MİKROSKOP - Phenom ParticleX AM

Phenom ParticleX AM
Mikro ölçekte saflığı getiren çok
yönlü taramalı elektron mikroskobu

Metal levha üzerinde çinko-fosfat SEM görüntüsü

Polimer anafaz üzerinde istenmeyen bir partikülün SEM görüntüsü

Taramalı elektron mikroskoplarını kurumiçi kullanan üretim

Phenom masaüstü SEM sistemlerinde uzun zamandır kullanılan ve

fabrikalarının sayısı günden güne artmaktadır. Geniş çaplı otomatik

artık kendini ispatlamış, her seviye kullanıcının rahatlıkla

ölçümler ve belli standartlara göre karşılaştırmalı kimyasal

kullanabileceği, kolay öğrenilebilir, hızlı ve güvenilir kullanıcı arayüzü

sınıflandırmaların kurum içinde yapılmasına yönelmek, bu ölçümlerin

temel alınmıştır. Bu sebepten ötürü hem eski hem de yeni kullanıcılar

dışardan destekli yapılmasına göre daha fazla avantaj sağlamaktadır.

herhangi bir zorluk çekmeden sistemlere kısa zamanda adapte

Zamanında ve doğru kalite kontrol bugünün üretim sektörünün ana

olabilmektedir. Sistemde kimyasal kontrast belirlenmesi için dört

ihtiyaçlarından biridir. Thermo Scientific Phenom ParticleX sistemleri

segmentli geri saçılım (BSD) elektron detektörü ve elementel analiz

kurum içi analizler için yüksek kaliteli bir SEM platformudur. Üretiminiz

için dağınımlı X-ışını (EDX) detektörü standart olarak, ayrıntılı yüzey

için gereken güvenilir ve hızlı ölçümler için gereken, materyallerin

analizlerinin yapılabilmesi için ise ikincil elektron (SED) opsiyonel

doğrulanması ve sınıflandırılması işlemleri en yüksek doğruluk ve

olarak verilmektedir.

süratle gerçekleştirilir. Sistemin çalışması, bütün bu testleri ve
sınıflandırmaları on kat daha hızlı gerçekleştirecek şekilde tam

Elementel analiz; numunelerin kimyasal kompozisyonlarının

otomatiktir. Dış kaynaklı analizlerin sonuçlanması on güne kadar

belirlenmesine olanak sağlayan EDX teknolojisi ile yapılmaktadır.

sürerken, Phenom ParticleX sistemleri bu analizleri bir gün içerisinde

Detaylı element analizi mikro hacim üzerinde nokta analizi ile,

kendi laboratuvar ortamınızda gerçekleştirebilmenize olanak sağlar.

elementel dağılım ise haritalama opsiyonu ile gözlenebilmektedir.

Sistem, laboratuvarda geniş kitleli bir kullanıcı sayısı tarafından
sorunsuz kullanabilecek yapıda basit ve anlaşılır arayüze sahiptir.
Phenom Particle X yalnız yüksek kaliteli SEM analizlerinin yapıldığı bir
platform değildir, aynı zamanda bir çok farklı amaçla kullanılabilir.

Elementel Haritalama ve Çizgi Tarama

Elementel Haritalama, numune üzerinde elementlerin dağılımının

Eklemeli üretim endüstrisi için metal partiküllerinin analizleri VDA19

gözlenebildiği bir fonksiyondur. Seçilen elementler, kullanıcının

veya ISO16232 standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilir.

seçtiği ölçme zamanı ve piksel çözünürlüğü parametrelerine göre

Bütün bunlar artık kendi üretim şartlarınızda yapılabilir.

haritalanır. Gerçek-zamanlı haritalama algoritması seçili elementlerin
spektrumunun oluşmasını canlı olarak gözlenebilmesine olanak
sağlar. Kısacası kullanıcı gözüyle bakıldığında, EDX haritalama veya
çizgi analizi basit bir tıkla ve izle operasyonundan başka bir şey

Phenom Particle X: Genel SEM kullanımı

değildir. Çizgi tarama çoklu katmanlı kaplamalar, boyalar ve bunların

Phenom Particle X sistemi standart olarak motorize ve 100 mm x

kesitleri gibi numunelerin incelenmesinde çok kullanışlıdır. Bütün bu

100 mm boyutunda numune haznesine sahiptir. Haznenin boyutuna

analizlerden elde edilen sonuçlar basit bir şekilde otomatik raporlama

rağmen, yenilikçi dizaynı sebebiyle numune yükleme ve vakuma alma

şablonlarına gönderilebilir.

işlemi 40 saniyeden daha az sürmektedir. Bunun sayesinde çalışma
hızı, diğer konvansiyonel SEM sistemlerine göre oldukça yüksektir.
İkincil Elektron (SED) Detektörü

İkincil elektron (SED) detektörü Phenom Particle X sistemlerinde
opsiyonel olarak bulunmaktadır. SED detektörü numunenin yüzeyinde
ortaya çıkan düşük enerjili elektronları toplayarak, yüzeyin yapısı ile ilgili
ayrıntılı bilgi veren bir detektördür. SED detektörü ayrıca mikro yapılar,

fiberler ve partiküllerin incelenmesi gibi uygulamalarda yüzeyin topografisi
ve morfolojisinin gözlemlenmesine yaramaktadır.

Özel parametrelerin her biri ayrı ayrı ayarlanabilir

Düşük toz kalitesi 3D yazılım hatalarına sebep olur

Phenom Particle X – Eklemeli İmalat
Eklemeli imalat sektöründe yapılması gerekli olan taramalı
elektron mikroskopi görüntüleme ve elementel analiz işlemleri
Particle X Additive Manufacturing yazılımı ile tam otomatik olarak
gerçekleştirilebilmektedir. Particle X AM yazılımında, toz-sermeli
ve toz-beslemeli üretimler için metal tozlarının, partikül boyut
dağılımı, partikül morfolojisi ve yabancı partiküllerin tanımlanması
gibi üç önemli parametrenin karakterizasyonu otomatik olarak
yapılır.

Yazılımda bulunan hazır reçeteler, partiküller, uydu partiküller,
küresel veya şekli bozuk partiküllerin tanımlanmasına olanak
verir. Partikül boyut dağılımları, sayı veya hacim tabanlı olarak
gösterilebilir.
Tümleşik EDS detektörü, daha önceki 3D üretim
işlemlerinden kalabilen yabancı partiküllerin elementel olarak
tanımlanmasını sağlar.

Minimum ve maksimum çap, çevre, en-boy oranı, pürüzlülük ve
feret çapı gibi parametreler %10, %50, %90 gibi değerlerle
gözlenebilmektedir.

Partiküller, uydular ve kümeler tespit edilir

Partikül boyut dağılımları, sayı veya hacim tabanlı olarak gösterilebilir

Görüntüleme Özellikleri

EDX Özellikleri

Görüntüleme Modları

Donanımsal Özellikler

Işık optiği

Büyütme aralığı: 3 - 16x

Elektron optik

• Büyütme aralığı:
80-100.000x
• Dijital zoom max. 12x

Aydınlatma

Detektör tipi

• Silikon drift detektör (SDD)
• Termoelektrik soğutmalı (sıvı
azot gerektirmez)

Detektör aktif alanı

25 mm2

X ışını penceresi

B ve Am arasındaki elementlerin
gözlenmesine olanak veren çok
ince silikon Nitrit (Si3N4)

Işık optiği

Aydınlık alan/karanlık alan modları

Elektron optik

• Uzun ömürlü termoiyonik
kaynak (CeB6) Çoklu
demet akımı seçimi

Enerji Çözünürlüğü

Mn Kα ≤132 eV

İşleme kapasitesi

Hızlandırıcı gerilimlerPhenom kullanıcı arayüzü

• Standart 5kV, 10kV ve 15kV
• Gelişmiş mod: 4.8kV ile
20.5kV arasında 100V
aralıklarla görüntüleme

Her bir kanalı 10eV/kanal olan
2048 kanallı çoklu kanal analizör

Max giriş sayma limiti

300.000 cps

Donanım yerleşimi

Tamamen içiçe geçmiş yapıda

Vakum düzeyleri

Düşük - orta - yüksek

Çözünürlük

<14 nm

Teknik temizlik EDX
analizi hızlandırıcı gerilimi

15 kV

Detektör
Standart
Opsiyonel

Yazılım
• Birleşik kolon ve numune haznesi kontrolü
• Otomatik pik isimlendirmesi
• Tekrarlayan şerit pik düzeltmesi
• Analizin güvenilirliği göstergesi
• Dışa aktarma seçenekleri: CSV, JPG, TIFF, ELID, EMSA
Raporlama

• Geri saçılım dedetektörü
(BSD)
• Enerji Dağınımlı spektroskopi
detektörü (EDX)
İkincil elektron detektörü (SED)

Dijital görüntüleme

Docx formatı
Elementel haritalama ve çizgi tarama özellikleri
Elementel Haritalama
Element Seçimi

10 adet kullanıcı tarafından
belirlenmiş harita ek olarak BSD
ve mix görüntüler

Işık optiği

Tek çekimli yüksek çözünürlüklü
navigasyon kamerası

Geri saçılım ve karışım aralığı
Seçili alan

Herhangi bir boyu, dikdörtgen

Elektron optik

Yüksek çözünürlüklü geri saçılım
detektörü (kompozisyon ve
topografik modlu)

Haritalama çözünürlük aralığı

16 x 16 - 1024 x 1024 piksel

Piksel bekleme süresi

1 - 250 ms

Görüntü formatları

Çizgi tarama

JPEG, TIFF, BMP
Görüntü çözünürlük seçenekleri
456 x 456, 684 x 684, 1024 x 1024 and 2048 x 2048 piksel
Veri depolama

Çizgi tarama çözünürlük aralığı 16 - 512 piksel
Nokta bekleme zaman aralığı

50 - 250 ms

Toplam çizgi sayısı

12

Raporlama

USB bellek Ağ, İş istasyonu
Numune haznesi
Bilgisayar destekli motorize X ve Y
Numune Boyutu

Docx formatı
SED özellikleri
Detektör sınıfı
Everhart Thornley

• Max. 100 mm x 100 mm (36 x 12 mm pin stubs'a kadar)
• Max. 65 mm (y)
Tarama alanı
• 50 mm x 50 mm
• 100 mm x 100 mm (opsiyonel)
Numune yükleme zamanı
Işık optiği

<5 s

Elektron optiği

<40 s

Sistem Özellikleri
Boyutlar ve ağırlık
Görüntüleme modülü

316(g) x 587(d) x 625(y)
mm, 75 kg

Diyafram ve vakum pompası

145(g) x 220(d) x 213(y)
mm, 4.5 kg

Güç kaynağı

156(g) x 300(d) x 74(y)
mm, 3 kg

Monitör

531.5(g) x 515.4(y) x 250(d)
mm, 6.7 kg

İş istasyonu

169(g) x 456(d) x 432(y)
mm, 15 kg

Kurulum Gereksinimleri
Ortam koşulları
Sıcaklık

15°C ~ 30°C (59°F ~ 86°F)

Nem oranı

<80% RH

Güç

Tek fazlı AC 110 - 240 Volt,
50/60 Hz, 300 W (max.)

Tavsiye edilen masa boyutları
150 x 75 cm, 150 kg taşıma kapasitesi
İş istasyonu özellikleri
• HP-PC Tower PC
• CPU Intel Xeon E5-1620
• RAM 16 GB
• SSD 2 x 1TB
• USB Keyboard; USB Mouse
• Microsoft Windows® 10 Enterprise Edition (64-bit)
• ParticleX Software pre-installed, full license code included
• ProSuite Framework pre-installed, full license code includedAutomated Image Mapping- Remote UI
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