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Abstract 
 Mechanical activation  of solid substances is one of the component of the modern 
scientific discipline of mechanochemistry. At present, mechanochemistry appears to be a science 
with a sound theoretical foundation which exhibits a wide range of potential aplication. Amongst 
the commercially operating processes: modification of the properties of building materials, 
a new method of producing slow – dispensing medical drugs, new method for obtaining of 
fertilizers, a method of activation and regeneration of catalysts, control of reactions in chemical 
technology and preparation of advanced materials. 
 During the history of development of mechanochemistry the number of applied 
identification methods gradually increased. At the beginning, these methods were directed to at 
obtaining the characteristics of mechanically activated solid substances, mostly in integral form. 
This activity encompassed for example, the measurement of specific surface area by sorption 
methods and the determination of the content of crystalline phase by the methods of X – ray 
diffraction, etc. At present, the number of methods applied in investigation of mechanically 
activated substances comprises a few tens. These methods are thoroughly analyzed in special 
monographs. 
 The paper deals with a present knowledge about the use of selected methods for 
characterization of nanostructure and surface properties of materials. STM (scanning tunneling 
microscopy), AFM (Atomic force microscopy), TEM and HRTEM (Transmision electron  
microscopy and High – resolution transmission electron microscopy) as progressive methods for 
identification in the field of nanoscience are described. Further, principles and advantages  of 
particulary methods are clarified and several applications for synthesis of iron (II) sulphide and 
cadmium (II) sulphate  are given . 
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Abstrakt 
 Mechanická aktivácia tuhých látok je jedným z komponentov modernej vednej 
disciplíny mechanochémie. V súčasnosti sa mechanochémia prezentuje ako veda s fundovaným 
teoretickým základom, ako aj širokým záberom v aplikačnej oblasti. Tu možno spomenúť 
modifikáciu vlastností stavebných materiálov, úpravu vlastností farmaceutík, metódu pre 
získavanie hnojív, zvýšenie aktivity a regeneráciu katalyzátorov, kontrolu reakcií pri 
chemických technológiach a prípravu technologicky vyspelých materiálov. 
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 S historickým vývojom mechanochémie narástol počet aplikovaných identifikačných 
metód. Tieto metódy boli spočiatku zamerané na získanie charakteristík mechanicky 
aktivovaných látok väčšinou v integrálnej forme.  
Sem patrí meranie špecifického povrchu sorpčnými metódami, stanovenie obsahu kryštalickej 
fázy metódami RTG difrakcie a pod. V súčasnosti predstavuje počet metód aplikovaných pri 
štúdiu mechanicky aktivovaných látok už niekoľko desiatok a sú podrobne analyzované 
v špeciálnych monografiách.    
 Príspevok sa zaoberá súčasnými poznatkami o využití vybraných metód na 
charakterizáciu nanoštruktúr a povrchových vlastností materiálov. STM (scanning tunneling 
microscopy), AFM (Atomic force microscopy), TEM a HRTEM (Transmision electron  
microscopy a High – resolution transmission electron microscopy) možno považovať za 
progresívne metódy na identifikáciu nanočastíc. Príspevok objasňuje princípy a výhody 
jednotlivých metód a ilustruje ich aplikácie pri syntéze nanokompozitov sulfidu železnatého 
(FeS) a sulfidu kademnatého (CdS).  
 
 
1. Úvod 
 Nanokryštalické látky sú jedno – alebo viacfázové polykryštály kde je veľkosť 
kryštálov rádovo niekoľko nanometrov, typicky 1 – 100 nm. Tieto látky môžu obsahovať 
kryštalické, kvázikryštalické alebo amorfné fázy a môžu byť kovmi, keramickými látkami alebo 
kompozitmi. 
 Na obr. 1 je uvedený schematický model kovu s nanokryštalickou štruktúrou, kde 
možno rozlíšiť dva typy atómov: atómy v objeme jednotlivých zŕn (plné krúžky) a atómy na 
povrchu jednotlivých zŕn (prázdne krúžky). 

 
Fig.1 Schematic model of nanocrystalline metal [1] 

 
 
2. Vybrané identifikačné metódy 
 Špecifické vlastnosti nanokryštalických látok vyžadujú aplikáciu vysokorozlišovacích 
identifikačných metód. Cieľom tejto práce je uviesť princípy a príklady aplikácie metódy STM 
(scanning tunneling microscopy), AFM (atomic force microscopy), TEM a HRTEM 
(transmission electron microscopy a high – resolution transmission electron microscopy). Tieto 
metódy sa pri chrakterizácií vlastností nanokryštalických látok často aplikujú. 
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2.1  STM (Scanning tunneling microscopy) 
 STM mikroskop predstavuje jeden z najvýkonnejších  mikroskopov všetkých čias. 
Vynašli ho Binning a Rohrer v roku 1981, za čo im v roku 1986 bola udelená Nobelova cena. 
STM patrí k neoptickým metódam a jeho schéma je uvedená na obr. 2. 
 Ostrý hrot, ktorý je umiestnený na tzv. nosiči, je dostatočne blízko (niekoľko 
nanometrov) od vodivého povrchu vzorky. Elektróny zo vzorky prúdia k vodivému hrotu 
a vďaka tomu je zaznamenaný malý potenciálový rozdiel medzi vzorkou a hrotom. Takto vzniká 
tzv. tunelový prúd, ktorý má veľkosť niekoľko piko - až nanoampérov. Veľkosť tohto prúdu je 
exponenciálne závislá od vzdialenosti medzi hrotom a povrchom. Čím je ich vzájomná 
vzdialenosť väčšia, tým je zaznamenaný menší prúd. Pohybom hrotu po povrchu vzorky 
a meraním veľkosti tunelového prúdu možno získať topografický obraz povrchu. V praxi to 
možno dosiahnuť upevnením hrotu na piezoelektrický snímač. Po zavedení napätia má 
piezoelektrický materiál schopnosť expanzie alebo kontrakcie. Vďaka tomu možno hrotom 
manipulovať veľmi presne na dosah niekoľkých stotín nanometra. Experimentálne usporiadanie 
STM umožňuje presný pohyb hrotu po súradniciach x, y a z  a tak nám poskytuje 
trojdimenzionálny obraz povrchu s vysokým rozlíšením [2].  
 Pomocou STM možno zobraziť povrchy vodičov a polovodičov ako sú kovy, ale aj 
sulfidy a oxidy kovov. STM metóda našla svoje uplatnenie v chemických laboratóriách 
zaoberajúcich sa skúmaním nanočastíc, ich porúch a fyzikálnych štruktúr. 
 Zobrazenia pomocou STM sú citlivé na chemisorpčné väzby na povrchu tuhých látok. 
Niekoľko štúdií využilo tento fakt pri skúmaní látok sorbovaných na povrchu a pri štúdiu  
vrstiev polovodičov. V polovodičoch sú elektronické vlnové funkcie lokalizované na 
jednotlivých atómoch a na základe toho možno rozlíšiť jednotlivé polohy atómov [3]. 
 Vhodným príkladom  pre zobrazovanie využitím STM je napr. sulfid olovnatý (PbS). 
Táto zlúčenina je polovodičom, vyskytujúcim sa vo veľkých kryštáloch ľahko štiepateľných 
v rovine (100) a tvoriacim atomárne hladké povrchy [4]. Symetria povrchu elementárnej bunky 
sulfidu olovnatého na obr.3 je mierne zdeformovaná. 
 

 
Fig.2 The scheme of  scanning tunneling microscope [2] 

 
 
 Napriek tomu možno rozoznať dve rozdielne polohy v povrchu PbS. Polohy v rade 
označenom A sú užšie ako polohy v rade označenom B. Ako je vidieť na povrchovej bunke, 
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široké (B) polohy vzniknú na rohoch bunky a užšie (A) polohy vzniknú v bunke na hranách 
vrcholov. Na základe interpretácie tohto a ostatných obrazov  sa zistilo, že B polohy odpovedajú 
síre  a A polohy odpovedajú olovu [5]. 
 

   
Fig.3 STM of PbS [5] 

 
 
 Použitím metódy STM môže byť vyvolaná zmena pozorovaného materiálu 
manipuláciou jednotlivých atómov, tvorbou iónov, odstránením jednotlivých elektrónov 
z atómov, poprípade ich výmenou.  
 
 
2.2  AFM (Atomic force microscopy) 
 Táto metóda bola objavená Binnigom, Quateom a Gerberom v roku 1986. AFM 
využíva optické techniky a umožňuje zobrazovať aj nevodivé materiály. Využíva 
piezoelektrický snímač, ktorý posúva hrot po povrchu vzorky (obr. 4a). Kontakt medzi hrotom 
a povrchom vzorky spôsobí malú silu (rádovo niekoľko nanonewtonov) ako výsledok interakcie 
s povrchovými atómmi. Počas snímania povrchu vzorky hrot podlieha premenlivým príťažlivým 
a odpudivým silám, ktoré súvisia s van der Waalsovými silami a vďaka tomu dochádza k 
odrazom laserového lúča  na článkový fotodetektor (obr. 4b) [2]. 
 

 
Fig.4 The scheme of atomic force microscope: (a) the principle, (b) the experimental configuration [2] 

 
 
 AFM poskytuje skutočný trojdimenzionálny obraz povrchu vzorky (obr. 5). 
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 Zatiaľ čo pre elektrónový mikroskop je potrebné drahé vákuové prostredie, s AFM 
mikroskopom možno pracovať v bežnom alebo kvapalnom prostredí. AFM je jednou 
z najúčinnejších metód pre manipuláciu s atómmi na úrovni nanočastíc.   
  

 
Fig.5 AFM of nanosized ZnS prepared by the mechanochemical synthesis 

 
 
2.3  TEM ( Transmision electron  microscopy) 
   TEM je zobrazovacia technika, v ktorej je lúč elektrónov urýchľovaný vysokým 
kladným napätím a zameraný na vzorku, pričom dosiahnuté zväčšenie  sa zobrazí na 
fluorescenčnej obrazovke, filme alebo môže byť detekované CCD (charge couple device) 
kamerou. TEM je významná metóda pre priame zobrazenie tvaru nanočastíc (obr.6). 
 

 
Fig.6 TEM of Ag – nanoparticles in the channels of zeolite [6] 

 
 
 Celý merací systém moderného TEM mikroskopu sa skladá z katódy, produkujúcej 
elektrónový lúč  dopadajúci na vzorku, sústavy šošoviek a systému zaznamenávania dát  (obr.7). 
Prístroj môže byť vybavený prídavným EDS systémom umožňujúcim lokálnu prvkovú 
chemickú analýzu.  
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Fig.7 The scheme of transmission electron microscope [7] 

 
 
 Ako zdroj elektrónového lúča sa používa elektrónové delo. Zvyčajne sa používa 
wolfrámová katóda, resp. pre vyššie rozlíšenie sa používa borid lantánu LaB6, ktoré slúžia ako 
termoiónový zdroj emisie alebo zdroj emisného poľa. Umiestnenie vzorky zohráva kľúčovú 
úlohu pri vykonávaní štruktúrnej analýzy, nakoľko TEM umožňuje aj pozorovania javov in – 
situ indukovaných žíhaním, elektrickým poľom a mechanickým tlakom, pričom  charakterizuje 
fyzikálne vlastnosti jednotlivých nanoštruktúr. Zobrazovací systém sa skladá z viacero častí. 
Jeho najdôležitejšou súčasťou je objektivová šošovka, ktorá zaostruje dopadajúci lúč na vzorku. 
Prúdovú hustotu lúča reguluje kondenzorová šošovka. Pomocné šošovky a šošovky zväčšenia 
umožňujú získať zväčšenie väčšie ako 1 500 000 krát. Systém zaznamenávania dát využíva 
metódu CCD, ktorá poskytuje aj kvantitatívne spracovávanie údajov. Na chemické zloženie 
vzorky sa využívajú EDS (energy dispersion spectroscopy) a EELS (electron energy loss 
spectroscopy). Navyše EELS môže poskytnúť aj informácie o elektrónovej štruktúre vzorky [7].  
 
 
2.4  HRTEM ( High – resolution transmission electron microscopy) 
 Táto metóda sa vyznačuje vyššou rozlišovacou schopnosťou ako TEM. Pomocou 
HRTEM možno získať interferenčný obraz z veľmi tenkej vzorky (hrúbka menšia ako 15 nm). 
Metóda poskytuje zväčšenie väčšie než 400 000 krát a  bežne sa používa na zobrazovanie hraníc 
jednotlivých zŕn, fázových rozhraní, ale aj na zobrazovanie nanokryštálov  a mriežkových 
porúch (obr. 8). 
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Fig.8 HRTEM of part of a cubic In203 nanocrystal 
 

 

3. Príklady aplikácie identifikačných metód pri charakterizácii nanokryštalických látok 
3.1  Nanokompozit Pb/FeS 
 Mechanochemickú reakciu medzi sulfidom olovnatým PbS a elementárnym železom 
môžeme popísať rovnicou: 
 

 PbS + Fe → Pb + FeS                                                                          (1) 
 

 Reakcia prebieha termodynamicky pri teplote okolia s malou zmenou entalpie, ∆H  
= - 1,3 kJ mol

o
298

-1 [9].  
 Informácie o jednotlivých reagentoch a produktoch mechanochemickej syntézy 
môžeme získať okrem iného aj metódou SEM (scanning electron microscopy) (obr. 9).  
    

 
 

Fig.9 SEM  of PbS/FeS system: (a) PbS in an initial state, (b) products of mechanical activation 
 
 
 Priebeh mechanochemickej reakcie medzi sulfidom olovantým PbS a železom Fe je 
zaznamenaný na RTG spektre (obr. 10). Reakcia prebehla v excentrickom vibračnom mlyne, 
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ktorý sa bežne používa v práškovom priemysle [10 - 12].  Na RTG spektre môžeme vidieť 
dominantné čiary prislúchajúce PbS aj po mechanochemickej syntéze.  

 
Fig.10 RTG spectrum of Pb/FeS system: (A) PbS (Banská Štiavnica), (B) PbS milled with iron for 30 min, (C) for 60 

min, (D) for 120 min  
 Record: 1: galenite (PbS), 2: iron (Fe), 3: lead (Pb), 4: pyrhotite (FeS), 5: quartz (SiO2), pyrite (FeS2) 
 
    No taktiež je možné pozorovať jednotlivé čiary prislúchajúce elementárnemu olovu 
Pb a pyrhotitu FeS, podobne ako aj pozostatky železa Fe. Na základe toho môžeme tvrdiť, že 
stupeň mechanochemickej transformácie  Pb/FeS je malý. 
 Bolo zistené, že mletím rovnakého systému v planetárnom mlyne po dobu 60 min je 
možné dosiahnuť stupeň premeny až 75 %  [13]. Príčinou je vyššia hodnota vstupnej energie ako 
v prípade excentrického vibračného mlyna. Na základe šírky píkov na RTG zázname bolo 
vypočítané, že hodnota veľkosti častíc pre olovo sa pohybuje v rozmedzí 13 – 21 nm. Veľkosť 
a zloženie produktov po mechanochemickej syntéze môžeme pozorovať aj TEM metódou 
(obr.11). 
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a                                                        b 

Fig.11 TEM  of mechanochemical products of Pb/FeS system (a), electron difractogramme  of mechanochemical 
products of Pb/FeS system (b) 

3.2  Nanokryštalický polovodič CdS 
 Morfológia povrchu mechanochemicky syntetizovaného polovodiča CdS s veľkosťou 
častíc 20 – 30 nm bola určená pomocou SEM (obr. 12). Jednotlivé nanočastice majú počas 
mletia tendenciu formovať aglomeráty. Preto bolo veľmi obtiažne určiť presnú veľkosť 
nanočastíc CdS len na základe TEM mikrosnímkov.  Veľkosť častíc pozorovaná na TEM 
mikrosnímkoch je oveľa väčšia ako je veľkosť kryštálov určená na základe Scherrerovho 
vzťahu.  

 

 
 

Fig.12 SEM of mechanochemically synthetized CdS particles 
 
 
 Predpokladalo sa, že každá častica je zložená z jemných nanokryštálov, ktorých 
veľkosť bola určená na základe RTG záznamov, čo potvrdilo predpoklad, že vzniknuté častice 
boli polykryštalickej povahy. Vybraná oblasť elektrónového difrakčného obrazca odpovedá 
neusporiadanej orientácii CdS častíc (obr. 13).  
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a                                                                    b 

Fig.13 TEM of mechanochemically synthetized  CdS nanoparticles (a), electron difractogramme  of mechanochemically 
synthetized CdS nanoparticles (b)  

4. Záver 
 Nanokryštalické látky sú v súčasnosti v oblasti materiálového výskumu predmetom 
veľkého záujmu. Ich aplikácia je atraktívna najmä z toho dôvodu, že sa v porovnaní 
s mikrokryštalickými látkami vyznačujú zlepšenými a najmä unikátnymi vlastnosťami [14]. 
Z aplikácií je možno uviesť: farbivá a pigmenty, transport liečiv, diagnostika v lekárstve, 
senzory, magnetické média, palivové články, označovanie potravín, nové detekčné systémy, atď. 
Charakterizácia vlastností týchto látok vyžaduje špeciálne identifikačné metódy, z ktorých 
niektoré sú popísané v tejto práci. 
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