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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКА
МИКРОСКОПИЈА



Во нашата Лабораторија за електронска микроскопија, која се 
наоѓа во Научноистражувачкиот центар при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, може да се проучуваат морфологијата и 
хемискиот состав на најразлични материјали (во висок и низок 
вакуум). SEM лабораторијата гарантира квалитет на добиените 
резултати, пред се на хемиската анализа, која ги препознава и 
дефинира фазите што се анализираат. 

СредстватаСредствата за електронскиот микроскоп се реализирани од 
проектот на Владата на Република Македонија - „Опремување на 
лаборатории за научноистражувачка и апликативна дејност“, кој се 
спроведува преку Министерството за образование и наука.

За работата во Лабораторијата се задолжени:
проф. д-р Блажо Боев, раководител на Лабораторијата
м-р Маја Лазарова, соработник 
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1.    Извор на електрони

2.    Колона

3.    SE детектор

4.    BSE детектор

5.    IR камера

6.    EDS детектор

7.7.    Комора за примероци



Поради тоа што при анализирањето низ 
примероците поминува сноп од 
електрони, потребно е да се направи 
испитување дали материјалот е 
спроводен или не, за да не дојде до 
наелектризирање, односно charging 
effect и загревање на примерокот. 
ДоколкуДоколку материјалот не е спроводен 
или е малку спроводен, потребно е да се 
направи напарување односно да се 
покрие со тенок слој на 
електроспроводен материјал или да се 
врши испитување на примерокот во 
низок вакуум и на понизок напон. Исто 
така,така, примероците што треба да бидат 
анализирани најпрво се чистат од 
честичките прашина, врзани или слабо 
врзани честички на примерок, масни 
делови, од допири со раце и сл.

Чистењето на примероците се врши во 
лабораторија за подготовка на 
микроскопски примероци. Чистењето 
на примероците е неопходно за да не 
дојде до контаминација на 
микроскопот, бидејќи работи во висок 
вакуум што може да ги всиса неврзаните 
честичкичестички или да предизвика 
евапорација на масти. 

Машина за полирање

Машина за сечење
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Подготовка на примероци
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По чистењето, примероците не смеат да 
се допираат со голи раце, неопходно е 
носење на ракавици. Големите 
примероци пожелно е да бидат 
пресечени на помали (< 1cm, доколку 
анализата го дозволува тоа) и треба да се 
полираат односно да имаат рамна 
површинаповршина за постигнување на успешна 
квалитативна и квантитативна анализа.  

Ситнозрнестите материјали обично се 
нанесуваат на алуминиумски носач со 
пречник 1 cm, преку кој е залепена 
јаглеродна двојно леплива лента.

Прибор за подготовка и монтирање на примероците: 
алуминиумски носачи на примероците,

двострано лепливи јаглеродни ленти, пинцети.
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Објектив
EDS детектор
SE детектор
BSE детектор
Носач за примерок
Моторизирана подлога за примероци
Пат на електронскиот зракПат на електронскиот зрак
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Комора за примероци

На сликата лево е прикажана внатрешноста на комората за примероци, каде што може да се анализираат 
примероци со максимална висина 81 mm, но без можност за ротација или 60 mm со можна ротација и 
максимална ширина од 30 mm. Примерокот се фиксира на носач кој е компатибилен на неговата 
големината, на сликата погоре (прибор за подготовка и монтирање на примероци) може да се види со 
какви носачи за примероци располагаме.
ПодлогатаПодлогата за примероци е моторизирана и може да се движи по пет оски: горе – долу, напред – назад, 
лево – десно,  ротирање и накосување на некоја страна. Комбинација на ротација (R) и накосување (T - tilt) 
на примерокот дава можност за разгледување и анализирање на примерокот од различни позиции. На 
сликата е прикажан пример гледан нормално од горе и накосен (преглед на страничниот дел):

нормален поглед                                   накосување (Tilt) + ротација (R)
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Прикажување на SEM снимка и EDS анализа

Сигналите што поминуваат преку примерокот, од детекторите кои се наоѓаат во комората за 
примероци, се пренесуваат преку електронски пат на двата компјутера. Мониторот од десната 
страна ги пренесува снимките од секундарните електрони (SE) и повратните електрони (BSE), при 
што е овозможено сигналите од детекторите да се разгледуваат поединечно или во исто време. 
Мониторот на левата страна се користи за EDS анализи. Снимките од SE или BSE се пренесуваат на 
компјутерот за EDS анализа.  Анализа може да биде направена само во една точка на одбраната 
површина (четириаголна или површина во неправилен облик) или во должина на линија - 
профилна анализа. профилна анализа. 
Дополнително е овозможено да се направи мапирање (X-ray mapping). На мониторот лево  е 
прикажан EDS спектарот. Апцисата на спектарот ја претставува енергијата на рендгенското 
зрачење изразена во килоелектрон волти (KeV), а положбата на пиковите ја претставува утврдено 
присуство на хемиските елементи, односно се добива квалитативна хемиска анализа. Ординатата 
на спектарот го прикажува интензитетот на пикот изразен во импулси (counts), што зависи од 
концентрацијата на елементот, односно се добива квантитативна хемиска анализа.

Основни резултати од SEM анализа:

• Добивање SE снимка, мало и средно зголемување (< 20.000 пати, зависно од спроводливоста 
на материјалот) и се користи за испитување на морфолошки карактеристики;

• Добивање BSE снимка, мало и средно зголемување (< 20.000 пати) и се користи за испитување 
на хомогеноста на примерокот;

• Добивање SE снимка, големо зголемување (> 20.000 x - ќе биде овозможено откако претходно 
примероците ќе се обложат со злато или јаглерод); оваа метода се користи за испитување на 
нанометарски карактеристики на материјалот или за мерење на наночестички;

•• Квалитативна и семиквантитативна анализа на необработени примероци;

• Квантитативна анализа на полирана површина на материјалот, каде што може да се одреди 
хомогеноста со помош на BSE снимка и мапирање (X-ray mapping), како и добивање на 
квантитативна точкеста и/или профилна (линиска) анализа.
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Примена на микроскопот

Во нашата Лабораторија можат да се вршат испитувања на различни геолошки дисциплини (минералогија, 
петрологија, кристолографија, палеонтологија), SEM методата е погодна и за испитување во областите: 
рударство, технологија, електроника, индустриски стакла, керамика и порцелан, за заштита на спомениците, 
металургија, машинство, градежништво, стоматологија, фармација, медицина, биологија и сл.
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x 900

x 1.400 x 4.000
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Лабораторијата за електронска микроскопија е отворена
за соработка со сите заинтересирани корисници - од универзитетски

и други научно-образовни институции, медицински установи,
правни и физички лица.

Доколку сакате да вршите испитувања во нашата лабораторија, 
неопходна е резервација на терен.

Контакт:
emal: semlab@ugd.edu.mk
Проф. д-р Блажо Боев

blazo.boev@ugd.edu.mk
М-р Маја Лазарова

maja.lazarova@ugd.edu.mk

За повеќе информации посетете ја нашата веб-страна: 
http://ugd.edu.mk/semlab


