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Příloha I. Technické údaje k elektronovému mikroskopu TESLA BS 500 
VN: 

• 60kV 
• 90kV 

Osvětlovací soustava (mechanicky centrovatelná):  
• kondenzor 1 (K1) 
• kondenzor 2 (K2) bez chlazeni 

Zobrazovací soustava (bez chlazení, mechanicky centrovatelná): 
• objektiv (OBJ) 

o ohnisko 3mm (vysoké rozlišení) 
o ohnisko 6mm (vysoký kontrast) 
o koeficient chromatické vady = 2,7mm 
o clona click stop - 130 -75 -50 (30)µm 
o regulace buzení ve 4 stupních 
o nejjemnější regulace 1.10-5 poloha řadiče 

• pomocný projektiv (PP), 
o buzení proměnné plynule a skokově (12poloh) 

• hlavní projektiv (HP) 
o buzení proměnné a pevné 

Zvětšení s ohniskem 3mm: 
• 1000 - 100 000x plynule 
• 12pevně nastavitelných stupňů 

Zvětšení s ohniskem 6mm: 
• 500 - 50 000x plynule 
• 12pevně nastavitelných stupňů 

Držák preparátu: 
• pro síťky Ø 3mm 
• pro síťky Ø 2,3mm 

Komora: 
• velké okénko 180x180mm 
• Ø fluorescenčního stínítka 135mm 
• clonítko difrakčního bodu 

Binokulár: 
• zvětšení 9x 
• odklopný 
• zorné pole Ø 21mm 

Fotokazeta: 
pracovní režim: 

• automatický s blokováním dvojí expozice 0,1 -180s 
• ruční expozice časovým spínačem s možností simultánní expozice 0,25 až 60s 

Vakuová soustava: 
systém: 

• 2 rotační vývěvy a třístupňová frakční difúzní vývěva bez zásobníku 
ovládání: 

• automatické elektromagnetickými ventily 
měření: 

• vakuový indikátor 
• Piraniho měrky 
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rotační vývěvy (RV): 
• dvoustupňová rotační vývěva 5 m3/hod pro čerpání difúzní vývěvy 
• dvoustupňová rotační vývěva 5 m3/hod pro čerpání tubusu, prostoru fotokazety, 

komůrky preparátu a předsoušeče 
• dosažitelné vakum 5.10-3 Torr 

Napájení: 
síť: 

• x 380 V + - 10 %, 50 - 60 Hz 
• 220 V + - 10 %, 50 - 60 Hz 
• 3 x 220 V + - 10 %, 50 - 60 Hz 

příkon: 
• 5,5 kVA včetně spotřebičů v zásuvkách na zadní straně mikroskopu 
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Příloha II. Popis ovládacích prvků 
Panel 1 (VN) 
1 - VN + I PAPRSKU (indikátor vysokého napětí a proudu paprsku) 
2 - I PAPRSKU (regulace proudu paprsku přepětí Wehneltova válce) 
3 - Δ VN (tlačítko periodické změny vysokého napětí pro centrování VN) 
4 - VYP. (vypínací tlačítko vysokého napětí) 
5 - 60 kV (tlačítko pro urychlovací napětí 60 kV)  
6 - 90 kV (tlačítko pro urychlovací napětí 90 kV)  
7 - KATODA (potenciometr žhavení vlákna katody) 
8 - ZAP. (tlačítko žhavení vlákna katody) 
Levý ovládací panel (Obr. A): 
Panel 2 (Stigmátor OBJ) 
9 - PAPRSEK - DOSTAVEN9 (potenciometr posuvu stopy při práci v temném poli) 
10 - PAPRSEK NÁKLON (potenciometr naklápění paprsku při práci v temném poli) 
11 - VYP. ~ ~ ZAP. (čtyř polohový přepínač centrování stigmátoru objektivu) 
12 - CENTR. STIGM. OBJ. (4 potenciometry centrování stigmátoru objektivu) 
13 - STIGM. OBJ. (potenciometr stigmátoru objektivu) 
14 - STIGM. OBJ. (potenciometr stigmátoru objektivu) 
Panel 3 (Expozimetr) 
15 - CITLIVOST (přepínač citlivosti fotomateriálu) 
16 - ČAS (časový spínač ruční obsluhy expozimetru) 
17 - EXP. (červená žárovka svítící po dobu expozice) 
18 - START (zelená žárovka signalizující připravenost k expozici) 
19 - NULOVÁNÍ (zapuštěné tlačítko nulování počitadla snímků) 
75 - AUT. (tlačítko expozičního automatu) 
panel 4 (K1 + K2) 
21 - K1 + K2 (vypínací tlačítko pro kondenzor 1 a 2) 
22 - K1 (přepínač základní velikosti stopy) 
23 - K2 (přepínač nastavení osvětlení hrubě) 
24 - K2 (přepínač nastavení osvětlení středně) 
25 - K2 (přepínač nastavení osvětlení jemně) 
Panel 5 (Vnitřní) 
26 - POSUV STOPY (potenciometr posuvu stopy při  světelném poli) 
28 - OSVĚTLENÍ LAB. (tlačítko bílého světla laboratoře) 
28a - OSVĚTLENÍ LAB. (tlačítko červeného světla laboratoře) 
30 - STŘ. STOPY (potenciometr centrování přehledného obrazu) 

 
Obr. A  Levý ovládací panel 
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Pravý ovládací panel (Obr. B): 
Panel 6 (Vnitřní) 
29 - OSVĚTLENÍ OBJ. (tlačítko osvětlení komory objektivu) 
33 - STŘ. STOPY (potenciometr centrování přehledového obrazu) 
34 - OSVĚTLENÍ PANELU (tlačítko osvětlení panelu) 
35 - OSVĚTLENÍ PANELU (potenciometr regulace osvětlení panelů) 
36 - POSUV STOPY (potenciometr posuvu stopy při práci ve světelném poli) 
Panel 7 (OBJ.) 
38 - OBJ. (tlačítko buzení cívky objektivu) 
40 - f = 6 (tlačítko přepínající buzení objektivu na f = 6 mm, tj. zvětšení 500 - 50 000x) 
41 - OBJ. (přepínač zaostřování preparátu hrubě) 
42 - OBJ. (přepínač zaostřování preparátu středně) 
43 - OBJ. (přepínač zaostřování preparátu jemně) 
44 - OBJ. (přepínač zaostřování preparátu velmi jemně, tzv. „fokusační série“) 
Panel 8 (PP + HP) 
45 - PŘ. 1 (přehledový obraz - 100x) 
     - PŘ. 2 (přehledový obraz - 200 - 500x) 
     - ZV. 1 (skokové zvětšení 1000 - 100 000x) 
     - ZV. 2 (plynulé zvětšení 1000 - 100 000x) 
     - DIF. 1 (difrakce) 
     - DIF. 2 (zaostření obrazu selekční clony) 
46 - HP (tlačítko buzení hlavního projektivu) 
47 - ZVĚTŠENÍ (přepínač stupňovitého zvětšení - 13 poloh) 
48 - ZVĚTŠENÍ (potenciometr plynulého zvětšení a zaostření obrazu selekční clony)  
49 - DIF (potenciometr zaostření difrakčního bodu) 
50 - X1000 (digitální ukazatel zvětšení) 
Panel 9 (Stigmátor PP + K2) 
51 - STIGM.K2 (potenciometr stigmátoru kondenzoru 2) 
52 - STIGM.K2 (potenciometr stigmátoru kondenzoru 2) 
53 - STIGM.PP (potenciometr stigmátoru pomocného projektivu) 
54 - STIGM.PP (potenciometr stigmátoru pomocného projektivu) 
55 - PAPRSEK NÁKLON (potenciometr naklápění paprsku při práci v temném poli) 
56 - PAPRSEK DOSTAVENÍ (potenciometr posuvu stopy při práci v temném poli) 
57 - TEMNÉ POLE (tlačítko pro práci v temném poli) 
Panel 10 (panel vakua) 
58 - ZDROJ (vypínací tlačítko zdroje pro čočky, urychlovací napětí a expoziční automat) 
59 - SÍŤ (červená žárovka indikující,že v přístroji je síťové napětí) 
60 - VAKUUM (indikátor vakua) 
61 - PREP. (tlačítko předčerpání komůrky preparátu) 
62 - R.V. (tlačítko rotační vývěvy 1 pro přečerpání difúzní vývěvy) 
63 - D.V. (tlačítko topení difúzní vývěvy) 
64 - RYCHLOTOP. (zelená žárovka indikující připojení topení difúzní vývěvy) 
65 - PŘEDVAK. (tlačítko předčerpání tubusu bez automatiky) 
66 - VZD. (tlačítko napouštění vzduchu do tubusu) 
67 - AUT. (tlačítko automatického čerpání tubusu bez automatiky) 
68 - KOMORA VAK. (tlačítko předčerpání komory fotokazety) 
69 - KOMORA VZD. (tlačítko napouštění vzduchu do komory fotokazety) 
70 - KOMORA VYP.(tlačítko umožňující ponechat prostor fotokazety pod vakuem bez čerpání) 
71 - MĚŘENÍ (tlačítko měření vakua v předsoušeči a komoře fotokazety) 
72 - PŘEDSOUŠEČ VAK. (tlačítko předčerpání předsoušeče) 
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73 - PŘEDSOUŠEČ VZD. (tlačítko napouštění vzduchu do předsoušeče) 
74 - PŘEDSOUŠEČ VYP. (tlačítko umožňující ponechat prostor předsoušeče pod vakuem bez 
čerpání) 

 
Obr. B  Pravý ovládací panel 

Tubus (Obr. C) 
1 - VN kabel 
2 - matice VN kabelu 
3 - těleso katody 
4 - těleso anody 
5 - mezikus 
6 - vratná pružina centrování anody 
7 - vratná pružina centrování anody 
8 - centrování anody - katoda 
9 - centrování anody - katoda 
10 - K1 (kondenzor 1) 
11 - centrování K1 -K2 
12 - centrování K1 -K2 
13 - K2 (kondenzor 2) 
14 - mechanismus clony v K2 
15 - OBJ. (objektiv) 
15a - komora preparátu 
16 - okénko komory preparátu 
17 - mechanismus aperturní clony objektivu 
18 - krytka otvoru pro montáž goniometru 
19 - krytka otvoru pro montáž goniometru 
20 - centrování horního pólového nástavce objektivu (tzv. „centrování na VN“) 
21 - centrování horního pólového nástavce objektivu (tzv. „centrování na VN“) 
22 - krytka otvoru pro montáž antikontaminačního adaptéru 
23 - posuv křížového stolku 
24 - posuv křížového stolku 
25 - propust preparátu 
26 - páčka uzávěru propusti preparátu  
27 - páčka dvířek propusti preparátu 
28 - táhlo vývěvy preparátu 
29 - PP a HP (pomocný a hlavní projektiv) 
30, 30a - centrování OBJ. HP (objektiv, hlavní projektiv a proud) 
31, 31a - centrování OBJ. HP (objektiv, hlavní projektiv a proud) 
   (Šrouby 30a, 31a jsou na zadní straně tubusu) 
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32 - mechanismus selekční clony 
33 - centrování pomocného projektivu PP 
34 - centrování pomocného projektivu PP 
35 - naklápění pomocného projektivu (nastaveno v závodě) 
36 - nástavec komory 
37 - upevňovací šroub HP 
38 - upevňovací šroub HP 
39 - binokulár - 9x 
40 - clonítko centrálního paprsku difrakce 
41 - komora 
42 - fluorescenční stínítko 
43 - dvojitý převod posuvu preparátu 
44 - dvojitý převod posuvu preparátu 
45 - páčka vyklápění stínítka při expozici 
46 - páčka vyklápění stínítka při pozorování binokulárem 
47 - zásuvka na nářadí  
48 - fotokazeta 
49 - točítko deskového ventilu 
50 - předsoušeč fotomateriálu 
 

 
Obr. C  Tubus 

Zadní část ovládacích panelů (Obr. D) 
1 - POJ. 1 - žárovka elektrické pojistky 1 
  Bliká při poruše napájení OBJ a HP 
2 - POJ. 2 - žárovka elektrické pojistky 2 
  Bliká při poruše napájení K1, K2, PP 
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3 - POJ. 3 - žárovka elektrické pojistky 3 
  Bliká při poruše napájení VN 
4 - měřící prvky K1, K2, PP, OBJ, HP 
 
1 - X - (doutnavka síťové fáze X) 
2 - Y - (doutnavka síťové fáze Y) 
3 - 220 V/2,5 A - (síťová zásuvka pro připojení dalších spotřebičů) 
4 - 220 V/2,5 A - (síťová zásuvka pro připojení dalších spotřebičů) 
5 - 220 V/2,5 A - LABORATOŘ (zásuvka bílého světla laboratoře přes tlačítko na předním 
panelu) 
6 - 220 V/2,5 A - LABORATOŘ  (zásuvka červeného světla laboratoře přes tlačítko na předním 
panelu) 
7 - ZDROJE - (jistič zdrojů) 
8 - ZÁSUVKY - (jistič síťových zásuvek) 
9 - RV1 - (jistič rotační vývěvy 1 - předčerpání difúzní vývěvy)  
10 - RV2 - (jistič rotační vývěvy 2 - předčerpání tubusu, komory fotokazety předsoušeče a 
komůrky preparátu) 
11 - LABORATOŘ - (jistič světel laboratoře) 
12 - DV - (jistič difúzní vývěvy) 
13 - RV1 - (zásuvka rotační vývěvy 1) 
14 - RV2 - (zásuvka rotační vývěvy 2)  
15 - RYCHLOTOP. - (zásuvka rychlotopení difúzní vývěvy) 
16 - 17 - Kontrolní žárovka transformátoru ovládacího napětí (svítí při normální funkci zdroje) 
18 - 19 - Pojistka 8 A/48 V zdroje ovládání ventilů 
20 -21 - Pojistka F 4 A/250 V zdroje 24 V = 
22 - Pojistka F 2 A - zdroj 35 V pro Vn  
23 - Hlavní síťový přívod 
24 - 25 - Pojistky T 4 A a T 2,5 A, jištění zdroje 75 V 
27 - Pojistka F 630 mA - zdroj ~ 45 V pro VN 

 
Obr. D  Zadní část ovládacích panelů 

Rozmístění jednotek ve stole mikroskopu (Obr. E) 
1 - stabilizátor 60 V pro zdroje Vn 
2 - oscilátor žhavení vlákna 
3 - ss zesilovač a řízený výkonový zesilovač pro VN 
4 - referenční jednotka 
5 - stabilizátor 60 V pro K1, K2, PP 
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6 - stabilizátor K1 
7 - stabilizátor K2 
8 - stabilizátor PP 
9 - stabilizátor pro vychylovací cívky a stigmátory 
10 - stabilizátor 60 V pro HP a OBJ. 
11 - stabilizátor HP 
12 - stabilizátor PP 
14 - násobič VN 

 
Obr. E  Rozmístění jednotek ve stole mikroskopu 

Tubus - boční pohled (Obr. F) 
1 - kloub pro vyklápění tělesa katody 
2 - vratná pružina posuvu anoda - katoda 
3 - mechanismus upevnění čerpacího potrubí 
4 - spojka čerpacího potrubí 
5 - držák spojky čerpacího potrubí 
6 - kondenzor K1 (kondenzor 1) 
7 - vratná pružina posuvu K1 - K2 
8 - kondenzor K2 (kondenzor 2) 
9 - kondenzor stigmátoru K2, vychylování cívek a osvětlení žárovky komory preparátu 
10 - držák tělesa katody 
11 - držák VN kabelu 
12 - držák krytu 
13 - držák spojky čerpacího potrubí 
14 - hlavní čerpací potrubí 
15 - pružinový člen 
16 - vratná pružina horního pólového nástavce objektivu 
17 - kondenzor OBJ. (objektiv) 
18 - kondenzor STIGM. OBJ. 
19 - uzávěrka s konektorem 
20 - vratná pružina posuvu PP (pomocný projektiv) 
21 - konektor PP a stigmátor PP 
22 - konektor HP (hlavní projektiv) 
23 - kloubový hřídel posuvu preparátu 
24 - držák kabelové formy 
25 - konektor expozičního automatu 
26 - konektor fotokazety 
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Obr. F  Tubus - boční pohled 
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Příloha III. Pokyny pro údržbu 
Provádění údržby 

Údržbu můžeme provádět jestliže příslušné obvody  a případně celý mikroskop je 
vypnutý. Údržbu může provádět pouze pracovník, který má příslušnou kvalifikaci. 

Tubus: 

Občas přetřeme mírně navlhčeným hadříkem vnější niklové části. Hadřík je navlhčený 
olejem pro difúzní vývěvy. Není nutné mazat nepohyblivé části. Pouze po demontáži je 
vhodné po předchozím omytí „O“ kroužků v benzinu a poté je přetřít velmi tenkým 
filtrem oleje. Pohyblivá těsnění se přimazávají dle potřeby jednou kapkou oleje pro 
difúzní vývěvy na mazací plstěnou podložku . Především se jedná o táhla propusti a 
tyče výměny preparátu. V těchto případech je možno jemně namazat vlastní táhlo nebo 
tyč. 

Optiku čistíme v těchto intervalech: 

OBJ - 1krát za 3 měsíce 

HP - 1krát za 6 měsíců 

je možné čištění i častěji podle potřeby a dle znečištění. 

Clony pohyblivé: 

Aperturní clona - žíhat 1krát týdně 

Clona K2 - žíhat 1krát týdně 

Selekční clona - žíhat 1krát měsíčně 

Poznámka: jestliže jsou clony delší dobu v klidu, může nastat, že nám těsnící pryžové 
„O“ kroužky přilnou ke kovové těsnící ploše a clony „zamrznou“. Proto se doporučuje 
pohyblivou clonou občas posouvat. 

Clony pevné: 

Clona v K1 - 1krát měsíčně 

Clona v K2 - 1krát měsíčně 

Chlazená clona antikontaminačního adaptéru - 1krát denně 

Pevné clony čistíme benzínem nebo acetonem , jestliže jsou více znečistěné používáme 
sidol., otvory ostrým dřívkem. 

Vlákno katody: 

Výměna podle potřeby 

Wehneltův válec, VN izolátor, anoda: 

Čistění nastává po každé výměně vlákna acetonem, u větších znečistění používáme 
sidol. Po vyčištění se  smíme dotýkat uvedených dílů pouze v silikonových rukavicích. 

Okénko komory: 

Můžeme čistit pouze z vnitřní strany lehkým přetíráním bavlněným tamponem 
namočeným v čistém benzínu nebo acetonu. 
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Difúzní vývěva: 

Výměnu oleje provádíme 1krát ročně, nebo v případě havárie, kdy došlo ke spálení 
oleje. Jestliže nastane takový případ, je nutné vývěvu pečlivě umýt od všech zbytků 
spáleného oleje. Vývěva se plní 150 - 300ccm oleje AK 40. 

Rotační vývěva: 

1krát měsíčně zkontrolovat hladinu oleje a stav řemene. Výměnu oleje provádíme 1krát 
ročně. 

Stůl: 

Ošetření lakovaných částí je možné pomocí konzervačních prostředků na karosérie 
automobilů. 

Předsoušeč: 

V předsoušeči se používá jako vysoušedlo P2O5, který je hygroskopický a jedovatý. Při 
výměně  je nutno misku důkladně vymýt a vysušit. 

Napouštění vzduchu a vyčerpávání zavzdušněného tubusu 

Jestliže držíme tlačítko 66 1 sekundu, provádí se zavzdušnění.  

Vyčerpání je nutno provést dvěma způsoby: 

1 Stisknutím tlačítka AUT. 67. Využívání tohoto způsobu je běžné, jestliže je 
současně zapojeno předčerpání komory nebo předsoušeče. Může nastat situace, 
že po předčerpání tubusu automatikou se dostane z komory nebo z předsoušeče 
vzduch do tubusu a automatika znovu zapojí předčerpání tubusu. Tahle situace 
se může opakovat 2krát - 3krát podle tlaku v komoře nebo v předsoušeči. 

2 Stisknutím tlačítka 65 - po dosažení potřebného předvakuaa zapneme tlačítko 
AUT. Využití tohoto způsobu je pouze ve zvláštních případech. 

Výměna vlákna katody 

Výměna hotového vlákna (Obr. G) 

Tlačítko VN - vypnuto 

Tlačítko žhavení vlákna - vypnuto 

Pustíme do tubusu vzduch 

Vystoupíme na schůdky a odklopíme těleso katody 3 směrem dozadu vlevo. Současně 
zkontrolujeme, zda se přiklopil vybíječ k Wehneltovu válci a zkratoval zbytkový náboj. 

 
Obr. G  VN průchodka 1 - keramická průchodka, 2 - vroubkovaná matice, 3 - Wehneltův válec, 3a 

- podložka,3b - držák, 3c - matice, 3d - clona wehneltova válce, 3e - matice Wehneltova válce, 4 - 
převlečná matice 
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Převlečnou matici 4 (Obr. G) odšroubujeme Wehneltova válce a Wehneltův válec 
vytáhneme. Vroubkovanou matici 2 odšroubujeme a vyjmeme skleněný držák katody 7 (Obr. 
H). Na přípravek 1 mavlékneme vroubkovanou matici 2, do otvoru přípravku vložíme držák 
vlákna a zajistíme šroubem 2. Matici Wehneltova válce 3e vyšroubujeme tak vysoko, aby po 
nasunutí na držák nedošlo k poškození vlákna, nasuneme ji na držák tak, aby vlákno bylo 
přibližně ve středu otvoru clony Wehneltova válce 3d a lehce dotáhneme vroubkovanou maticí 
2. Matici Wehneltova válce 3e sešroubujeme směrem dolů tak, aby špička vlákna byla v rovině 
čela Wehneltovaválce 3d. Matice Wehneltova válce 3e je aretována vždy po 1 desetině zdvihu. 
Vzdálenost špičky vlákna od čela Wehneltova válce je optimálně 0,3 mm. Jakmile nastavíme do 
správné výšky vlákna provedeme přesné docentrování do středu otvoru clony pomocí šroubu 12 
a dotáhneme vroubkovou maticí 2. Do příslušných zdířek koncovky VN kabelu  nasadíme 
Wehneltův válec s nosným držákem. Převlečnou matici Wehneltova válce upevníme a všechny 
díly otřeme čistou jelenicí. Těleso katody zaklopíme a mikroskop vyčerpáme. Provedeme 
centrování na dutý paprsek a centrování kondenzoru K1 - K2. 

 

Výměna zhotovovaného vlákna - (Obr. G, Obr. H) 

Postup je stejný jako u minulého bodu, ale použijeme držáku zhotovaného vlákna 8 
(Obr. H). Nastavíme držák do otvoru 3 přípravku pro výměnu a centrování vlákna. Šroubem 2 
utáhneme. Přes držák vlákna nasadíme centrovací zařízení 4 a upevníme šroubem 5. Ve 
vodorovné poloze máme nůž. Vlásenku zasuneme do štěrbiny držáku 8 tak, aby ostrý ohyb 
vlásenky se dotýkal ostří nože 6. Utáhneme šrouby 9 a 10. Stlačíme směrem vzhůru nůž 6, který 
uchopíme za konec s otvorem. Vlákno se tím uvolní a nůž 6 můžeme vodorovně 
vytáhnout.Uvolníme šroubem 5 a sejmeme centrovací zařízení. Šroubem 2 uvolníme a vyjmeme 
držák 8. Následující postup je stejný jako v minulém případě. 

 
Obr. H  Přípravek pro centrování a výměnu vlákna.1 - Těleso přípravku, 2 - šroub pro upínání 
držáku vlákna, 3 - otvor pro vkládání držáku vlákna, 4 - centrovací zařízení, 5 - upínací šroub 
centrovacího zařízení, 6 - otočný nůž, 7 - držák navařeného vlákna, 8 - držák zhotovovaného 

vlákna, 9 - upínací šroubek vlákna, 10 - upínací šroubek vlákna, 11 - vlásenka Wo - drátu, 12 - 
šrouby pro centrování katody 

Poznámka: Doporučuje se vyčistit otvor Wehneltova válce při každé výměně vlákna 
jemnou železnou vatou, případně vhodným lešticím přípravkem a vytřít do sucha. Nasazení 
Wehneltova válce do průchodky se doporučuje za pomocí bílých silikonových rukavic. Jakmile 
se Wehneltův válec očistí, nesmíme se dotýkat prsty žádné součástky. 

 

-M- 
 



Výměna a čištění clon (Obr. I, J) 

Čistění clon se provádí u molybdenových clon žíháním ve vakuu pomocí žíhacího 
přípravku. Napustíme vzduch do mikroskopu. Mechanismus clony 1 vyjmeme. Vyšroubujeme 
klíčem šroub na levé straně 2 a uvolníme knoflík na pravé straně 3 otáčením vlevo. 

 

 
Obr. I  Clona a její uložení.1 - mechanismus clony, 2 - šroub s odpruženým kolíkem, 3 - ovládací 

šroub stranového pohybu, 4 - knoflík jemného nastavení, 5 - knoflík volby otvoru clony, 6 - kolík, 7 
- závěs, 8 - těsnicí kroužek, 9 - pásek 

Pozor!!! 

Je třeba značně povolit knoflík, jinak nelze mechanismus clony vyjmout. Mechanismus 
clony vyjmeme tak, že jej opatrně vysuneme vodorovným směrem.Vzniklý otvor uzavřeme 
vhodnou zátkou z příslušenství. Před vyjmutím vysuneme knoflík volby otvoru clony 5, kolík 6 
ukazuje šikmo vpravo dolů. 

Ve směru podélné osy vysuneme opatrně molybdenový pásek clony a upneme do 
žíhacího přípravku tak, že jeho konec se třemi mikrootvory opřeme o pravou pevnou tyčku, 
přibližně v místě prostředního otvoru. Druhý konec jemně upneme šroubem 5 a zaklesneme do 
raménka drátěné pružiny. Rámeček okénka s okénkem opatrně vyjmeme z komory mikroskopu 
a opatrně položíme na čistou podložku, tak, aby se sklo nepoškrábalo. 

Pozor!!! 

Sklo je v rámečku pouze volně zasunuto - hrozí nebezpečí vypadnutí. Krytkou 
zakryjeme fluorescenční stínítko. Místo skla vložíme na těsnění komory desku žíhacího 
přípravku 1 a tubus vyčerpáme. 

Na svorky 2 a 3 připojíme přívody 8 a 9 od žhavicího transformátoru. Připojíme do sítě 
žhavicí transformátor. Otočíme vlevo regulátor výkonu 13. Zapneme knoflík 11 a regulátorem 
výkonu 13 nastavíme takovou teplotu pásku, která odpovídá asi 1000°C. Několik sekund 
žíháme pásek (max. 30sekund). Napustíme vzduch do mikroskopu a vyžíhaný pásek opatrně 
zasuneme do mechanismu clony, aby zaskočil do příslušných otvorů. 
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Obr. J  Žhací přípravek a žhavící transformátor 1 - základní deska z olovnatého skla, 2 - přípojná 

svorka, 3 - přípojná svorka, 4 - pérko, 5 - šroub, 6 - Mo - pásek vlastní clony, 7 - žhavicí 
transformátor, 8 - přívod žhavicího transformátoru, 9 - přívod žhavicího transformátoru, 10 - 

síťová pojistka, 11 - tlačítko, 12 - síťový přívod, 13 - regulátor výkonu, 14 - kontakt 

Pozor!!! 

Vyžíhaný pásek je křehký. Do původního stavu uvedeme mikroskop. Vyčerpáme 
mikroskop. 

Vyjímání pólových nástavců 

Vlastní pólové nástavce jsou pouze v OBJ a HP, na ostatních čočkách jsou vytvořeny 
přímo jako pevné součásti magnetického obvodu. 

Horní pólové nástavce objektivu vyjmeme takto : 

Napustíme vzduch do tubusu a vypneme zdroje knoflíkem 58. Šrouby pravého krytu 
povolíme a kryt povolíme. Sejmeme směrem vzhůru těleso katody 3 a pověsíme na držák tělesa 
katody 10. Těleso anody 4 sejmeme spolu s mezikusem 5. Povolíme mechanismus upevňovací 
spojku čerpacího potrubí 3, potrubí mírně nadzdvihneme a v nadzdvižené poloze zajistíme 
držákem čerpacího potrubí 5. Konektor 6, 8 a 9 odpojíme. Kondenzor K1 - 10 a K2 - 13 
sejmeme.Vyšroubujeme dva šroubky s vroubkovanou hlavou v substolku a zašroubujeme je do 
druhých dvou otvorů. Substolek vyndáme a položíme na čistou podložku. Zatáhneme za háček 
napínacího mechanismu křížového stolku a zaklesneme směrem dolů. Vyjmeme koncovku 
napínacího lanka pinzetou z křížového stolku.Vytáhneme směrem vzhůru křížový stolek. 
Mechanismus vratné pružiny horního pólového nástavce objektivu povolíme pomocí šroubů 20 
a 21 tak daleko , až kolíky dotlačující objímku horního pólového nástavce se vzdálí natolik od 
objímky, aby se dala vyjmout. Dva šrouby upevňující objímku horního pólového nástavce 
objektivu vyšroubujeme. Vytáhneme horní pólový nástavec s objímkou. 

Vyjímání spodního pólového nástavce objektivu 

Vyjmeme celý mechanismus aperturní clony podle odstavce o vyjímání a čištění clon. 
Vyšroubujeme krytku spodního pólového nástavce za pomocí klíče z příslušenství. 
Našroubujeme závitový klíč na závit spodního nástavce a vytáhneme směrem vzhůru. 

 

Pozor!!! 

Při montáži nezapomeňte zasunout optiku značkou dopředu. Musíme zacházet opatrně 
s pólovými nástavci. Montáž provádíme obráceným postupem. 
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Vyjímání pólového nástavce HP 

Tubus musí být sestaven, připojeny konektory a zdroje zapnuty před vyjmutím 
pólového nástavce HP. Napustíme vzduch do tubusu, sejmeme rámeček s okénkem komory a 
zakryjeme fluostínítko krytkou. Jakmile manipulujeme s okénkem dbáme na to, abychom se 
nedotýkali vnitřního povrchu skla, na kterém je nanesena speciální vrstva k odvádění 
elektrostatického náboje. Kdyby se tato vrstva poškrábala, mohlo by to způsobit deformaci 
obrazu. Clonítko difrakčního bodu zasuneme do takové polohy, aby nám nepřekáželo. Není - li 
tlačítkem HP zapnuté buzení 46 zapneme jej, neboť optika je v otvoru držena magnetickou 
silou. Vyšroubujeme matici přidržující optiku HP za pomocí speciálního klíče. Závitový klíč 
zašroubujeme do závitu optiky HP a vypneme knoflík 46. Vytáhneme optiku směrem dolů. U 
zpětné montáže, kterou provedeme opačným postupem, nesmíme zapomenout po zasunutí 
optiky zapnout knoflík 46, protože kdybychom jej nezapnuli, optika by bez buzení vpadla dolů. 

Pozor!!! 

Při montáži nezapomeňte zasunout optiku značkou směrem dopředu. 

Čištění pólových nástavců 

Pólové nástavce projektivu lze pro čištení rozšroubovat. 

Pozor!!! 

Polohu sponky nezapomeňte. Čištění provádíme velmi jemným kysličníkem hlinitým ve 
formě lešticího prášku. Kontaminační nánosy a barevný nádech se čistí vatou na dřívku pomocí 
uvedeného prášku. Pokud máme malá znečistění čistíme jej stočeným papírkem určeným 
k čištění skleněné optiky. Čistotu otvoru a ploch v bezprostřední blízkosti el. paprsku 
kontrolujeme pod mikroskopem se zvětšením do 50x, nejlépe binokulárním. Na vyplachování 
optiky používáme většinou čistý benzin nebo líh. 

Výměna žárovek 

Pokud při zapnutí zdrojů za pomocí knoflíku 58 napětí VN nebo proudy čoček 
nenaběhnou, musíme provést kontrolu žárovek 1, 2 a 3, které najdeme na zadní straně 
mikroskopu. Vyměníme vadnou žárovku a zdroje znovu zapneme knoflíkem 58. 
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