
DENSsolu�ons
laboratorium nanostruktur w mikroskopach TEM

Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy, choć stanowi potężne narzędzie 
badawcze do obserwacji materiałów w nanoskali, umożliwia prowadzenie wysokopróżniowych 
pomiarów jedynie w warunkach statycznych. Grupa młodych naukowców-pasjonatów z firmy 
DENSsolu�ons stawiła wyzwanie tym ograniczeniom. Holdery DENSsolu�ons  dają naukowcom 
zdolność do pełnego zbadania zjawisk występujących w materiałach,  ale w warunkach, w których 
dany materiał będzie pracować w świecie rzeczywistym. Obserwacje TEM w warunkach 
dynamicznych stanowią klucz do przełomowych odkryć.    
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Holdery TEM

Holdery do kolumn TEM przeobrażają 
mikroskop w laboratorium do badania 
nanostruktur w warunkach 
dynamicznych.  Prowadzi to do szybszego 
i łatwiejszego zrozumienia relacji 
struktura-właściwości. 
Od tej pory obserwacje in-situ 
indukowanej termicznie degradacji 
perowskitów, wzrostu i przemian 
fazowych      w     wydzieleniach     CuAlX 
w stopach aluminium, generacji 
dyslokacji w strukturze grafenu czy 

DENS solu�ons - zdjęcie komponentów zestawu 
holdera Wildfire 

procesu wzrostu nanorurek nie będzie 
stanowić najmniejszego problemu.



Piezoelektryki
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Holder Wildfire

Holdery do wykonywania badań in-situ w komorach mikroskopów TEM

Wildfire

Nano-reaktor Climate przeznaczony jest 
to prowadzenia określonych reakcji 
chemicznych w komorze TEM. Ten 
mikrosystem "lab on chip" to idealne 
rozwiązanie to badania złożonych 
procesów oddziaływania gaz-ciało stałe 
oraz   reakcji   dynamicznych  takich jak 
np. reakcje katalityczne.    
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Lightning Climate Ocean

Holder grzewczy z serii Wilfire umożliwia 
wykonywanie  analiz    temperaturowych 
w kontrolowanych i stabilnych warunkach. 
Nośnik próbek Nano-Chip, oparty o układ 
MEMS, pozwala        z      dokładnością 
sub-nanometrową obserwować w czasie 
rzeczywistym zjawiska     jakie    zachodzą 
w materiale     w     zakresie    temperatur 
od pokojowej do 1300oC . 

Holder Lightning

Holder Lightning to 
poszerzenie możliwości 
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Holder Climate

holdera Wildfire o pomiary elektryczne. 
Dzięki 4-punktowej metodzie (po 4 pola 
kontaktowe dla polaryzacji i grzania) 
prowadzenie analiz odpowiedzi 
elektrycznej próbek przy polaryzacji 
napięciowej   w   funkcji    temperatury 
(do 800oC) nie stanowi już najmniejszego 
problemu.    

Holder Ocean

Mikrokomora cieczowa z serii Ocean 
umożliwia prowadzenie obserwacji in-situ 
dla próbek uwodnionych oraz preparatów 
biologicznych, w trybie statycznym oraz 
przepływowym. Dodatkowo, w przypadku 
komórek, istnieje możliwość ich 
bezpośredniej hodowli na Nano-Chip'ie.         


