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HYSITRON - naprzeciw najbardziej 

wymagającym wyzwaniom naukowym

r Ka imier woreckir Ka imier woreckir Ka imier worecki

Firma Hysitron od 25 lat gromadzi w swoich szeregach naukowców pasjonatów. Z tej pasji narodziła
się idea, z idei wysoce rozwinięte pla�ormy badawcze, które codziennie na całym świecie wspierają
naukowców w rozwiązywaniu dotąd nierozwiązywalnych problemów. A to wszystko za sprawą
niezwykle precyzyjnych rozwiązań niedoścignionych przez innych producentów oraz możliwości
wglądu w nanoświat. To bowiem za sprawą małych rzeczy, osiągamy rzeczy niemożliwe.

W roku 2016 firma wprowadziła na rynek 
nowy model systemu do 
nanotriboindentacji, TI 980 
Triboindenter. Pla�orma stanowi 
odpowiedź na najbardziej wymagające 
aplikacje naukowe. Umożliwia 
wyznaczenie twardosci, modułów oraz 
ich mapowanie i wykonywanie testów 
nanoindentacji w modzie dynamicznym, 
wykonanie pomiarów pełzania i testów 
zużyciowych, scratch testów. Szeroki 
zakres obciążeń i obfitość dostępnych 
akcesoriów nie tylko zaspokoją naukowe 
potrzeby inżyniera materiałoznawcy czy 

PLATFORMY Stand Alone
.

HYSITRON  - przykładowe aplikacje
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TRANSDUCER - patent na "serce"  
.

fizyka doświadczalnego, ale stanowią 
również idealne narzędzie do badań 
materii miękkiej, w tym tkanek, komórek 
i polimerów oraz wszelkiego typu 
biomateriałów. 
Firma Hysitron, dla klientów 
posiadających skromniejszy budżet ale 
równie wysokie oczekiwania co do 
jakości uzyskanych wyników, 
przygotowała model TI Premier, 
dedykowany do ściśle określonych, 
zawężonych zastosowań.

Transducer - opatentowane rozwiązanie 
firmy Hysitrion

Wysokie osiągi pla�orm nie byłyby 
możliwe bez opatentowanego 
rozwiązania firmy, transduktora (ang. 
transducer). Transducer stanowi "serce" 
systemu. Generowane pomiędzy 
elektrodami siły elektrostatyczne są 

stosunkowo małe, a tym samym 
kontrolowalne w prosty sposób. 
Unikatowe jest również to, że aktuator 
elektrostatyczy jest równocześnie 
sensorem przemieszczenia. Ten typ 
czujników pojemnościowych znany jest z 
tego, że pomiar przemieszczeń odbywa 
się   z ultra-wysoką dokładnością, nawet 
w skali sub-nanometrycznej. Nie bez 
znaczenia pozostaje również fakt, że 
charakteryzują się one zredukowanym 
generowaniem ciepła i niskim dry�em 
termicznym.
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Pla�ormy Stand Alone do testów nanomechanicznych i nanotribologicznych

TI TriboIndenter ® TI Premier®
najbardziej wszechstronna, 
zautomatyzowana pla�orma do testów 
nanomechanicznych i nanotribologicznych

kompaktowa pla�orma
konfigurowana do określonych 
zastosowań

wskazane potrzeby badawcze  szeroki zakres potrzeb badawczych  
obecnych i przyszłych
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In-situ SMP - wgląd w nanoświat
.

Transducer skanuje powierzchnię próbki z małą i 
stałą siłą (>70 nN). Małe siły zapobiegają 
uszkodzeniom powierzchni próbki.

Od 1995 r. Hysitron jest posiadaczem 
innego patentu, obrazowania in-situ 
SPM, który okazał się być kolejnym 
kluczem do sukcesu.
Obrazowanie SPM, jako standardowa 
opcja pla�orm firmy Hysitron, umożliwia 
tworzenie map rastrowych powierzchni 
próbek przed i po wykonaniu pomiarów 
właściwości nanomechanicznych.  Dane 
te stanowią jednocześnie informację o 
zmianie topografii powierzchni próbki. 
Wychwycone mogą zostać różnice w 
wysokości rzędu 2 Ångströmów.   

Maksymalna elastyczność pomiarów in-situ
szybkie pozycjonowanie indentera z ekstremalną dokładnością

identyfikacja stanu powierzchni 
i cech charakterystycznych

dokładność pozycjonowania +/- 10 nm; 
procedury automatyzacyjne ClickModeTM

obserwacja deformacji
powierzchni próbki po testach
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XPM -  ektremalnie szybkie 
wysokorozdzielcze mapowanie 
właściwości mechanicznych

Dla modeli wyznaczających 
nanotwardość powierzchni zazwyczaj 
przyjmuje się, że powierzchnia próbki 
jest płaska i jednorodna. Rzeczywistość, 
tym bardziej w nanoskali, jest dalece 
odmienna. W tym przypadku pomocne 
okazać się może mapowanie 
właściwości. Hysitron w odpowiedzi na 
tę potrzebę wprowadził technikę XPM, 
w której wykorzystując precyzyjny, 
automatyczny stolik oraz 
piezoelektryczny aktuator jesteśmy w 
stanie, w czasie sekundy, wykonać do 6 
indentów!  Odtąd obrazowanie  różnic 
we właściwościach poszczególnych 
komponentów w kompozytach będzie 
bajecznie proste i szybkie. Skrócimy tym 
samym czas optymalizacji procesu 
wytwarzania. 

Mapy właściwości mechanicznych

Obrazy mikroskopowe powierzchni kompozytu 
na osnowie ceramicznej


