
Analys av katalytiska nanopartiklar med hjälp av transmissionselektronmikroskop 

Katalysatorer är viktiga för effektivisering av både industri och spetsforskning. Att se enstaka atomer 
är inte möjligt i vanliga ljusmikroskop, så högupplösande elektronmikroskop har använts för att 
bestämma storlek hos katalytiska guldnanopartiklar mellan 5 och 20nm. 

Examensarbetet har handlat om att bestämma storlek och struktur 
på mycket små guldpartiklar tillverkade av forskare vid Lunds 
Universitet. Partiklarna mättes med ett elektronmikroskop till 
mellan 5 och 20 nm beroende på prov. Så pass små partiklar kan 
tyckas oviktiga men faktum är att de är katalytiska, vilket innebär 
att de förenklar kemiska reaktioner. Detta beror på att 
guldpartiklarna sänker den energibarriär som måste övervinnas för 
att en reaktion ska äga rum vilket gör reaktionen mer benägen att 
ske. I en liten partikel är en större del av atomerna vid ytan och 
dessa är inte helt nöjda då de saknar ”grannar”. Istället börjar de 

påverka sin omgivning vilket kan leda till att andra molekyler 
reagerar lättare. Guldet reagerar med andra ord inte, utan agerar 
endast moderator för sin omgivning. Genom att anpassa storleken 
på partiklarna kan man styra hur aktiva de är och det är här detta projekt kommer in i bilden, att 
utvärdera resultatet av de olika proverna. 

Några av de prover som analyserats var guldpartiklar utspridda på partiklar av metalloxider. Dessa 
syreinnehållande föreningar är ofta ickereaktiva och hjälper till att separera guldet så de inte växer 
ihop. Att analysera proverna innebar att avbilda partiklarna, avgöra vad som är guld och vad som är 
oxid samt att mäta guldpartiklarnas storlek. För detta krävdes ett sk. elektronmikroskop då storleken 
är under begränsningen för vad vanliga mikroskop kan se. Ljusets våglängd sätter begränsningen. I 
ett transmissionselektronmikroskop, förkortat TEM, skickas elektroner med hög energi genom provet 
för att sedan plockas upp av detektorer på andra sidan vilka genererar en bild. Med hjälp av 
magneter kan man styra elektronerna, forma strålen samt förstora och förminska bilden. Genom att 
analysera den röntgenstrålning som genereras i provet, då elektronerna träffar, kan man avgöra 
vilket ämne som är vilket då grundämnen har specifika energier som sänds ut. Det går också att mäta 
avstånd mellan atomerna i bilden då föreningar har specifika avstånd mellan sina atomer. Andra 
prover som analyserades var sk. Molecularly Imprinted Polymers, förkortat MIP, dessa prover bestod 
av molekyler bundna till varandra innehållandes palladium. Palladium agerar katalysator men bara 
för de molekyler som passar i de håligheter som polymeren innehåller. Analys visade att proverna 
innehöll palladium, och att det var jämnt fördelat. Önskvärt är att palladiumet är fördelat i enstaka 
atomer i molekylen, och inte har bildat större metalliska partiklar, vilket lyckats i ett av proverna. 

Styrkan i TEM ligger i att resultat i form av bilder genereras till skillnad ifrån andra metoder som 
oftast ger siffror som skall tolkas. Med bilder kan forskningen presenteras tydligare och mer 
lättförståligt för både allmänheten och andra forskare. Katalysatorer är mycket viktiga i många 
sammanhang, inte bara för att framställa kemikalier. De används i bilar för att rena avgaser och 
kommer även vara viktiga om man vill lagra energi, exempelvis från solen, genom att dela vatten till 
väte och syre. Dessa gaser kan i sin tur användas som bränsle i sk. bränsleceller. Även om 
katalysatorerna i detta fall var ämnade för specifika kemiska reaktioner, några av dem viktiga i bland 
annat medicinsk tillverkning, så är energilagring och effektivisering viktiga koncept i dagens 
”resursslukande” samhälle. Detta motiverar till fortsatt forskning på området katalys och då kommer 
givetvis TEM ha en betydande roll.  

 

Figur 1: Nanopartikel av 
ceriumdioxid. De synliga mörka 
fläckarna är atomer av cerium. 


