pohyblivé svazky elektron� k vyvolání 

fyzikálního signálu, který plní funkci jako souhrn informací o míst� dopadu primárního 

elektronového svazku. Elektronový svazek má funkci nástroje, který skenuje vymezenou �ást 

povrchu na vzorku, s tím úmyslem aby postupn� v jednotlivých, hust� sebe uspo�ádaných 

bodech dal vznik vhodnému signálu, kde se intenzita stává m��ítkem ur�itého lokálního stavu. 

Finální výsledkem je obraz, který vznikne z rozdílu intenzit zpracovávaného signálu 

v jednotlivých mikro objemech, kam dopadnou primární elektrony. [2] 

2.3 Princip SEM 

SEM využívá elektrony, které jsou emitovány katodou a následn� urychlovány kladným 

nap�tím na anod�, kde vytvá�í primární svazek elektron�. Tento primární svazek elektron� je 

pak následn� fokusován na povrchu vzorku pomocí elektromagnetických �o�ek (kondenzory 

a objektiv). Aby se svazek bod po bodu a �ádek po �ádku systematicky p�ejížd�l „�ádkoval“ 

vymezenou v�tšinou �tvercovou mikro plochu tak je nutnou sou�ástí toho SEM vychylovací 

cívka. Primární elektronový svazek je sou�asn� synchronizován s pohybem elektronového 

svazku pozorovací obrazovky, a p�i tom její rozm�r je o mnohem v�tší než oblasti �ádkované 

na povrchu vzorku. Libovolný bod na �ádkovaném povrchu vzorku odpovídá bodu na 

obrazovce kde je charakterizován sou�adnicemi. 
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V závislosti na druhu zpracovaného signálu je možno získat informace nejen o povrchové 

topografii a morfologii útvaru vytvá�ející povrchový reliéf, ale také o lokálních zm�nách 

v chemickém složeni a o n�kterých fyzikálních vlastnostech vzorku. [2] 

3. Interakce primárního elektronového svazku s povrchem vzorku 

V moderním pohledu na hmotu se atom skládá z t�žkých nabitých jader, které jsou obklopeny 

n�kolika obíhajícími elektrony. Po�et elektron� je roven po�tu proton� v jád�e. [3] 

Na povrch materiálu pomocí SEM dopadají elektrony primárního elektronového svazku o síle 

energie 1000 – n�kolik desítek tisíc eV. P�ehled dopadajících elektronu na povrch vzorku je 

na obr. 4. [2] 

�

Obr. 4 P�ehled dopadajících elektronu na povrch vzorku[6] 

Tyto elektrony primárního elektronového svazku, proniknou do ur�ité hloubky materiálu, kde 

jsou rozptylovány a absorbovány. [2] 

Rozptyl t�chto elektron� lze rozd�lit do t�í skupin: 

a) Pružné 

b) Nepružné 

c) RTG zá�ení 

U pružného rozptylu se primární elektrony setkávají s atomy na povrchové vrstv� materiálu, 

kde nedochází ke ztrát� energie ale k pouze zm�n� sm�ru elektron�.[2] „Tyto elektrony se 

odrážejí zpátky do vakua ovšem pod jiným úhlem. Takto odražené elektrony se nazývají 

odražené a charakterizují složení povrchu materiálu dle p�ítomných prvk�.“ [14] 
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P�i nepružném rozptylu dochází k zpomalování primárních elektron�, kde dochází 

k p�edávání energie volným elektron�m. [2] „Tím je myšleno, že elektron ze svazku se srazí 

nepružn� s elektronem z vrchní sféry el. obalu, p�ítomného ve vzorku. Dopadající elektron 

ztratí �ást své energie, avšak ješt� se sta�í odrazit z materiálu vzorku. Tyto elektrony jsou 

„nasávány“ detektorem sekundárních elektron� a vytvá�ejí obraz reliéfu povrchu.“ [14] 

P�i RTG zá�ení elektron ze svazku vyrazí ze sféry K, p�íp. L, M atomu p�ítomného ve vzorku 

mimo atom. Dojde k sérii p�eskok� a vyzá�ení charakteristického RTG spektra prvku (obdoba 

RTG fluorescence, ovšem nebudí se RTG zá�ení z rentgenky, ale svazkem elektron�). [14] 

Objem, do kterého pronikají primární elektrony, má hruškovitý tvar. Rozložení hustoty 

elektron� v tomto objemu je r�zné. �ím v�tší je energie primárních elektron� a menší 

pr�m�rné atomové �íslo, tím hloub�ji primární elektrony pronikají a naopak. Objem emitující 

ur�itý signál závisí na objemu, do kterého pronikají primární elektrony, a na absorpci 

p�íslušné emise ve vzorku. Nap�íklad na obr. 5 je vid�t, jaká je maximální hloubka, ve které 

dochází k interakci primárních elektron� s hmotou. Každý typ interakce potenciáln� 

p�edstavuje signál a p�enáší informace o vzorku. [2] 

 

Obr. 5 Objem excitace p�i studiu objemového vzorku [9] 

E0 – energie svazku PE, dp– pr�m�r svazku, dBSE– max. hloubka, ze které se mohou 
uvol�ovat BSE, R[x]– max. hloubka, ze které dochází k uvol�ování charakteristického RTG 
zá�ení, R – hloubka pr�niku PE do vzorku. 
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4. Konstruk�ní provedení SEM 

T�leso mikroskopu 

T�leso mikroskopu soust�e�uje elektronový optický systém, cívky �ádkovacího systému, 

vzorkovou komoru, n�které mechanické prvky vakuového systému a sou�ásti n�kterých 

detek�ních systém�, pop�ípad� nese mnohé �ásti p�íslušenství, nap�. spektrometry, detektory, 

antikontamina�ní za�ízení, difúzní výv�vu. Schématické znázorn�ní t�lesa mikroskopu je na 

obr. 6. [2] 

�

Obr. 6 Popis rastrovacího elektronového mikroskopu [9] 

RTG – rentgenové zá�ení, SC – proud vzorkem, SE – sekundární elektrony, BSE – zp�tn� odražené elektrony, 
EBIC – proud indukovaný svazkem elektron� 

 

 

 



9 
 

Vzorková komora 

Se z�etelem pom�rn� velké pracovní vzdálenosti objektivové �o�ky existují dobré konstruk�ní 

podmínky pro to, aby vzorková komora viz obr. 7 SEM byla dostate�n� prostorná pro 

umíst�ní držáku vzorku i pro vytvo�ení pot�ebných funk�ních otvor�, jejichž p�íruby nesou 

nap�. detektory, t�leso vakuometru, atd. [2] 

�

Obr. 7 Vzorková komora [3] 

Zobrazovací systém 

Kvalita obrazu, na niž mají vliv fyzikální vlastnosti primárního elektronového svazku a 

podmínky, za nichž dochází k detekci p�íslušného signálu, je ovliv�ována také rychlosti 

�ádkování a �ízením kontrastu a jasu. [2] 

Mezi hlavní parametry, na kterých si zakládá SEM p�i pozorování vzorku pat�í: 

Hloubka ostrosti: Vzhledem k tomu, že snímky z optického mikroskopu jsou zaost�ené 

pouze na jednu úzkou rovinu na povrchu preparátu (zbytek leží mimo rovinu ostrosti), tak 

fotografie ze skenovacího elektronového mikroskopu mají mnohem v�tší hloubkou ostrosti a 

p�sobí tak prostorovým dojmem. 

Využití elektron�: Elektrony mají výrazn� kratší vlnovou délku, kterou lze ovlivnit použitým 

urychlovacím nap�tím. Umož�ují tak dosáhnout vysokých zv�tšení u skenovacích 

elektronových mikroskop� vybavených autoemisní tryskou v �ádu jednotek nm (rozlišení v 

optické mikroskopii je limitována zhruba polovinou vlnové délky použitých foton�. Což v 

p�ípad� monochromatického sv�tla s vlnovou délkou kolem 550 nm m�že být až 025µm). 

Barevnost výsledných fotografií: Snímky z elektronových mikroskop� jsou primárn� ve 

stupních šedi. [11] 
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Elektronový optický systém 

Intenzita proudu primárních elektron� zaost�ených pomocí elektronové optiky na malou 

plochu na povrchu vzorku ur�uje intenzitu jednotlivých emitovaných signál� (charakteristické 

rentgenové zá�ení, odražené elektrony, sekundární elektrony atd.), které jsou nositeli 

informací. Elektronová optika neboli elektronový optický systém je konstruován tak, aby se 

dosáhlo maximálního možného proudu, který by byl p�enášen primárním svazkem 

soust�ed�ným do nejmenší možné stopy na vzorku. [7] 

Autoemisní elektronová tryska 

Problémem p�i zkoumání vzorku u tohoto mikroskopu je mít konstantní vysoké rozlišení na 

co nejdelší dobu. Abychom dosáhli tohoto konstantního vysokého rozlišení je nutné mít malý 

pr�m�r primárního svazku a to závisí na typu elektronové trysky. Nejlepší rozlišovací 

schopnosti dosáhneme u autoemisní trysky, který umož�uje získat dostate�n� malý pr�m�r 

svazku. Díky tomu svazku získáme vysoký jas a nízký rozptyl energii elektronu. [1] 

Hlavním problémem p�i použití autoemisní trysky je ultimativní požadavek na vysoké 

vakuum 10nPa a �asová nestálost emise. [7] 

Elektromagnetické �o�ky 

Optická soustava všech moderních p�ístroj� je vybavena elektromagnetickými �o�kami, u 

nichž se ve srovnání s �o�kami elektrostatickými dosahuje lepších optických vlastností, v�tší 

provozní spolehlivosti a výhodn�jšího konstruk�ního uspo�ádání tubusu v�etn� zmenšení 

vakuového prostoru. [2] 

Cílem této elektronov� optické soustavy je snaha o vytvo�ení elektronového svazku 

s nejmenším pr��ezem, homogenním rozložením elektron�, minimálním rozptylem energii 

elektron� a vysokou proudovou hustotou. Grafické znázorn�ní o zm�n� pr�m�ru 

elektronového svazkuji pr�chodu elektronov� optickou soustavou SEM je zobrazena ve form� 

paprskového diagramu na obr.8. [1] 
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Obr. 8 Paprskový diagram skenovacího elektronového mikroskopu[1] 

Cívky �ádkovacího systému 

Funkce SEM je podmín�na pohybem primárního elektronového svazku postupn� po �ádcích 

na ploše ve tvaru pravoúhlého rovnob�žníku. Elektronový svazek m�že být vychylován 

elektrostaticky nebo elektromagneticky. Obvyklejší je elektromagnetický systém. [2] 

Vakuový agregát 

Vakuová soustava SEM musí umožnit dosažení rozdílných tlak� plynu v jeho jednotlivých 

�ástech. Požadovaný tlak v tubusu pro správnou �innost p�ímo žhavené wolframové katody 

10–3 Pa. Vakuový systém je se skládá z rota�ní výv�vy, turbo molekulární nebo difúzní 

výv�vy a v p�ípad� použití LaB6 katody také iontovou výv�vou. [9] 

Od tohoto vakuového agregátu se taky odvíjí typy mikroskop� v SEM, které jsou uvedeny 

v kapitole „Základní rozd�lení SEM“. 

Pracovní možnosti SEM 

VSEM se m�žeme setkat se spousta fyzikálními signály ze kterých získáme r�zné informace. 

Základní rozd�lení t�chto signál� je uvedeno v tabulce �. 1. 

Rozlišné využití signál� pro zobrazení zásadn� odlišných stav� plyne z citlivosti n�kterých 

fyzikálních signál� na povrchové nebo objemové vlastnosti n�kolikerého typu. P�i využití 
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daného signálu se hovo�í potom o r�zných druzích kontrastu, jehož tvorba je ovšem n�kdy 

podmín�na specifickými vlastnostmi preparátu a jeho ur�itým fyzikálním stavem. [2] 

Tabulka �. 1 Souvislost mezi pracovními možnostmi SEM a druhem signál� [2] 
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4. Zobrazovací metody u SEM 

4.1 Obraz pomoci odražených elektron� (BEI) 

Princip této metody spo�ívá v tom, že elektrony pohybující se ze vzorku zp�t do vakua tvo�í 

soubor se širokým energetickým spektrem, omezeným na jedné stran� energií p�íslušící 

elektron�m primárním, na druhé stran� energií limitní pro opušt�ní povrchu vzorku. Energie 

odražených elektron� bývá cca 20 keV. [2] 

Grafický p�ehled odražených a sekundárních elektron� je na obr. 9. 

V závislosti na zp�sobu zpracování signálu odražených elektron� m�žeme získat t�i 

základní typy kontrastu: 

• Topografický kontrast 

• Materiálový kontrast 

• Kanálový kontrast 

Pro p�edstavu jednotlivých kontrast� je p�iložen obr. 10. 

Topografický kontrast 

Detektorem odražených elektron� se stává scintilátor a fotonásobi�. Obraz pomocí 

odražených elektron� není ovšem tak kvalitní jako pomocí sekundárních elektron�. Tím je na 

mysli, že nejde jen o zp�sob osv�tlení ale i o rozlišovací schopnost. Slouží to k popisu detail� 

oblastí analyzovaných elektronovým mikroanalyzátorem, v tomto p�ípad� je možno využít 

k detekci polovodi�ové detektory. [2] 
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Obr. 9 Rozdílný p�ehled odražených a sekundárních elektron� [2] 

       a) Odražené      b) Sekundární 

Materiálový kontrast 

Je funkcí st�edního atomového �ísla zobrazované oblasti vzorku. Tento kontrast je založen na 

skute�nosti, že koeficient odrazivosti elektron� siln� roste s rostoucím atomovým �íslem 

absorbentu. V tomto p�ípad� je signál z jednotlivých segment� detektoru s�ítán. [2] 

Kanálový kontrast 

Kanálový kontrast se také n�kdy nazývá orienta�ní. Vzniká v p�ípadech, když krystalickém 

materiálu dochází v r�zn� orientovaných oblastech (zrnech) ke zm�nám v po�tu zp�tn� 

odražených a sekundárních elektron�. Zm�ny po�tu elektron� souvisí s pronikáním 

primárních elektron� do vzorku podél atomových rovin. [2] 

 
Obr. 10 Rozdílný p�ehled kontrast� [2] 

  
a) Odražené elektrony p�i topografickém kontrastu 
b) Odražené elektrony p�i materiálovém kontrastu 
c) Absorbované elektrony 
d) Charakteristické rentgenové zá�ení 
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4.2 Obraz pomocí sekundárních elektron� (SEI) 

Sekundární elektrony mají energii do cca 50eV, a jsou emitovány z hloubky do 50nm pod 

povrchem vzorku. Z obr. 5 vyplývá, že bodové rozlišení na zobrazeních v sekundárních 

elektronech je blízké pr�m�ru primárního svazku elektron�. Hodnota bodového rozlišení v 

moderních SEM s autoemisní tryskou se v sou�asné dob� pohybuje na úrovni cca 1nm. 

Zjednodušené znázorn�ní detektoru sekundárních a odražených elektron� je na obr. 11. [1] 

 
Obr. 11 Schematické znázorn�ní pohybu odražených a sekundárních elektron� a �ez detektorem elektron� [2] 
 
Legenda: 

1. Primární elektronový svazek 
2. Dráha odražených 

elektron� 
3. Dráha sekundárních 

elektron� 

4. Povrch vzorku 
5. Kolektor 
6. Izolace 
7. Scintilator 
8. Nízké kladné nap�tí 
9. Vysoké kladné nap�tí 

10. Kryt scintilátoru 
11. T�leso detektoru 
12. Fotonásobi� 
13. Vystup z fotonásobi�e 

 

Zpracování signálu u sekundárních elektron� m�žeme rozd�lit: 

1. Topografický kontrast 

2. Materiálový kontrast 

Topografický kontrast 

Získávání obrazu pomocí sekundárních elektron�, který by dokumentoval topografické zm�ny 

na povrchu vzorku, je hlavním a nej�ast�jším posláním SEM. Signály, které se mohou ke 

stejnému ú�elu využít, je nejvhodn�jší, pon�vadž poskytuje obraz mnohem p�ehledn�jší i p�i 

nejlepší dosažitelné rozlišovací schopnosti. Pro porovnání rozlišovací schopnosti je p�iložena 

tabulka �. 2. [2] 
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Tabulka �. 2 Parametry r�zných mikroskopických technik [2] 

#
$�����	 %������
���	���!����	 #����	!���	
&���"��	��������	

'(	 )*(�	+*(	

	
	

,-
-	
.	 -�/	��	 ,--	.	,--	��	 		 		

,-
,	
.	 -�-/	��	 ,-	.	,-	��	 -�,	��	 ,-	��	

,-
/	
.	 /-	0�	 ,	.	,	��		 ,-	0�	 ,	��	

,-
1	
.	 -�/	0�	 -�,	.	-�,	��	 ,	0�	 ,--	0�	

,-
2	
.	 /-	��	 ,-	.	,-	0�	 		 ,-	0�	

,-
3	
.	 /	��	 ,	.	,	0�	 		 ,	0�	

,-
4	
.	 -�1	��	 -�,	.	-�,	0�	 		 -�,	0�	

Materiálový kontrast 

Kontrast vlivem zm�n v chemickém složení v obrazu sekundárních elektron� se prakticky 

nevyužívá, protože je mnohem menší než p�i detekci jiných vhodn�jších signál�. 

K uvedenému vlivu rozdíl� v pr�m�rném atomovém �ísle na zobrazení povrchové topografie 

je t�eba ovšem pro úplnost dodat, že kontrast se zvyšuje p�edevším ú�inkem emise 

sekundárních elektron� generovaných elektrony odraženými. [2] 

4.3 Obraz pomocí charakteristického rentgenového zá�ení 

Elektronová mikroanalýza nebo též rentgenová, mikroanalýza je moderní laboratorní metoda 

chemické analýzy malých objem� tuhých vzork�. Je založena na principu detekce a m��ení 

intenzity charakteristického rentgenového zá�ení, které vzniká p�i dopadu ost�e fokusovaného 

elektronového svazku na povrch analyzovaného objektu. Analyzovaný objem má �ádov� 

velikost v µm3. Pro vlastní analýzu je t�eba, aby intenzita zá�ení ur�itého druhu byla 

dostate�ná, tj. aby bylo v míst� dopadu primárního svazku dostate�né množství p�íslušných 

atom�. Dále je t�eba provést selekci charakteristického rentgenového zá�ení vyzna�ujícího se 

p�esn� definovanými vlnovými délkami pro každý prvek, signál detekovat, zesílit a 

zaregistrovat jeho intenzitu. Selekce a detekce charakteristického rentgenového zá�ení se 

provádí ve spektrometrech, jež mohou být v zásad� bu� energiov� nebo vlnov� disperzní.  

Primární elektrony pronikají do ur�ité hloubky pod povrch vzorku a dochází k jejich interakci 

s atomy p�ítomných prvk�. Tato interakce má za následek vznik rentgenového zá�ení, které je 

emitováno z objemu, jehož tvar a velikost v podstat� závisí na pr�m�rném atomovém �ísle 

zasažené látky a na energii primárních elektron� viz obr. 5. [2] 
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Vlnová disperzní analýza (WDS) 

Vlnov� disperzní spektrometry (dále WDS) pracují na principu selekce ur�ité vlnové délky 

rentgenového zá�ení pomocí difrakce na krystalu (tzv. krystalové spektrometry).  

Vlnov� disperzní spektrometry mají v�tší rozlišovací schopnost pro vlnové délky než 

spektrometry energiov� disperzní, které jsou však asi o dva �ády citliv�jší na dopadající 

kvanta (fotony) rentgenového zá�ení. [2] 

Energiov� disperzní analýza (EDS) 

Energiov� disperzní spektrometry dále EDS pracují na principu selekce energií rentgenových 

kvant. Energiov� disperzní spektrometry jsou mén� vhodné pro p�esnou kvantitativní analýzu, 

proto jsou mikrosondy zpravidla vybaveny spektrometry vlnov� disperzními. [2] 

 
Tabulka �. 3 Základní porovnání WDS a EDS[4] 

�

�

Na obr. 12 lze vid�t, že u WDS analýzy je tmavší kontrast kdežto u EDS analýzy je kontrast 

mnohem sv�tlejší. 

�

     Obr. 12 Grafické srovnání TI [13] 

a) Zobrazení TI pomocí WDS   b) Zobrazení TI pomocí EDS   

a b 
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Dále pro porovnání rozlišovací schopnosti WD a ED spektrometr� je p�iložen obr. 14, kde u 

EDS která je žlut� zbarvena a WDS je fialov� zbarvena, lze názorn� vid�t, že pomocí WDS 

jsme dokonale stanovili Nb ve vzorku, kdežto u EDS není patrné kde se Nb nachází. Pro 

grafické zobrazení jsme využili metodu  odražených elektron� viz obr. 13 ve kterém ve 

st�ední �ásti obrázku se nachází Nb. 

 
Obr. 13 Potvrzení �ástic Nb v BEI [13] 

 

Obr. 14 Porovnání rozdílu rozlišovací schopnosti ED a WD spektrometr� [13] 
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Záv�r a vyhodnocení pro tyto metody 

Ob� techniky mají své zákonité p�ednosti. P�ehled t�chto výhod a nevýhod jednotlivých RTG 

analýz je uveden v tabulce �. 3. P�i p�esných analýzách se preferuje WDS, p�i 

mikroskopických aplikacích je výhodn�jší uplat�ovat EDS. Elektronová mikroanalýza 

p�ispívá k identifikaci strukturních útvar� i jednotlivých fází, které se jinak p�i 

metalografickém rozboru ur�ují jen podle morfologie. U zcela neznámých systém� tak 

pomáhá definovat strukturu, u známých systém� ov��ovat zm�ny chemického složení fází, k 

nimž dochází ú�inkem difúze, a definovat minoritní fáze. Aplikují se p�itom všechny 

metodické postupy s v�domím jejich r�zné citlivosti a s rizikem, že výsledek m�že být 

zkreslen detekcí zá�ení také z okolní hmoty (u malých útvar�) nebo z podpovrchových partií, 

které mohou být jiné povahy než útvar viditelný na mikroskopu (útvar malé tlouš	ky). [2] 

V praxi je nej�ast�ji využívána metoda EDS a to z d�vod� finan�ních tak i rychlostí analýzy. 

Metoda WDS je používána ve výzkumu nových materiál� a není moc vhodná v praxi 

z d�vod� dlouhodobé analýzy prvku. [12] 

Základní rozd�lení SEM  

V sou�asné dob� je na trhu n�kolik typ� skenovacích elektronových mikroskop�, které se liší 

hlavn� hodnotami vakua. Mezi tyto základní mikroskopy pat�í: 

Vysokovakuový SEM- zdrojem elektron� je termoemisní katoda, vnit�ní prostory dosahují 

vakua 10-4 až 10-5 Pa. Mikroskop poskytuje maximální zv�tšení do 100 tisíckrát v závislosti 

na typu preparátu. Vzorky pro tento typ mikroskopu musí být suché a jejich povrch potažený 

vrstvou dob�e elektricky vodivého kovu (nej�ast�ji zlatem �i platinou). 

Vysokorozlišovací SEM- zdrojem primárních elektron� je autoemisní tryska. Která je oproti 

p�edchozímu typu schopna poskytnout svazek primárních elektron� s pr�m�rem v �ádu 

jednotek nm. Vyžaduje vyšší hodnoty vakua (10-9 Pa), ale mikroskop je schopen na vhodném 

preparátu poskytnout zv�tšení až 500 tisíckrát. Stejn� jako v p�edchozím p�ípad� musí být 

vzorky suché, odplyn�né a jejich povrch pokoven. 

Environmentální SEM (ESEM)- umož�uje pozorovat preparáty s obsahem vody až 90%. 

M�že být vybaven termoemisní nebo autoemisní tryskou. Vnit�ní prostor mikroskopu je 

rozd�len do komor se stoupající hodnotou tlaku. V preparátové komo�e m�že být dosaženo až 

tlaku 2 kPa, což dovoluje pozorovat vzorky obsahující vodu, aniž by se z nich bou�liv� 

uvol�ovala.  
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Nízkovakuový SEM (LVSEM)- umož�uje pozorovat preparáty s obsahem vody až 70 % p�i 

tlaku v preparátové komo�e 200 Pa. K tvorb� obrazu využívá detekci zp�tn� odražených 

elektron�, které ale poskytují menší rozlišení. Pokovení vzorku zvyšuje množství zp�tn� 

odražených elektron� a eliminuje nabíjení. [11] 

5. P�íprava vzork� pro SEM 

P�ípravu vzorku ovliv�uje kvalitu zobrazení na SEM, a proto je nutné použít vodivé vzorky, 

abychom dosáhli co nejkvalitn�jšího zobrazení na SEM. 

Je-li vzorek nebo jeho �ást (analyzovaná oblast) elektricky nevodivá nebo málo vodivá, 

dochází v míst� dopadu elektronového vzorku z katody elektronového d�la k akumulaci 

záporného náboje. P�i ur�itém stupni akumulace vznikne v tomto míst� intenzivní záporné 

elektrické pole, které zp�sobí odklon dopadajícího svazku primárních elektron� od p�vodní 

kolmé trajektorie jejích dopadu. Toto tzv. elektrické nabíjení vzorku znemož�uje pozorování 

a mikroanalýzu v daném míst� povrchu. Je-li tudíž vzorek nevodivý, je nutno jeho povrch 

opat�it vodivým povlakem. K tomuto ú�elu se m�že použít nap�íklad napa�ova�ka, která 

umož�uje provád�t napa�ení tenkého filmu kovu (Cu, C, Au) v doutnavém výboji na povrch 

vzorku. Ten se stává vodivým a je možno takto uplatnit techniku REM pro nejr�zn�jší 

nevodivé materiály (sklo, keramiku, minerály), jakož i nevodivé materiály metalurgických 

vzork� (vm�stky). Další obecnou zásadou, kterou je t�eba dodržet p�i p�íprav� vzork� k 

mikroanalýze, je zabrán�ní p�ístupu takových látek do komory elektronového mikroskopu, 

které by se zde p�i p�ítomném vysokém vakuu cca 10-6 torru za normální teploty vypa�ovaly a 

kontaminovaly tak prostor komory a další �ásti systému elektronové optiky. K tomu slouží 

d�kladné vy�išt�ní zkušebních vzork� v ultrazvukové �isti�ce a následné vysušení pod 

lampou. [14] 

„Dále se m�žeme setkat p�i studiích s nevodivými (neživými) vzorky z p�írody. Pro 

pozorování t�chto vzork� musí dojít ke zvýšení tlaku v komo�e, který umož�uje studovat 

vzorky ve výchozím stavu (bez zvodiv�ní), aniž by došlo k jejich poškození. V d�sledku 

p�ítomnosti molekul plynu v komo�e vzorku dochází k interakcím mezi elektrony a t�mito 

molekulami plynu, což je provázeno rozptylem primárního elektronového svazku, zv�tšením 

pr�m�ru jeho stopy p�i dopadu na vzorek, a tím zhoršením rozlišovacím schopnosti a 

nár�stem šumu v obraze. Rozptyl primárních elektron� roste se zvyšujícím se tlakem plynu, 

pracovní vzdáleností a s klesajícím urychlovacím nap�tím primárního svazku.“ [1] 
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„�ada vzork� obsahuje vázanou vodu. V p�ípad�, že vzorek obsahující vodu je vložen do 

vysokého vakua, dojde k nevratnému zni�ení p�vodního tvaru vzorku, obr. 15. Mnohem lepší 

�ešení p�edstavuje sublimace ledu po vložení zmraženého vzorku do komory mikroskopu, 

obr. 16. Nicmén� ideální �ešení p�edstavuje možnost zachovat vodu ve vzorku b�hem studia v 

�ádkovacím elektronovém mikroskopu v tekutém stavu.“ [1] 

 
Obr. 15 Nevratná zm�na tvaru vzorku obsahujícího vodu po vložení do vysokého vakua [1] 

 

Obr. 16 Malá zm�na tvaru vzorku vyvolaná sublimací ledu ze vzorku [1] 

 

 
Obr. 17 Rovnovážný diagram vody a rozsahy pracovních tlak� pro LV SEM a ESEM [1] 

  

pára 

voda 

led 

Tlak (mmHg, Torr) 
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Na obr. 17 je uveden rovnovážný fázový diagram vody v sou�adnicích teplota – tlak. Na 

tomto obrázku jsou vyzna�eny dosažitelné hodnoty tlaku v komo�e vzorku LV SEM i ESEM. 

Je z�ejmé, že pouze v p�ípad� ESEM m�že být p�i pokojové teplot� voda ve vzorku 

v kapalném stavu. [1] 

P�i studiu vzork� obsahujících vodu v LV SEM se postupuje následovn�: Vzorek se p�ed 

vsunutím do mikroskopu vymrazí na teplotu cca -50°C, poté se vloží do komory mikroskopu, 

kde se jeho teplota postupn� zvyšuje na teplotu držáku vzorku (pokojová teplota). Tento 

proces je doprovázen sublimací ledu ze vzorku, doprovázené pouze malými zm�nami tvaru 

vzorku, obr. 16. [1] 
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6. Praktická �ást 

 

6.2  Uvedení do problematiky 

Praktická �ást bakalá�ské práce je zam��ena na využití �ádkovací elektronové mikroskopie pro 

charakteristiku struktury technických materiál�. Jako vzorek byla vybrána niklová superslitina 

IN-738LC, ve které jsme zobrazili pomocí metody SEM karbidy typu MC a M23C6. 

Pro mikrostrukturní rozbor byl použit vzorek niklové superslitiny IN-738LC odlitý a tepeln� 

zpracovaný na jakost, který byl dále podroben dlouhodobému žíhání po dobu 10000 hodin p�i 

teplot� 850°C. 

Inconel 738LC 

Inconel 738LC pat�í mezi lité polykrystalické superslitiny na bázi niklu. Tyto materiály jsou 

precipita�n� zpevn�né slitiny, které mají díky vyššímu obsahu chromu a dalších legur dobrou 

odolnost v��i vysokoteplotní korozi. Slitina Inconel 738LC je proto s úsp�chem využívána k 

výrob� ob�žných a rozvád�cích lopatek stacionárních plynových turbín. Lopatky ob�žných 

kol jsou namáhány opakovanými elastickými a plastickými deformacemi v d�sledku 

teplotních zm�n v pr�b�hu provozu, což vede v materiálu k nevratným zm�nám v 

mikrostruktu�e a tím ke zm�n� mechanických vlastností.[16], [17] 

Materiál, ozna�ovaný jako IN-738LC, je slitinou na bázi niklu �ízenou metodou PHACOMP s 

nízkým obsahem uhlíku (což ozna�uje p�ípona LC –low carbon) a zirkonia. Chemické složení 

zkoušeného vzorku se nachází v tabulce �. 4. 

Tabulka �. 4 Chemického složení  

Nikl zbytek 

Chróm 15,7 -  16,3 

Kobalt 8,2 - 9 

Hliník 3,2 - 3,7 

Titan 3,2 -  3,7 

Wolfram 2,4 - 2,8 

Molybden 1,5 - 2 

Tantal 1,5 - 2 

Niob 0,6 - 1,1 

Uhlík 0,09 - 0,13 

Zirkonium 0,03 - 0,08 

Bór 0,007 - 0,012 
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Karbidické fáze 

V žáropevných slitinách na bázi niklu, obsahujících uhlík, jsou vždy ve struktu�e p�ítomny 

karbidické fáze. Vliv t�chto fází na modifikaci mechanicko-metalurgických charakteristik 

superslitin je velmi složitý. Optimální efekt závisí na struktu�e, morfologii a distribuci 

karbid�, což souvisí se složením slitiny a jejím tepelným zpracováním. Ve struktu�e slitin se 

vyskytují �ty�i základní typy karbid�: MC, M23C6, M7C3, M6C. 

Primární karbidy typu MC 

Jsou obvykle pom�rn� hrubé, nepravidelné kubické morfologie, a jsou náhodn� distribuovány 

v objemu matrice. Velmi �asto bývají soust�ed�ny v mezidendritických prostorách a na 

hranicích zrn. Tyto karbidy obecn� p�ispívají velmi málo ke zpevn�ní slitin niklu. Karbid MC 

tvo�í hlavn� kovy: Ti, Ta, Nb a V, které vykazují široký rozsah zam�nitelnosti v této fázi a 

vytvá�ejí kombinované karbidy nap�. (Ti, Nb)C. Jejich stabilita stoupá podle následujícího 

po�adí VC, NbC, TaC, TiC. Rozpoušt�jí také malé množství Mo a W, které zeslabují síly 

meziatomových vazeb primárních karbid�, což vede k jejich rozpadu na karbidy M23C6 a 

M6C. Substitu�nímu p�echodu karbid� MC je možné zabránit zvýšením obsahu Nb ve slitin�, 

�ímž se tyto karbidy stabilizují až do teplot 1200 – 1260°C. [15] 

Karbidy M23C6 

Karbidy se lehce vytvá�ejí ve slitinách se st�edním a vysokým obsahem Cr. Mohou se vytvo�it 

b�hem nízkoteplotního zpracování (precipita�ní žíhání p�i 700 – 980 °C), bu� cestou 

degenerace MC karbid� nebo vyprecipitovat p�ímo z roztoku, ve kterém je p�ítomný ješt� 

zbytkový uhlík. Karbid M23C6 má složitou kubickou strukturu. P�ítomnost t�chto karbid� na 

hranicích zrn obklopených γ´ �ásticemi je ideální morfologií pro zlepšení creepových 

vlastností. �et�zce diskrétních globulí karbidu M23C6 zlepšují creepovou životnost tím, že 

brání pokluz�m po hranicích zrn a zárove� zabezpe�ují dostate�nou houževnatost okolo zrn 

pot�ebnou pro relaxaci nap�tí. V p�ípad� výskytu karbid� M23C6 ve form� film�, desek nebo 

nespojených, nepravidelných �ástic na hranicích zrn (obr. 4.13 b, c), dochází ke snížení 

tažnosti slitin a výrazn� se zvyšuje náchylnost k tvorb� trhlin po hranicích zrn. Ovšem pokud 

na hranicích zrn nevyprecipitují žádné karbidy, což je další extrém, bude docházet 

k p�ed�asným lom�m, a to z d�vodu neomezeného pohybu hranic zrn, který vede k iniciaci 

trhliny v míst� styku t�í zrn. [15]  
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Reakce, podle které probíhá základní p�em�na karbidických fází:

γγ ′+→+ 623 CMMC

                                                                         
[1] 

 

6.3 P�íprava a provedení vzorku 

V první fázi p�ípravy se vzorek musel u�ezat do pat�i�ných rozm�r� pro pozorovaní 

v mikroskopu, dále pak se nechal zalistovat do bakelitu a následn� vybrousit a vyleštit do 

požadované drsnosti. Broušení se provád�lo mechanicky na hrubých papírech a pro jemné 

dobroušení byla využita automatická bruska Struers LaboPol-5. Lešt�ní bylo provád�no ru�n� 

na textilních kotou�ích s p�ídavkem kapalné emulze Al2O3. 

Ve finální fázi bylo provedeno naleptání chemickými roztoky HCl a CuCl2 v etanolu, aby tak 

došlo ke zvýrazn�ní struktury. Následn� pak se mohl po této p�íprav� vzorek vložit do 

mikroskopu JEOL JSM-6490LV, aby byly identifikovány jednotlivé fáze karbidu. 

Tento mikroskop je vybaven energiov� disperzním spektrálním analyzátorem INCA x-act. , 

pomocí, kterého jsem mohl identifikovat jednotlivé fáze karbidu na základ� použití 

kvalitativní a semikvantitativní rtg mikroanalýzy. 

6.3 Vyhodnocení karbid� v niklové superslitin� Inconel 738LC 

Vzhledem k tomu, že primární karbidy MC jsou v niklových superslitinách nestabilní a p�i 

vysokých teplotách dochází k jejich postupnému rozpadu doprovázenému vznikem �ástic 

sekundárních karbid� M23C6 a fáze 
´ (viz obr. 19 – sv�tle šedý kontrast). Na obrázku 18 a 19 

lze vid�t, že k vytvá�ení sekundárních karbid� zde dochází jak cestou degenerace primárních 

MC (viz obr. 18 – bílý kontrast) karbid�, tak i precipitací z roztoku, ve kterém se nachází 

zbytkový uhlík. 

           

Obr. 18 BEI      Obr. 19 SEI 

MC M23C6 
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Dále pak byla provedena EDS karbid� typu: MC a M23C6. EDS spektrum karbidu MC se 

nachází na obr. 18 ve kterém p�evládá Ta viz tabulka �. 5. Kdežto na obr. 19 – spectrum 

M23C6  se stává dominantou pouze Cr který je obsažen až v 67,8%. Pro podrobný rozbor je 

také p�iložena tabulka �. 6. 

MC 

EDS analýza bodová (složení ve váhových procentech) 

Tabulka �. 5 karbid typu MC 

Prvek Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

spektrum 1 24,3 3,5 0,9 5,7 27,5 4,9 28,1 5,2 

 
Obr.18 EDS spectrum niklové superslitiny v karbidickéfázi MC 

 

M23C6 

EDS analýza bodová (složení ve váhových procentech) 

Tabulka �. 6 karbid typu M23C6 

Prvek Al Ti Cr Co Ni Mo W 

spectum 2 1,3 0,8 67,8 2,7 13,3 9,3 4,6 

 
Obr.19 EDS spectrum niklové superslitiny v karbidické fázi M23C6 
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Ve finální fázi praktické �ásti bylo provedeno grafické rozložení jednotlivých prvk� ve 

vzorku, které se nachází na obr. 22.  

RTG mapa distribuce prvk� 

 

Obr. 22 Grafický p�ehled jednotlivých prvk� ve vzorku  
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6 Záv�r 
P�i �ešení této bakalá�ské práce jsem se seznámil s problematikou rastrovací elektronové 

mikroskopie a jejím principem a charakteristikou využití této metody. Zjistil jsem, že tato 

metoda má v dnešní dob� velkou škálu využití jak v pr�myslu, tak i ve v�d� a ve výzkumu 

nových materiál�.  

Ve své bakalá�ské práci jsem popsal princip a charakteristiku skenovacího elektronového 

mikroskopu, dále bylo uvedeno, na jakém principu pracuje tento mikroskop, a �ím je tak 

specifický a z �eho se skládá. SEM nabízí také spousta variant k zobrazení prvk� ve vzorku. 

Každé zobrazení má svá specifika, které musí operátor stroje znát, aby byl schopen ur�it co 

nejp�esn�jší analýzu vzorku. Z každé kategorie metod zobrazení vzorku na SEM je uveden 

aspo� jeden obrázek v této bakalá�ské práci, abychom mohli porovnat rozdíly mezi t�mito 

jednotlivými metodami zobrazení. 

Pro finan�ní porovnání se tato kategorie elektronových mikroskop� nachází ve vyšší cenové 

kategorii než optické mikroskopy, a tak se m�žeme setkat s t�mito mikroskopy pouze v na 

vysokých školách, pracovních podnicích a hlavn� ve výzkumu. 

Pro využití rastrovací elektronové mikroskopie jsem použil niklovou superslitinu 

Inconel 738LC. Bylo provedeno grafické zobrazení pomocí metod (BEI, SEI) jednotlivých 

karbid� v prvku, a dále pak provedena kvalitativní a semikvantitativní analýza prvku pomocí 

metody (EDS). Ke každému EDS spektru je p�iložena tabulka zobrazených prvk� ve vzorku. 

Z první pohledu na primární karbidickou fázi MC jde vid�t, že p�evládají tyto chemické 

prvky: Ti, Nb, Ta, kdežto u sekundární karbidické fáze M23C6 se vyskytuje s nejv�tším 

obsahem procenta v prvku pouze chrom. 
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