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ZHN Nanoindenter speciális házban A mintatartó cseréje

Alkalmazások 

Az univerzális nanomechanikus tesztert az anyagok 

és a bevonó rendszerek keménységének és Young-

féle modulusának meghatározására tervezték. A 

nano- és mikrotartomány megfelel az EN ISO 14577 

szabványnak (műszeres behúzási módszer a fém 

anyagok és bevonatok keménységének és egyéb 

anyagparamétereinek meghatározására). A 

Nanonmechanical Tester ciklikus behúzódási 

teszteket és behúzási teszteket is végezhet egymásra 

helyezett rezgésekkel. 

 

• Magas szintű modularitása miatt több, mint egy 
nanorészecske vagy keménységmérő. Mérőfejjel 
(NFU) használható: 

• Nanoindenter / keménységi teszter 0,05 mN - 20000 
mN közötti mérésekhez, a használt mérőfejetől 
függően 

• Mikrohúzó tesztelő eszköz ugyanabban az 
erőtartományban 

• A fáradtság-teszter akár 2 Hz-es kvázi statikus vagy 
akár 300 Hz-ig dinamikus modullal 

• Dinamikus mechanikus teszter (DMA) kb. 100 Hz-ig 
dinamikus modullal 

• Profilométer és dinamikus modul mellett a merevség 
/ modulus leképezés 

• Karcolásteszt 

Az oldalirányú erő-elmozdulási görbe (LFU) egy második 

mérőfejjel használható: 

• Karcolásteszt a súrlódási erő mérésével 

• Karcolásos próba (a próbadarab függőleges karcolás 

irányában történő rezgése) 

• Mikro-kopáspróba a kopás megfordításához 

• Dinamikus modullal ellátott mikrohullám-próba (oldalsó 

oszcilláció) 

• Mérőeszköz rugalmas oldalirányú deformációkhoz: 

• Oldalirányú merevség 

• Poisson aránya 

• Oldalirányú meghibásodási mechanizmusok 

• Tipikus felhasználási területek 

• A bevonat fejlesztése lágy (polimer) és kemény 
(gyémánt típusú bevonatok) 

• A repedés vagy a plasztikus deformáció kritikus 
feszültségeinek meghatározása 

• Kemény anyagból készült bevonatok szerszámokhoz 
és karcolásvédelemhez 

• Üvegvédő bevonatok 

• Festékek és szol-gél bevonatok 

• A keménység automatikus mérése a keresztirányban 

• Nano bevonatok szenzorokhoz és MEMS / NEMS 

• Biológiai anyagok 

• Mátrixhatások ötvözetekben (leképezés) 

• Kerámia anyagok és kompozitok 

• Ionimplantált felületek 

• Károsodások elemzése a mikroelektronikában 
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• Előnyök és szolgáltatások 

• Modern szoftver, egyértelműen strukturált 

tervezéssel 

• Merev vázszerkezet, behúzástengellyel 

pontosan a mozgási tengelyen (nincs 

döntési nyomaték) 

• Nagyfokú modularitás, amelyet a 

következők nyújtanak: 

• cserélhető mérőfejek normál (20 N / 2 N / 

0,2 N) és oldalirányban, lehetővé téve a 

terhelési körülmények reális modellezését 

• egyedi tandem optika (az űrutazáshoz 

kifejlesztett), 2 kamerával; bővíthető akár 4 

különböző nagyításig 

• a szoftver felépítése funkció / alkalmazás 

modulokkal keménységhez és Young 

modulus tesztjéhez, karcolás tesztjéhez, 

ciklikus bemélyedési teszthez és 

bemélyedési tesztbe egymásba illesztett 

oszcillációval 

• Különféle mintatartók kaphatók, beleértve a 

szigetelt mintatartókkal ellátott tartókat is, 

amelyek a hegyek és a minták érintkezési 

ellenállását mérik 

• Bőséges hely minden irányban, pontos 

lépésmérettel és nagy felbontással: 

• X-irány: 100 mm 

• Y-irány: 200 mm 

• Z-irány: 70 mm 

• Új ház kialakítás, jobb hő- és 

hangszigeteléssel 

Optika 

• 50x-es objektív - az optikai út két kamera felé irányul a 
fényelosztó és a közbenső lencse segítségével 

• Az optikai képen lehetséges 

határozza meg a mérési pontokat 

• mérje meg a távolságot és a kerületet 

• áttekintheti és megjelenítheti a meglévő mérési 
pontokat egy gombnyomással 

• a világítás és a kép paramétereinek vezérlése 

• mutatják a skálakat és a felvételi időket 

• A mechanikus lencseváltás kiküszöbölése lehetővé 
teszi a nagy pozicionálási pontosságot és a nagyítások 
közötti gyors váltást 

• Kiváló minőségű képalkotás lehetséges még alacsony 
visszaverődésű felületekre, például üvegre 

• Az autofókusz funkció meghatározza az éles kép 
megfelelő magasságát 

• A mérési pontok automatikus generálása 
(programozható) 

• Áttekintő kép, amely nagyméretű mélységélességű 
képeket tartalmaz 

 

  
ZHN NFU, LFU, PC, elektronika és rezgéscsillapítóval A ZHN hátuljára szerelt AFM
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A sokoldalúságot és rugalmasságot kínáló 

tesztelési koncepció 

A ZHN univerzális nanomechanikai teszter az ASMEC 

bevált nanoindenter technológiájából származik. 

Ebben az első fejlesztésben két mérőfejet 

kombinálnak normál (nanodindenter elv) és oldalsó 

(scrap tester elv) irányban, egymástól teljesen 

függetlenül, nanométer felbontással. A laterális erő-

elmozdulási görbék most először mérhetők, így több 

anyagparamétert lehet elérni, mint korábban lehetett 

(lásd: Tipikus alkalmazások). Ez magában foglalja a 

minta oldalsó merevségének és tisztán rugalmas 

oldalirányú deformációjának mérését is. 

A 2 oszlopos rakománykeret egyetlen központi 

vezetékcsavarral és precíziós vezetéssel 

rendelkezik, amely biztosítja a merevebb keret 

kialakítását, miközben a behúzó tengely pontosan a 

mozgás tengelyén helyezkedik el. Nem fordul elő 

dőlési momentum, és az Abbe hibákat kiküszöbölik. 

Az eszköz merevsége meghaladja a 106 N / m-t, 

kiküszöböli a javítás szükségességét, és jelentősen 

leegyszerűsíti a terület funkció kalibrálását. 

Más gyártók műszereivel ellentétben, mindkét mérőfej 

húzási és kompressziós irányban egyaránt működik, 

lehetővé téve a bemélyedési teszteket egymással 

egymásba illesztett lengéssel, valamint a ciklikus 

fáradtsági teszteket. 

 

A mérőfej tulajdonságai 

A készülék erő és elmozdulás-szabályozással nyitott 

hurok üzemmódban (csak a maximális erő / 

elmozdulás vezérelhető) vagy zárt hurkú 

üzemmódban (minden egyes mérési pontot 

vezérelhet) működhet. A maximális adatátviteli 

sebesség másodpercenként 1000 pont, ami még a 

nagyon gyors méréseket is lehetővé teszi. 

A kifinomult szoftver lehetővé teszi a mérési pozíciók 

kényelmes vezérlését és gyors programozását, 

miközben a mérési pozíciók kezelőbarát konfigurálása 

pont és kattintással elérhető az áttekintő képen. 

Ezenkívül számos egyedi értékelés érhető el a 

szoftvermodulokban, ideértve a fémek feszültség / 

deformációs görbéinek meghatározását műszeres 

bemélyedési tesztekből gömb alakú behúzók 

segítségével. 

  Normál Erő Egység (NFU) 
• Normál irányban történő mozgás és oldalirányban 

nagy merevség a dupla laprugó-rendszernek 
köszönhetően 

• Robusztus felépítés                

• • Túlterhelés esetén nem szabad leállítani az 

induktív érzékelőt, így nincs sérülés 

• • A tengely nehezebb súlyokat viselhet anélkül, 

hogy elhagyná a mérési tartományt. Bármilyen 

vevő-specifikus szonda könnyen használható 
 

 

Az NFU 2.0 (Normál erőegység) alapelve 

Oldalirányú egység (LFU) 
• A mintát megragadják a mintával a merőlegesen 

elhelyezett rugó közepén 

• Könnyedén mozoghat oldalirányban a minta 

helyzetére való függőleges változás nélkül, ha a 

normál irányban elegendő merevség van 

• Az erőmérés elválasztva az erőméréstől 

• Az oldalirányú erők alkalmazása és mérése 

oldalirányú mozgás nélkül 
 

 

 Az oldalsó erõ egység elve (LFU) 
 
   Második mérőfej (LFU) tartóval 5 minta számára
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A precíziós szakaszok ellenőrzése 

A ZHN nanoindentert teljesen automatikus mérési 

sorozatokhoz tervezték, több mint 1000 lehetséges 

mérési pozícióval. Az dedikált vezérlőszoftver, az 

InspectorX, teljes áttekintést nyújt a három precíziós 

szakasz tényleges helyzetéről, és lehetővé teszi az 

egyszerű vezérlést 1 μm alatti lépéseknél. Amikor a 

mintát mikroszkóp alatt helyezik el, akkor a színpad 

helyzete helyett ugyanabban az ablakban a minta 

felületének képe jelenik meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A precíziós szakaszok ellenőrzése 

A mérési helyek meghatározása 
Tetszőleges számú pozíció programozható 

opcionálisan sorokba, oszlopokba, rácsokba vagy 

szabálytalan elrendezésben. 

Az egyedülálló tulajdonságok a különböző mérési 

eljárások meghatározását lehetővé teszik minden 

helyzetben, és automatikusan elkészíthetnek két 

különböző nagyítással képeket a mérés előtt és után 

az autofókusz funkcióval. Az átfogó mintaadatok 

minden pozícióhoz hozzárendelhetők és 

adatfájlokban tárolódnak. 

A mérési eljárás meghatározása 
Számos előre definiált alkalmazás érhető el, amelyet 

egyszerű egérkattintással lehet kiválasztani. 

Bármely számú rakomány-kirakodási szegmenskel 

végrehajtott eljárások (tesztciklusok) rendkívül 

rugalmas módon programozhatók és módosíthatók. 

Az erő vagy az elmozdulás, a szegmens mérési ideje 

és adatsebessége meghatározható „nyitott hurok 

módban”, míg „zárt hurkú módban” az adatpontok 

számát és a pontonkénti tartózkodási időt ezen felül 

meg lehet határozni.. 
 

 

A mérési eljárás meghatározása 

A mérési adatok értékelése 
A terhelés-eltolódási görbék vagy más adatok 

grafikusan ábrázolhatók, összehasonlíthatók, 

átlagolhatók vagy exportálhatók különböző 

formátumokban (ASCII, EXCEL, BMP, WMF stb.). 

Átfogó és rugalmas korrekciós eljárások állnak 

rendelkezésre az adatok kiértékeléséhez. Az elemzés 

és az eredmények bemutatásának paraméterei 

konfigurációs fájlokban tárolhatók és többek között 

kicserélhetők. 

Az adatok helyesbítése (nullapont-korrekció, hő-

eltolódás-korrekció), valamint az egyenlő terhelés és 

ciklusú mérési görbék átlagolása manuálisan vagy 

automatikusan is elvégezhető, hogy az eredményeket 

végül a táblázatban ismertesse a felhasználó. Szinte 

bármilyen adatfájl olvasható és elemezhető 

egyszerre. Az átlagolt és korrigált görbék 

automatikusan tárolhatók külön fájlokban. 

 
 
 
 
 
 

A mérési helyek meghatározása 
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Technikai információk – alap eszköz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) a szállítás része 
2) 5x lencse kézi helyzetbeállításával, lásd az Optika verzióit 
3) hosszú távú lencse, lásd az Optika verziókat 
4) a minta felületének simaságától függően 

NFU (oldalsó erő egység) mérőfej 

típusszám 1050945 1016415 1016416 

Vizsgálati terhelés, max. (Fmax), 

normal1) 

Approx. 20 Approx. 2 Approx. 0.2 N 

Vizsgálati terhelés, min. (Fmin), normal1) Approx. 2 Approx. 0.2 Approx. 0.05 mN 

   Digitális felbontás, erőmérés ≤0.2 ≤0.02 ≤0.002 μN 

   Háttérzaj, erőmérés ≤202) ≤23) ≤0.23) μN 

   Elmozdulás, max. approx. 2001) approx. 2001)  μm 

   Digitális felbontás, elmozdulás mérése ≤0.002 ≤0.002 ≤0.002 nm 

   Háttérzaj, elmozdulás mérése  
   (1 σ 8 Hz-   en) 

≤0.4 ≤0.3 ≤0.3 nm 

   Háttérzaj, elmozdulás mérése  
   (1 σ zárt   hurkú modulnál) 

 ≤0.2 ≤0.2  

   Dinamikus modul4) 

   Rezgési frekvencia, max. 300 300 300 Hz 

   Max. a merevség  
   értékelésének   gyakorisága 

75 75 25 Hz 

   Adatgyűjtési arány 40 40 40 kHz 

típusszám 1011428 

Méretek (H x W x D) 790 x 640 x 390 mm 

Súly kb. 105 kg 

Feszültség 230 V 

Optika 

Tandem mikroszkóp két 

videokamerával 

1280 x 1024 képpont, USB 3.0 kapcsolat  

Világítás zöld  LED, max. ráció 1 W  

Lencsék 50 x1) [ 5 x ]2)  

Munka távolság 0.38 / 10.6 3) [ 10.6 ] mm 

Optikai nagyítás  23 hüvelykig 

(Kamera 1/ Kamera 2) 

1000x / 3350x [ 100x / 335x ]  

Látómező (Kamera 1/Kamera 2) 324 x 259 μm / 96 x 77 μm [ 3.2 x 2.6 mm / 

0.97 x 0.77 mm ] 

 

Képpontfelbontás kicsi / nagy 

(Kamera 1/ Kamera 2) 

254 nm / 76 nm [ 2540 nm / 760 nm ]  

“Stage” rendszer 

X-stage út 100 mm, lépés méret 50 nm  

Y-stage út 200 mm, lépés méret 50 nm  

Z-stage út 70 mm, lépés méret 10 nm  

A minta maximális mérete (X x Y x Z) 80 x 80 x 60 mm 

A karcolásteszt maximális hossza 254) mm 
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Item No. 1050945 1016415 1016416  

Max. a rezgés erő amplitúdója > 100 > 100 > 100 mN 

út, max.   kb. 2001)  

1) Kompresszió (például műszeres bemélyedés) és szakítószilárdság (például folyadékok tapadási teszte) 
2) 2 N-nél, ≤ 65-nél 20 N-nél 
3) A jel-zaj arány 106 

4) csak a QCSM szoftver modullal együtt 

LFU mérőfej (oldalsó erő egység) 

Item No. 1021148  

Tesztterhelés, max. (Fmax), oldalsó1) kb. 2 N 

Digitális felbontás, erőmérés ≤ 0.02 μN 

Háttérzaj, erőmérés ≤ 6 μN 

Utazás, max.1) kb. 75 μm 

Digitális felbontás, elmozdulás mérése ≤ 0.002 nm 

Háttérzaj, elmozdulás mérése ≤ 0.5 nm 

1) összenyomás és húzás 

 


