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Narzędzia z rodziny produktów EVO łączą w sobie wysoką wydajność  
skaningowej mikroskopii elektronowej z intuicyjną, przyjazną dla 
użytkownika obsługą, której zalety docenią zarówno przeszkoleni  
operatorzy mikroskopów, jak i nowi użytkownicy. Dzięki rozbudowanemu 
wachlarzowi dostępnych opcji mikroskop EVO można dopasować dokładnie 
do wymagań użytkownika niezależnie od tego, czy działa w branży nauk 
biomedycznych, materiałowych czy zajmuje się rutynową kontrolą jakości  
i analizą błędów w przemyśle.

Skonfiguruj wszechstronne rozwiązanie do wielu zastosowań przeznaczone do 

użytku w centralnych ośrodkach badań mikroskopowych lub w laboratoriach 

zajmujących się kontrolą jakości w przemyśle. Wybieraj spośród różnych  

rozmiarów komór i stolików, które zaspokoją wszystkie twoje wymaga-

nia dotyczące danego zastosowania — nawet w przypadku dużych części 

przemysłowych i próbek, których analiza za pomocą SEM może być wyzwaniem.

Uzyskaj najlepszą z możliwych jakości obrazu w swoich badaniach SEM poprzez 

wybór działa elektronowego, w którym wykorzystuje się sześcioborek lantanu 

(LaB6) — sprawdzoną technologię, dzięki której uzyskuje się większą jasność 

wiązki w celu otrzymania lepszej rozdzielczości obrazu i ograniczenia szumu.

Przekonaj się, jak doskonale obrazuje się i analizuje próbki nieprzewodzące w 

warunkach zmiennego ciśnienia. Czerp korzyści z konstrukcji, w której można 

umieścić wiele detektorów analitycznych, aby ułatwić przeprowadzanie  

skomplikowanych mikroanaliz.

Twoja modułowa platforma SEM o intuicyjnej obsłudze do
rutynowych badań i zastosowań badawczychych
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Połączenie mikroskopu EVO oraz cyfrowego mikroskopu optycz-
nego Smartzoom 5 firmy ZEISS w celu ułatwienia korelacyjnego 
procesu pracy.

Podwójne powiększenie, obrazy uzyskane na podstawie elek-
tronów wtórnych wyemitowanych przez cząstkę żelaza i ceru,  
pozyskane w wysokiej próżni.

Dzięki interfejsowi SmartSEM Touch nawet nowi użytkownicy 
mają niezwykle intuicyjny dostęp do funkcji obrazowania i 
wstępnie zdefiniowanych procesów pracy.

Prościej. Inteligentniej. W bardziej zintegrowany sposób.

Najlepsza użyteczność w swojej klasie

Mikroskop EVO jest łatwy w obsłudze dla 

wszystkich użytkowników dzięki wdrożeniu  

dwóch interfejsów użytkownika: SmartSEM Touch 

i SmartSEM. Dzięki interfejsowi SmartSEM Touch 

obsługiwanemu bezpośrednio z poziomu ekranu 

dotykowego masz pełną kontrolę nad wykony- 

wana pracą. Obsługi można nauczyć się szybko i 

łatwo, co znacząco zmniejsza nakłady na szkolenia 

oraz ich koszty. Nawet nowi użytkownicy będą  

w stanie uchwycić znakomite obrazy w ciągu kilku 

minut. Ten interfejs użytkownika ułatwia również 

pracę operatorom przemysłowym, który oczekują 

zautomatyzowanego procesu pracy w celu 

uzyskania powtarzalnych wyników. Wyspecja-

lizowani użytkownicy mikroskopu EVO znajdą 

funkcje, których potrzebują do zaawansowanego 

obrazowania, za pomocą interfejsu SmartSEM, 

który można obsługiwać bezpośrednio z poziomu 

komputera PC.

Zautomatyzowanie procesu pracy i  

spójność danych

Mikroskop EVO świetnie działa z innymi system-

ami. Oznacza to, że mikroskop EVO można skon-

figurować tak, aby był częścią półautomatycznego 

procesu pracy obejmującego narzędzia do bez-

problemowego przenoszenia obszarów zaintere-

sowania, a także do zapewniania spójności 

danych zgromadzonych z wielu różnych źródeł. 

Połącz mikroskop EVO z cyfrowym mikroskopem 

optycznym Smartzoom 5 firmy ZEISS lub innym  

mikroskopem optycznym i połącz dane z mikros-

kopów optycznych i elektronowych w celu doko-

nania charakterystyki materiału lub kontroli części. 

Lub połącz mikroskop EVO z mikroskopem optyc-

znym firmy ZEISS w celu przeprowadzania korela-

cyjnej analizy cząstek.

Znakomita jakość obrazu

Jakość obrazu zmienia się w zależności od tego,  

w jaki sposób próbka jest przygotowana przed umi-

eszczeniem jej w SEM. Dzięki połączeniu zalet  

trybu zmiennego ciśnienia (VP) i naszych unikal-

nych detektorów VP-SE oraz C2D można uzyskać 

najwyższą możliwą jakość obrazu w przypadku 

wszystkich próbek nieprzewodzących. Natomiast 

dzięki trybowi zwiększonego ciśnienia przy jed-

noczesnym zastosowaniu pary wodnej i detektora 

C2DX uzyskuje się dane wysokiej jakości w odnie-

sieniu do uwodnionych i mocno zanieczyszc-

zonych próbek poprzez pozostawienie tych próbek 

w ich pierwotnym stanie. Ponadto za pomocą 

działa elektronowego LaB6 uzyskamy niezbędną 

poprawę rozdzielczości, kontrastu i stosunku 

sygnału do szumu, która jest szczególnie ważna 

wtedy, gdy obrazowanie i mikroanaliza stają się 

wyzwaniem.
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Łatwa obsługa zarówno dla doświadczonych,  
jak i początkujących użytkowników

Produktywność SEM nie zmniejsza się nawet w przypadku większej liczby użytkowników

W zależności od organizacji pracy w danym laboratorium obsługa SEM może być wyłączną domeną  

specjalistów od mikroskopii elektronowej. Niemniej jednak często pojawia się konieczność, aby niewyspecjalizo-

wani użytkownicy tacy jak studenci, praktykanci lub technicy ds. jakości również pozyskiwali dane z SEM.  

W mikroskopie EVO uwzględniliśmy wymagania obu tych grup i przygotowaliśmy opcje interfejsu, które 

zaspokoją potrzeby operacyjne doświadczonych operatorów mikroskopów, jak i osób bez wiedzy specja-

listycznej w tym zakresie.

Intuicyjna obsługa: SmartSEM Touch

SmartSEM to powszechnie uznany system 

operacyjny firmy ZEISS przeznaczony dla 

doświadczonych operatorów mikroskopów, który 

umożliwia użytkownikom dostęp do zaawanso-

wanych ustawieńmikroskopowych. Natomiast 

SmartSEM Touch to znacznie uproszczony interfejs 

użytkownika opracowany specjalnie z myślą o 

okazjonalnych operatorach, którzy mają bardzo 

ograniczoną wiedzę o obsłudze SEM lub w ogóle 

jej nie mają. Początkujący użytkownicy są w stanie 

rozpocząć pozyskiwanie swoich pierwszych 

danych SEM już po 20 minutach. Kierownicy 

laboratoriów mogą wstępnie skonfigurować  

parametry powtarzających się procedur obra-

zowania, próbek lub części, aby zadbać o to,  

by początkujący użytkownicy zawsze używali 

dokładnie tych samych parametrów w odniesieniu 

do powtarzających się akwizycji danych.

SmartSEM Touch: intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiający 
dostęp do zapisanych ustawień, procesów pracy i parametrów 
obrazowania.

Mikroskop EVO doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których z mikroskopu SEM ma korzystać wielu użytkowników, dzięki zastosowaniu 
zróżnicowanych interfejsów oraz opcji dla użytkowników o różnym poziomie doświadczenia i uprawnieniach dostępu.

Administrator systemu

Ten użytkownik jest odpowied-

zialny za kalibrację systemu oraz  

parametry konfiguracji wstępnej  

i będzie mieć pełen dostęp do  

ustawień sterowania systemu.

Specjaliści

Preferowany interfejs 

użytkownika: SmartSEM

Specjaliści mają dostęp do  

niestandardowych katalogów  

obrazów, zaawansowanych 

parametrów obrazowania i  

funkcji analitycznych. Mogą 

korzystać z własnych niestan- 

dardowych profili, które są 

niezależne od profili innych 

użytkowników.

Początkujący użytkownicy

Preferowany interfejs użyt-

kownika: SmartSEM Touch

Początkujący użytkownicy mają 

dostęp do niestandardowych  

katalogów obrazów, wstępnie 

zdefiniowanych procesów pracy  

i najczęściej wykorzystywanych 

parametrów - idealny zestaw dla 

początkujących. Mogą korzystać  

z własnych niestandardowych  

profili, które są niezależne od  

profili innych użytkowników.
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Najlepsza jakość danych w swojej klasie

Lepsze dane dzięki działu elektronowemu 

wykorzystującemu sześcioborek lantanu 

(LaB6)

Emisja elektronów z katody sześcioborku lantanu 

zamiast tradycyjnego drutu wolframowego to 

gwarancja tego, że obraz będzie miał lepszą 

jakość zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Podczas gdy w tradycyjnej termalnej emisji w  

mikroskopie SEM elektrony są emitowane z 

nagrzanego do bardzo wysokiej temperatury  

drutu wolframowego, korzystanie zamiast tego  

z działa elektronowego wykorzystującego 

sześcioborek lantanu i mechanizm emisji termo-

elektronowej ma wyraźne korzyści. Zaostrzony 

kryształ sześcioborku lantanu (LaB6) emituje mniej 

więcej tę samą liczbę elektronów, ale pochodzą 

one ze źródła o istotnie mniejszej powierzchni.  

W rezultacie otrzymujemy wiązkę o 10-krotnie 

większej jasności. I jest to zaleta, którą można 

wykorzystać na dwa sposoby: 

• W przypadku równoważnego rozmiaru wiązki 

elektronowej (tj. rozdzielczości) mamy do  

dyspozycji więcej prądu pomiarowego sondy, 

co sprawia, że poruszanie się po obrazie i 

optymalizacja są o wiele łatwiejsze.

• Ewentualnie w przypadku równoważnego 

prądu wiązki (stosunek sygnału do szumu) 

średnica wiązki jest o wiele mniejsza, co  

skutkuje lepszą rozdzielczością obrazu.

Struktura powierzchni pirytu framboidalnego. Powiększenie obrazowania rzędu 100 000x przekłada się na poziome pole widzenia o 
średnicy ok. 3 μm. Obraz: dzięki uprzejmości Josepha Dunlopa, Szkoła Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet Portsmouth.

Cząstki katalityczne obrazowane przy dużym powiększeniu i niskim kV (po lewej wolfram, po prawej LaB6). W trudnych warunkach  
obrazowania użytkownicy sześcioborku lantanu (LaB6) mają przewagę dzięki 10-krotnie większej jasności wiązki, która powoduje poprawę 
rozdzielczości obrazu i kontrastu. Poziome pole widzenia: 20 μm.
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Badania próbek w przypadku ambitnych wyzwań

Wilgotne lub zanieczyszczone próbki? Żaden problem!

Mikroskop EVO można skonfigurować do pracy w warunkach zwiększonego ciśnienia w komorze próżniowej 

za pomocą niestandardowych gazów takich jak para wodna. Dzięki temu można obrazować próbki w ich 

naturalnym wodnym stanie bez jej modyfikowania próbki, które wpłynęłoby na dokładność danych, a nawet  

na wartość pozyskanych informacji. Dzięki technologii zwiększonego ciśnienia można również zapobiec 

dostaniu się zanieczyszczeń pochodzących z naoliwionych lub brudnych części do kolumny elektronowej, 

dzięki czemu możesz bezpiecznie badać części, w przypadku których czyszczenie spowodowałoby wypacze-

nie twoich wyników badawczych. Połącz stolik chłodzący z modułem Peltiera z niezwykle czułą próżnią oraz 

kontrolą wilgotności w mikroskopie EVO, a uzyskasz oszałamiające obrazy biomedyczne. Przełączanie się 

pomiędzy parą, cieczą lub lodem za pomocą interaktywnego portretu fazowego wody w celu kontrolowania 

warunków obrazowania jest proste. W komorze próżniowej SEM możesz dokonywać zarówno zamrażania, 

jak i ogrzewania dzięki stolikowi, którego temperaturę można kontrolować w zakresie od -30° do 50°C.

Nie można napylić próbki? To również  

żaden problem.

Chociaż są przypadki, w których nieprzewodzące 

próbki lub części są umieszczane w SEM po 

nałożeniu przewodzącej warstwy powierzchnio-

wej, są również takie procesy pracy w przypadku 

obrazowania i analizy, w ramach których nie 

można wprowadzać żadnych zmian w próbce lub 

części – w tym nie można przeprowadzać napyl-

ania. Ma to szczególnie zastosowanie do takich 

procesów pracy, w ramach których części są  

przenoszone między poszczególnymi narzędziami 

 w ramach jednego badania. Tryb VP w mikros-

kopie EVO to rozwiązanie umożliwiające 

neutralizację ładunku na nieprzewodzących  

powierzchniach, ale samo to nie zawsze  

wystarcza, aby pozyskać dane w najlepszej 

możliwej jakości, w szczególności gdy obra-

zowanie jest wykonywane w celu ustalenia  

morfologii powierzchni (za pomocą elektronów  

wtórnych) i przeprowadzenia mikroanalizy.  

Detektor C2D oraz technologia BeamSleeve  

zastosowane w mikroskopie EVO dopełniają tryb 

VP jako kluczowe rozwiązania, które dodatkowo 

umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości danych 

SEM na podstawie nienapylonych, nieprzewo-

dzących próbek lub części, w przypadku gdy przy-

gotowanie takich części wpłynęłoby negatywnie 

na wyniki wielomodalnego trybu pracy.

Liofilizowane pyłki obrazowane w warunkach wysokiej próżni;  
detektor SE, 10 kV

Pyłki drzewa obrazowane w warunkach zwiększonego ciśnienia 
oraz detektor C2DX przy niemalże 100% wilgotności względnej.

Obrazowanie SEM można wykorzystywać do klasyfikacji roślin, w której pyłki będą uznawane za klasyfikatory systemowe. Zazwyczaj pyłki 
są przygotowywane z zastosowaniem klasycznych procedur suszenia w punkcie krytycznym i napylania w polu magnetycznym. Obra-
zowanie środowiskowe umożliwia obrazowanie próbek w stanie niemal pierwotnym bez żadnych przygotowań zazwyczaj stosowanych  
w badaniach topograficznych. Wyraźnie widać, że w warunkach środowiskowych artefakty wynikające z kurczenia się próbki są ograniczone. 
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Z myślą o zautomatyzowaniu procesu pracy i wiarygodności danych

W wielu ośrodkach zarówno akademickich, jak  

i przemysłowych charakterystyka materiału za 

pomocą SEM jest częścią procesu pracy, w ramach 

którego próbki są poddawane badaniom przy  

pomocy różnych technik obrazowania lub przy 

użyciu mikroskopów optycznych lub spektrome-

trów. Ponieważ firma ZEISS jest czołowym dosta-

wcą wielu różnych systemów mikroskopowych i 

metrologicznych, możesz oczekiwać, że mikros-

kop EVO będzie doskonale współgrał z innymi 

rozwiązaniami firmy ZEISS.

Mikroskopia korelacyjna z Shuttle & Find

Dzięki Shuttle & Find tj. interfejsowi sprzętowemu 

i oprogramowaniu firmy ZEISS przeznaczonemu 

do mikroskopii korelacyjnej możesz stworzyć 

wysoce produktywny proces pracy między mikros-

kopami optycznymi a mikroskopem elektronowym 

EVO. Połącz unikalne metody kontrastowe stoso-

wane w twoim mikroskopie optycznym z równie 

wyjątkowymi metodami obrazowania i metodami 

analitycznymi SEM, aby uzyskać kompletne dane, 

a co za tym idzie bardziej znaczące informacje  

o materiale, jakości lub przyczynie uszkodzenia 

twojej próbki. Półautomatyczne przenoszenie  

obszarów zainteresowania dodatkowo ułatwia 

użytkowanie i zwiększa wydajność. Ponadto inter-

fejs Shuttle & Find umożliwia gromadzenie danych 

z wielu różnych źródeł w jednym folderze danego 

projektu.

ZEISS ZEN 2 core: połączone rozwiązanie laboratoryjne

ZEN 2 core to oprogramowanie do analizy obrazów przeznaczone do mikroskopu EVO i innych rozwiązań 

mikroskopowych firmy ZEISS. Podobnie jak w przypadku SmartSEM Touch interfejs użytkownika opro-

gramowania ZEN 2 core jest również zoptymalizowany, aby ułatwić użytkowanie i zautomatyzować proces 

pracy. Za pomocą oprogramowania ZEN 2 core można zarchiwizować dane z dowolnego systemu firmy  

ZEISS będącego częścią wielomodułowego procesu pracy, aby gromadzić dane z poszczególnych części,  

od poszczególnych operatorów, poszczególnych laboratoriów, a nawet poszczególnych ośrodków w jednym 

miejscu, co umożliwia spełnienie kluczowego warunku wstępnego w ramach realizacji założeń koncepcji 

Przemysł 4.0 w zakresie integralności danych dotyczących zapewniania jakości.

Oprogramowanie ZEN 2 core umożliwia zintegrowanie mikroskopów EVO, innych mikroskopów optycznych oraz mikroskopów cyfrowych 
w jeden korelacyjny, wielomodułowy proces pracy.
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Zwiększona produktywność dzięki inteligentnej nawigacji  
i inteligentnemu obrazowaniu

Nowa kamera nawigacyjna firmy ZEISS

Kamerę można zamontować albo w komorze na drążku (podgląd komory), aby monitorować pozycję  

próbek względem detektora elektronów wstecznie rozproszonych zamontowanego na drążku (podgląd 

 komory); albo na drzwiach komory próżniowej (kamera nawigacyjna), aby umożliwić podgląd ustawienia 

próbek lub części na uchwycie próbek z góry. Później widok ten można wykorzystać do skonfigurowania 

wstępnie zdefiniowanych lokalizacji zainteresowania zidentyfikowanych na podstawie obrazu z mikroskopu 

optycznego, a także do ułatwienia nawigowania w trakcie całego procesu badania próbki.

Za pomocą kamery nawigacyjnej można zobaczyć podgląd obrazu wraz z zaznaczonymi do badania obszarami zainteresowania. Dzięki zautomatyzowanemu  i inteligentnemu obrazowaniu 
użytkownicy mogą zaznaczać obszary zainteresowania o  
dowolnym kształcie. Następnie mikroskop EVO firmy ZEISS  
automatycznie pozyskuje zestaw danych, który jest gotowy  
do oceny w przeglądarce SmartBrowse firmy ZEISS.

Zautomatyzowane inteligentne  

obrazowanie

Mikroskop EVO umożliwia zautomatyzowaną 

akwizycję obrazów z wielu partii próbek bez 

konieczności nadzorowania tego procesu. Funkcja 

zautomatyzowanego inteligentnego obrazowania 

oferowana przez firmę ZEISS i dostępna w opro-

gramowaniu SmartSEM doskonale nadaje się do 

przeprowadzania rutynowych kontroli. Dzięki niej 

użytkownik może zdefiniować obszar graniczny, 

automatycznie wygenerować obszary zaintereso-

wania ustalone na podstawie wymaganego pola 

widzenia lub powiększenia i rozpocząć zauto-

matyzowaną akwizycję. Zautomatyzowane inteli-

gentne obrazowanie umożliwi Ci poprawę przero-

bu próbek, co zwiększy produktywność i wyda- 

jność przeprowadzanych badań.

›   W skrócie
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Zintegrowana spektroskopia z wykorzystaniem energii rozproszonej

Spektroskopia z wykorzystaniem  

promieniowania rentgenowskiego w  

mikroskopie EVO

Poza skorzystaniem z szerokiego wyboru roz-

wiązań w zakresie spektroskopii z wykorzystaniem 

promieniowania rentgenowskiego (EDS) udostę-

pnianych przez dostawców takich jak Oxford  

Instruments, Bruker lub Edax możliwe jest również 

dodanie do mikroskopu EVO zintegrowanego  

systemu EDS — EVO Element. Zintegrowanie tej 

funkcji zwiększa użyteczność, ponieważ niezbędny 

jest tylko jeden komputer, aby kontrolować 

zarówno EDS, jak i SEM. Jednocześnie możliwa 

jest kontrola równoległa poprzez wykorzystanie 

dedykowanych interfejsów użytkownika do kon-

trolowania mikroskopu i EDS. Decyzja o zakupie 

rozwiązania EDS o nazwie EVO Element to wybór 

zintegrowanego narzędzia w atrakcyjnej cenie z 

uwagi na jego połączenie z innymi elementami 

systemu oraz wsparcie w ramach serwisu i opieki 

posprze-dażowej. Serwis i specjaliści aplikacyjni 

firmy ZEISS zapewnią pełne wsparcie w odnie-

sieniu do mikroskopu EVO, co jest szczególnie 

interesujące dla klientów przemysłowych. Nie ma 

potrzeby zlecania wsparcia w zakresie systemu 

EDS firmie zewnętrznej. Wielką zaletą jest standar-

dowa trzyletnia gwarancja na wszystkie elementy 

systemu EVO Element, w tym na SDD. 

EVO Element: zintegrowanie tej funkcji zwiększa użyteczność, ponieważ niezbędny jest tylko jeden komputer, aby kontrolować  
zarówno EDS i SEM.

›   W skrócie

›   Zalety

›   Zastosowania

›   System

›   Technologia i szczegóły

›   Serwis
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Zgodność z dobrymi praktykami w przypadku branż objętych regulacjami

Wszyscy niepokoją się o bezpieczeństwo 

cyfrowych danych, a mikroskopia nie jest 

wyjątkiem. Moduł GxP w systemie ZEN 2 core 

spełnia wymogi obowiązujące w branżach 

objętych regulacjami takich jak branża farma-

ceutyczna lub spożywcza, dzięki czemu będzie  

Ci łatwiej zadbać o zgodność twoich systemów  

z wymogami rozporządzenia Agencji Żywności  

i Leków (FDA) CFR 21 część 11. Można się 

spodziewać, że w innych branżach takich jak 

przemysł lotniczy i kosmiczny będą również 

obowiązywać surowsze wymogi dotyczące 

danych. Dlatego jeżeli wybierzesz system EVO,  

to zdecydujesz się na mikroskop, który już jest 

gotowy na zaostrzenie regulacji w przyszłości.

Moduł GxP

Moduł GxP spełnia wymogi obowiązujące w 

branżach objętych regulacjami takich jak branża 

farmaceutyczna lub spożywcza, dzięki czemu 

łatwiej Ci będzie zadbać o zgodność twoich  

systemów z wymogami rozporządzenia Agencji 

Żywności i Leków (FDA) CFR 21 część 11. Moduł 

ten umożliwia przeprowadzenie audytu wszystkich 

etapów procesów pracy. Jego zaletą jest to, że 

masz możliwość korzystania z wielu różnych 

narzędzi i funkcji w połączeniu z wymaganymi 

czynnościami kwalifikacyjnymi i walidacyjnymi, aby 

zachować zgodność z rozporzą-dzeniem CFR w 

odniesieniu do twoich obrazów, tabeli i raportów. 

W systemie ZEN 2 core dostępne są 

poniższe funkcje GxP:

• Cyfrowy podpis

• Ścieżka audytu

• Suma kontrolna

• Zarządzanie użytkownikami

• Usuwanie skutków awarii

• Procedury udostępniania przepływów pracy

Uwaga na kwalifikacje IQ/OQ

Aby zachować zgodność z regulacjami, niezbędne 

jest coś więcej niż funkcja oprogramowania 

dotycząca dobrych praktyk. Zgodność w zakresie 

dobrych praktyk obejmuje również szczegółowy 

proces kwalifikacji instalacji i operacyjności sys-

temów analitycznych poddawanych kwalifikacji 

(kwalifikacje IQ/OQ). Skontaktuj się z przedsta-

wicielem firmy ZEISS, aby dowiedzieć się więcej o 

rozwiązaniach w zakresie zapewniania zgodności 

z dobrymi praktykami, a także o usługach 

dotyczących kwalifikacji OQ i IQ, które firma  

ZEISS może zaoferować lub zorganizować.

W module GxP uwzględniono wszystkie funkcje, które są 
niezbędne, aby zapewnić zgodność z rozporządzeniem CFR 
takie jak ścieżka audytu wszystkich czynności wykonywanych 
przez użytkowników.

Weryfikacja podpisu i plików

›   W skrócie
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Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: branża wytwórcza i montażowa

Typowe zadania i zastosowania

• Analiza jakości / kontrola jakościowa

• Analiza błędów / metalografia

• Kontrola czystości

• Analiza morfologiczna i chemiczna cząstek  

w celu zapewniania zgodności z normami  

ISP 16232 i VDA 19 część 1 i 2.

• Analiza wtrąceń niemetalicznych

Korzyści z użytkowania mikroskopu  

EVO firmy ZEISS

• Elastyczność w zakresie doboru próbki dzięki 

trzem dostępnym rozmiarom komory; próbki  

o wadze do 5 kg; próbki o maksymalnej 

wysokości 210 mm i szerokości 300 mm.

• Inteligentne obrazowanie i zautomatyzowane 

przepływy pracy umożliwiające efektywną 

interakcję między użytkownikami

• Zoptymalizowane ustawienia dla każdego  

typu próbki

• Technologia zmiennego ciśnienia (VP) opra-

cowana z myślą o obrazowaniu nieprzewo-

dzących materiałów kompozytowych, włókien, 

polimerów i tekstyliów

• Poprawiona jakość danych z obrazowania VP 

dzięki zastosowaniu detektora elektronów 

wtórnych C2D

• W pełni zintegrowana analiza cząstek i rozwią-

zanie umożliwiające identyfikację przeznaczone 

do przeprowadzania zaawansowanych analiz 

morfologicznych i chemicznych (SmartPl)

Elektroforetyczna powłoka z fosforanu cynku zobrazowana za pomocą detektora SE w wysokiej próżni. Szerokość poziomego pola wynosi 
ok. 20 μm.
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Na złożonym obrazie widać wysoką rozdzielczość i szerokie pole 
widzenia obrazu łożyska kulkowego, na którym widać charak-
terystyczne wzorce zużycia. Zobrazowane przy 20 kV przy użyciu 
detektora SE.

Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: branża wytwórcza i montażowa

Dzięki zobrazowaniu powierzchni łożyska kulkowego za pomocą 
detektora BSE widać pęknięcia i łuszczenie się jego struktury 
powierzchni.

Mapa pękniętej próbki wykonana za pomocą EDS, na której 
widać fragmenty cyny (pomarańczowy) na tle żelaza (niebieski). 
Próbka: dzięki uprzejmości J. Scotta, West Mill Innovation,  
Zjednoczone Królestwo.

Cząstka z filtra cząstek stałych zobrazowana za pomocą  
detektora BSE w trakcie kontroli jakości w celu analizy czystości  
procesu przemysłowego.

Struna gitarowa z miedzianym oplotem wokół metalowego 
rdzenia, pokryta warstwą polimeru. Zobrazowana w trybie 
zmiennej próżni przy użyciu detektora C2D przy 7 kV.

Pianka z siedzenia samochodowego, obrazowana bez 
uprzedniego powlekania w trybie zmiennej próżni przy użyciu 
detektora BSE.
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Powierzchnia stali S355 po śrutowaniu za pomocą korundu F80. Zobrazowana za pomocą detektora BSE w mikroskopie EVO 15.  
Próbka: dzięki uprzejmości TWI Ltd., Wielka Brytania.

Typowe zadania i zastosowania

• Obrazowanie i analiza struktury, analiza  

chemiczna i krystalograficzna próbek  

metalicznych i wtrąceń

• Analiza faz, cząstek, spawów i błędów

Korzyści z użytkowania mikroskopu  

EVO firmy ZEISS

Pozyskuj rzeczowe i jasne informacje na temat 

składu i krystalografii stali ferrytycznej, austeni-

100 µm

tycznej, martenzytycznej lub stali duplex i zaawan-

sowanych stopów za pomocą najlepszego w swojej 

klasie detektora elektronów wstecznie rozpros- 

zonych (BSE) dostępnego w mikroskopie EVO.  

Korzystaj z drzwi do komory mikroskopu EVO, które 

umożliwiają łatwy dostęp do jej wnętrza, oraz solid-

nego stolika, aby dodatkowo umieścić w komorze 

urządzenia do testowania wytrzymałości na 

rozciąganie, nanoindentery lub moduły grzewcze, 

aby przeprowadzać zaawan-sowaną charakterystykę 

próbek metalicznych. Dzięki najlepszej w swojej 

klasie geometrii EDS mikroskop EVO umożliwia uzys-

kanie wysokiego wydajności wysokiej dokładności 

analizy rentgenowskiej. Ponadto dzięki elastycznym 

możliwościom konfiguracji portów w mikroskopie 

możliwe jest przeprowadzanie współpłaszczyznowej  

dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych 

(EBSD), aby dokonywać mikrostrukturalnej  

charakterystyki granic ziarna, identyfikacji fazy, 

naprężeń i poślizgu.

Niezrównana stabilność wiązki umożliwia stabilne 

działanie w trakcie długich procedur gromadzenia 

danych za pomocą EDS i EBSD w przypadku 

próbek o dużej powierzchni, aby niezmiennie 

uzyskiwać wiarygodne i powtarzalne wyniki.
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Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: stal i inne metale
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20 µm

Spaw ze stopu 625 nałożony na stal 8630 zobrazowany za 
pomocą detektora BSD mikroskopu EVO 15 firmy ZEISS. Próbka 
dostarczona przez firmę TWI Ltd. 

Powierzchnia ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V) wytworzona przyros-
towo poprzez selektywne topienie laserowe, na której widać w 
pełni stopione obszary obok niestopionych cząstek Ti-6Al-4V i 
innego materiału. Zobrazowana za pomocą detektora BSE w 
mikroskopie EVO 15 firmy ZEISS. Próbka dostarczona przez firmę 
TWI Ltd.

Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: stal i inne metale

20 µm

Skorodowany obszar stali miękkiej, zobrazowany za pomocą 
detektora BSE w mikroskopie EVO 15 firmy ZEISS.

Mapa tlenowa skorodowanej stali miękkiej. Obszar zaintereso-
wania odpowiada obrazowi uzyskanemu za pomocą detektora 
BSE po lewej.

Przekrój galwanizowanej stali miękkiej zobrazowanej za 
pomocą detektora SE w mikroskopie EVO 15. Po lewej: żywica 
montażowa, w środku: warstwa cynku; po prawej: stal miękka.

Na obrazie zaawansowanego materiału stopu widać  
wolframowy materiał rdzenia otoczony stalową matrycą.  
Zobrazowano przy 7 kV za pomocą detektora C2D.
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10 µm

15

Na powierzchni układu scalonego ewidentnie widać pozostałości i zanieczyszczenia. Zobrazowany za pomocą detektora SE w warunkach 
wysokiej próżni przy 10 kV.

Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: półprzewodniki i elektronika

Typowe zadania i zastosowania

• Kontrola wizualna elementów elektronicznych,  

układów scalonych, urządzeń MEMS i ogniw 

solarnych.

• Badanie powierzchni i struktury krystalicznej 

drutu miedzianego

• Dochodzenie przyczyn korozji metali

• Przekrojowa analiza błędów

• Kontrole stopek łączących

• Obrazowanie powierzchni kondensatora

Korzyści z użytkowania mikroskopu  

EVO firmy ZEISS

Dostępne detektory, w tym BSE i C2D, umożliwiają 

obrazowanie topograficzne i pod względem 

składu w wyjątkowo wysokim kontraście w trybie 

VP w odniesieniu do materiałów półprzewo-

dnikowych bez artefaktów wynikających z pow-

stawania wyładowań. Opcjonalny system spowo-

lnienia wiązki (Beam Deceleration) umożliwia 

uzyskanie najwyższej rozdzielczości przy najni-

ższych napięciach akceleracji, dzięki czemu możesz 

zwizualizować rzeczywiste szczegóły powierzchni  

ogniw słonecznych i układów scalonych.

Dzięki elastyczności mikroskopu EVO możliwe jest 

wykorzystanie wielu modułów testowych i anality-

cznych dostarczanych przez zewnętrznych dosta-

wców, w tym EBIC, oraz nanosond służących 

do charakteryzacji złącz p-n i analizy błędów w 

układach scalonych.
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Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: półprzewodniki i elektronika

10 µm

Obraz elementów zamontowanych na obwodzie drukowanym  
w fałszywych kolorach ułatwia wizualizację w trakcie  
rutynowych kontroli.

Obraz BSE (po lewej) i SE (po prawej) złota na niklowanym styku 
karty SIM oraz obudowy z polimeru ciekłokrystalicznego (LCP) 
odpornego na wysokie temperatury o klasyfikacji palności 
UL 94 V.

Obraz BSE przekroju, w którym widać różne warstwy składowe.

Kontrola połączeń przewodowych przeprowadzana za pomocą 
obrazowania wykonanego przy użyciu elektronów wtórnych w 
wysokiej próżni lub w trybie zmiennego ciśnienia.

Warstwa skorodowanego niklu zobrazowana za pomocą  
tmelektronów wtórnych.

Obraz SE, na którym widać powstanie nanodrutu (whisker) na 
części elektronicznej.
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Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: surowce

Typowe zadania i zastosowania

• Analiza morfologiczna, mineralogiczna i analiza 

składu próbek geologicznych

• Obrazowanie i analiza struktury metali, pęknięć 

i niemetalicznych wtrąceń.

• Analiza morfologiczna i pod względem składu 

nieprzetworzonych substancji chemicznych i 

składników aktywnych w trakcie procesów  

mikronizacji i granulacji 

Korzyści z użytkowania mikroskopu EVO 

firmy ZEISS

Wysoka stabilność konstrukcji analitycznej, trzy  

rozmiary komór, elastyczne możliwości konfigura-

cji portów oraz kompatybilne i zintegrowane 

oprogramowanie do analizy mineralnej sprawiają, 

że bezsprzecznie mikroskop EVO jest najlepszym 

narzędziem do wykonywania charakterystyki  

zasobów naturalnych. Obrazuj rdzenie wiertnicze 

w trybie VP za pomocą zarówno detektora C2D, 

jak i BSE, aby uzyskać jak najwięcej informacji o 

strukturze i składzie. Pozyskuj jasne informacje o 

składzie i krystalografii stali duplex oraz zaawanso-

wanych stopów za pomocą najlepszego w swojej 

klasie detektora BSE dostępnego w mikroskopie 

EVO. Zwiększ wydajność mikroskopu EVO za 

pomocą detektora katodoluminescencji (CL) firmy 

ZEISS, aby uzyskać wyraźne obrazy węglanów bez 

smug.

Mineralogiczna mapa minerałów obecnych w niebieskim łupku. Próbka: dzięki uprzejmości S. Owen 
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Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: surowce

Niebieski łupek zobrazowany za pomocą detektora BSE. 

Granit peralkaliczny z północnego Quebecu w Kanadzie 
zawierający metale ziem rzadkich w tym żyłę z fluorytu, która 
przecina próbkę oraz cyrkony o budowie strefowej.

Mineralogiczna mapa minerałów kamienia z utworu piaskow-
cowego wykonana przez firmę ZEISS

Cząstka resztkowego żużla pomiedziowego z dużej huty miedzi z 
Zambii. Próbka udostępniona dzięki uprzejmości firmy Petrolab, 
Wielka Brytania..

Analiza metali za pomocą systemu Mineralogic Mining.  
Mineralizacja złota powiązana z występowaniem żył w złożach 
siarki, w szczególności żył sfalerytu.Dzięki uprzejmości prof.  
Simona Dominy'ego, Uniwersytet Curtin, Australia

Mapa złóż chromitu typu podiform bogatych w metale z grupy 
platynowców wykonana w wysokiej rozdzielczości. Dzięki 
uprzejmości dra Chrisa Brougha oraz Uniwersytetu Cardiff,  
Walia.
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Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: badania w dziedzinie 
materiałoznawstwa

Beton samonaprawialny, 12 kV, tryb HV. Dzięki zastosowaniu detektora SE widać ekspansję minerałów i sieć połączeń spajających 
pęknięcie w betonie samonaprawialnym. Obraz: dzięki uprzejmości Tanvira Qureshiego, Uniwersytet Cambridge, Zjednoczone Królestwo.

Typowe zadania i zastosowania

• Charakterystyka próbek zarówno materiałów 

przewodzących, jak i nieprzewodzących do 

celów badawczych

Korzyści z użytkowania mikroskopu  

EVO firmy ZEISS

Mikroskop EVO został zaprojektowany tak, aby 

można go było łączyć z wieloma detektorami  

obrazowania. Gdy wyposażymy mikroskop EVO  

w detektory SE i BSE, funkcję Beam Deceleration 

oraz współpłaszczyznową geometrię EDS i EBSD, 

staje się on elastycznym narzędziem badawczym 

do przeprowadzania analiz materiałów. Przełą- 

czanie się pomiędzy trybem wysokiej próżni  

i zmiennego ciśnienia jest szybkie i proste, dzięki 

czemu możliwe jest badanie zarówno próbek 

przewodzących, jak i nieprzewodzących.

Ostatnio opracowane przez firmę ZEISS techno- 

logie w dziedzinie detektorów, w tym Cascade  

Current Detector (C2D) i Extended Range Cascade 

Current Detector (C2DX) umożliwiają obrazowanie 

polimerów, tworzyw sztucznych, włókien i kompo-

zytów w wyjątkowej jakości w trakcie pracy w  

trybie zwiększonego ciśnienia i środowiska pary 

wodnej.
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Ekspansja i sieć zamykająca pęknięcie w minerałach samo-
naprawialnych, na obrazie wykonanym za pomocą detektora SE 
przy 12 kV widać, jak tworzą się hydromagnezytowe struktury 
przypominające kwiat.

Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: badania w dziedzinie 
materiałoznawstwa

Materiał kompozytowy do użytku w lotnictwie zobrazowany  
za pomocą detektora C2D przy 10 kV w trybie VP.

Papier do drukarki zobrazowany przy 20 kV i ciśnieniu powietrza 
40 Pa za pomocą detektora BSE. 

Ceramika BiCaCo została zobrazowana za pomocą detektora 
BSE wykorzystującego niski poziom kV przy użyciu energii na 
poziomie 5 kV, duży kontrast materiału został uzyskany dzięki 
elektronom wstecznie rozproszonym.

Struktura grafenowej pianki z komory baterii, zobrazowana w 
wysokiej próżni za pomocą detektora SE.

Wykonany z wykorzystaniem elektronów wtórnych obraz 
cząstek stelitu — niemagnetycznego i odpornego na korozję 
stopu kobaltu, wykorzystywanego w napawaniu i do produkcji 
części maszyn, które muszą być odporne na kwasy. Obrazowany 
przy 15 kV za pomocą detektora BSE.

›   W skrócie

›   Zalety

›   Zastosowania

›   System

›   Technologia i szczegóły

›   Serwis



20 µm

21

Obraz przedstawiający pleśń na powierzchni liścia w fałszywych barwach. Zobrazowana za pomocą detektora C2DX w ciśnieniu pary 
wodnej 570 Pa w temperaturze 1°C, 20 kV.

Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: nauki biomedyczne

Typowe zadania i zastosowania

• Badania nad roślinami, zwierzętami i mikro- 

organizmami 

Korzyści z użytkowania mikroskopu EVO 

firmy ZEISS

Mikroskop EVO to prawdziwy środowiskowy SEM 

umożliwiający badanie próbek w ich naturalnym 

stanie w wielu różnych warunkach w obecności 

wody i powietrza. Mikroskop EVO obsługuje  

obrazowanie niskotemperaturowe (cryo), a także 

obrazowanie STEM.

Dzięki zestawowi dostępnych detektorów do 

użytku w warunkach zmiennego i zwiększonego 

ciśnienia w tym BSE, VPSE-G4, C2D i C2DX 

możliwości obrazowania próbek biologicznych  

są bezkonkurencyjne.

Obrazuj delikatne, uwodnione próbki biologiczne  

za pomocą detektora C2DX, dzięki któremu uzys-

kasz doskonałe obrazy w warunkach wysokiego 

ciśnienia pary wodnej.

Pozyskaj bardzo szczegółowe obrazy próbek tkanki 

bez potrzeby aktywnego schładzania z uwagi na 

obrazowanie próbek w warunkach równowagi  

dynamicznej w parze wodnej za pomocą detek-

tora BSE i mikroskopu EVO.
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Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: nauki biomedyczne

Struktura komórkowa przekroju pomarańczy, zobrazowana za 
pomocą detektora BSE przy 5 kV i w trybie zmiennego ciśnienia 
na poziomie 110 Pa.

Tkanka tłuszczowa brunatna z próbki tkanki nerki, zobrazowana 
bez schłodzenia w warunkach równowagi dynamicznej w parze 
wodnej. Zobrazowana za pomocą detektora BSE w trybie  
zmiennego ciśnienia na poziomie 285 Pa. Próbka: dzięki uprzej-
mości R. Reimera, Instytut Heinricha Pettego, Niemcy.

Przekrój języka myszy, zobrazowany za pomocą detektora BSE 
w trybie zmiennego ciśnienia na poziomie 266 Pa. Próbka: 
dzięki uprzejmości R. Reimera, Instytut Heinricha Pettego,  
Niemcy.

Szczegół budowy zaleszczotka, zobrazowany za pomocą detek-
tora BSE w warunkach wysokiej próżni przy 20 kV.

Pleśń na powierzchni liścia. Pleśń nie była poddana suszeniu w 
punkcie krytycznym ani napylaniu. Zobrazowana za pomocą 
detektora C2DX przy ciśnieniu pary wodnej wynoszącym 570 Pa 
w temperaturze 1°C, 20 kV.

W przypadku obrazowania pyłku w zwiększonym ciśnieniu 
czasochłonna procedura przygotowania próbki nie jest 
potrzebna. Zobrazowany za pomocą detektora BSE przy 5 kV, 
ciśnienie powietrza na poziomie 30 Pa.
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Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: kryminalistyka

Typowe zadania i zastosowania

• Analiza pozostałości powystrzałowych.

• Analiza farby i szkła

• Fałszerstwa banknotów i monet

• Porównywanie włosów i włókien

• Toksykologia kryminalistyczna

Korzyści z użytkowania mikroskopu  

EVO firmy ZEISS

Dzięki wielu różnym detektorom przeznaczonym 

do użytku w warunkach zmiennego ciśnienia i 

zwiększonego ciśnienia mikroskop EVO umożliwia  

konsekwentne uzyskiwanie wyraźnych obrazów 

próbek przy ich minimalnym przygotowaniu.

Dzięki najlepszej w swojej klasie geometrii EDS 

mikroskop EVO umożliwia uzyskanie wysokiej

wydajności w analizie pozostałości powystrza-

łowych (GSR). Mikroskop EVO jest kompatybilny  

z wyspecjalizowanym oprogramowaniem innych 

producentów do analizy pozostałości powy-

strzałowych. Dodatkową zaletą mikroskopu EVO 

jest środo-wiskowa mikroskopia elektronowa, 

dzięki której próbki można obrazować w ich  

pierwotnym stanie.
Zestalenie się rozpuszczonego szkła na fragmencie wolframu sugeruje, że żarówka świeciła w momencie zdarzenia. Zobrazowane za 
pomocą detektora C2D przy 20 kV, 30 Pa.
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Mikroskop EVO firmy ZEISS w pracy: kryminalistyka

Ślad pozostawiony przez iglicę na obudowie broni może 
posłużyć do stwierdzenia, jakiej broni użyto. Zobrazowano za 
pomocą detektora SE przy 10 kV.

Zestalone fragmenty rozpuszczonych materiałów z miejsca 
katastrofalnego wybuchu można użyć do określenia jego 
źródła.

Detektor C2D umożliwia uzyskanie doskonałych obrazów nien-
apylonych próbek w trybie zmiennego ciśnienia, które to obrazy 
doskonale nadają się do porównań włókien w kryminalistyce.

Obraz BSD cząstki pozostałości powystrzałowych (GSR) przy 
20 kV. Próbka: dzięki uprzejmości I. Tougha, Uniwersytet im.  
Roberta Gordona, Aberdeen, Wielka Brytania.
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Rozszerz swoje możliwości: rodzina produktów EVO

ZEISS EVO 10 ZEISS EVO 15 ZEISS EVO 25

Wybierz mikroskop EVO 10 z opcjonalnym 
detektorem rozpraszania wstecznego oraz 
systemem Element EDS, aby rozpocząć pracę 
ze skaningowym mikroskopem elektronowym 
w niezwykle przystępnej cenie. Nawet ta 
najmniejsza z komór próżniowych mikrosko-
pu EVO znacznie się odróżnia od stołowych 
SEM. Gdy zainwestujesz w mikroskop EVO, 
już teraz będziesz mieć pewność, że jesteś 
gotowy na zastosowania, w przypadku  
których konieczna jest większa ilość miejsca  
i portów, niż spodziewasz się dzisiaj.

Mikroskop EVO 15 dowodzi elastyczności 
produktów z rodziny EVO i doskonale spra-
wdza się w zastosowaniach analitycznych. 
Wybierz większą komorę próżniową mik-
roskopu EVO 15 i dodaj zmienne ciśnienie, 
aby przeprowadzać obrazowanie i analizy 
nieprzewodzących próbek lub części, a 
otrzymasz wszechstronne rozwiązanie do 
wielu zastosowań przeznaczone do użytku 
w centralnych ośrodkach badań mikrosko-
powych lub w laboratoriach zajmujących 
się kontrolą jakości w przemyśle.

Mikroskop EVO 25 to przemysłowy kom-
bajn, który jest na tyle duży, że pomieści 
nawet największe części i układy. Jeszcze 
bardziej zwiększ możliwości mikroskopu 
EVO 25 za pomocą opcjonalnego stolika 
przesuwnego w osi Z 80 mm, na którym 
można umieszczać próbki o maksymalnej 
wadze 2 kg nawet z opcją wychylania. 
Ponadto w dużej komorze zmieści się wiele 
detektorów analitycznych niezbędnych w 
przypadku najbardziej złożonych mikro-
analiz.

Maksymalne wysokości  
próbek (mm) 100 145 210

Maksymalna średnica  
próbki (mm) 230 250 300

Stolik zmotoryzowany  
w trzech osiach XYZ (mm) 80 x 100 x 35 125 x 125 x 50 130 x 130 x 50 (lub 80)

Elastyczna budowa komory i stolika

Dzięki możliwości wyboru spośród trzech rozmi-

arów komór i dwóch stolików możesz stworzyć 

rozwiązanie dopasowane do twoich potrzeb w  

zakresie obrazowania SEM i mikroanalizy. Jak dużo 

przestrzeni potrzebujesz? Wybierz konstrukcję, 

która będzie wystarczająco duża, aby pomieścić  

największe próbki lub części, z którymi możesz 

mieć do czynienia w twojej pracy, a jednocześnie 

pozostawi wystarczająco dużo miejsca wokół  

komory próżniowej, aby pomieścić kamery lub  

detektory.

Stoliki do mikroskopu EVO umożliwiają przenoszenie dużych ciężarów niezależnie od typu komory. Dzięki elastycznej konstrukcji stolika 
możesz dodawać do niej elementy dystansowe lub je demontować, a nawet zlikwidować możliwość przechyłu w osi Z i obrócić moduł, 
aby umożliwić pełny zakres ruchu w osi X i Y całej podstawy.

Duży stolik Z

Standardowy stolik
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Rozszerz swoje możliwości: wybierz swój system próżniowy

W każdym mikroskopie elektronowym niezbędna jest próżnia, aby wiązka elektronów mogła nie tylko przemieścić się wzdłuż kolumny optycznej, lecz także w obrębie 

komory próżniowej, aby dotrzeć do próbki lub części umieszczonej na stoliku preparatu. Jednakże mikroskop EVO został skonstruowany tak, aby umożliwić wytworze-

nie ciśnienia wynoszącego maksymalnie 3000 Pa w komorze próżniowej. Rozszerzyło to możliwości zastosowania mikroskopu EVO na obrazowanie i mikroanalizę 

próbek nieprzewodzących w trybie zmiennego ciśnienia, co jest istotne w przypadku próbek lub części, których nie można napylić cienką warstwą przewodzącego 

węgla lub powłoką metalową. Ponadto dzięki temu w mikroskopie EVO można łatwo badać uwodnione i mocno zanieczyszczone (np. olejem) próbki, gdy jest 

wyposażony w opcjonalną funkcję pompowania różnicowego przez obiektyw (TTL), aby umożliwić korzystanie z trybu zwiększonego ciśnienia.

Tylko wysoka próżnia

Wysoka próżni z ciśnieniem rzędu 10-5 mbarów 

zazwyczaj oznacza, że próbki lub części umieszc-

zane w SEM mają przewodzącą powierzchnię,  

co jest właściwe dla metali, lub że na próbki 

nieprzewodzące trzeba nałożyć cienką warstwę 

węgla lub metalu. Dzięki wysokiej próżni można 

uzyskać obraz i dane analityczne najlepszej 

jakości, ponieważ wiązka elektronów pozostaje  

 spójna w trakcie przemieszczania się w wysokiej 

próżni przez kolumnę do komory próżniowej.

Zmienne ciśnienie (tryb VP)

Gdy konieczne jest uzyskanie wysokiej jakości 

obrazów i przeprowadzenie analiz dotyczących 

nienapylonych, nieprzewodzących próbek lub 

części, takich jak te obrazowane w wielomo-

dalnych procedurach roboczych, wybierz 

mikroskop EVO z trybem VP. W trybie VP w 

komorze próżniowej wykorzystywany jest gaz, aby 

wywołać proces jonizacji gazu, który zneutralizuje 

gromadzenie się ładunków na powierzchniach  

nieprzewodzących materiałów.

Zwiększone ciśnienie (tryb środowiskowy)

Zmienne ciśnienie można również wykorzystać w  

skrajny sposób poprzez wybranie opcji pompowania 

przez obiektyw (TTL) i wpuszczenie pary wodnej do 

komory preparatu, aby pracować w warunkach 

nawet wyższego ciśnienia gazu. Dzięki temu można 

obrazować uwodnione próbki w ich naturalnym  

stanie przy wilgotności względnej wynoszącej nawet 

100%. Ta konfiguracja próżni jest również zalecana 

w przypadku mocno zanieczyszczonych części, w 

przypadku których pompowanie przez obiektyw  

zapobiegnie przedostawaniu się zanieczyszczeń  

do kolumny optycznej.

Kropelki wody zobrazowane na próbce Teflonu® za pomocą  
mikroskopu EVO firmy ZEISS wyposażonego w detektor C2DX. 
Napięcie wiązki: 20 kV; ciśnienie w komorze: 630 Pa; temperatura 
pary wodnej: 0,9°C

Syntetyczny diament z widoczną wadą i inkluzją, zobrazowany 
za pomocą detektora BSE w trybie zmiennego ciśnienia (VP).

Pęknięta powierzchnia stali nierdzewnej, zobrazowana za 
pomocą elektronów wtórnych w wysokiej próżni; poziome pole 
widzenia 20 μm.
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Rozszerz swoje możliwości: wybierz detektory

Detektory elektronów wtórnych

Standardowo w każdym mikroskopie EVO zamon-

towany jest tradycyjny, scyncylacyjny detektor  

elektronów wtórnych Everharta-Thornleya z siatką 

pod napięciem (bias), przeznaczony do użytku  

w wysokiej próżni. Aby wykrywać elektrony 

wtórne pochodzące z nieprzewodzących próbek 

lub części w trybie VP, dodaj detektor C2D lub 

VPSE. Do wykrywania elektronów wtórnych w 

zwiększonym ciśnieniu w środowisku gazowym 

(pary wodnej) wybierz detektor C2DX.

Detektory elektronów wstecznie  

rozproszonych

Wybierz 4-kwadrantowy detektor BSE przeznac-

zony do użytku zarówno w wysokiej próżni, jak i 

w zmiennym ciśnieniu. Kwadranty można dobierać 

pojedynczo, mieszać je lub odejmować, aby  

uwypuklić morfologię powierzchni na podstawie 

emisji elektronów wstecznie rozproszonych, która 

ma charakter kątowy. Wybierz 5-kwadrantowy 

detektor półprzewodnikowy BSE, aby dodać 5.  

element z boku detektora, w celu optymalizacji 

obrazowania powierzchni próbki za pomocą  

elektronów wstecznie rozproszonych pod małym 

kątem. Detektor elektronów wstecznie rozpro-

szonych ze scyntylatorem (YAG BSE) do użytku w 

wysokiej próżni zapewnia szybki czas reakcji w  

zakresie prędkości skanowania.

Spektroskopia z wykorzystaniem  

promieniowania rentgenowskiego (EDS)

EVO Element to zintegrowane rozwiązanie w  

zakresie EDS z prostym w obsłudze graficznym  

interfejsem użytkownika i doskonałą czułością  

miernika promieniowania rentgenowskiego przy 

użyciu niskich wartości kV. Zintegrowanie tej  

funkcji zwiększa użyteczność, ponieważ niezbędny 

jest tylko jeden komputer, aby kontrolować 

zarówno EDS i SEM. System EVO Element jest 

objęty serwisem przez zespół serwisowy firmy ZEISS.

Możesz też wybrać rozwiązanie EDS dowolnego  

czołowego dostawcy. Wszystkie rozwiązania są 

wyposażone w interfejs umożliwiający przesyłanie 

z mikroskopu EVO parametrów SEM niezbędnych  

do ilościowego określania danych dotyczących 

widma promieniowania rentgenowskiego.

EVO Element: widok widma, widok obrazowania i widok wielu 
map.

Obraz materiału wypełniającego (ciemny kolor) w splecionej 
tkance włókien (jasny kolor) uzyskany za pomocą elektronów 
wstecznie rozproszonych.

Obrazowanie C2D z drastycznie ograniczonym efektem 
wyładowań
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Rozszerz swoje możliwości: zautomatyzowana analiza 
cząstek i czystość techniczna

Narzędzie SmartPI firmy ZEISS

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się kontrolą 

czystości procesów produkcyjnych, przewidy-

waniem zużycia silnika, produkcją stali czy 

zarządzaniem środowiskiem, możesz mieć pewność, 

że za pomocą gotowych do użytku rozwiązań  

w zakresie analizy cząstek firmy ZEISS uzyskasz 

dokładne i przydatne dane. SmartPI (Smart Particle 

Investigator) to potężne narzędzie do zauto-

matyzowanej analizy czystości przeznaczone do 

mikroskopu EVO. Automatycznie wykrywa, analizuje 

i następnie charakteryzuje cząsteczki będące 

przedmiotem badania w próbce. Uzyskaj dodatkową 

wydajność mikroskopu EVO dzięki automatycznej 

analizie — na przykład poprzez uruchomienie 

urządzenia bez konieczności jego nadzorowania 

nocą i w weekendy. Automatycznie wygeneruj 

standardowe raporty lub samodzielnie sprawdzaj 

swoje dane. Zaawansowana analiza cząstek pozwala 

zoptymalizować procesy przemysłowe dzięki szybkiej 

i obiektywnej kwantyfikacji próbek. Specyficzne  

dla poszczególnych aplikacji wtyczki umożliwiają 

skorzystanie z goto-wych receptur i szablonów 

raportów dostoso-wanych specjalnie do branży,  

w której pracujesz. Narzędzie SmartPI jest w pełni 

kompatybilne z CAPA — rozwiązaniem do 

korelacyjnej analizy cząstek firmy ZEISS — z myślą  

o zaawansowanych zastosowaniach w zakresie 

czystości procesów produkcyjnych. Narzędzie 

SmartPI jest zgodne z normą ISO 16232 oraz VDA 

19, część 1 i 2.

SmartPI z EDS: szybka identyfikacja  
i klasyfikacja cząstek.

Obraz z narzędzia SmartPI firmy ZEISS, 
w którym wyświetlane są cząstki o 
różnych zakresach wielkości,a cząstki  
o zdefiniowanym zakresie wielkości są 
zaznaczane określonym kolorem.

Użyj narzędzia SmartPI do automatyc-
znej lokalizacji i charakteryzacji 
cząstek, a następnie zidentyfikuj je za 
pomocą narzędzia do analizy obrazu  
i EDS.

Kataloguj cząstki w bazie danych wraz 
z pełnym zestawem danych z wielu 
źródeł gotowych do badania i przy-
gotowywania raportów. 
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Ropa i gaz

Skorzystaj z systemu Mineralogic Reservoir jako 

części pakietu trybu pracy do analizy właściwości 

skał za pomocą metod komputerowej petrofizyki 

skał, aby lepiej zrozumieć dane dotyczące warstw 

zbiornikowych. Pozwala to automatycznie 

mapować i charakteryzować minerały, 

porowatość i substancje organiczne. Dostosuj 

swój system do analizy wszelkiego rodzaju skał, 

od konwencjonalnych piaskowcowych warstw 

zbiornikowych po wysoce niejednorodne łupki i 

iłowce. Twój automatyczny system petrologiczny 

zapewnia unikalny wgląd w skały zbiornikowe, 

odgrywając istotną rolę w charakteryzowaniu 

próbek w skali od centymetra do nanometra.

Obrazy cząstek mineralnych piasku bogatego w minerały,  
posortowane zgodnie z maksymalną średnicą Fereta.

Mapa mineralna w wysokiej rozdzielczości. Ruda niklu i miedzi, 
kopalnia Fraser, Sudbury. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu 
Leicester, Wielka Brytania.

Górnictwo

System Mineralogic Mining umożliwia mineralogiczną 

analizę ilościową dla geometalurgii, optymalizację  

obróbki minerałów oraz opis rud. Generuj cenne  

informacje, aby wspierać proces modelowania i 

podejmowania decyzji, zmniejszając w ten sposób 

ryzyko i koszty. Skoncentruj się na usprawnieniu 

procesów dzięki mineralogicznej analizie 

ilościowej, analizie rozkładu stężenia pierwiast-

ków, analizie rozkładu wielkości ziaren oraz 

właściwości wyzwalających i blokujących. Zauto-

matyzowany system mineralogiczny jest niez-

będną częścią nowoczesnej eksploatacji górniczej.

Zautomatyzowana mineralogia

ZEISS Mineralogic łączy w sobie zaawansowany mechanizm analizy mineralnej z szeroką gamą specyficznych 

dla tej aplikacji produktów EVO, umożliwiając scharakteryzowanie i kwantyfikację nawet najbardziej wymaga- 

jących próbek geologicznych z dokładnością submikronową.

Rozszerz swoje możliwości: zautomatyzowana mineralogia
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Przeglądarka SmartBrowse firmy ZEISS: 

kolejny krok po akwizycji obrazu

Skorzystaj ze SmartBrowse, kontekstowego narzędzia 

obrazowania przeznaczonego do przetwarzania obra-

zu po jego akwizycji, aby pokazać obrazy wykonane  

za pomocą wielu detektorów przy różnych powięks-

zeniach jako jeden interaktywny obraz. Dzięki temu 

opatentowanemu oprogramowaniu firmy ZEISS 

możesz w pełni zrozumieć, co widać na obrazie  

w kontekście, zarówno pod względem skali, jaki i 

parametrów obrazowania. W przeglądarce Smart-

Browse możesz użyć fotografii lub obrazu z mikros- 

kopu optycznego próbki, aby poruszać się pomiędzy 

pozyskanymi obrazami z mikroskopu. Przeglądarka 

SmartBrowse sygnalizuje, kiedy dla wybranego pola  

są dostępne dodatkowe informacje. Komplementarne  

informacje uzyskane za pomocą wielu detektorów  

dla tego samego pola tworzą niepowtarzalny i 

wyczerpujący zestaw warstw danych.

Rozszerz swoje możliwości: oprogramowanie do dalszej analizy

Przeglądarka SmartBrowse gromadzi pozyskany zestaw danych 
i wyświetla go w formie aktywnej i skalowanej mapy z funkcją 
wyświetlania kontekstowego, co ułatwi Ci lepsze zrozumienie 
tego, czego możesz dowiedzieć się z danej próbki.

Na wizualizacji 3D (Medicago sp., brodawki korzeniowe, serie przek-
rojów, rozmiar pikseli 25 nm) widać przestrzenne relacje symbiotyczne 
3D pomiędzy bakteriami rhizobia wiążącymi azot i rośliną strącz-
kową będącą żywicielem. Próbka: dzięki uprzejmości J. Sherrier,  
J. Caplana i S. Modla, Uniwersytet Delaware, USA.

Atlas 5 firmy ZEISS — osiągnij  

mistrzostwo w multiskalowaniu

Zmień swój mikroskop EVO w rozwiązanie do 

szybkiego, zautomatyzowanego mapowania 

dużych obszarów. Z 16-bitowym generatorem 

skanowania i podwójnym sprzętem do akwizycji 

sygnału próbkowania można uzyskać pojedyncze 

obrazy o wielkości do 32 k × 32 k pikseli, z  

czasem oczekiwania od 100 ns do > 100 s,  

regulowanym co 100 ns. Rozwiązanie umożliwia 

tworzenie dużych obrazów montażowych, w  

wyniku czego powstaje duży obraz pola widzenia, 

w skali SEM o nanometrowej rozdzielczości.  

Opcjonalny moduł Atlas 5 Array Tomography  

został specjalnie zaprojektowany do zautoma-

tyzowanego obrazowania seryjnych fragmentów 

tkanki biologicznej, aby umożliwić wizualizacje  

3D dużych objętości.

ZEN 2 starter: darmowe oprogramowanie 

do analizy obrazu 

ZEN 2 starter to darmowa wersja oprogramo-

wania do analizy obrazu ZEN 2 core. Korzystaj z 

oprogramowania do wyświetlania swoich danych  

z mikroskopu EVO na nieograniczonej liczbie  

komputerów PC. Poznaj funkcje dostępne w opro-

gramowaniu ZEN 2 core przeznaczone do zaawa-

nsowanej analizy obrazu i archiwizacji danych  

pozyskanych z twojego mikroskopu EVO. Opro-

gramowanie ZEN 2 starter to doskonałe wprow-

adzenie do naszego zaawansowanego opro-

gramowania ZEN 2 core przeznaczonego do 

mikroskopowej analizy obrazu. Dzięki dołączo-

nemu modułowi Shuttle & Find firmy ZEISS opro-

gramowanie ZEN 2 core umożliwia połączenie  

mikroskopu EVO z innymi systemami w ramach 

wielomodułowego lub korelacyjnego procesu pracy.

Pobierz oprogramowanie ZEN 2 starter:

www.zeiss.com/zen2starter
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Specyfikacje techniczne

ZEISS EVO 10 ZEISS EVO 15 ZEISS EVO 25

Rozdzielczość 2 nm, 3 nm przy 30 kV SE przy użyciu LaB6, W

6 nm, 8 nm przy 3 kV SE przy użyciu LaB6, W

9 nm, 20 nm przy 1 kV SE przy użyciu LaB6, W

Napięcie przyśpieszające 0,2 – 30 kV

Prąd wiązki 0,5 pA – 5 μA

Powiększenie < 7 – 1 000 000× < 5 – 1 000 000× < 5 – 1 000 000×

Pole widzenia 6 mm przy analitycznej odległości roboczej

Analiza rentgenowska 8,5 mm przy analitycznej odległości roboczej oraz  
35° kąta podejścia

Tryby OptiBeam(1)
Resolution (rozdzielczość), Depth (głębia), Analysis (analiza),  
Field (pole), Fisheye(2) (rybie oko)

Zakres ciśnienia
10 – 133 Pa (EasyVP) 
10 - 400 Pa (Variable Pressure) 

10 – 3000 Pa (Extended Pressure)

Dostępne detektory SE – detektor elektronów wtórnych Everharta-Thornleya  
(w standardzie)

CCD – matryca Charge Coupled Device  
do spektroskopii Ramana

HDBSD – półprzewodnikowy detektor elektronów wstecznie 
rozproszonych, 4- lub 5-polowy 
YAG-BSD – detektor elektronów wstecznie rozproszonych z 
kryształem YAG

VPSE-G4 – detektor elektronów wtórnych dla zmiennego ciśnienia
C2D – detektor prądu kaskady
C2DX – detektor prądu kaskady o rozszerzonym zakresie

SCD – detektor prądu wiązki

STEM – detektor transmisyjnej mikroskopii elektronowej

CL – detektor katodoluminescencji

EVO Element – spektrometr energii rozproszonej

WDS – spektrometr dyspersji długości fali promieniowania  
rentgenowskiego

EBSD – detektor dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych
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Specyfikacje techniczne

(1) Optibeam – aktywna kontrola kolumny w celu uzyskania jak najlepszej rozdzielczości, najlepszej głębi ostrości lub najlepszego pola widzenia
(2) Opcjonalna aktualizacja  
(3) SmartSEM – graficzny interfejs użytkownika SEM szóstej generacji

ZEISS EVO 10 ZEISS EVO 15 ZEISS EVO 25

Wymiary komory 310 mm (Ø) × 220 mm (h) 365 mm (Ø) × 275 mm (h) 420 mm (Ø) × 330 mm (h)

5 zmotoryzowanych osi
Stolik preparatu

Kontrola ruchu stolika za pomocą myszy lub opcjonalnego joysticka
oraz panelu sterowania

X = 80 mm, Y = 100 mm,
Z = 35 mm, T = -10°–90º,
R = 360º (ciągłe)

X = 125 mm, Y = 125 mm,
Z = 50 mm 
T = -10° to 90º, R = 360º (ciągłe)

X = 130 mm, Y = 130 mm,
Z = 50 mm lub 80 mm 
T = -10°–90º, R = 360º (ciągłe)

Maksymalna wysokość 
preparatu

100 mm 145 mm 210 mm

Doposażenie mikroskopu
Zaktualizowane ścieżki(2)

Technologia BeamSleeve, Extended Pressure
Para wodna w trybie VP i gaz w trybie EP

Ramy obrazu 32 000 × 24 000 pikseli, akwizycja sygnału poprzez integrację i  
uśrednianie (prędkość skanowania 2 lub wyższa)

Sterowanie systemem Graficzny interfejs użytkownika SmartSEM(3) obsługiwany za pomocą 
myszy i klawiatury

Graficzny interfejs użytkownika SmartSEM Touch(2) obsługiwany za 
pomocą 23-calowego ekranu dotykowego, myszy i opcjonalnego 
panelu sterowania

Panel sterowania z pokrętłami
ułatwiającymi ręczną ocenę i zapewniającymi bardziej intuicyjną
kontrolę w trakcie obrazowania

Funkcje ułatwiające obsługę — automatyczne nasycenie, automa-
tyczne wyrównywanie, wybór próbki i zautomatyzowane obrazowanie

Wielojęzyczny system operacyjny Windows® 10

Wymagania dotyczące 
mediów

100 – 240 V, 50 lub 60 Hz w pojedynczej fazie, woda do chłodzenia 
nie jest wymagana 
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System mikroskopowy ZEISS jest jednym z najważniejszych narzędzi i dlatego musisz mieć pewność, że 

będzie zawsze gotowy do działania. Co więcej, będziemy się upewniać, że używasz wszystkich opcji,  

które pomogą Ci uzyskać najlepsze wyniki z Twojego mikroskopu. Możesz wybierać z całej gamy produktów 

serwisowych, a każdy z nich jest wspierany przez specjalistów firmy ZEISS, również po zakupieniu przez  

Ciebie systemu. Stawiamy sobie za cel, by umożliwić Ci przeżywanie tych specjalnych chwil, które są 

inspiracją dla Twojej pracy.

Naprawiaj. Konserwuj. Optymalizuj. 

Uzyskaj maksymalny czas pracy ze swoim mikroskopem. Umowa serwisowa firmy ZEISS umożliwia Ci  

zaplanowanie budżetu na koszty operacyjne, przy równoczesnym ograniczaniu kosztownych przestojów,  

a dzieki temu masz możliwość osiąganięcia optymalnych parametrów twojego systemu. Wybierz spośród 

umów serwisowych, tak skonstruowanych, aby zapewnić Ci szeroką gamę opcji i poziomów sterowania. 

Będziemy z tobą współpracować przy wyborze opcji umowy serwisowej, który spełni Twoje potrzeby  

systemowe i wymogi użytkowe zgodnie ze standardowymi praktykami twojej organizacji.

Także nasz serwis na żądanie zapewni Ci wyraźne korzyści. Serwis firmy ZEISS będzie analizować występujące 

problemy i je rozwiązywać – używając oprogramowania do zdalnej konserwacji lub pracując na miejscu. 

Udoskonal swój system mikroskopowy. 

Twój system mikroskopowy ZEISS ma możliwość różnych aktualizacji: otwarte interfejsy umożliwią Ci utrzy-

mywanie wysokiego poziomu technologicznego przez cały czas. W efekcie twoja praca będzie bardziej  

efektywna, a produktywna żywotność twojego mikroskopu ulegnie wydłużeniu wraz z pojawieniem się 

nowych możliwości.

Korzystaj ze zoptymalizowanych parametrów swojego systemu 
mikroskopowego z usługami firmy ZEISS – teraz i przez kolejne 
lata.

Możesz całkowicie polegać na naszym serwisie

>> www.zeiss.com/microservice
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Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Niemcy 
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/evo
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