
És un projecte innovador i avantguardista. La seva missió és posar a 
disposició de la comunitat científica i dels professionals les infraes-
tructures més avançades en l’escala nanomètrica. Es tracta d’adquirir 
dos nous equips de microscòpia electrònica d’alta resolució que 
s’integraran a l’Àrea de microscòpia i tècniques nanomètriques on hi 
ha altres equips que treballen en aquesta escala: com el Microscopi 
de Forces Atòmiques i els equips de nanofabricació presents a la 
Sala Blanca. Tot plegat conformarà una potent plataforma de treball 
i anàlisi en l’escala del nanòmetre o inferior.

La plataforma disposa de professionals qualificats i experimentats per
oferir assessorament, solucions i respostes als problemes plantejats.

PLATAFORMA
NANOTECNOLÒGICA CATSUD-URV



FESEM-FIB 
El FESEM-FIB integra un feix d’electrons i un 
feix d’ions focalitzats de gal·li que permeten 
l’obtenció d’imatges d’ultra alta resolució, 
preparació de mostres per microscòpia de 
transmissió i caracterització 3D de tot tipus 
de materials, incloent fins i tot materials 
magnètics i aïllants.

Disposa d’un detector d’espectrometria de 
dispersió d’energia de raigs X, d’un micro-
manipulador i de 4 injectors de gasos que 
permeten el creixement de nano-estructures 
d’alta resolució o decapat de zones concretes.

APLICACIONS
01.  Obtenció d’imatges d’ultra alta resolució
 per a un ampli rang de mostres, incloent
 materials magnètics i aïllants
02.  Preparació de mostres de gran qualitat i
 i de zones molt especifiques, de manera
 rápida i fácil, per a la mimcroscòpia
 electònica de transmissió utilitzant la
 columna d’ions
03.  Obtenció d’informació molt completa
 de la mostra utilitzant els diferents
 detectors integrats (información
 morfològica i composicional)
04.  Informació subsuperficial i 3D d’alta
 qualitat i precisió utilitzant els softwares
 més avançats
05.  Realització de talls nanomètrics en serie
 per a la posterior reconstrucció
 tomogràfica 3D.
06.  Navegació precisa per la mostra gràcies
 a la flexibilitat del portamostres i de la
 càmera de navegació
07.  Estudis químics i cristal·logràfics de
 microestructures de la mostra
08.  Creació de noves estructures o
 modificació de les existents, gràcies al
 FIB i als diferents gasos



FETEM
El FETEM 200kV és un Microscopi Electrònic 
de Transmissió d’alta resolució (resolució
0,9A), que incorpora un canó d’emissió de 
camp. És un equip molt versàtil, capaç de 

treballar en modus TEM i STEM (rastreig i 
transmissió) i equipat amb tècniques analí-
tiques d’espectroscòpia de dispersió d’ener-
gia de raigs X (EDS) per obtenir informació 
morfològica, estructural i composició de la 
mostra amb resolució atòmica.

APLICACIONS
01.  Informació sobre la mida i la morfologia
 del material (TEM)
02.  Estructura cristal·lina: posició dels plans
 cristal·lins, estudi dels defectes,
 impureses o elements minoritaris
 presents en materials purs. (Difracció
 d’electrons i ultra alta resolució HRTEM),
 determinació de la cel·la unitària
03.  Informació sobre la composició de la
 mostra: imatge de rastreig -transmissió
 (STEM) amb detectors: de camp clar
 (BF), camp fosc (DF) i camp fosc anular
 d’alt angle (HAADF) que facilita
 l’observació de contrast de fases amb
 diferent nombre atòmic
04.  Reconstrucció tridimensional (3D) de la
 imatge: caracterització de materials a
 escala nanomètrica en tres dimensions
05.  Realització de mapes i perfils de
 composició per EDS
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