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Konferencja „Mikroskopia elektronowa i jej zastosowanie w badaniach materiałów”

Termin: 27-28 września 2012; Inauguracja wydarzenia: 27.09.2012 (czwartek), godz. 11:00

Miejsce: Aula „A” bud. „Dużej Chemii”

W imieniu Dziekana Wydziału Chemii serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję pt. „Mikroskopia

elektronowa i jej zastosowanie w badaniach materiałów”, inaugurującą działalność Laboratorium Mikroskopii

Elektronowej Wydziału Chemii UMCS. Wydarzenie odbędzie się w Auli A budynku „Collegium Chemicum” w

dniach 27-28 września br. (czwartek-piątek).

Program konferencji przewiduje wykłady na temat współczesnej mikroskopii elektronowej i jej zastosowania

w badaniach nanomateriałów. Zaprezentowane zostaną również techniki obrazowania oraz możliwości

badawcze i analityczne wysokorozdzielczego mikroskopu transmisyjnego S/TEM Titan G2 60-300 i

wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego DualBeam SEM/FIB Quanta 3D FEG. Mikroskopy

elektronowe zakupione w ramach projektu „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych” stanowią główne

wyposażenie Laboratorium.
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