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C E R T Y F I K A T
HYSITRON - naprzeciw najbardziej

wymagającym wyzwaniom naukowym

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.
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PicoIndenter               -            przystawka                        

do      mikroskopów      elektronowych
®

Przystawki PicoIndenter firmy Hysitron 
mogą mieć zastosowanie zarówno w 
badaniach podstawowych jak i w 
przemyśle. 
W tym pierwszym obszarze testy w 
nanoskali niosą odpowiedź na wiele 
pytań, w tym o rolę jaką w tej skali 
odgrywają defekty struktury krystalicznej 
tj. dyslokacje czy granice ziaren, 
obecność zanieczyszczeń lub zjawisko 
segregacji fazowej.
W przemyśle właściwości w nanoskali 
przekładają się na wydajność, żywotność i 

trwałość systemów, czego przykładem są 
układy MEMS (ang. Micro-Electro-
Mechanical Systems) oraz cząstki w 
zawiesinach CMP (ang. Chemical 
Mechanical Polishing).  
W obu obszarach wszystko spowadza się 
jednak do tego, że zrozumienie 
zachowania materiałów, mechanizmów 
rządzących ich właściwościami 
mechanicznymi, oraz w dalszym stopniu 
kontrola tych właściwości, prowadzi do 
opracowania nowych, doskonalszych 
materiałów oraz nowych urządzeń.  
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PRZYSTAWKA do mikroskopów SEM

PicoIndenter

Nanotwardość

Przystawki do wykonywania badań in-situ w komorach skaningowych mikroskopów elektronowych

®
Model PI 88 SEM
PicoIndenter®

Model PI 85L SEM
PicoIndenter

szeroki zakres potrzeb badawczych  
obecnych i przyszłychwskazane potrzeby badawcze  

Wytrzymałości na ściskanie

Wytrzymałość 
na zginanie

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Właściwości  
tribologiczne

®
PicoIndentery firmy Hysitron w szybki i 
łatwy sposób przeistaczają posiadany 
mikroskop elektronowy w potężne 
narzędzie  do pomiarów całego spektrum 
właściwości mechanicznych, nie tracąc 
przy tym możliwości śledzenia indentera 
oraz badanego miejsca w trakcie trwania 
testów. Kombinacja obu technik daje 
możliwość poznania mechanizmów 
odpowiedzialnych za zachowanie 
badanego materiału.
W nanoskali niezwykle istotna jest 
niezawodna kontrola głębokości 
penetracji wgłębnika oraz precyzyjne 

pozycjonowanie boczne. Hysitron dla 
zapewnienia ekstremalnej precyzji 
wykorzystuje w PicoIndenterach, 
podobnie jak w pla�ormach Stand Alone, 
transducer o unikalnej konstrukcji.
Hysitron oferuje dwa modele: mniejszy, 
kompaktowy PI 85L oraz zaawansowany, 
modułowy PI 88. 
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PRZYSTAWKA do mikroskopów TEM

PicoIndenter
Korelacja danych 

obciążenie-przemieszczenie 
z obrazowaniem HR-TEM

Model PI 95
TEM PicoIndenter®

Wytrzymałość na rozciąganie

®
PicoIndentery firmy Hysitron to nie tylko 
przystawki do elektronowych 
mikroskopów skaningowych ale również 
rozwiązania do mikroskopów TEM. 
PicoIndentery te są kompatybilne z 
większością dostępnych na rynku kolumn. 
PI 95 umożliwia wykonanie pomiarów 
twardości, prób ściskania, zginania i 
rozciągania w nanoskali. Dzięki temu 
wyznaczenie właściwości mechanicznych 
pojedynczych nanoobiektów, takich jak 
nanorurki czy nanodruty, nie stanowi już 
najmniejszego problemu.   

Seeing is Believing®

przemiany fazowe

dyslokacyjne mechanizmy powstawania pęknięć

pęknięcia spowodowane dekohezją powierzchni 
międzyfazowych

zapoczątkowanie procesu pękania

Wytrzymałość na ściskanie

Technika Push-to-Pull (PTP)

PTP jest wielofunkcyjną mikrokonstrukcją 
MEMS. Stanowi ona dodatkową "wkładkę" 
do wszystkich modeli PicoIndenterów, 
która w prosty sposób może być 
transportowana pomiędzy kolumną FIB a 
kolumnami SEM/TEM. Głównym 
zastosowaniem PTP jest rozciąganie 
nanostruktur 1-wymiarowych oraz ultra-
cienkich folii metalowych.   


