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KOGO REPREZENTUJEMY?



http://pik-instruments.pl

https://pl-pl.facebook.com/pikinstruments/

http://nanoczastki.pl

http://mikroskopelektronowy.pl/

http://metalografia-pik.pl/

https://microshop.pl/

http://pelikan-probes.com/

SOCIAL MEDIA:

http://laboratorium-pik.pl/

LINKEDIN



A JAK MOŻEMY DZIŚ 
POMÓC PAŃSTWU?



Mikroskopia nastołowa SEM

Axia ChemiSEM

Phenom G6 ProX

Phenom XL G2

Phenom Pharos G2



Mikroskopia nastołowa SEM

→

CaCO3 particles, Pt coated, imaged at 10 kV

400 nm

Wolfram FEG



Mikroskopia nastołowa SEM

The faster, higher-resolution desktop SEM

Phenom Pharos Destop SEM

Magnification 150 – 2 000 000x

Resolution < 3 nm

Acc. Voltage 2 – 15 keV

Current mode low – image – point -
map

EDS Fully integrated
Point – Map – Line scan



Phenom GSR

Phenom GSR to najlepsze rozwiązanie do automatycznej analizy pozostałości po wystrzałowych 
za pomocą SEM/EDX

Phenom XL– Szybkie i wysokiej jakości 
obrazowanie dużej ilości próbek

GSR – Automatyczna detekcja za pomocą SEM/EDX

Szerokie zastosowanie do innych aplikacji kryminalistycznych

+

+



PREPARATYKA PRÓBEK MIKROSKOPOWYCH
LEICA MICROSYSTEMS
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PREPARATYKA PRÓBEK MIKROSKOPOWYCH
LEICA MICROSYSTEMS

Life Science Material Science

SEM TEM

RT Cryo

Optymalizacja workflow
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Workflow optimization

Leica EM TXP

Ulctramicrotome Leica UC7

Leica TIC3X
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Synergia Leica TXP – Leica TIC3X
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prepared area

Synergia Leica TXP – Leica TIC3X
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prepared area

System do trawienia jonowego Leica TIC3X

sample

mask

ion beams

slope

prepared area

➢ Cross section
➢ Flat milling
(ion beam polishing)

cooling of sample holder and mask 
temperature range 30°to  -160°C three loading positions

standard cooling multiple sample

largest sample size: 50x50x10mm
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System do trawienia jonowego Leica TIC3X

rotary stage

➢ Cross section
➢ Flat milling
(ion beam polishing)

• do polerowania wiązką jonów na dużych powierzchniach próbek polerowanych 
mechanicznie o średnicy do 38 mm

• do przekrojów poprzecznych



Przepływ pracy dla próbek wrażliwych 
na środowisko atmosferyczne

(Cryo-) SEM

EM TXP (can be placed in a glove box) to pre-prepare the 
sample in order to set the protruded height.

EM TIC 3X with VCT docking station (cryo-) BIB milling

VCT 100 shuttle for (cryo-) vacuum transfer

EM ACE 600 with VCT docking station to perform (cryo-) coating
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Ultramikrotom Leica UC7 z komorą mrożeniową FC7

HIPS

cellulose

FT-IREDX AFM

Sample surface: 
SEM, AFM, SIMS

Ultra thin section: 
(< 200nm)    TEM / SEM

Thin section:
(0.2-15µm)   LM, FT-IR
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Ultramikrotom Leica UC7 z komorą mrożeniową FC7

• ultracienkie skrawki do mikroskopii TEM

• otrzymywanie powierzchni badawczej do 
mikroskopii AFM oraz SEM

• rekonstrukcja 3D

• półcienkie skrawki do mikroskopii świetlnej 
i analiz FT-IR
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Ultramikrotom Leica UC7 z komorą mrożeniową FC7

Cechy:
• grawitacyjny ruch ramienia z próbką

• ruch eucentryczny nośnika mikroskopu stereoskopowego

• sterowanie podświetleniem LED (górne, punktowe, dolne, 
przechodzące)

• w pełni zmotoryzowany ruch stolika z nożem (N-S oraz E-W) 

• software przyjazny użytkownikowi

• intuicyjny ekran dotykowy (10,4” lub 7”)
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Ultramikrotom Leica UC7

Ruch eucentryczny mikroskopu stereoskopowego

Section visibility with fixed stereo carrier Section visibility with correct setting

• umożliwia obserwację sekcji nawet przy niższym poziomie wody
• zwiększenie dokładności 
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Rodzina napylarek Leica Microsystems 

• Sputtering
• Carbon thread evaporation
• Carbon rod evaporation (tylko ACE600)
• E-beam evaporation of carbon and platinum

(tylko ACE600)

• Glow discharge
• Quartz crystal measurement

➢ Leica ACE200 / Leica ACE600
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Rodzina napylarek Leica Microsystems 

Ułatwienia dla użytkownika:
➢ montaż głowicy/targetu bez dodatkowych narzędzi

➢ wyjmowana metalowa osłona komory wraz z drzwiczkami

➢ moduł do glow discharge

➢ wyposażenie w dodatkowe stoliki na preparaty
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Rodzina napylarek Leica Microsystems 

Napylarka wysokopróżniowa Leica ACE600:
➢ dwie głowice umieszczone jednocześnie: sekwencyjne napylanie 

bez przerywania próżni

➢ bezolejowy system próżniowy

➢ opcjonalnie stolik zmotoryzowany w 3 osiach

➢ system transferu próbek Leica VCT

The higher the vacuum the 

better the layer quality
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Mikroskopy Leica Microsystems

Identyfikacja najmniejszych różnic podczas 
badania dowodów z kul, łusek, śladów narzędzi i 
dokumentów. 

Precyzja, jakość, dokładność i powtarzalność 
wyników zapewniają miarodajne wyniki, 
przekładające się na właściwe wnioski
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Podsumowanie: preparatyka próbek

❖ kluczowe znaczenie preparatyki w jakości obrazowania

❖ optymalizacja czasu od momentu rozpoczęcia przygotowywania próbek do ich 

obrazowania- skrócenie liczby kroków pośrednich

❖ kompatybilność urządzeń ze sobą; pełne „workflow” 
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Pytania
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System środowiskowy in-situ
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Poseidon Select- system cieczowy

In situ solutions
• Charakteryzację nanomateriałów w symulowanych środowiskach 

• Lepsze zrozumienie dynamiki i procesów związanych z bateriami, korozją, 
katalizatorami ogniw paliwowych i nie tylko
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Poseidon Select- system cieczowy in-situ

Full-cell heating Relevant electrochemistry

Liquid flow 

• Możliwość dopasowania możliwości 
system do potrzeb

• Nowe możliwości w dowolnym 
momencie
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Gazowy system in situ: Protochips Atmosphere

• Zintegrowany analizator gazów resztkowych RGA  

(1-200 amu)

• Temperatura pracy: do 1000 oC

• Ciśnienie do 1 atm

• Optymalizacja z analizami EDS
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AXON rewolucja w badaniach in situ

2 µm



The Symphonic System
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Połączenie metadanych

Metatag-Enriched Datasets

0
0
1 
1

0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1

0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0

011000 10110 001 01101 0010 110 001 01
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Czas do osiągnięcia stabilności po zmianie 
napięcia (80kV -> 300kV)

Total time sequence:  30m
Frequency of images:  0.3s

Total distance traveled in X:  ~20nm
Total distance traveled in Y:  ~70nm

Sample:  AuPt on C
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Zmiana trybu (TEM -> STEM)

Detector Mode: TEM
Sample:  AuPt on C
Total time sequence: 30m
Frequency of images: 0.3s
Frame averaging: None

Sample:  AuPt on C
Total time sequence: 15m
Frequency of images: 1.6s
Frame averaging: 2
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AXON Dose

• integracja z oprogramowaniem AXON Studio- szczegółowa analiza i obróbka otrzymanych danych po
przeprowadzeniu eksperymentu.

• oddziaływanie wiązki elektronowej za pomocą map cieplnych,

• system generowania ostrzeżeń w przypadku przekroczenia określonego przez użytkownika poziomu
dawki wiązki elektronowej w wybranym obszarze badanej próbki

• narzędzie do analizy rozmycia refleksów dyfrakcyjnych w celu wykrycia degradacji preparatu i/lub
jego kontaminacji,
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Podsumowanie

❖ Wizualizacja procesów w nanoskali w ich naturalnym środowisku

❖ Konfiguracja systemu in situ dostosowana do pojawiających się potrzeb i 

nowych kierunków badań

❖ Platforma AXON będąca komplementarnym i fundamentalnym ulepszeniem 

badań in situ
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Spektrometry FTIR firmy Bruker

• W naszym portfolio posiadamy spektrometry FTIR, FT-NIR i Raman firmy Bruker
Optics

• Techniki te znajdują szerokie zastosowanie w obszarze badań chemicznych 
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Aplikacja

❖Monitorowanie reakcji
Informacje o kinetyce reakcji z dokładnością do milisekund dzięki technice „rapid scan” i dedykowanym sondom 
światłowodowym

❖ Charakterystyka związków chemicznych
Analiza FT-IR umożliwia badanie właściwości materiału, takie jak grupy funkcyjne, krystaliczność, wiązania          
itd. Kompaktowy rozmiar i obsługa za pomocą wifi -> pomiary bezpośrednio w gloveboxie
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Aplikacja

❖ Badania nad polimerami
Połączenie FT-IR z analizą termograwimetryczną (TGA) dostarcza istotnych informacji o zachowaniu 

materiałów w różnych temperaturach i warunkach, dostarczając istotnych parametrów 

usprawniających procesy, takie jak drukowanie 3D.
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Aplikacja

❖ Edukacja studentów
Połączenie FT-IR z analizą termograwimetryczną (TGA) dostarcza istotnych informacji o zachowaniu 

materiałów w różnych temperaturach i warunkach, dostarczając istotnych parametrów 

usprawniających procesy, takie jak drukowanie 3D.
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Pytania

Łukasz Remez
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