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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/Xe-PFIB,
SEM/Ga-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 składu pierwiastkowego badanych obiektów.
Proponujemy wsparcie w zakresie optymalizacji oraz identyfikacji wad materiałowych w procesach
przemysłowych. Świadczymy usługi z zakresu produkcji mikro- i nanoprototypów 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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1. Możliwości mikroskopów Ga-FIB i Xe-PFIB
Ciągły rozwój techniki powoduje rosnące zapotrzebowanie na materiały o coraz lepszej jakości
i określonych parametrach. Powoduje to powstawanie nowych rozwiązań ich produkcji, rafinacji,
hartowania oraz odlewania. Nowe metody wymagają jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi do
rozwoju, analizy niezawodności i kontroli, przy pomocy których będzie możliwa szybka adaptacja
nowych rozwiązań. Technika, którą oferujemy, wykorzystująca skaningową mikroskopię elektronową
(SEM) oraz mikroskopię jonową (FIB) to idealne, podążające za szybkim rozwojem przemysłu
metalurgicznego rozwiązanie, które oferuje bardzo precyzyjne metody analityczne. Natomiast
technologia skupionej wiązki plazmy ksenonu pozwala na nowe, nieosiągalne innymi metodami
badania. W połączeniu z ultra-wysokorozdzielczym mikroskopem elektronowym (Mikroskop SEM/XePFIB FEI Helios G4 PFIB CXe) oraz szybkim detektorem EDS marki Bruker jest jedynym swego rodzaju
systemem analitycznym w Europie. Mikroskopy stanowiące wyposażenie laboratorium badawczorozwojowego Nanores pozwalają na ultra-wysokorozdzielcze obrazowanie powierzchni preparatów.
Jednocześnie dzięki detektorowi EDS możliwe jest tworzenie map pierwiastkowych, analiz punktowych
oraz liniowych. Natomiast energia skupionej wiązki jonów pozwala na selektywne usuwanie
i modyfikowanie materiału preparatu w nanoskali. Technologia umożliwia wykonywanie przekrojów,
rekonstrukcji trójwymiarowych oraz preparatyki próbek TEM, a także szybkich bezmaskowych
procesów prototypowania w nano- i mikroskali. 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 faz materiału oraz przedstawić kontrast
materiałowy preparatu. Przy pomocy mikroskopów SEM możliwa jest charakterystyka szerokiego
spektrum materiałów przewodzących i nieprzewodzących bez ich modyfikacji jak również szybkie
prototypowanie

struktur

przestrzennych

w mikroskali.

Głównymi

zaletami

wynikającymi

z wykorzystania wiązki ksenonu (Xe-PFIB) są:
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•

do 50 razy szybsza praca niż w przypadku technologii galowej (Ga-FIB),

•

brak implantacji jonów w próbkach w procesach polerowania i trawienia jonowego,

•

cieńsza warstwa amorficzna powstająca w czasie pracy z mikroskopem jonowym.

2. Analiza składu pierwiastkowego EDS
Przykładem stopów metali jest żeliwo, jest to stop żelaza z węglem, zazwyczaj także z krzemem,
manganem, fosforem itd.. Obecność i zmienna ilość innych pierwiastków wpływa znacząco na
właściwości materiałowe żeliwa, np. twardość, odporność na ściskanie, rozciąganie, przewodność
cieplną itp. Firma Nanores oferuje analizę składu pierwiastkowego żeliwa w celu wskazania składu
pierwiastkowego badanej próbki. Idealnym narzędziem do tego typu badań jest detektor EDS (Energy
Dispersive Spectroscopy), który jest elementem składowym mikroskopu dwuwiązkowego SEM/Xe-PFIB.
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, 45 eV dla C Kα i 53 eV dla F Kα) i 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

95Am.

Rysunek 1 przedstawia analizę

pierwiastkową cząstek o różnorodnym pochodzeniu, osadzonych na włóknach węglowych.
Mikroanaliza EDS umożliwia również tworzenie map pierwiastkowych obrazujących rozłożenie
pierwiastków na badanym obszarze próbki.
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Rys. 1 (A) obraz SEM analizowanego obszaru; (B) mapa pierwiastkowa wykonana z użyciem detektora EDS;
(C) przykładowy wynik punktowego pomiaru EDS (widmo sygnału emitowanego przez badaną próbkę).

3. Lokalny przekrój wykonany z wykorzystaniem Xe-PFIB lub Ga-FIB.
Nasze urządzenia Xe-PFIB oraz Ga-FIB pozwalają na wykonanie lokalnych przekrojów. Zogniskowana
wiązka jonów umożliwia selektywne usuwanie materiału i tworzenie przekrojów o chropowatości
nieprzekraczającej pojedynczych nanometrów. Po usunięciu materiału i polerowaniu jonowym
możliwe jest wykonanie obrazu SEM oraz mapy pierwiastkowej powierzchni przekroju. Ma to ogromne
znaczenie na przykład w analizie struktur mechanicznych po poddaniu ich próbom zmęczeniowym.
Obserwacja przekroju próbki po teście mikrokompresji pozwala na obrazowanie propagacji
mikropęknięć. Na rysunku 2 przedstawiono przykładową analizę powierzchni przekroju próbki,
pokazującą warstwową strukturę.
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Rys. 2 Obraz SEM lokalnego przekroju dwuwarstwy na podłożu krzemowym wykonanego technologią Xe-PFIB.

Ta metoda umożliwia również analizę struktury samego wnętrza próbki. W przypadku
niewystarczającej rozdzielczości skaningowego mikroskopu elektronowego możliwe jest wykonanie
preparatu dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej TEM z wybranego obszaru.
Technologia Xe-PFIB pozwala na zdecydowanie szybszą pracę niż Ga-FIB, co w bezpośredni sposób
skraca czas badań przy utrzymaniu wysokiej jakości. Rysunek 3 przedstawia rekonstrukcje 3D
wykonane z wykorzystaniem technologii Xe-PFIB oraz Ga-FIB. Oba procesy były wykonywane
w takim samym czasie, przy czym próbka wykonana techniką Xe-PFIB jest 125 razy większa.

Rys. 3 Rekonstrukcje 3D stali nierdzewnej wykonane za pomocą Xe-PFIB oraz Ga-FIB. [Źródło: FEI.com]

Inne przykłady pokazujące różnice w wydajności obu technologii zostały przedstawione na rysunku 4.
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Czas pracy Xe-PFIB: 2 h
Czas pracy Ga-FIB: 48 h

Czas pracy Xe-PFIB: 1,5 h
Czas pracy Ga-FIB: 36 h

Rys. 4 Porównanie wydajności mikroskopów Xe-PFIB i Ga-FIB podczas trawienia. [Źródło: FEI.com]

Przekroje wykonywane technologią Xe-PFIB mogą osiągać głębokości w zakresie setek mikrometrów.
Jest to szczególnie istotne przy analizie sub-milimetrowych obiektów. Na rysunku 5 przedstawiono
przykłady głębokich przekrojów.

Rys. 5 Przekroje lokalne wykonane z użyciem Xe-PFIB - głębokość >100 μm. [Żródło: FEI.com]

4. Wyznaczanie parametrów preparatu
W zależności od stopu, powstałe żeliwo może mieć różnie parametry wytrzymałościowe, a co za tym
idzie, zastosowanie. Wszelkiego rodzaju nity, śruby, włazy i inne elementy pracujące pod dużym
naprężeniem produkuje się z bardziej elastycznego, odpornego na ściskanie żeliwa sferoidalnego.
Z kolei większość artykułów codziennego użytku, meble ogrodowe, elementy dekoracyjne czy naczynia
powstają z żeliwa szarego. W celu zwiększenia jakości i niezawodności żeliwa istotne jest wyznaczenie
parametrów

wytrzymałościowych.

Nanores

posługując

się

zaawansowanymi

narzędziami

(SEM/Ga-FIB, SEM/Xe-PFIB i AFM) oferuje analizę próbek po testach zmęczeniowych, wyznaczanie
twardości, przeprowadzenie mechanicznych testów mikrotwardości, badania chropowatości (nanoi mikroporowatość) oraz korozji i degradacji materiałów dostarczanych preparatów.
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Rys. 6 Obraz z SEM przedstawiający próbkę żeliwa z wermikularnym grafitem (a) powiększenie 5000x, (b) powiększenie
500x. [Źródło: FEI.com]

5. Rekonstrukcja 3D usuniętego obszaru
Podczas tego badania tworzone są setki obrazów SEM, kolejno usuwanych przez wiązkę jonową
warstw, z których tworzony jest model 3D (przykład przedstawiony na rysunku 7). Dzięki naszym
zaawansowanym urządzeniom oraz profesjonalnemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie wykonać
wizualizacje, analizę i prezentację danych w trzech wymiarach. Trójwymiarowy obraz dostarcza więcej
informacji gwarantując dokładniejsze badania. Umożliwia badanie kształtu, objętości i analizy
statystyczne badanych próbek, co jest przydatne podczas badań strukturalnych materiałów.

Rys. 7 Rekonstrukcja 3D materiału usuniętego z próbki stali domieszkowanej aluminium.
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6. Porównanie mikroskopu optycznego i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
Typ mikroskopu
Optyczny

Elektronowy skaningowy

Emitowana wiązka

Świetlna

Elektronowa

Ośrodek

Atmosfera

Próżnia (pon. 10-4 Pa)

Rozdzielczość

1 µm

1 nm

Kontrast

Pochłanianie/odbicie

Efekt elektronów wtórnych

Obiektyw

Szklany obiektyw optyczny

Obiektyw elektromagnetyczny

Głębia ostrości

Płytka

Bardzo głęboka

Wymiana obiektywu

Szerokość skanowania

2 000x

5 000 000x lub więcej

Grubość próbki

0,5 µm min

10 mm max

Przygotowanie próbki

Łatwe

Względnie łatwe

Bezpośredni (powiększony obraz

Pośredni (obraz tworzony jest

powstaje na siatkówce oka)

na ekranie fluoryzującym)

Metoda zmiany
powiększenia
Maksymalne
powiększenie

Sposób obserwacji

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą, w razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.
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NASI PARTNERZY

1. Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
2. Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN, Genewa, Szwajcaria
3. University College London (UCL), Londyn, Wielka Brytania
4. Jagiellońskie Centrum Innowacji, Kraków, Polska
5. XTPL, Wrocław, Polska
6. Saule Technologies, Warszawa, Polska
7. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Katowice, Polska
8. Labsoft, Warszawa, Polska
9. PIK Instruments, Piaseczno, Polska
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