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W 2012 roku został zakupiony ze środków Funduszu Nauki i Technologii
Polskiej
Wysokorozdzielczy Skaningowy Mikroskop Elektronowy z emisją polową
SU 8010 firmy HITACHI (FE-SEM) z mikroanalizatorem rentgenowskim
EDS oraz z systemem mrożącym „Cryo-SEM”, umożliwiającym
preparowanie in-situ, transfer do komory mikroskopu oraz badanie
w stanie zamrożonym próbek uwodnionych (np. bakteryjny biofilm) oraz
próbek niestabilnych lub łatwo kontaminujących, w tym zamrożone tkanki
biologiczne.
Mikroskop jest ultra wysokorozdzielczym instrumentem najnowszej
generacji, sterowanym całkowicie cyfrowo i wyposażonym w działo
elektronowe z zimną emisją polową, pozwalającym na badania
różnorodnych obiektów biologicznych i materiałowych (tkanki roślinne
i zwierzęce, bakterie, materiał genetyczny, polimery, biomateriały, materiał
kopalny) o cechach mieszczących się w mikro- i nanometrycznej skali
wielkości.

1

Skaningowy mikroskop elektronowy FE-SEM/EDS SU 8010 Hitachi
z system Cryo-SEM PP 2000 Quorum Technologies. Preparowanie
in situ zamrożonych próbek biologicznych w ciekłym azocie.

Parametry techniczne:
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Fot. 1, 2. Powierzchnia liścia Lycopersicon esculentum. i Taxus baccata.
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ź detektory: SE (U, L), BSE, TE (odwzorowanie topografii

powierzchni i przekrojów obiektów biologicznych
i materiałowych)
ź detektor BSE (informacje o zróżnicowaniu składu
chemicznego badanego obiektu)
ź detektor SDD (analizy punktowe, liniowe i rozkład
powierzchniowy pierwiastków w badanym mikroobszarze
(Mikroanaliza EDS, Thermo Scientific NORAN System 7)
ź system Cryo-SEM (badania in situ próbek zamrożonych
w ciekłym azocie

Fot. 3. Biodegradacji powierzchni folii polietylenowej z wykorzystaniem mikroorganizmów.
Fot.4. Przekrój poprzeczny przez zalążnię Vaccinium vitis-idaea.
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Badania w zakresie biologii,
biotechnologii i ochrony środowiska:
ź obrazowanie struktur powierzchniowych, tkankowych

i komórkowych obiektów roślinnych i zwierzęcych
(mikrofotografie SEM, elektronogramy TE)
ź monitoring procesów wzrostu i rozwoju organizmów żywych
w warunkach in vivo i in vitro
ź mikroorganizmy w detekcji substancji toksycznych
w środowisku
ź analiza procesu degradacji tworzyw sztucznych
ź analiza cech fenotypowych roślin i zwierząt i ich przydatność
w taksonomii i filogenezie
ź kompleksowe badania struktury i składu chemicznego
obiektów biologicznych i materiałowych
ź doradztwo naukowo-techniczne (konsultacje specjalistyczne
w zakresie metod badawczych, oceny i jakości materiału
biologicznego, interpretacja i analiza obrazu)

Fot. 5, 6. Mikrostruktura ziaren pyłku Narcissus poeticus.
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Fot. 7. Wosk epikutykularny na powierzchni liścia Brassica oleracea.
Fot. 8.Elektronogram przekroju przez fragment mięśnia szkieletowego człowieka.

