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O NAS

Nanores jest nowoczesnym, niezależnym laboratorium badawczo-rozwojowym, nastawionym na
świadczenie najwyższej jakości usług oraz podniesienie standardów współpracy świata nauki i biznesu.
Dzięki wykorzystaniu przełomowych rozwiązań technologicznych oraz naszemu zespołowi specjalistów
z różnych dziedzin - fizyki, matematyki, chemii oraz inżynierii materiałowej, jesteśmy w stanie sprawnie
zidentyfikować potrzeby i dostarczyć najlepsze rozwiązania dla naszych partnerów.
Specjalizujemy się w badaniach oraz modyfikacji struktury materiałów twardych, przewodzących
i nieprzewodzących. Posiadamy mikroskopy elektronowe i jonowe - Dual Beam SEM/PFIB, SEM/FIB
oraz mikroskop sił atomowych – AFM, dające możliwość pracy w wielu trybach obrazowania 2d i 3d.
Oferujemy analizę powierzchniową oraz objętościową materiałów w nanometrowej skali, łącznie ze
wskazaniem skladu pierwiastkowego badanych obiektów. Proponujemy wsparcie w zakresie
optymalizacji oraz identyfikacji wad materiałowych w procesach przemysłowych. Świadczymy usługi
z zakresu produkcji mikro i nano prototypów struktur fotonicznych, mechanicznych, elektronicznych
i innych.

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

1. Mikroskop SEM/Xe-PFIB (jedyny w Polsce, drugi w Europie) FEI Helios PFIB
2. Mikroskop SEM/Ga-FIB FEI Helios NanoLab 600i
3. Mikroskop AFM Nanosurf FLEX-Axiom
4. Detektor EDS Bruker XFlash 630 mini
5. Napylarka próżniowa Quorum Technologies Q150T E
6. Plasma Cleaner PDC-32G-2
7. Myjka ultradźwiękowa Sonic 2
8. Mikroskop stereoskopowy Motic Z-171-TLED
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NASZA OFERTA

Przedstawiamy porównanie naszych metod oraz wachlarz usług jakie możemy Państwu zaoferować
na przykładach związanych z dziedziną badania komponentów do samolotów, pojazdów i maszyn.
1. Mikroskopia elektronowa.
2. Analiza składu pierwiastkowego EDS.
3. Lokalny zgład wykonany z wykorzystaniem technologii Xe-PFIB lub Ga-FIB.
4. Rekonstrukcja 3D wraz z analizą składu pierwiastkowego
5. Testy mikrokompresji

1. Mikroskopia elektronowa
Technologia skupionej wiązki jonów plazmy ksenonu pozwala na nowe, nieosiągalne innymi
metodami badania. W połączeniu z ultra-wysokorozdzielczym mikroskopem elektronowym
(Mikroskop SEM/Xe-PFIB FEI Helios PFIB) oraz szybkim detektorem EDS marki Bruker jest jedynym
w Polsce i Europie systemem analitycznym. Mikroskop dwuwiązkowy (SEM/Ga-FIB FEI Helios
NanoLab™ 600i) łączy zalety ultra-wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego i mikroskopu
jonowego. Energia skupionej wiązki jonów galu pozwala na selektywne usuwanie i modyfikowanie
materiału preparatu w nanoskali. Mikroskopy stanowiące wyposażenie laboratorium badawczo
rozwojowego Nanores pozwalają na ultra –wysokorozdzielcze obrazowanie powierzchni
preparatów jednocześnie dzięki detektorom EDS możliwe jest tworzenie map pierwiastkowych,
analiz punktowych oraz liniowych. Technologia umożliwia wykonywanie przekrojów, rekonstrukcji
trójwymiarowych a także szybkich bezmaskowych procesów prototypowania w nano- i mikroskali
jak również selektywne nanoszenie materiałów w technologii FEBID i FIBID. Mikroskopia
elektronowa, w przeciwieństwie do mikroskopii optycznej, charakteryzuje się niezwykle dużą głębią
ostrości oraz możliwością skrajnie dużych powiększeń (do 1 000 000 razy). W zależności od
konfiguracji detektorów mikroskopu elektronowego można uzyskać wiele informacji na temat
morfologii czy faz umożliwiając pokazanie kontrastu materiałowego preparatu. Przy pomocy
mikroskopów SEM możliwa jest charakterystyka szerokiego spektrum preparatów przewodzących i
nieprzewodzących bez ich modyfikacji jak również szybkie prototypowanie struktur przestrzennych
w mikroskali. Głównymi zaletami wynikającymi z wy korzystania wiązki ksenonu (Xe-PFIB) jest do
50 razy szybsza praca niż w przypadku technologii galowej (Ga-FIB), oraz brak implantacji jonów
w próbkach w procesach polerowania i trawienia jonowego. Mikroskopia elektronowa jest

Nanores Sp. z o.o. Sp.k.
Bierutowska 57-59, Budynek 17
51-317 Wrocław, Polska

NIP: 8982212066
REGON: 361709380

tel.: +48 698 777 921
email: info@nanores.pl
www.nanores.pl
3

zaawansowanym narzędziem, pozwalającym na obrazowanie różnorodnych materiałów.
Mikroskopy elektronowe, będące na wyposażeniu laboratorium Nanores obrazowanie preparatów
o maksymalnej wysokości 100mm oraz średnicy 150mm.

Rys.1. Obraz SEM cząstek stopu Ta-Al
2. Analiza składu pierwiastkowego EDS (EDX)
Analiza składu pierwiastkowego EDS odbywa się wewnątrz komory mikroskopu elektronowego.
Podczas obrazowania preparatu wiązką elektronową, atomy preparatu emitują charakterystyczne
promieniowanie rentgenowskie, które jest niepowtarzalne dla każdego pierwiastka. Zaawansowany
detektor EDS zbiera sygnał emitowany przez próbkę i przeprowadza analizę składu pierwiastkowego.
Gdy zmieni się strategię skanowania i spektrum będzie generowane z każdego kolejnego punktu
niezależnie, tworzona jest mapa pierwiastkowa skanowanej powierzchni. Na podstawie spektrum
możliwe jest sporządzenie tabeli przedstawiającej masowy oraz ilościowy skład pierwiastkowy
preparatu z dużą dokładnością. Detektor XFlash 630 firmy Bruker cechuje się bardzo dobrą
rozdzielczością energetyczną (123 eV dla Mn Kα, 45eV dla C Kα i 53 eV dla F Kα), wyjątkową
sprawnością. System chłodzący nie generujący drgań sprawia, że detektor ten jest jednym
z najbardziej zaawansowanych urządzeń dostępnych na rynku umożliwiającym wysokorozdzielcze
analizy. Nasz detektor umożliwia detekcję pierwiastków od 4Be do
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przedstawiono przykładowe widmo EDS wraz z tabelą określającą rodzaj wykrytych pierwiastków
oraz ich procentową zawartość wagową w próbce.

Rys.2. Przykładowe widmo EDS wraz z otrzymanymi wynikami ilościowymi pomiaru

Co więcej analiza EDS umożliwia nie tylko pomiar w wyniku którego otrzymuje się widmo
z punku/linii bądź całego obszaru. Możliwe jest tworzenie map rozkładu pierwiastków w próbce oraz
określenie ich zawartości procentowej.

a

b

c

Rys. 3. Mapy rozkładu pierwiastków (b-c) dla próbki (a)

3. Analiza materiałowa BSE, EBSD
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Dzięki zastosowaniu detektora CBS elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) możliwe jest
uzyskanie obrazów kontrastu materiałowego. Na podstawie takich obrazów możliwe jest pokazanie
jakościowego zróżnicowania fazowo/chemicznego powierzchni próbki. Czterosegmentowy detektor
CBS 3 generacji firmy FEI jest wyposażony w cztery miniaturowe półprzewodnikowe scyntylatory
w kształcie koncentrycznych pierścieni. Sygnał z poszczególnych segmentów może być wyświetlany
indywidualnie bądź nakładany na siebie (mieszany) z możliwością regulacji udziału sygnału z każdego
segmentu.

Detektor

ten

umożliwia

zaawansowane

obrazowanie

w

trybie

topograficznym/kompozycyjnym oraz uzyskiwanie innych efektów takich jak np. obrazowanie 3D.
Dane zebrane z segmentu A i D potwierdzają jednorodność materiałową. Obrazy powstające na
kolejnych pierścieniach dostarczają dodatkowych informacji na temat topografii próbki.

Rys. 4. Obraz BSE próbki pyłku z wykorzystaniem poszczególnych segmentów detektora CBS (a)
oraz (b) optymalnego połączenia segmentów

Analiza EBSD jest techniką pomiarową umożliwiającą wykonywanie ilościowych analiz
mikrostruktury materiałów (w skali od milimetrów do nanometrów) w skaningowym mikroskopie
elektronowym.
W technice EBSD wiązka elektronów uderza w odpowiednio nachyloną powierzchnię próbki
krystalicznej a rozproszone elektrony tworzą obraz linii dyfrakcyjnych na ekranie fluorescencyjnym.
Linie te są związane ze strukturą krystaliczną i orientacją fragmentu próbki, z którego powstały.
Analiza EBSD wykonywana mikroskopem SEM/Xe-PFIB FEI cechuje się lepszym obrazem niż
wykonywana z użyciem standardowych mikroskopów SEM/Ga-FIB. Na rysunku 6 przedstawiono
porównanie obrazów tego samego materiału uzyskanych przy pomocy dwóch mikroskopów.
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b

Rys. 5. Obrazy EBSD powierzchni tej samej próbki modyfikowanej mikroskopem Xe-PFIB (a) oraz GaFIB (b) uzyskane przy tym samym napięciu oraz odpowiadające im mapy fazowe (PM) oraz kontrast
(BC).

3. Lokalny zgład wykonany z wykorzystaniem technologii Xe-PFIB lub Ga-FIB.
Dzięki technice trawienia oraz polerowania jonowego możliwe jest analizowanie próbek nie tylko
powierzchniowo ale również wewnątrz próbki. Nasze urządzenia pozwalają na wykonanie lokalnych
zgładów korzystając z właściwości wiązki jonowej. Pozwala ona na selektywne usuwanie materiału
i tworzeniu lokalnych zgładów, których chropowatość nie przekracza pojedynczych nanometrów.
Po usunięciu materiału i polerowaniu jonowym tworzony jest obraz SEM, możliwe jest również
wykonanie mapy pierwiastkowej powierzchni zgładu.

Rys.6. Przykłady zgładów lokalnych wykonanych metodą trawienia jonowego
wykonane z użyciem Xe-PFIB

Nanores Sp. z o.o. Sp.k.
Bierutowska 57-59, Budynek 17
51-317 Wrocław, Polska

NIP: 8982212066
REGON: 361709380

tel.: +48 698 777 921
email: info@nanores.pl
www.nanores.pl
7

Co więcej technologia Xe-PFIB pozwala na zdecydowanie szybszą pracę niż Ga-FIB co w
bezpośredni sposób nie tylko w znaczący sposób skracając czas badań oraz pozwalających na
optymalizację kosztów pomiarów jak również daje lepsze wyniki. Rysunek 8. Przedstawia
przekroje 3D wykonane oba technikami w tym samym czasie, przy czy próbka wykonana techniką
Xe-PFIB jest 5 razy większa.

Rys.7. Przekroje 3D stali nierdzewnej za pomocą PFIB-SEM FIB-SEM wykonane w podobnym czasie
5. Rekonstrukcja 3D wraz z analizą składu pierwiastkowego
Zaawansowane oprogramowanie oraz właściwości systemu DualBeam pozwala na dokonanie
rekonstrukcji 3D wybranego obszaru preparatu. Podczas tego badania tworzone są setki obrazów,
kolejno zdejmowanych warstw, które następnie są zamieniane na model 3D.

Rys.8. Temper grafitowy przekrój poprzeczny FIB (a),
rekonstrukcja kształtu 3D za pomocą programu Amira (b)
Model 3D może być tworzony nie tylko na podstawie zdjęć SEM ale również na podstawie map EDS
dostarczając w ten sposób wiele cennych informacji na temat przestrzennego rozkładu pierwiastków
w materiale.
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Rys.9. Trójwymiarowa reprezentacja rozkładu pierwiastków (3D EDS) wykonana w technologii FIB /
SEM: stop NiTi i zespawany ze stalą nierdzewną za pomocą lasera.

Dziękujemy za przeczytanie naszej oferty, w razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Zespół Nanores
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NASI PARTNERZY

1. Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN, Genewa, Szwajcaria
2. Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
3. Labsoft, Warszawa, Polska
4. PIK Instruments, Piaseczno, Polska
5. University College London (UCL), Londyn, Wielka Brytania
6. uAvionics, Warszawa, Polska
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