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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 składu 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 G4 PFIB CXe
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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Badania metali oraz ich stopów
1. Analiza składu pierwiastkowego EDS
Laboratorium

Nanores

oferuje

analizę

składu

pierwiastkowego

badanego

materiału

na poszczególnych etapach produkcji (produkcja surówki, wygrzewanie, rafinacja i odlewanie).
Analiza

ta

pozwoli

zaobserwować

straty,
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z

obróbką

termiczną,

w

celu

wzbogacania/wytworzenia nowych nieznormalizowanych produktów, albo w celu odzysku dodatków
(metali szlachetnych). 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
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dostępnych

na

rynku
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wysokorozdzielcze analizy. Nasz detektor umożliwia detekcję pierwiastków od 4Be do 95Am. Rysunek
1 przedstawia analizę pierwiastkową cząstek o różnorodnym pochodzeniu, osadzonych na włóknach
węglowych.
A

B

C

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).

2. Lokalny przekrój wykonany z wykorzystaniem technologii Xe-PFIB lub Ga-FIB
Nasze urządzenia Xe-PFIB oraz Ga-FIB pozwalają na wykonanie lokalnych zgładów. 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 zgładu. Ma to ogromne
znaczenie na przykład w analizie struktur mechanicznych po poddaniu ich próbom zmęczeniowym.
Obserwacja zgładu 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 zgładu dwuwarstwy na podłożu krzemowym wykonany 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.
3. 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 3). 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.

s
Rys. 3 Rekonstrukcja 3D materiału usuniętego z próbki stali domieszkowanej aluminium.
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4. Wyznaczanie parametrów preparatu
W celu zwiększenia wytrzymałości i niezawodności materiału istotne jest wyznaczenie parametrów
wytrzymałościowych. Nanores posługując się zaawansowanymi narzędziami (SEM/Ga-FIB, SEM/XePFIB i AFM) we współpracy z laboratoriami partnerskimi, oferuje analizę próbek po testach
zmęczeniowych, wyznaczanie twardości, przeprowadzenie mechanicznych testów mikrotwardości,
badania chropowatości (nano- i mikroporowatość) oraz korozji i degradacji materiałów
dostarczanych preparatów.

Rys. 4 Przekrój skorodowanych warstw próbki stali. [Źródło: FEI.com]

Rys. 5 Przekrój poprzeczny skorodowanej stali węglowej. [Źródło:FEI.com]

Badania powłok optycznych szyb i soczewek
Zarówno szyby, jak soczewki stosowane w przemyśle zbrojeniowym posiadają bardzo specyficzne
właściwości (samoczyszczące, przeciwsłoneczne, antyzniszczeniowe, ognioochronne, antyrefleksyjne
itp.). W celu ich uzyskania stosuje się różnego rodzaju powłoki optyczne. Powłoki te wykonywane
są z różnych materiałów (TiO2, SiO2, CeO2, MgF2 itd.) i nanoszone są bardzo zaawansowanymi
i

skomplikowanymi

technikami

(metoda

zol-żel,

napylanie

magnetronowe,

CVD

itd.).

Wszystkie metody nanoszenia powłok wymagają jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi
do rozwoju, analizy niezawodności oraz kontroli, przy pomocy których będzie możliwa szybka
adaptacja nowych rozwiązań. Technika wykorzystująca skaningową mikroskopię elektronową (SEM)
oraz mikroskopię jonową (FIB) to idealne, podążające za szybkim rozwojem przemysłu optycznego
rozwiązanie, które oferuje bardzo precyzyjne metody analityczne.
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Rys. 6 Przykładowa struktura powłok wielowarstwowych. [Źródło: FEI.com]

5. Analiza powłok optycznych
Soczewki posiadane właściwości zawdzięczają swojemu kształtowi, współczynnikowi załamania
światła oraz nanoszonym powłokom optycznym. Powłoki te, aby spełniały swoje funkcję, muszą być
nanoszone jako materiał jednorodny. Nie zawsze jest to łatwe do osiągnięcia, zwłaszcza w przypadku
powłok wielowarstwowych. Laboratorium Nanores oferuje wysokorozdzielczą analizę przekrojów
poprzecznych oraz analizę składu pierwiastkowego dla poszczególnych warstw optycznych.
A

B

Rys. 7 Obrazowanie elektronów wtórnych (SE) za pomocą SEM powłok Al2O3 na podłożach testowych (A) i (B). [Źródło: FEI.com]

A
A

B

Rys. 8 Widmo EDS (A) oraz obraz SEM (B) topografii powierzchni cienkiej warstwy TiO2:(Nb,Cu). [Źródło: FEI.com]
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6. Badania chropowatości powierzchni
W przypadku powłok hydrofilowych, hydrofobowych, antyrefleksyjnych, oleofobowych itp. duże
znaczenie ma topografia powierzchni. Nanores posiada profesjonalne urządzenia służące
do wysokorozdzielczego obrazowania topografii próbek w nano- i mikroskali. Idealnie dla takich
zastosowań sprawdza się mikroskop sił atomowych (AFM), który jednocześnie może służyć
do weryfikacji poprawności procesów nanoszenia powłok.
A

B

C

Rys. 9 Struktura powłoki TiO2: (a) widok „gąbczastej” struktury powierzchni powłoki – powiększenie 5 000x, (b) widok nanoporów
powierzchni powłoki – powiększenie 20 000x, (c) obserwacja AFM ścian porów powierzchni powłoki. [Źródło: FEI.com]

7. Badanie degradacji materiałów
Powłoki optyczne podczas eksploatacji mogą ulegać degradacji. Powodem tego może być np. wilgoć,
długa ekspozycja na światło ultrafioletowe lub ścieranie się powłok. Efektem może być pogorszenie,
a nawet utracenie przez powłoki swoich właściwości. Firma Nanores oferuje dokładną analizę
degradacji materiałów dostarczanych próbek, mającą na celu ocenę niezawodności powłok
optycznych.

Rys. 10 Obraz wtrąceń niemetalicznych w próbce przed (strona lewa) i po (strona prawa) próbie zmęczeniowej. [Źródło: FEI.com]
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Badania spieków i spawów
8. Analiza dużych przekrojów z użyciem Xe-PFIB
Właściwości wytrzymałościowe spieków zależą od wielu czynników, jednym z nich jest porowatość,
która w sposób znaczny determinuje ich twardość, kruchość, a w ostateczności, niezawodność.
Użytecznym narzędziem w projektowaniu i optymalizacji mikrostruktur spieków jest mikroskop
elektronowy z działem jonowym ze względu na jego ultrawysoką rozdzielczość obrazowania oraz
możliwość wykonywania przekrojów poprzecznych spieków. Niestety analiza dużych przekrojów
z wykorzystaniem konwencjonalnego mikroskopu SEM/Ga-FIB jest procesem bardzo czasochłonnym
ze względu na długi czas wykonywania przekroju poprzecznego. Natomiast wykorzystanie technologii
wykorzystującej wiązkę plazmy ksenonu znacznie skraca czas wytwarzania przekrojów. Poniżej
przedstawiono kilka przykładów porównujących pracę obu mikroskopów: SEM/Ga-FIB oraz SEM/Xe-PFIB.

Rys. 11 Rekonstrukcje 3D usuniętego fragmentu stali
nierdzewnej wykonane za pomocą Xe-PFIB-oraz Ga-FIB,
czas trwania obu procesów był taki sam. [Źródło: FEI.com]

Rys. 12 Przekrój poprzeczny próbki MEMS. Czas pracy: Ga-FIB
40 godzin, Xe-PFIB 1 godzina 20 minut. [Źródło: FEI.com]

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. 13 Porównanie wydajności mikroskopów Xe-PFIB i Ga-FIB podczas trawienia. [Źródło: FEI.com]
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Zgłady wykonywane technologią Xe-PFIB mogą osiągać głębokości w zakresie setek mikrometrów.
Jest to szczególnie istotne przy analizie sub-milimetrowych obiektów. Na rysunku 14 przedstawiono
przykłady głębokich zgładów.

Rys. 14 Zgłady lokalne wykonane z użyciem Xe-PFIB - głębokość >100 μm. [Żródło: FEI.com]

9. Automatyczne wyznaczanie wymiaru cząsteczek na podstawie zdjęć SEM
Obrazowanie materiałów za pomocą mikroskopu elektronowego jest procesem krótkim, lecz
późniejsza interpretacja zdjęć SEM wymaga czasu, wiedzy i doświadczenia. W tym przypadku
bardzo pomocne jest oprogramowanie firmy FEI „iFast”. Jest to oprogramowanie składające się
z dwóch części. Pierwsza z nich nazywa się „iFast Developer’s Kit” i jest przeznaczona
do tworzenia, modyfikowania i zarządzania skryptami automatyzującymi różne funkcje i procesy
mikroskopów DualBeam firmy FEI. Druga część nazywa się „iFast Runner” i służy do uruchamiania
wcześniej przygotowanych skryptów. Zastosowanie tego oprogramowania jest nieograniczone,
dzięki niemu możliwa jest automatyzacja takich procesów jak wyznaczenie wymiaru cząsteczek,
ziaren albo porów na podstawie wykonanych zdjęć SEM.
10. Analiza spieków – kontrast fazowy
Spieki mogą być wykonywane z jednego, kilku, oraz wielu różnych materiałów. Odpowiednie
określenie proporcji składników oraz dopasowanie parametrów procesu spiekania pozwala
na kontrolę właściwości wytrzymałościowych spieków. W wielu przypadkach okazuje się, że nawet
minimalna różnica proporcji składników w znaczny sposób wpływa na parametry końcowego
spieku. Mikroskopy elektronowe wyposażone w działo jonowe pozwalają na zobrazowanie
subtelnych różnic w składzie materiału. Informacja o kontraście fazowym, który świadczy
o zróżnicowaniu materiałowym, bazuje na detekcji sygnałów pochodzących z badanego materiału.
Obszary próbki o zróżnicowanym składzie materiałowym odmiennie reagują z wiązką jonów
bombardujących powierzchnię. W związku z tym sygnał pochodzący z różnych regionów odbierany
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przez detektory również się różni, co jest odpowiednio widoczne na generowanych obrazach
z mikroskopu jonowego. Przykłady obrazów pokazujących kontrast fazowy zobrazowany
mikroskopem jonowym przedstawione są na rysunku 15.

Rys. 15 Obraz SEM (strona lewa) oraz obraz z mikroskopu jonowego (strona prawa) próbki kompozytu tytanowego
domieszkowanego pierwiastkami. Obraz SEM świetnie ukazuje topografię, a obraz z mikroskopu jonowego pokazuje
kontrast fazowy wynikający z odmiennej zawartości pierwiastków w różnych obszarach.

Idealnym uzupełnieniem badań materiałowych jest analiza EDS, która dostarcza informacji
o składzie pierwiastkowym badanego materiału. Przykład został przedstawiony na rysunku 16.
A

B

C

D

Rys. 16 (A) Obraz SEM analizowanego obszaru, (B) mapa pierwiastkowa wszystkich wykrytych pierwiastków wykonana
z użyciem detektora EDS, mapa pierwiastkowa osobno dla węgla (C) i tytanu (D).
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Ingerencja w układach scalonych
W przemyśle zbrojeniowym, tak jak prawie we wszystkich dziedzinach życia, elektronika odgrywa
kluczową rolę. We wszelkich aplikacjach, gdzie istotna jest nie tylko bezbłędna kontrola jakości,
ale również możliwość modyfikacji istniejących rozwiązań, połączenie mikroskopii elektronowej i
jonowej, daje w tej kwestii olbrzymie możliwości.
11. Modyfikacja układu scalonego – proponowany schemat działania
Zakładamy, że badane jest urządzenie elektroniczne, w którym mamy zmodyfikować układ
scalony, który nie może zostać poddany działaniu promieniowania słonecznego. Pierwszym
krokiem jest wysokorozdzielcza analiza mikrotomografem komputerowym, w celu ustalenia
budowy układu scalonego (rysunek 17).

Rys. 17 Analiza uCT układu scalonego. [Źródło: FEI.com]

Po ustaleniu miejsca analizy, należy usunąć nadmiar obudowy mechanicznie (jeżeli układ jest
nieczuły na światło, należy usunąć resztę obudowy odsłaniając strukturę krzemową)
i przetransportować układ do mikroskopu DualBeam, który umożliwia selektywne usuwanie
materiału (rysunek 18).

Rys. 18 Przekrój przez układ scalony wykonany z użyciem technologii Xe-PFIB. [Źródło: FEI.com]

Po odsłonięciu struktury łącząc możliwość usuwania materiału z technologią Focused Electron/Ion
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Beam Induced Deposition (FEBID/FIBID) możliwe jest np. crossowanie sygnałów, czy
przekierowywanie sygnału w inne miejsce układu scalonego (rysunek 19).
Przewodnik Izolator

Cięcie FIB

Struktura FIBID

Cięcie FIB

Rys. 19 Modyfikacje układów scalonych z wykorzystaniem mikroskopu DualBeam. [Źródło: FEI.com]

Oprócz samych modyfikacji, możliwe jest podłączanie sond elektrycznych do odsłoniętej struktury
układu scalonego (rysunek 20).

Rys. 20 Sondy elektryczne czytające bądź doprowadzające sygnały do układu. Ostrze sondy może mieć krzywiznę
końca poniżej 100 nm co gwarantuje precyzyjne podłączenie się do układu. [Źródło: FEI.com]

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

Zespół Nanores

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

NIP: 8982212066
REGON: 361709380

tel.: +48 698 777 928
email: info@nanores.pl
www: www.nanores.pl
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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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