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kkhông dựa theo
t
các ng
guyên lý sau
u:
1. Mẫu
u phải đảm bảo
b sạch đếến mức tối đa
đ có thể. M
Mọi nhiễm bbẩn từ mẫu đều có thể làm hư
hại hệ
h thống châân không củ
ủa kính dẫn
n đến giảm hhiệu quả sử dụng sau nnày.
2. Các mẫu không
g dẫn điện phải
p được quan
q
sát ở cchế độ chânn không thấpp hoặc ESE
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tay sạcch, các dụng
g cụ sạch khhi tiếp xúc vvới mẫu và các phụ kiệện trogn
buồn
ng mẫu của SEM
6. Khô
ông chạm taay trần, thổi mẫu bằng
g miệng hoặặc thổi/thở vào trong buồng mẫuu vì các
chất hữu cơ sẽ làm
l bẩn mẫẫu và buồng mẫu.
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b
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7. Khô
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t
xuy
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cho kính.
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ơng pháp chhuẩn bị mẫuu và thế
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gia tốc
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CHUẨN BỊ
B MẪU
M
Mẫu cho SE
EM bao gồm
m tất cả cácc loại, hình dạng
d
và kícch cỡ khác nnhau. Kỹ thhuật chuẩn bbị do đó
pphải được đặt
đ ra để th
hực hiện đư
ược với tất cả
c sự khác nhau từ cácc mẫu hoànn hảo đến ccác mẫu
pphức tạp. Các
C vấn đề chúng
c
ta phảải thường xu
uyên phải đđối mặt là cáác yếu tố saau:
Tạo mẫu
Các mẫu hầầu hết yêu cầu
c phải cắt//phá hủy mẫu.
m Do đó ccần phải tìm
m một kỹ thuuật tương thhích với
ttính chất củ
ủa vật liệu mẫu.
m Đầu tiêên chúng taa có thể chiaa thành hai nhóm vật liiệu kim loạii và các
pphi kim loạại.
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Kim loại
Kim loại thường được cắt nhỏ bằng máy cắt cơ học chính xác. Mỗi một loại vật liệu cần được
cắt ở các chế độ khác nhau. (Xem thêm phần lựa chọn máy cắt, lưỡi cắt trong file trình bày riêng
chuẩn bị mẫu kim tương).
Các mặt cắt phản ánh bản chất của mẫu do đó nó cần được chuẩn bị một cách rất cẩn thận để tạo
ra một mặt cắt chi tiết, đặc trưng cho mẫu nghiên cứu.
Trong phòng thí nghiệm một mẫu nhỏ có thể được cắt từ thép bằng nhát cắt chính xác, đôi khi có
thể sử dụng bằng bẻ gãy sau khi làm đông cứng với ni tơ lỏng. Các hợp kim có tính đàn hồi lớn
thì có thể cần làm mát trong nitơ lỏng trước xử lý gây sốc để tạo mẫu.
Phi kim loại
Nhóm này bao gồm nhựa, gốm sứ, và các vật liệu hữu cơ. Có rất nhiều các kỹ thuật khác nhau
cho dòng vật liệu phức tạp này, nhưng một nguyên tắc chung là tạo mẫu tốt nhất nên được thực
hiện ở nhiệt độ thấp.
Nhựa, thường có thể dễ dàng bẻ gãy bằng cách ngâm trong nitơ lỏng và bẻ gẫy khi ở ở nhiệt độ
thấp.
Một số mẫu gốm/sứ không phải là dễ dàng bị bẻ gẫy ở nhiệt độ thấp. Chúng có tính chất đàn hồi
cao, do đó sau ngâm nitơ lỏng vẫn phải tác động một lực va chạm để bẻ gẫy. Số còn lại có thể bẻ
gẫy với các tác động nhỏ hơn và có thể không cần nhiệt độ thấp như là tấm silicon chẳng hạn.
Vật liệu hữu cơ cần được chuẩn bị kỹ hơn và chú ý đến chi tiết các tác động có thể gây hư hại
lên định dạng và các cấu trúc của mẫu. Vì thế mà có thể phải cần đến các thiết bị chuẩn bị mẫu
đặc biệt trong nhiệt đột thấp gọi là Cryo-SEM. Đây là một phương pháp làm đông mẫu trong
một buồng ni tơ lỏng sau đó được chuyển đến một giá mẫu gắn trên cổng của buồng kính SEM.
Tại đây, mẫu có thể được bẻ gãy, và, hoặc thậm chí được phủ mẫu trước khi đưa vào buồng mẫu
quan sát. Các mẫu điển hình bao gồm: thực phẩm, mô thực vật và động vật, chất bán rắn (chất
béo / dầu).
Cắt mẫu
Theo phương pháp này, cần chia thành các vật liệu cứng và mềm để phân biệt sự khác biệt giữa
các phương pháp đánh bóng hoặc cắt để tạo ra một bề mặt thể hiện chi tiết cấu trúc bên trong của
mẫu.
Mẫu cứng:
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M
Mặt cắt nga
ang
Các vật liệu
u cứng thườ
ờng là vật liiệu tổng hợp
p, tức là cácc sản phẩm
m thương mạại hoặc các vật liệu
chuyên dụn
ng, chẳng hạn
h như kim
m loại, đá, gốm
g
sứ và tthủy tinh. M
Một số có thhể được đúúc trong
nnhựa (resin
n, epoxy,.. hoặc
h
Bakelitte), ví dụ nh
hư kim loạii để xử lý ddễ dàng khi cắt và đánhh bóng.
Đ
Đúc mẫu trrong resin làà phương ph
háp phổ biếến cho các m
mẫu đá để đđám bảo loạại bỏ hết khhí, nước
hhoặc dầu tro
ong mẫu trư
ước khi cắt và
v đánh bón
ng.
Chuẩn bị bề
b mặt

FFigure 1. Đúc mẫ
ẫu

Phương ph
háp cắt có tthể được sử
ử dụng bằngg đĩa cắt hooặc lưỡi
cắt kim cương.
c
Các mẫu kim loại là thư
ường chỉ cầần đánh
bóng bề mặt
m từ ghồ gghề thành m
một mặt phẳẳng mịn bằnng cách
sử dụng các
c dạ đánh bóng
với
các hạt kim
k
cương kích
thước
xuống đến
n 1/4 micronn.

Các mẫu đá cần mộột quá
m
mài sau cắtt và trước khi
k đánh bón
ng bởi các vải thủy tinnh với
carborundu
um. Sau đó đánh bóng
g một lần nữa
n với bộột kim
cương 1 ho
oặc 1/4 micrron. Mặc dù
ù tất cả điều
u này có thểể được
hhiện bằng tay,
t nhưng máy
m tự độn
ng giúp giảm
m bớt nhânn công
tthường cho
o mặt phẳng
g chính xácc hơn mài đánh bóng bằng
Đ
Đánh bóng điện hóa kiim loại có lợi thế khác, bởi vì đâyy là kỹ
ăn mòn một số kim loạại để tạo ra một bề mặtt với các phhân bố
nnguyên tử, sạch và hiển
n thị rõ các phân bố ph
ha trên đó.

trình
bột
thực
và
tay.
Figurre 2. Bột đánh bóng

thuật
cấp

Đ
Đánh bắng bằng ion cũng
c
có thể cung cấp các
c bề mặt chi tiết cấpp nguyên tử
ử, sạch nhưnng quan
ttrọng là thiếết bị phải ch
hụp được cáác chi tiết nh
hỏ trên đó.
Sự cần thiếết cần có mộ
ột bề mặt phẳng
p
thườn
ng là để choo phân tích WDS hơn là EDX, saau đó là
cần thiết ch
ho các phân
n tích các th
hành phần pha
p khác nhhau trên bề m
mặt bởi tín hiệu BSE. Một số
m
mẫu cần thiiết cho phân
n tích huỳnh
h quang cath
hode (CL) vvới các nguuyên tố phát sáng trắng..
Các vật liệu
u tổng hợp có thành ph
hần rất phứcc tạp và chíính xác. Phư
ương pháp tốt nhất đư
ược phát
hhiện cho đếến nay mà đảm bảo th
hành phần không
k
bị bị xáo trộn làà sử dụng ssợi cắt kim cương.
Đ
Đây là mộtt dây vonfraam với kim cương đượ
ợc phủ ngoàài. Sợi kim cương đượcc quay đều bởi hai
ống suốt ở hai đầu. Dây
D kim cươ
ơng sẽ đượcc vắt ngangg quan mẫuu tại vị trí ccắt. Nước lààm mát
ũng làm sạch
h dây. Phươ
ơng pháp nàày cs thể đư
ược dùng rấtt tốt cho mộột số vật
dùng để bôii trơn và cũ
lliệu mà khô
ông cần phảải mài hoặc đánh
đ
bóng tiếp
t sau đó.
M
Mẫu mềm::
Cắt ngang hoặc
h
tạo látt mỏng
M
Mẫu trước khi
k cắt đòi hỏi
h phải đư
ược cung cấp
p thông tin đđầy đủ hai yyêu cầu sauu để đảm bảảo thành
công. Đó làà độ cứng vàà độ rắn để lựa chọn lư
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ưỡi cắt kim cương. Nếuu không
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bề mặt cắt có thể bị dinh các hạt từ vật liệu đúc hoặc vật liệu làm lưỡi cắt.
Do đó, biết trước được độ cứng của mẫu là cần thiết để đảm bảo mẫu không bị biến đổi bề mặt
hay nhiễm các thành phần khác trên bề mặt đặc biệt là khi đi phân tích tia X.
Những kỹ thuật cắt này thường được gọi là máy vi cắt (microtome). Với cấp độ macro là lưỡi cắt
kim loại hoặc kim cương còn với cấp micro thì sử dụng dao cắt kim cương. Phương pháp cắt
macro có thể được sử dụng trên các vật liệu tổng hợp, vật liệu nhúng, nhựa, sơn, cao su, gỗ và
giấy.
Máy siêu cắt Untra-microtomy là một kỹ thuật sử dụng cho TEM, mà cho SEM cũng có thể
được sử dụng trong trường hợp chuẩn bị các mẫu kim loại nặng (Os/Pd/U) mà được gắn trên các
mẫu sinh học.
Phương pháp cắt bằng đông sâu thông thường ít được sử dụng trong TEM ngoại trừ các vật liệu
polymer mà có các thành phần có độ cứng khác nhau mà cần phải kiểm tra. Với kỹ thuật này,
bền mặt cắt khá phẳng, ít ghồ ghề và không ảnh hưởng đến kết quả.
Một phương pháp cắt khác, mặc dù hơi thô nhưng hiệu quả, là sử dụng dao mổ. Phương pháp
này có thể được sử dụng khi kết quả phân tích và hình ảnh là không hoàn toàn phụ thuộc vào bề
mặt hoặc thành phần trên tín hiệu BSE.
Mẫu phân tán.
Đây là loại mẫu chuẩn bị khó khăn nhất để đảm bảo một cách chính xác cao trên một chất nền
hoặc lớp phủ kim loại. Các quan sát thu được thường cần phải loại trừ khả năng tích điện của
nhựa đúc mẫu, phân biệt vùng sáng, tối do tích điện bề mặt cũng như độ trôi của hình ảnh.
Loại mẫu này có thể được chia thành hai loại cho đơn giản bao gồm các chất phân tán ướt (trong
huyền phù) và phân tán khô (bột / sợi).
Phân tán ướt: Huyền phù
Polyme, sơn và các thành phần sinh học là các mẫu chính trong nhóm này. Bản chất của kỹ thuật
sẽ phụ thuộc vào mật độ huyền phù, kích thước của các vật liệu trong đó, và quan trọng là tách
các hạt riêng biệt, tránh để chồng lên nhau. Có những phương pháp riêng để chuẩn bị cho mẫu
sinh học, tùy thuộc vào tầm quan trọng của cấu trúc chi tiết cần quan tâm vì các kỹ thuật này liên
quan đến việc làm khô mẫu tới hạn, nó không đơn giản như làm khô thông thường vì sẽ làm biến
dạng cấu trúc tế bào.
Pha loãng.
Pha loãng chính xác mẫu huyền phù có thể được thử nghiệm ở nhiều cấp khác nhau và chọn ra
hàm lượng pha loãng phù hợp nhất. Các dung môi thường được sử dụng pha loãng là:





Nước cất hoặc nước khử khoáng
Cồn tuyệt đối, Ethanol
Acetone
Isopropanol

Sự lựa chọn phụ thuộc vào tính chất hóa học của vật liệu mẫu, và/hoặc dung môi có sẵn trong
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hhuyền phù.
A
Acetone có
ó thể làm hư
ư hại các thiiết bị sử dụn
ng với phươ
ơng pháp nnày, do đó ccần cẩn thậnn khi sử
dụng với du
ung môi này
y.
Sau mỗi bư
ước pha loãng mẫu cần
n được đặt trong
t
bể siêêu âm tối thhiểu 10 phúút để đảm bbảo tách
hhoàn toàn các
c hạt.
Thử nghiiệm bằng cách
c
sử dụnng pippet nhhỏ huyền pphù trong cồồn sạch
lên các laam kính sạcch. Sấy khôô dưới đèn hồng ngoạii, tủ sấy , bbếp điện
hoặc chân
n không để đảm bảo m
mẫu khô.
Sau đó sử
ử dùng đế mẫu
m (stub) ggắn sẵn bănng dính các bon dẫn điệện hoặc
đồng ấn lên
l mặt mẫu
u đảm bảo m
mẫu dinh chhắc trên đế m
mẫu. Sử dụụng bình
xịt khí sạạch thổi sạcch các hạt tự
ự do bám trrên bề mặt đđể đảm bảoo không
làm bẩn buồng
b
chân không.
Figure 3. Lam kính
k
và lamen
kính

Trường hợp
h cần thiếết có thể phhủ một mẫuu kim loại (A
Au, Au / Pd) hoặc
bốc bay cacbon
c
dẫn điện. Khi đđó có thể gắắn cả lam m
men kính lênn trên đế
mẫu để phủ
p mẫu.

Chú ý: khôn
ng phủ hạt toàn bộ bề mặt của đế mẫu để tránnh các hạt xxếp chồng llên nhau, khhó quan
sát. Dễ quaan sát nhất làà khoảng tố
ối đa 2-3 hạạt tụ lại thànnh một đám
m, còn lại là các hạt đứnng riêng
llẻ. Do đó, các
c thử nhiệệm trước là cần
c thiết đểể xác định đđộ pha loãngg phù hợp.
M
Một cách khác
k
nếu mu
uốn các hạt tách rời nh
hau là lấy m
một đầu tăm (tăm sạch lấy mẫu) chhấm lên
bbột đã sấy khô
k rồi chấấm lên một góc của mặặt đế gắn băăng dính cáác bon. Sử ddụng lưng ccủa tăm
ggạt đều về một
m phía (th
heo một chiều) sang gó
óc bên kia. C
Các hạt sẽ đđược phân bbố từ đậm đđến thưa
dần. Khi đó
ó dễ dàng hơ
ơn khi chọn
n mật độ quaan sát phù hhợp.
Cách khác nữa
n là có th
hể sử dụng bình
b phun sư
ương để làm
m các hạt phhân tán đều.
Sự khác nh
hau giữa lựaa chọn pipettting hay bìn
nh phun sươ
ơng atomisiing chính làà kích thướcc hạt và
sự phân tán
n đồng đều. Pipet được cho là phù hợp với cáác hạt nhỏ kkích thước ddưới micronn đến và
chục micro
on nhưng độ
ộ phân tán không đều..Trong khi bình phun sương bị ggiới hạn vì cchỉ phù
hhợp với cácc hạt trên 10
00micron nh
hưng lại cho
o phân tán đđều.
Chú ý rằng các mẫu kh
hi hoà tan bằng
b
bể siêu
u âm hoặc siiêu âm nếu có tần số ccao và thời ggian lâu
m thay đổi đa cấu trúcc. Khi sử dụ
ụng bình phuun sương thhì bắt buộc phải đánh ttan mẫu
có thể bị làm
bbằng siêu âm
m trước.
Sử dụng
d
Pipettee
Đ
Được sử dụ
ụng để nhỏ 1-2 giọt mẫu
m đã pha loãng
l
và đáánh tan bằnng siêu âm llên bề mặt đế mẫu
cacbon/đồn
ng. Sử dụng
g đầu tip mớ
ới mỗi lần sử dụng. Đ
Để khô mẫuu trước khi quan sát hooặc phủ
m
mẫu. Kết quả
q là các hạạt sẽ phân tán
t thành nh
hững vòng tròn đồng ttâm, thông tthường các hạt lớn
sẽ ở trung tâm, các hạtt nhỏ hơn sẽẽ được phân
n tán dần ra các vòng nggoài.
Bình
h Phun sươn
ng
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K
Kỹ thuật nàày liên quan
n đến nhóm
m thiết bị mang
m
tính
tthuật hơn là khoa học. Có thể sử
ử dụng các bút
b phun
hhoặc bàn ch
hải khí mà thường đượ
ợc sử dụng trong vẽ
L
Lợi thế là các dụng cụ
c này cho phép thay đổi kích
pphân tán ở đầu vòi ph
hun (khẩu độ),
đ sẽ có một
m phạm
kkích thước cụ thể của các
c hạt có th
hể được phu
un.

nghệ
sương
tranh.
thước
vi

uyền phù đư
ược đánh taan và đưa vào
v trong
Sau khi hu
pphun sương
g, sẽ được phun
p
trực tiếếp lên trên mặt
m băng
0
cacbon. Ph
hun ở một góc 45 th
hông qua một ống
đđường kính
h khoảng 10
0cm , dài khoảng 30cm.

bình
FFigure 4. Bình ph
hun sương

Số lần phu
un và thời gian
g
phun tùy
t thuộc vào
v kinh ngghiệm, tuy nhiên thônng thường llà phun
kkhoảng 2-3
3 lần. Điều tối quan trrọng là triệtt để làm sạạch các vòii phun bút khi thay đổổi mẫu.
N
Ngoài ra, mẫu
m cũng có
ó thể được nạp vào ch
hai riêng biệệt gắn trên bút/bình buun sương. A
Acetone
kkhông nên được
đ
sử dụn
ng với kỹ th
huật này.
Kỹ thu
uật kẹp giữa
a “Sandwicch”
M
Một số mẫu
u dạng huy
yền phù rất khó quan sát
s do bị tícch điện bề m
mặt (charginng) dù là ở chế độ
E
ESEM. Khii đó, kỹ thu
uật kẹp giữaa “sandwich
h” có thể đư
ược sử dụngg để kẹp mẫẫu giữa hai lớp dẫn
đđiện.
Trước hết một
T
m miếng lam kính/thạạch anh (hìn
nh 3) được rrửa sạch bằằng cồn, đợii khô rồi gắnn lên đế
m
mẫu. Đưa vào
v phủ mộ
ột lớp kim lo
oại dày, nằm
m dưới, cườ
ờng độ phủ mẫu cao, thhời gian nggắn. Khi
đđó bề mặt của
c lớp phủ
ủ kim loại sẽẽ bị tạo ra các
c vết nứt.. Mẫu huyền phù sau đđó nhỏ lên ttrên lớp
kkim loại mớ
ới phủ bằng
g phương ph
háp tương ứng,
ứ đợi khôô. Hiện tượnng mao dẫnn sẽ làm cácc hạt lọt
xxống các kh
he nứt của lớp phủ kim
m loại. Lớp
p phủ thứ haai bằng bất kỳ đích gì sẽ được thhực hiện
llâu hơn, cư
ường độ thấấp hơn đảm
m bảo mịn và
v mỏng. Cáác hạt sẽ đư
ược kẹp chhặt bới các llớp dẫn
đđiện nên đảảm bảo khôn
ng bị tích điiện bề mặt xung
x
quanhh, cho hình ảảnh đẹp, dễ quan sát.
Tácch kích thướ
ớc bằng bìn
nh tách hạt
T
Tách các hạt có kích thước
t
khác nhau của huyền
h
phù
ggiản hơn là khi chúng đã
đ được cố định trên đếế mẫu.

đơn

K
Khi muốn tách
t
thì mộtt thiết bị đơn
n giản là sử
ử bình tách
Đ
Đó là một thiết
t
bị với nhiều vị tríí phun sươn
ng cho các
đđầu từ hạt lớn
l nhất đếến hạt nhỏ nhất
n nhờ cáác khẩu độ
nnhau. Có th
hể phun cáác kích thướ
ớc hạt khácc nhau lên
m
mẫu khác nhau
n
để quan
n sát.

hạt.
hạt bắt
khác
các đế

M
Mẫu phân tán khô: Bột
B / sợi

Figure 5. Bình phun tách hạt

m loại ở dạng bột thì cần
c một kỹ
Với các vậtt liệu phi kim
thuật
đđể đảm bảo
o rằng ít nhấất một số hạạt được gắn chắc chắn ttrên đế mẫuu cho SEM.. Lựa chọn pphương
ppháp dính tốt
t ngay từ đầu sẽ hạn
n chế được sự
s nhiểm bbẩn của các hạt trong bbuồng chân không.
T
Trong khi đó,
đ lựa chọn
n keo dính tốt sẽ loại bỏ
b được sự
ự tích điện bbề mặt. Điềuu này cực kkỳ quan
ttrọng khi ph
hân tích ED
DX.
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Các mẫu bộ
ột kim loại thường
t
không có vấn đề
đ gì phức tạạp nhưng cáác keo dínhh loại băng ddính hai
m
mặt thường
g có chứa một
m vi lượng kẽm cacbonat mà có thhể được thểể hiện khi phhân tích ED
DX.
Các mẫu sợ
ợi thường gây
g ra khó khăn
k
hơn bở
ởi sự kết díính lỏng lẻoo của chúngg với các chhất nền.
T
Thao tác bằằng cách gắắn một đầu của sợi đế mẫu chờ chho khô, sauu đó kéo sợi đi lại đều trên bề
m
mặt của đế mẫu. Các sợi thừa có thể
t được cắtt đi. Có thể sử dụng nhhững đế mẫuu đặc biệt ccho mẫu
n sợi lên stu
ub có thể sử
ử dụng keo gắn
g bạc hoặặc các bon đđể đảm bảoo chắc chắn.. Sự lựa
sợi. Khi gắn
chọn chất nền
n là rất qu
uan trọng bở
ởi tất cả các sợi đều có các cấu trúcc phụ.
Các sợi hữu
u cơ phù hợ
ợp với các cơ
c chất có nền
n Z thấp như carbonn. Lớp phủ kim loại nêên được
tthực hiện cẩẩn thận vì sự hư hại có thể xảy ra cho
c sợi hữuu cơ khi bứcc xạ nhiệt.
L
Lựa chọn chất
c
kết dín
nh
Sử dụng băăng dính caccbon để gắn
n các hạt kh
hô
tthực sự dễ dàng hơn nhiều. Trư
ước hết phâân
bbột trên mộ
ột bề mặt sạạch (lam kín
nh) và ấn đế
đ
có gắn carb
bon xuống bột,
b sử dùng
g bình xịt kh
hí
đđể thổi các hạt tự do đii.

là
tán
mẫu
sạch

K
Khi cần thiiết có thể phủ
p mẫu. Sử
S dụng keo
bbon thì tốt hơn trong các trường hợp mà cáác
ng chất nền
n. Sau khi sử
ử
cần được giữ chắc tron
kkhí sạch đểể thổi thì có
ó thể phủ mẫu
m nếu cầần

các
hạt
dụng
thiết.

Figure 6. Bì nh xịt khí sạch

Giấy lọc
D
Dùng để th
hấm mẫu vàào giấy lọc, làm khô rồ
ồi quan sát ở chế độ cchân không thấp hoặc ESEM.
T
Thu nhận bột
b hoặc mẫẫu sợi bởi giiấy lọc khôn
ng phải là pphương pháp
áp tốt nhất ccho SEM bở
ởi tạo ra
các lỗ/khe rỗng
r
sẽ có khí
k mà ở đó
ó không thểể dẫn điện đđược. Sử dụụng giấy lọọc cellulose acetate
ttốt hơn hơn
n loại giấy lọc
l dạng sợ
ợi. Khi cần thiết có thểể phủ mẫu đđể tạo bề m
mặt đồng nhhất hơn.
T
Trong trườn
ng hợp bị tíích điện bề mặt
m cao thì một lớp phhủ cacbon trrước khi phhủ một lớp kkim loại
ttrên cùng làà cần thiết.
M
Mẫu sinh vật
v sống.
Côn trùng
M
Mẫu côn trrùng cần loạại bỏ chất béo
b hữu cơ trước khi đđược đặt vàoo chân không. Mẫu nêên được
nngâm trong
g ethyl-alcoh
hol trong ítt nhất l - 2 tuần
t
để hòaa tan các chhất béo. Sauu đó mẫu đư
ược rửa
sạch trong ethyl-alcoho
e
ol sạch để loại bỏ chất béo bề mặtt và để khô trên giấy lọọc. Nếu khôông loại
bbỏ hoàn toààn chất béo thì hình ản
nh quan sát là
l chất béo trên bề mặtt của côn trrùng. Trongg trường
hhợp tồi tệ nhất,
n
côn trù
ùng có thể ph
hát nổ trong
g buồng SE
EM.
Côn trùng khi
k quan sáát được gắn
n lên băng dính hoặc kkeo cacbonn rồi có thể quan sát trrực tiếp
dưới chế độ
ộ ESEM.
N
Nếu quan sát
s dưới châân không cao thì cần th
hiết phải phủủ mẫu. Phủ lần tứ nhấtt bởi lớp caccbon để
cố định bề mặt.
m Lần thứ
ứ hai được phủ bằng Au
A hay Pd.
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Mẫu thực vật
Mẫu thực vật tươi nên được chuẩn bị bởi phương pháp lạnh đông sâu (cryo-SEM) để đảm bảo
quan sát được cấu trúc chi tiết mà không bị phá vỡ. Để quan sát, thời gian tối đa chỉ trong 15
phút và với thế phát dưới 1kV. Ngoài ra cũng có thể quan sát với đế mẫu lạnh trong chế độ
ESEM
Tạo bản sao
Khi nào cần thiết?
Bản sao là cần thiết khi mẫu là quá lớn và không được phép phá hủy mẫu hoặc khi các vật liệu
có hại cho chân không hoặc không thể tiếp xúc với các tia điện tử.
Ngoài ra, một số mẫu chuẩn địa chất thường không được phép phủ mẫu. Tuy nhiên, điều này
cũng có thể được khắc phục với chân không thấp hoặc chân không môi trường (ESEM).
Có hai phương pháp tạo bản sao là sử dụng tấm cellutose acetate và sử dụng tấm silicon rubber.
Tấm cellulose acetate
Tấm này được sử dụng chủ yếu trong đánh bóng và khắc kim loại và bề mặt gốm. Nó có thể
được sử dụng để cho phân tích X-ray như là xác định các biên giới hạt. Bề mặt được tạo bản sao
phải có khả năng chịu được Acetone khi mà các cellulose chảy vào xung quanh tất cả các cấu
trúc. Sau khi tạo bản sao, có thể được cắt theo kích cỡ hoặc khu vực quan tâm rồi phủ một lớp
kim loại hoặc carbon. Đây là loại bản sao được đánh giá cao, chi tiết và được sử dụng ở độ
phóng đại cao.
Cao su silicone
Cao su silicone có thể được sử dụng để tạo bản sao trên hầu hết các bề mặt, nó chỉ hơi tỏa nhiệt
nhưng không ảnh hưởng đến chất dẻo hoặc các bề mặt sơn. Nó có hiệu quả rất lớn trong nghiên
cứu địa chất để tái tạo vi các hóa thạch và cổ sinh.
Phương pháp này sử dụng một cao su silicone hai thành phần, cao su silicone với chất làm dẻo
và chất lỏng chất xúc tác. Đầu tiên, mẫu hoặc bề mặt được làm sạch hoàn toàn các bụi hoặc các
hạt tự do, sau đó phủ một lớp silicon mỏng bằng bàn chải sơn. Sau đó, trộn hai thành phần theo
khuyến cáo của sản xuất các sản phẩm đó và tiếp theo trộn lên bề mặt ướt trước đó. Để khô một
thời giant heo khuyến cáo của nhà sản xuất. Một lớp mỏng cao su silicone của bản sao sẽ được
hình thành. Cắt phần diện tích cần quan tâm làm mẫu. Cần phủ trước một lớp cacbon trước khi
phủ mẫu kim loại lên trên bề mặt. Nếu không phủ có thể quan sát dưới chân không thấp hoặc
chân không môi trường (ESEM). Mặc dù phương pháp này cho độ chi tiết cao nhưng nó thường
chỉ được sử dụng với độ phóng đại thấp.
Các loại keo gắn đế mẫu (gọi chung là đế mẫu)
Thông dụng nhất là các mẫu được gắn trên các đế mẫu hoặc các giá mẫu phù hợp. các đế hoặc
giá mẫu thường được làm bằng nhôm mặc dù vật liệu khác như cacbon và đồng cũng được sử
dụng cho một số kỹ thuật quan sát và phân tích cụ thể.
Lý do sử dụng rộng rãi đế mẫu bằng nhôm là trên cơ sở dẫn điện tốt, chi phí thấp và dễ dàng tạo
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hình. Ba chất liệu chính Al, C, và Cu có những đặc trưng với các ứng dụng riêng của chúng.
Đế nhôm
Đế nhôm được sử dụng trong hầu hết các chế độ SEM nói chung cho cả quan sát và phân tích.
Loại chuẩn là đế đường kính l5mm, ngoài ra còn có các loại nghiêng 30, 45 và 60 độ, hoặc kẹp
vít để giữ mẫu mỏng, sợi mỏng ….
Các ứng dụng trên đế nhôm: Chụp ảnh điện tử thứ cấp, hình ảnh tán xạ ngược và hình ảnh
cathodoluminescence, EDX bán định lượng, phân tích hình ảnh
Tất nhiên cần phải cẩn thận khi chiếu tia điện từ vượt ra ngoài mẫu và chám vào phần nhôm
không cần thiết, đặc biệt là trong chế độ phân tích, để tránh các giá trị giả vào kết quả.
Đế carbon
Đế carbon được sử dụng cho các hạt hoặc bột mà cần phân tích tia X, nhưng chỉ chứa các
nguyên tố nằm trên carbon trong bảng tuần hoàn. Điều này ngăn cản sự xuất hiện có thể có của
các chất nền kim loại.
Đế các bon thường sử dụng trong: phân tích X-ray (EDX)
Một ứng dụng khác của đế carbon là độ tương phản nguyên tử (Z) của nó thấp khi chụp ảnh ở
chế độ tán xạ ngược, nơi mà vật liệu gắn kết trên bề mặt có thể được phân lập khá dễ dàng từ bất
kỳ hiệu ứng nền nào. Nguyên tử carbon sẽ xuất hiện nền đen trong chế độ tán xạ ngược,. Sử
dụng khi: chụp ảnh ảnh tán xạ (thành phần), phân tích hình ảnh
Đế mẫu đồng
Đây là loại chất nền thường được dùng để gắn các mẫu nhạy cảm với chùm điện tử hoặc nhiệt độ
và giữ mẫu ở nhiệt độ thấp. Đế mẫu đồng sẽ được làm lạnh xuống bằng cách ngâm trong nitơ
lỏng và sau đó gắn cùng với mẫu lên trên một khối kim loại riêng biệt được đặt trong buồng mẫu
SEM. Phương pháp này có thể được sử dụng thành công trên một số mẫu như polyme hoặc sinh
học, nhưng có thể phải chấp nhận sự bay hơi vào trong buồng chân không trong thời gian dài
quan sát. Đây không phải là thay thế cho kỹ thuật Cryo-SEM nhưng khá phù hợp với ESEM.
Sử dụng khi: Chụp ảnh thứ cấp, tán xạ ngược(thành phần), hình ảnh Cathodoluminescence, phân
tích X-ray
Các chất đúc mẫu cho phân tích
Các khuôn đúc thường có đường kính 1,0 và 1,25 inch. Chúng có thể được đúc với cả nhựa
epoxy không dẫn điện (đúc mẫu lạnh), hoặc nhựa Bakelite dẫn hoặc không dẫn điện (đúc mẫu
nóng hoặc lạnh ). Khi sử dụng, mẫu được nhúng vào trong nhựa resin hoặc Bakelite và đúc với
một đường kính cần thiết. Bề mặt được đánh bóng cỡ 0.2s micron. Độ dày của khối đúc phụ
thuộc kích thước mẫu. Kỹ thuật này đã được sử dụng trong nhiều năm trong lĩnh vực luyện kim
nhưng cũng đã được tìm thấy hữu ích với việc phân tích các đồ gốm, vật liệu composite, kính,
sơn, bột và toàn bộ các nhóm thiết bị điện tử (IC)
Bởi vì khả năng không dẫn điện của các chất nền là cao nên lớp phủ là cần thiết. Lợi thế của việc
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đúc mẫu là tạo bề mặt phẳng bóng cho phân tích EDX, đặc biệt là WDX, giúp cho kết quả phân
tích phân tích định lượng chính xác hơn. Cũng có thể sử dụng các nhựa đúc mẫu dẫn điện, hoặc
trên các chế độ chân không thấp, ESEM để có kết quả tốt hơn.
Sử dụng khi: Hình ảnh tán xạ ngược(thành phần), EDX, WDX, phân tích hình ảnh
Lưu ý: Các loại đế mẫu đồng thau nên trách sử dụng kỹ thuật này vì chúng có khuynh hướng bị
oxi hóa và sẽ tạo ra khí nhiễm buồng chân không khi sử dụng sau này.
Lựa chọn keo gắn mẫu
Keo gắn (loại lỏng / loại sệt)
Một lượng lớn chất kết dính /keo gắn để gắn mẫu được sử dụng trong việc chuẩn bị cho các mẫu
SEM. Nó cho phép kết nối dẫn điện giữa bề mặt chất nền và bề mặt mẫu. Các chất kết dính cũng
phải đảm bảo các mẫu không dịch chuyển khi nghiêng hoặc trôi khi chiếu xạ bằng chùm tia điện
tử. Cuối cùng là chất kết dính phải có khả năng chịu được chân không và không sinh khí ra
buồng mẫu.
Rất nhiều loại keo dính dùng trong gia đình là không phù hợp, nó có thể là chất gây huy hại cho
thiết bị cũng như gây nguy hiểm cho sức khỏe khi sửu dụng. Kể cả việc sử dụng các keo dính
thông dụng kéo dài cũng có thể gây hại cho sức khỏe.
Các dung môi phổ biến hơn thường được sử dụng trong chất kết dính được biết đến có rất nhiều
loại bao gồm: Toluene, Xylene, Benzen, Dichloro-ethylene, Amyl acetate-, Acetone. Acohol,
Pentane, xeton, và nước cộng với một chút các chất này thường được công bố.
Băng dính hai mặt
Sự tiện lợi của băng dính hai mặt là để giữ mẫu. Nó được sử dụng rộng rãi trong kính hiển vi
SEM. Tiếc là nó bị hạn chế bởi một số điểm như: không dẫn điện, hơn nữa nó không giữ mẫu
một cách an toàn khi nghiêng mẫu. Nó liên tục sinh ra các khí có thể nhiễm bẩn buồng mẫu, một
số khí có thể gây ung thư.
Băng dính kim loại
Băng dính kim loại thường có chất kết dính giống như hai mặt băng dính không dẫn điện, nhưng
tiếp xúc với chùm tia thường là tối thiểu. Nó cần thiết được sử dụng khi giữ các mẫu có hình thù
phức tạp.
Băng dính kim loại dẫn điện
Cần phân biệt với băng dính kim loại. Khi đó nó có cấu tạo với một chất kết dính dẫn điện
thường được sử dụng như đồng hoặc nhôm. Băng dính này sau này thường xuyên được sử dụng
và nó có thể được sử dụng lặp lại cho các mẫu kế tiếp.
Sáp hoặc dầu dính
Sáp parafin, sáp Sailor và nhựa Canada được sử dụng rộng rãi để gắn mẫu trên kính hiển vi
quang học nhưng chùm điện tử chúng không được đánh giá cao, không ổn định và có khả năng
gây ô nhiễm các bộ phận của kính hiển vi.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật An Dương
Tel: 04 62782595 / Fax: 04 62782597 HCM office: 08 6296 8119
Email: info@adgroup.vn
www.adgroup.vn

B
BẢNG LỰ
ỰA CHỌN CÁC
C
LOẠII KEO DÍN
NH ĐỂ GẮ
ẮN MẪU
Chất keo
dính

Dung môi
m sử
dụng
g

Thời
T gian
cất giữ

Độ dẫn điệện

Ứngg dụng chínhh

Gold paint ketone/pantane

lâu
u dài

dẫn điện

Mẫu nhhỏ/phân giảải
cao

Silver
ppaint

ketone/pantane/
amyl-acettate

lâu
u dài

dẫn điện

Mẫu thhông
dụng/cchụp ảnh

Copper
ppaint

ketone/pantane

lâu
u dài

dẫn điện

Mẫu lớ
ớn/chụp ảnhh

Carbon
ppaint

ketone/pantane

lâu
u dài

dẫn điện

Phân tíích Xray/nềền
thấp

Colloidal
carbon

Water

tạm
m thời

dẫn điện

Dung m
môi có nướcc

Carbon
pplast

???/semi-ssolid

tạm
m thời

dẫn điện

EDX/ccác mẫu có
hình thhù không bìnnh
thườngg, sắc cạnh

Carbon
ttabs/disc

???/semi-ssolid

Tạạm thời
vớ
ới mẫu
kh
hối

dẫn điện

EDX/m
mẫu khối/m
mẫu
bột

tạm
m thời

không dẫn
điện

Hạt miico/bột/ chụụp
ảnh

Lââu
dàài<40O C

không dẫn
điện

Mẫu bột trong môôi
trườngg ổn định/ cáác
mẫu chhuyên dụngg

M
Microstick dichloro-

T
Tempfix

???/solid<
<40O C

TThông tin chi tiết xin liên hệ:
h Công ty TN
NHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật An Dươ
ơng
TTel: 04 62782
2595 / Fax: 04
4 62782597 HCM office: 08 6296 811 9
Email: info@adgroup.vn
w
www.adgroup.vn

B
BẢNG LỰ
ỰA CHỌN CHẤT
C
NỀN
N
B
Bảng chất nền
n thông dụng ứng dụ
ụng cho các mục đích vvà kỹ thuật ssau:
Cấấu trúc:
Chất nền Phương pháp
p
Độ tương pphản
Đ
Độ phóng
ứng dụng
g tốt nhẵẵn/trung
SE
đạại/phương
nhất
bìn
nh/ghồ
Sáng/xám//tối
pháp
ghề
10x - 20 kx
Đ
Đế nhôm
Bề mặt đáánh Độ phóng
p
Thế
T cao – sááng
bóng đến
n
đại th
hấp
Thế
T thấp - xxám
SE/ BSE/ CL
1um
Phủ mịn –
L
Lam men Rửa với
Thế
T cao – sááng
10x - 50kx/CE /
kkính 10bề mặt
m nhẵn Thế
T thấp –
acohol, phủ
CL
sáng/xám
15mm
vàng
L
Lam men
kkính 1015mm

Rửa với
acohol, phủ
cacbon

Bề mặt
m rất
nhẵn
n

Thế
T cao – sááng
(m
màu Si)
Thế
T thấp – tốối
(m
màu C)

10x - 100kx
w
SE / BSE / low
voltage

K
Keo bạc

Trộn với
dung môii,
quyệt lên
n đế
mẫu và đợi
khô
Trộn với
dung môii,
quyệt lên
n đế
mẫu, gắn
n
mẫu và đợi
khô
Gắn mẫu lên
bề mặt

Ghồ ghề/dễ
bong
g tróc

Màu
M sáng tooàn
dải
d

10x - 250 kx
CL
SE/C

ng bình
Trun
/dễ bong
b
tróc

Màu
M tối toànn dải

10x - 1000x
SE / BSE / CL//
EDX
X / Ia

Nhẵn
n

Màu
M tối toànn dải
(có thể tích đđiện
bề
b mặt khi ở thế
cao)
c

10x – trên 5kx
SE / BSE /
CLttabs/disc/
X / IA / low
w
EDX
Volttage
10x - 1000x
SE / BSE / low
w
voltage
10x – trên 50kxx

K
Keo
Carbon

B
Băng dính
Carbon

M
Microstick Quệt lên chất Như là bề
h
mặt cơ
c chất
nền, bay hơi
nhanh
Rất nhẵn
T
Tempfix
Hòa tan tại
t
n
O
40 C trêên
chất nền

Như
N màu cơ
ơ
chất
c hoặc phhủ
kim
k loại
Phủ
P vàng – ssáng
Phủ
P cacbon-- tối

E/B
BSE / EDX
X
/onto

TThông tin chi tiết xin liên hệ:
h Công ty TN
NHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật An Dươ
ơng
TTel: 04 62782
2595 / Fax: 04
4 62782597 HCM office: 08 6296 811 9
Email: info@adgroup.vn
w
www.adgroup.vn

substrateIA /
low voltage
Giấy lọc
dạng sợi
(fiber)

Thấm vật
liệu lên trên
bề mặt

Ghồ ghề

Giá lọc
loại
nuclear
pore

Thấm mẫu
lên trên bề
mặt

Trung
bình/nhẵn

Không phủ mẫu
dưới HV sẽ bị
tích điện bề mặt
Phủ vàng – xám
Không phủ mẫu
dưới HV sẽ bị
tích điện bề mặt
Phủ vàng – xám

10x - 150x
SE / CL / low
voltage
10x – trên
1000x
SE / BSE / CL/
low voltage

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật An Dương
Tel: 04 62782595 / Fax: 04 62782597 HCM office: 08 6296 8119
Email: info@adgroup.vn
www.adgroup.vn

BẢNG LỰA CHỌN THẾ GIA TỐC TƯƠNG ỨNG VỚI MẪU
Sự lựa chọn này được ứng dụng trên kính FEG-SEM. Với các kính có sợi đốt Tungsten cần có
điều chỉnh hợp lý theo từng mẫu và theo kinh nghiệm.
STT Loại mẫu

Thế gia tốc (kV)

1

Mẫu dẫn điện

5-30

2

Không dẫn điện

1-5

3

Mẫu nhạy cảm với chùm tia

0.2-1

4

Mẫu đã phủ kim loại

2-30

5

Metals

0.2-30

6

Wood

1-10

7

Paper

0.2-2

8

Paint

300-5

9

Ceramics

500-20

10

Rocks

1-20

11

Metal Oxides

1-20

12

Silicon

0.2-15

13

Glass

0.2-10

14

Semiconductor

0.2-20

15

Plastics

0.2-10

16

Rubbers

0.2-10

17

Fibers

0.2-10

18

Textiles

0.2-10

19

Resins

0.2-5

20

Bio-Medical

0.2-15

21

Air Dried

0.2-5

22

Fix/Glut

1-15

23

Fix/+Stain

2-20

24

CP Dry

2-15

25

Freeze Dry
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0.2-15

26

Tissue

0.2-10

27

Plant

0.2-2

28

Insect

0.2-10

29

Powders

0.2-10

30

Chemical

0.2-10

31

Rock

0.2-10

32

Plastic

0.2-10

33

Filtrate

0.2-10

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật An Dương
Tel: 04 62782595 / Fax: 04 62782597 HCM office: 08 6296 8119
Email: info@adgroup.vn
www.adgroup.vn

