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Metodika p řípravy 1 mm fólií pro TEM 

Cíle metodiky

� Příprava fólií pro TEM analýzu z velmi malých radioaktivních vzorků, 
vzorky po zkoušce tahem – vyhodnocení RI defektů

� Snížení aktivity materiálu 

� Snížení magnetismu materiálů

Plánování a p říprava

� Konstrukce nových a úprava stávajících přípravků

� Optimalizace parametrů pracovního postupu na množství neaktivních 
fólií – aplikováno na aktivní fólie



Materiály pro TEM analýzu

Materiál: austenitická ocel typu CW 316 ozářená neutrony 
Dodané vzorky pro analýzu: po zkoušce tahem o průměru cca 2 mm 
Požadavky: TEM analýza z deformované oblasti krčku

Vzorek p řed zkouškou Vzorek po zkoušce – výchozí stav pro 
přípravu fólií



Pracovní postup p řípravy 1 mm fólií

Řezání v polohorké komo ře

Broušení v rukavicových boxech

Elektrolytické lešt ění

TEM analýza

Monitorování všech kroků pracovního postupu – aktivní vzorky



Řezání v polohorké komo ře



Broušení v rukavicových boxech

výchozí tlouš ťka pro broušení: cca 400 µm

tlouš ťka po broušení: cca 60 µm

vyseknutí fólie o ø 1 mm z fólie o ø 2 mm  

Razník pro vyseknutí 1 mm fóliíOdřez vzorků



Elektrolytické lešt ění

optimalizace postupu a parametr ů na neaktivních fóliích (cca 60 
vzork ů) – použití finálních parametr ů (T ~ -25°C, I ~ 10 – 20 mA )

docílení rovnom ěrně odlešt ěného povrchu – transparentní fólie
docílení lesklého (nezoxidovaného) povrchu

Elektrolytická leštička Držák 1 mm fólií

1 mm fólie po elektrolytickém 
leštění v měděné síťce 



Vizuální analýza, TEM analýza

TEM laboratoř přizpůsobena pro práci s aktivními vzorky TEM JEOL 2010LaB6



TEM analýza 

analýza deformované struktury, radia čně-indukovaných defekt ů

světlé a tmavé pole, SAED (Selected Area Electron Diffra ction)

TEM: dvojčatová struktura po TT TEM: radiačně-indukované precipitáty 
v tmavém poli

TEM: difraktogram RIP



TEM analýza

TEM: Dislokační mikrostruktura 
deformované oceli

TEM: Frankovy dislokační smyčky TEM: Kavity ve struktuře – uvnitř zrn i 
na hranicích zrn



Shrnutí

� Po optimalizaci jednotlivých kroků přípravy neaktivních vzorků – metodika aplikována 
na aktivní vzorky

� Výroba nových přípravků pro přípravu 1 mm fólií

� Vysoce optimalizován proces elektrolytického leštění pro získání reprodukovatelnosti 
výsledků 

� Dosažení množství transparentních oblastí s lesklým povrchem pro TEM analýzu u 
všech fólií
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