
07. Microscòpia electrònica 
 
En la microscòpia electrònica d’escombratge es recull la mostra amb un 
feix d’electrons. Les imatges corresponen a electrons secundaris, que 
proporcionen informació  sobre la topografia, o electrons 
retrodispersats, que aporten informació sobre les diferències en 
composició. L’anàlisi de raigs X característics aporta informació sobre la 
composició química de la mostra. 
 
En la microscòpia electrònica de transmissió s’irradia una mostra prima 
amb un feix d’electrons, una part dels quals són transmesos i/o 
dispersats. Aquests electrons transmesos i/o dispersos s’empren per a 
formar imatges; la difracció d’aquests, per obtenir informació sobre 
l’estructura cristal·lina; i l’emissió de raigs X característics, per a 
conèixer la composició química de la mostra. 
 
En la microscòpia confocal, el làser explora la mostra punt a punt, i 
genera una imatge. La fluorescència i la llum reflectida per la mostra 
s’enfoquen de manera que queda exclosa l’emesa per zones d’aquella 
que són per dalt o per sota del pla enfocat, i s’obtenen imatges de gran 
nitidesa. 
 
 
En la microscòpia de força atòmica, una sonda punxeguda agrana la 
superfície de la mostra, i es poden registrar les forces de la interacció 
que hi ha entre la punta i la mostra quan es troben properes. En la 
microscòpia d’efecte túnel, es mesura el corrent elèctric que apareix 
entre punta i mostra quan s’aplica una diferència de potencial entre 
totes dues. 
 
 

EQUIPS  
 
 
 Microscopis electrònics d’escombratge JEOL JSM-840 i HITACHI 

S-30000N, amb unit de Criomicroscòpia Oxford CT 1500 
Cryostation 

 Microscopi electrònic de transmissió JEOL JEM-2010. 
 Microscopi làser confocal LEICA TCS SP2. 
 Microscopi de força atòmica i d’efecte túnel NT-MDT NTEGRA 

PRIMA 
 Microscopi òptic Nikon Eclipse E200. 
 Microscopi estereoscòpic NIKON SMZ660.  

 
 
 
 
 
 

 Assecament per punt crític EMS 850, d’ELECTRON 
MICROSCOPY SCIENCES. 

 Metal·litzador (Au) / Evaporador (C) SCD 004 i MED 020, de 
BALZERS. 

 Ultramicrotom MTXL, de RMC amb unitat de criotall CRX, i 
màquina de fer raors. 

 Tallada de discs ACCUTOM-5 i polidora electrolítica TENUPOL 5, 
d’STRUERS. 

 Punxó de discos 659, broca per ultrasons 601, polidora de discos 
manual 623, polidora còncava-convexa 656 i aprimador per 
bombardeig iònic PIPS, de GATAN. 

 
 
 

APLICACIONS 
 

La microscòpia s’utilitza per a determinar les característiques 
estructurals de la mostra en estudi. 

 Determinació de la morfologia: forma, dimensions i posició de 
microcristalls o partícules observades en la mostra, distribució 
global dels orgànuls cel·lulars o diferents tipus de teixits, etc. 

 Determinació de la cristal·lografia: posició dels plans cristal·lins 
(MET), estudi dels defectes, etc. 

 Determinació de la composició química (MEB i MET). 
 

SECTORS INTERESSATS 

Nanotecnologia, materials compostos, metal·lúrgica, petrologia i 
mineralogia, materials de construcció i ceràmics, polímers, electrònica, 
biologia cel·lular i biologia molecular, fisiologia, botànica, biomaterials. 
 

Contacte: 

microscopia.sti@ua.es 

Cristina Almansa Carrascosa, Andrés Amorós Rodríguez i Verónica 
López Belmonte. 

 


