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Coloque o EVO para trabalhar em uma ampla gama de aplicações em materiais e 

ciências da vida. 

Capture detalhes topográficos excepcionais em baixas voltagens com o desaceleração 

de feixe e processamento de imagens de alta definição de elétrons retroespalhado. 

Agora você pode observar materiais interagindo em tempo real sob condições ambien-

tais em modificação. Controle o ambiente de câmara e desempenhe análises detalha-

das de amostras biológicas em seus estados naturais hidratados. 

A alta produtividade é garantida, graças aos fluxos de trabalho automatizados. A 

geometria de raios-x única do EVO proporciona o maior desempenho de resolução 

em condições de trabalho de análise.

Maior resolução e detalhes de superfície para todas as amostras
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Mais simples. Mais inteligente. Mais integrado.

Processamento de imagens 

da superfície incomparável

Agora você pode visualizar detalhes de superfície 

excepcionalmente refinados com contraste nítido 

usando o detector de elétrons de alta definição 

retroespalhado de baixo kV do EVO (HD BSD). 

Para amostras sensíveis a feixes ou amostras com 

topografias de superfície, a tecnologia de desacele-

ração de feixe alcança maior resolução e detalhes 

de superfície melhorados. A correção de desvios 

durante o processamento de imagens melhora a 

resolução das bordas. As série EVO oferece uma 

escolha de três tecnologias de fonte, incluindo uma 

poderosa fonte HD. Combine os três e realize novos 

padrões em qualidade de imagem.

Microscopia eletrônica ambiental

O EVO é o seu instrumento escolhido para observar 

interações em escalas nanométricas de amostras de 

ciências da vida e materiais em diferentes tempera-

turas, pressões e umidades. Use-o para obter intros-

pectivas em células, plantas e organismos em seu 

estado natural de hidratação. Analise propriedades 

de materiais como corrosão, resistência a tempera-

tura e desempenho de revestimento. O EVO LS é 

o seu MEV ambiental completo; capture imagens 

de alta qualidade em pressões estendidas de até 

3000 Pa; processe imagens de amostras úmidas 

com facilidade. Mantenha condições ambientais 

controladas por computador para evitar artefatos 

de desidratação.

Processamento de imagem inteligente – 

alto rendimento

Conte com o EVO para obter alta produtividade na 

fabricação e controle de qualidade. Apenas consi 

dere o impacto no seu rendimento ao reduzir mais 

de 400 passos de manual para apenas 15, proces-

sando imagens de quatro pontos de interesse em 

nove espécimes em três ampliações diferentes. Seu 

sistema inteligente de automatização manuseia o 

alinhamento da coluna assim como a ampliação, 

foco e configurações de movimento da plataforma –

tudo isso além da aquisição final de imagem. O 

sistema recomendará condições de processamento 

de imagens baseadas em sua seleção de amostra. 

Espere resultados confiáveis e reprodutíveis com 

a abertura de meia-coluna controlada por um 

mecanismo de parada por clique de fácil manuseio 

pelo usuário. 

100 µm

Fatia fina de maçã capturada no EVO LS com o detector EPSE a 
20 kV e vapor de água em 100 Pa a -15 °C.

Imagem em pseudo-cor de Radiolaria não revestida a energia de 
assentamento de 1 keV, usando tecnologia de desaceleração de 
feixe. Amostra cortesia da Universidade de Cambridge.
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A tecnologia por trás do equipamento

Microscopia eletrônica ambiental

Ao evitar a desidratação, o EVO LS mantém a estrutura da fauna e da flora enquanto você estuda a interação 

da água com o material. Ao processar imagens da água líquida, o EVO LS mantém a temperatura do espécime 

acima do congelamento ao aumentar a pressão do vapor de água no microscópio para facilitar a condensação 

na amostra. Combine Coolstage com o controle altamente sensível de água e umidade do EVO LS e você irá 

alcançar imagens de ciências da vida impressionantes. É fácil mover entre vapor, líquido ou gelo usando o 

diagrama ativo de fase de água (como mostrado à direita) para controlar as condições de processamento de 

imagens. Você pode desempenhar tanto o processo de congelamento quanto de aquecimento no vácuo MEV, 

com o encaixe de estágio montado que pode ser controlado termicamente dentro da amplitude de -30 a 50 ºC.

10 µm

Gotículas de água por imagem processada sobre um cabo usando o detector EPSE a 25 kV e 690 Pa, vapor de água a 0,1 °C, no EVO LS.

Diagrama de fase para controlar condições de processamento de 
imagens

EVO Coolstage
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A tecnologia por trás do equipamento

Fonte de elétrons ZEISS EVO HD

Introduza a tecnologia de feixes de alta definição ao seu MEV para melhorar o contraste e resolução das imagens 

em baixas voltagens de aceleração. Eletrodos adicionais moldam a emissão do filamento para formar uma fonte 

virtual, exibindo um diâmetro de fonte reduzido e produzindo uma resolução significativamente mais alta. A fonte 

do EVO HD fornece também uma grande aumento de brilho. Trace o fator de melhora no brilho da fonte com o 

EVO HD em comparação com a tecnologia convencional de tungstênio e você verá um aumento em um fator 

de 100 em baixo kV. Além disso, você pode melhorar o desempenho da fonte do EVO HD ainda mais ao usar o 

detector HD BSE e a tecnologia polarização de estágio.

Tungstênio

Laboratório Convencional6
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Tipo de filamento Brilho relativo a 1 kV Diâmetro do emissor Diâmetro da fonte  

a 1 kV (µm) Figura 1: O filamento LaB6 na fonte HD (esboço azul), sobreposto 
no filamento convencional W (esboço cinza), ilustra que a tecno- 
logia HD resulta em um tamanho de ponto reduzido.

Figura 2: A melhora no brilho alcançada com a fonte HD é particu-
larmente forte em baixo kV. Um fator de 100 é alcançado a 1 keV.
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A tecnologia por trás do equipamento

Geometria de raios-x líder da classe para  

processamento analítico de Imagens

Ao fazer do acesso ao espécime uma prioridade de 

design, a ZEISS garantiu que você também alcance 

uma geometria ideal para EDS, WDS e EBSD. As 

lentes objetivas apresentam um perfil nítido que 

proporciona uma distância de trabalho de 8,5 mm 

ao manter um ângulo de inicialização de 35°. Você 

pode maximizar os níveis de sinal para análises e 

processamentos de imagens simultâneos, fornecendo 

flexibilidade e condições perfeitas de trabalho.

Geometria coplanar para EBSD

A geometria EVO de coluna e câmara cria um am-

biente otimizado para um detector EBSD. O detector 

EDS está posicionado diretamente acima e no mes-

mo plano que o detector EBSD. Ele é idealmente 

posicionado em um ângulo de inicialização de 35° 

para permitir coletas de dados simultâneos de 

ambos os sistemas. Você pode inclinar o estágio a 

70° para ficar de frente para a câmera EBSD ou 

encaixá-lo com um suporte de amostra pré-inclinado.

EasyVP

EasyVP melhora ambas as capacidades de facilidade 

de manuseio e de processamento de imagens. Ele 

permite que você mude sem dificuldades entre os 

modos de alto vácuo e de pressão variável, sem 

jamais precisar mudar as aberturas. OptiBeam, o 

software de controle de coluna, otimiza todas as 

condições de processamento de imagens entre os 

modos de alto vácuo e de pressão variável, de forma 

que imagens de alta resolução sejam facilmente 

capturadas, mesmo em modo VP. O EasyVP também 

introduz o alinhamento automático de abertura ao 

seu ambiente de trabalho diário. 

A geometria de câmara do EVO apresenta a menor distância 
analítica de trabalho de 8,5 mm.

20 mm
35°

8,5 mm

A câmara coplanar foi projetada com acessórios analíticos em 
mente e fornece a flexibilidade necessária para a combinação de 
técnicas analíticas como EDS, EBSD ou WDS. 

Detector EDS

20 mmCâmera EBSD
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Feito sob medida para as suas aplicações

Aplicações típicas, amostras típicas  Tarefa A série ZEISS EVO oferece

Automotivo Análises de rotina para garantir que os componentes de fabricação estejam  
de acordo com os requisitos de qualidade e durabilidade

• Escolha entre três opções de tamanho de câmara com o EVO MA  
(10, 15 e 25). Manuseie facilmente amostras pesando até 5 kg com 
uma altura de 210 mm e largura de 300 mm com o EVO MA 25. 

• Com o EVO MA, você se beneficia de um processamento de imagens 
inteligente e fluxos de trabalho automatizados, perfeitamente ade-
quados aos ambientes de controle de processo. O EVO MA cuidará 
das configurações ideais para o tipo da sua amostra e funcionará 
ininterruptamente com o mínimo de interação do usuário. 

• A tecnologia de variação de pressão é padrão, eliminando a neces-
sidade de revestimento de amostras. Isso melhora o rendimento, 
especialmente para aplicações não-condutoras focadas em amostras 
como polímeros ou têxteis.

• O EVO LS fornece capacidades ambientais completas para analisar 
a interação da água em tecidos, filmes polímeros e componentes 
plásticos.

Limpeza de fabricação Análise automatizada de partículas e identificação de morfologia e análises  
químicas para atender às normas padrão ISO 16232.

• Atualize o EVO 15 com o software SmartPI e detectores EDS e WDS. 

Caracterização de partículas desgastadas em sistemas lubrificados e partículas  
externas em alimentos e farmacêuticos.

Recursos naturais Mineralogia: Visualize a microestrutura das rochas. • Detector de elétrons de alta definição retroespalhados (HD BSD) em 
combinação com o detector ZEISS de catodoluminescência (CL).

• Microscopia correlativa com microscópios de luz ZEISS com luz 
polarizada.

Morfologia: visulalize a forma de cristalitos para identificar minerais. • Processamento de imagens SE em ambos os modos de alto vácuo  
e pressão variável.

Analise a composição química de minerais e rochas. • Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e espectroscopia dispersiva 
por comprimento de onda (WDS).
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Feito sob medida para as suas aplicações

Aplicações típicas, amostras típicas Tarefa As séries ZEISS EVO oferecem 

Ciência de materiais Investigue e desenvolva materiais: Análise de ambas as amostras condutoras  
e não condutivas.

• Escolha entre uma ampla gama de detectores adicionais de proces-
samento de imagens, incluindo sistemas EDS e WDS para análises 
analíticas dos seus materiais.

• Beneficie-se da análise no local de mecânicas de fratura usando a 
ampla gama de estágios de tensão compatíveis.

• Use a operação de pressão variável como padrão. 
• Combine o EVO com o detector HD BSE, tecnologia de polarização 

de estágio (stage biasing) e geometria coplanar EDS e EBSD para 
desempenhar análises de materiais. Com o EVO HD você captura 
imagens topográficas excepcionais em tensão particularmente baixas, 
fornecendo qualidade de imagem aproximando-se da tecnologia de 
emissão de campo.

• Com o EasyVP no EVO, mudar entre modos de operação de alto vácuo 
e de pressão variável é rápido e fácil para ambas as amostras conduto-
ras e não-condutoras.

• O EVO LS fornece capacidades ambientais completas para analisar a in-
teração da água em tecidos, filmes polímeros e componentes plásticos.

Forense Investigue evidências criminais: 
• Marcas de pino de disparo em cartuchos
• Marcas de rifle em projéteis
• Determinação de distância de disparo
• Análise de resíduos de arma de fogo
• Análise de tintas e vidros
• Análises de documentos impressos e escritos, incluindo falsificação  

de notas bancárias
• Falsificação de moeda
• Análise de tecidos
• Análise e comparação de cabelos e outras amostras humanas
• Toxicologia forense

• Escolha entre três opções de tamanho de câmara com o EVO MA – 
10, 15 e 25. Manuseie facilmente amostras pesando até 5 kg com 
uma altura de 210 mm e largura de 300 mm com o EVO MA 25. 

• Com o EVO LS você se beneficia de microscopia ambiental de elétrons  
e amostras de imagem em suas condições originais.

• Adquira imagens de alta resolução de um espécime a 10 nm  
oumenos, enquanto retém uma grande profundidade do campo.

• Software opcional SmartPI para análises não-destrutivas da formação 
elementar de partículas individuais ou sub-regiões do espécime. 

• Microscopia correlativa com tecnologia ZEISS de fluorescência óptica. 
• Comparação sub-estágio de projéteis para análise de cartucho de  

munição.

Botânica Fitopatologia: estude doenças vegetais causadas por condições ambientais  
ou patógenos como fungos, bactérias, nemátoides e plantas parasitas.
Capture imagens tanto da planta quanto do vetor da doença em condições  
ambientais MEV, em seus estados naturais.

• Microscopia eletrônica ambiental permitindo que espécimes sejam 
examinados em seu estado natural sob uma variedade de condições; 
o detalhe proporcionado pelas capacidades ambientais do EVO não 
tem paralelos.

Morfologia: estude a forma e estrutura de plantas.

Análise Micromorfológica: combina o estudo da estrutura com a conteúdo da  
microanálise; compreende a distribuição de moléculas e compostos dentro das 
plantas e sementes.

Estudos têxteis: uso de colheitas para produção têxtil como uma forma de maximizar 
os rendimentos e manipular microestruturas para benefício mecânico.
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Feito sob medida para as suas aplicações

Aplicações típicas, amostras típicas Tarefa As séries ZEISS EVO oferecem 

Zoologia Descreve novas espécies e compreende a história evolutiva dos organismos. • MEV ambiental verdadeiro, permitindo que espécimes sejam examina-
dos em seu estado natural sob uma variedade de condições.

• Caso sem recobrimento, o conjunto de aplicações de detectores de 
pressão variável no EVO LS, como os detectores VPSE, EPSE e BSE, 
oferecem processamento de imagens excepcional; enquanto os detec-
tores SE e BSE são ideais para espécimes revestidos sob condições de 
alto vácuo. O detector HD BSE é idealmente adequado para amostras 
sensíveis ao feixe devido ao baixo ruído e baixas correntes de sonda.

• A capacidade de capturar imagens sem revestimentos é agora um 
requisito essencial para aplicações de museus. O EVO LS oferece uma 
gama inigualável de detectores de elétrons para fornecer uma solução 
para qualquer espécime.

Examine tecidos moles em modo plenamente ambiental, hexametildissilazana 
(HMDS) desidratada ou tecido mole de espécimes secas ao ponto crítico (CPD).

Processe imagens de espécimes duros, como conchas de moluscos, crustáceos, 
insetos e cascos de tartarugas ou ossos de animais. 

Examine coleções de referência de museus. 

Microbiologia Revele e visualize estruturas nas ciências da vida de uma gama de técnicas de 
estudos morfológicos simples secos ao ponto crítico e materiais revestidos, exames 
de tecidos biológicos plenamente hidratados em modo Cryo ou Ambiental, para 
microscopia eletrônica de varredura por transmissão (STEM).

• Técnicas Cryo – O MEV Cryo é um método padrão de exame de espé-
cimes sólidos e líquidos ao processar suas imagens em temperaturas 
próximas às do nitrogênio líquido. 

• Processamento de imagens ambiental – Espécimes podem ser 
examinados em seu estado natural de hidratação. O uso de técnicas 
ambientais para controlar com precisão a pressão do vapor de água  
na câmara do espécime e a temperatura da amostra permite que 
amostras, como fungos e bactérias, sejam examinados em vários 
estados de umidade.

• Microscopia eletrônica de varredura por transmissão (STEM) – É uma 
alternativa eficiente para o uso de um microscópio eletrônico de trans-
missão dedicada (MET) para simples visualização. Montar um detector 
STEM no EVO é um método rápido e conveniente para examinar uma 
ampla variedade de espécimes, apropriado para o processamento de 
imagens no MET. 
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Imagem BSD de minério de ouro-cobre africano a 15 kV. Minerais 
de interesse incluem monazítico, cobre nativo e elétrico. 

ZEISS EVO no trabalho

Imagem BSD de minério de ouro-cobre africano a 15 kV. Níveis 
cinza mostram o crescimento do cristal e contraste de número 
atômico ao longo da amostra.

Dada a sua persistente luminescência, o processamento de ima-
gens CL na presença de carbonatos é geralmente desafiador. Essa 
imagem de uma fina seção de arenito foi processada com um 
detector ZEISS IndigoCL a 15 kV, que é projetado para fornecer 
processamento de imagens CL sem artefatos sob tais circunstâncias.

Deslize geológico do arenito capturado com o acessório de 
polaridade cruzada no suporte da câmera. O processamento de 
imagens de polaridade cruzada destaca os grãos de interesse para 
facilidade de navegação.

Recursos naturais

1 mm200 µm

10 µm100 µm
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Óxido ferroso capturado usando o EVO HD com o detector SE a  
3 kV. O crescimento e morfologia dos cristais e características da 
superfície são melhor capturados em baixo kV.

ZEISS EVO no trabalho

Uma imagem composicional de uma fratura de cerâmica a 20 kV e 
em ar 40 Pa, com o detector HD BSE.

Um circuito integrado de semicondutores (IC) com imagens proces-
sadas usando o detector HD BSE a 3 kV com desaceleração de 
feixe (energia de assentamento de 1 keV). A inspeção de um IC em 
pontos diferentes durante o processo de manufatura é um aspecto 
importante da qualidade e do desenvolvimento de processos.

Papel de impressora capturado a 20 kV e em ar 40 Pa, com o 
detector HD BSE. A análise de papel é desempenhada na indústria 
para controlar a qualidade desses produtos.

Pesquisa de materiais

10 µm 50 µm

10 µm 50 µm
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Amostra de metal fraturado com imagens processadas usando o 
detector HD BSE a 5 kV com desaceleração de feixe (energia de 
assentamento de 600 keV) demonstrando capacidades topográficas.

Imagem BSE (esquerda), mapa EDX (centro) e imagens sobrepostas 
(direita) de um conector de beirada PCB/contato de ouro com 
imagem processada a 20 kV com um campo de visão de 2,5 mm. 

Imagem mesclada de elétrons secundários e retro espalhados 
usando o EVO HD a 20 kV mostrando o desgaste na superfície de 
um rolamento esférico.

ZEISS EVO no trabalho

Imagens de um microscópio de luz e eletrônico podem ser sobre-
postas usando CAPA (análises correlativa de partículas) e informa-
ção sobre a composição elementar ser coletadas usando o sistema 
EDS.

Limpeza de fabricação e automotiva

100 µm

50 µm50 µm

1 mm
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Imagem BSD de um filamento de bulbo de lâmpada quebrado 
a 20 kV.

Imagem SE de marcas de batom em tecido a 20 kV.

ZEISS EVO no trabalho

Forense

Imagem BSD de partícula de resíduos de tiros (GSR) a 20 kV. 

Cortesia de I. Tough, Robert Gordon University, Aberdeen, UK.

Imagem BSD de pólen em tecido a uma pressão de 58 Pa em 

vapor de água a 20 kV.
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ZEISS EVO no trabalho

Botânica

100µm

Imagem EPSE ilustrando processamento de imagens ambiental  
durante investigações fitopatológicas de correntes de bolor na 
superfície de uma folha, capturada a 568 Pa de vapor de água 
usando o Coolstage.

Grãos de pólen aderindo ao estigma durante a polinização de 
uma hebe, uma planta dos evergreens. Imagem processada  
usando EVO HD com o detector VPSE G3 em modo de pressão  
variável usando o modo de profundidade OptiBeam.

Imagem BSD de cabelos em uma folha de urtiga capturada em 
modo de pressão variável usando a opção Coolstage para manter 
a hidratação.

A estrutura complexa da superfície de uma folha de alecrim  
visualizada com o detector VPSE G3 a 20 kV em modo plenamente 
ambiental com introdução de vapor de água e Coolstage.

20 µm

20 µm

100 µm

100 µm
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ZEISS EVO no trabalho

Escala de uma asa de borboleta (Pieris brassicae) com imagem 
processada usando um EVO HD a 5 kV.

Imagem BSD de um briozoário (ou ‘animal do musgo’) a 20 kV em 
pressão variável de 20 Pa.

Imagem de uma seção do intestino com a fronteira da microvilosi-
dade claramente visível, com o detector EVO STEM a 20 kV.

Imagem BSD da estrutura de um osso equino a 20 kV em modo de 
pressão variável. Copyright A. Boyde, Queen Mary University of 
London, UK.

Zoologia

20 µm2 µm

100 µm200 nm
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ZEISS EVO no trabalho

Imagem BSD dos esporos de um licopódio, processada a 30 kV em 
modo de pressão variável. Cortesia de I. Tough, Robert Gordon 
University, Aberdeen, UK.

Imagem de alta ampliação de células de um rotavírus capturada 
com o detector STEM a 30 kV.

Imagem de alta ampliação de dois bacteriófagos mostrando suas 
marcas características da cabeça e cauda hexagonais. Capturada 
com o detector STEM a 20 kV, com um campo de visão de 1,5 μm.

Células do sangue de píton com imagens processadas com o 
detector EVO STEM a 20 kV.

Microbiologia

100 nm 10 µm

2 µm 200 nm
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ZEISS EVO: A sua escolha flexível de componentes

Atualize o EVO com suportes de amostras, detectores e opções de software adicional:

Opções de fonte de elétron Benefícios oferecidos

EVO HD A brilhante fonte de elétron fornece imagens de alto contraste e resolução em baixas energias de descarregamento.

LaB6 Ciclo de vida estendido de filamentos e correntes de sonda estáveis. Ideal para analíticas

Tungstênio A tecnologia de fonte econômica, fácil de mudar, fornece correntes altas de sonda

Opções de detectores incluem Benefícios oferecidos

Microscópios de câmara & downscope Veja sua amostra na câmara com uma câmera CCD. Disponível com capacidade imagem na imagem

EDS & WDS Desempenhe análises elementares em raios-x da sua amostra

CL Produza imagens de alta resolução de materiais luminescentes. Escolha o detector ZEISS IndigoCL para imagens catodoluminescentes livres de artefatos em altas velocidades 
de varredura na presença de carbonatos

STEM Observe amostras de seções finas em modo de transmissão

EBSD Analise as propriedades cristalográficas da sua amostra

SE Visualize detalhes da superfície em modos de operação de alto vácuo

VPSE Visualize detalhes reais da superfície em modos de operação de pressão variável

EPSE Obtenha imagens excepcionais em pressões de vapor de água estendidas

HD BSD Processe imagens com perfeição em ambas as tensões alta e baixa com grande detalhamento de superfície. Melhora ainda mais o detalhamento topográfico usando o 
modo de sombra, graças ao design de quinto segmento
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ZEISS EVO: A sua escolha flexível de componentes

Opções de software e hardware incluem Benefícios oferecidos

Acessório de polarização cruzada Imageamento de seções finas de amostras geológicas

SmartBrowse Navegação de imagens contextualizada com múltiplos detectores de sobreposição

Shuttle & Find Microscopia correlativa para microscopios de luz e eletrônicos

CAPA Análise correlativa de partículas entre seu microscópio de luz ZEISS e microscópio eletrônico de varredura EVO.

Em conformidade com o padrão ISO 16232

SmartStitch Costure automaticamente as imagens adquiridas juntas para formar um micrográfico de toda a sua amostra

ATLAS Adquira imagens incrivelmente amplas (32mil x 32mil pixels)

Navegação de imagem Navegue rapidamente para áreas de interesse em sua amostra usando uma imagem de um dispositivo separado, como uma câmera digital

Processamento de imagem inteligente Adquire imagens para aplicações de rotina automaticamente

SmartPI (Investigador de partículas) Detecta, investiga e caracteriza automaticamente partículas de interesse em sua amostra. Particularmente útil para limpeza industrial

BeamSleeve Melhore o processamento de imagens em modos de pressão variável e melhore a precisão da análise EDS ao reduzir
o espalhamento do feixe causada pelo gás de compensação de carga na câmara

Estágio de comparação balística Compare projéteis ou cartuchos de munição facilmente com o estágio especialista forense da ZEISS

Desaceleração de feixe Use a tecnologia de desaceleração de feixe para imagens topográficas de amostras sensíveis ao feixe

Correção de deriva Correção para desvio sistemático da imagem ao aumentar a resolução
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Design flexível de câmara

Uma escolha de três tamanhos diferentes de câmara permite a seleção da solução ideal para suas necessidades de 

aplicação: 

ZEISS EVO 10

Embora equipada com uma câmara compacta, o EVO 10 desafia as expectativas ao oferecer o maior curso X-Y 

e a melhor repetibilidade da classe. É ideal para aplicações de alto rendimento como análises de partículas e 

resíduos de arma de fogo (GSR).

ZEISS EVO 15

Tendo as portas EDS e WDS como padrão, o EVO 15 demonstra perfeitamente o conceito de total flexibilidade da 

gama EVO. A câmara do EVO 15 se sobressai em aplicações analíticas. Alcance resultados ótimos com uma única 

configuração de câmara, usando a geometria coplanar do feixe de elétrons, o detector EDS, câmara EBSD e a 

direção de inclinação de amostra. 

ZEISS EVO 25

Maior da série, a câmara do EVO 25 é feita sob medida para aplicações usando os maiores espécimes. De fato, 

o EVO 25 pode acomodar amostras usando até um máximo de diâmetro de espécime de 300 mm e uma altura 

máxima de 210 mm.

Design flexível de estágio

O design flexível de estágio permite adicionar ou remover espaçadores e até mesmo remover a inclinação z e 

rotacionar o módulo, para oferecer um movimento x-y completo de toda a plataforma de base. 

Amplie as suas possibilidades

O estágio EVO oferece rolamentos de capacidades para grande 

peso, independentemente do tipo de câmara.

O conceito de câmara do EVO é baseado na máxima flexibilidade e 

oferece câmaras altas para permitir espécimes grandes de até 210 mm. 

Estágio Cartesiano ZEISS EVO

ZEISS EVO 10 ZEISS EVO 15 ZEISS EVO 25
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Processamento de imagem inteligente

Para aplicações de rotina em que imagens são 

adquiridas diariamente usando configurações 

repetitivas, o Processamento de Imagem Inteligente 

aumenta drasticamente a produtividade. Use um 

assistente simples para selecionar regiões, amplia-

ções e detectores para adquirir imagens da sua 

amostras automaticamente. Reproduza condições 

de processamento de imagens de um stub a outro 

para resultados reprodutíveis com o clique de um 

botão. Conte com um processamento de aquisição 

de imagens autônomo de alta qualidade, equivalen-

te ao manuseio de um usuário experiente obtendo 

imagens manualmente. O Processamento de Ima-

gem Inteligente é compatível com todos os suportes 

de amostra padrão da ZEISS, com SmartBrowse 

e Navegação de Imagem para visualização em 

contexto offline.

Amplie as suas possibilidades
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SmartBrowse 

Use o SmartBrowse, sua ferramenta de imagem 

contextual usada após a aquisição de imagem, para 

apresentar imagens obtidas com múltiplos detectores 

em diferentes ampliações em uma única imagem 

interativa. Com esse software patenteado da ZEISS, 

você irá compreender completamente suas imagens 

em contexto com as outras, tanto em termos de 

espaço quanto de parâmetros de imagem. Com o 

SmartBrowse você poderá utilizar uma fotografia ou 

imagem ótica da sua amostra para navegação dos 

seus micrográficos capturados. O SmartBrowse 

indica quando informações adicionais de imagem 

de múltiplos tipos de detectores estão disponíveis 

para um campo selecionado. A informação comple-

mentar produzida por múltiplos detectores no mes-

mo campo forma um conjunto único e abrangente 

de camadas de dados. O SmartBrowse é particular-

mente útil para aplicações que requerem que infor-

mações contextuais sejam inclusas em investigações. 

Nas geociências, a associação dos minerais e a 

localização e textura das rochas são importantes 

para a compreensão da paisagem geológica. O 

SmartBrowse facilita a observação das nanoestru-

turas em seu ambiente macro, com facilidade 

de navegação entre os mundo microscópico e 

macroscópico. Em aplicações de inspeção de 

falhas, os mecanismos de origem, tamanho e 

propagação de fraturas fornecem informações 

vitais para entender o processo de falha. O 

SmartBrowse permite juntar os dados de diversas 

escalas de tamanho, permitindo a identificação 

correta de mecanismos de falha. 

Amplie as suas possibilidades

Clique aqui para ver este vídeo no YouTube
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Análise de partículas

Da limpeza na fabricação à produção de aço, as so-

luções em análise de partículas da ZEISS automati-

zam seu fluxo de trabalho para uma reprodutibilida-

de maior.

SmartPI

O SmartPI (Smart Particle Investigator) é uma pode-

rosa ferramenta de análise de partículas para seu mi-

croscópio eletrônico de varredura da ZEISS. Detecta, 

investiga e caracteriza automaticamente partículas 

de interesse em sua amostra. Os plug-ins específicos 

para aplicações propiciam métodos pré-construídos 

e modelos de relatório feitos sob medida especifica-

mente para a indústria em que você trabalha.

Amplie as suas possibilidades

O SmartPI está de acordo com o padrão ISO 16232.

Imagem do SmartPI Image Analysis, exibindo partículas de diferen-
tes tamanhos. Os tamanhos diferentes são definidos por uma cor 
exclusiva
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Navegação de imagem

É fácil se localizar em grandes amostras com a Nave-

gação de Imagem. Importe imagens coloridas de  

câmeras digitais, microscópios óticos e muitas outras 

fontes para processar imagens de área de interesse 

previamente observadas externamente sem o MEV. 

O SmartSEM, sua interface de usuário do MEV,  

integra uma ferramenta inteligente para navegação 

de imagem, permitindo carregar, exibir e usar uma  

visão macro da amostra para a navegação de áreas 

amplas. Simplesmente clique em uma característica 

na imagem de navegação e essa área de interesse 

no espécime será posicionada no centro do campo 

de visão do MEV. 

Importe imagens de uma grande variedade de fontes:

• Imagens MEV ao vivo ou armazenadas

• Câmera digital, webcam ou celulares com câmera

• Microscópios de luz

• Pacotes CAD

Amplie as suas possibilidades

Imagem de polarização cruzada de um arenito Corrie da Escócia, 
Reino Unido, montada em um deslize geológico. A imagem de 
polarização cruzada (acima) é usada para navegar o feixe do 
MEV para a área de interesse. A imagem da área pode ser então 
processada no MEV usando o detector BSE (abaixo). Espécime 
cortesia do Museu de História Natural, Londres. 

O suporte de câmera para navegação de imagem (acima) pode 
ser equipado com o acessório de polarização cruzada (abaixo). 
Um exemplo de aplicação é mostrado à direita.

1 mm

10 mm
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Amplie as suas possibilidades

Imagem BSE da mesma região de interesse: a microestrutura é 
claramente visível

Imagem de uma amostra ADI feita com um microscópio de luz; 
Ampliação: 400:1 

Microscopia correlativa com Shuttle & Find

O módulo de software Shuttle & Find possibilita um 

fluxo de trabalho produtivo fácil de usar entre seu 

microscópio de luz e seu microscópio eletrônico. 

Combine as técnicas de contraste óptico de seu 

microscópio de luz com os métodos analíticos de 

seu microscópio eletrônico. Descubra informações 

sobre a estrutura, a função e a composição química 

de sua amostra.

Como funciona

Usando um porta amostras especial com três marca-

dores fiduciais, uma coordenada do sistema é calibra-

da semiautomaticamente dentro de segundos usando 

o software Shuttle & Find. Use o microscópio de luz 

para capturar regiões interessantes de sua amostra. 

Então, realoque uma região de interesse no micros-

cópio eletrônico com resolução significativamente 

aumentada e também desempenhe análises químicas 

usando os sistemas opcionais de microanálise por 

raios-x. Examine sua amostra mais extensamente. 

Atinja resultados reproduzíveis. 

50 µm50 µm
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Amplie as Suas Possibilidades

BeamSleeve

A tecnologia opcional BeamSleeve permite a extensão da vantagem de bombeamento através da lente (TTL) para 

maximizar o isolamento da sonda de elétrons do gás de compensação de carga na câmara do espécime. Compri-

mento de caminho de feixe no gás (BGPL) é a distância na qual o feixe de elétrons e a câmara de gás interagem. 

O BeamSleeve minimiza o BGPL para produzir um processamento de imagens da mais alta qualidade e análises 

raios-x. Todos os microscópios na série EVO oferecem BGPL de 1 mm. Combine o BeamSleeve com qualquer 

detector EVO e ele o recompensará com precisão aumentada em condições EDS e imagens brilhantes em baixas 

tensões. Em modo de pressão variável, a disseminação de feixes é causada pela colisão de elétrons com moléculas 

de gás na câmara. Elétrons espalhados contribuem para o sinal EDS de imagem de fundo e, assim, obscurece  

características de interesse. Neste exemplo, a linha de alumínio de um espectro de raios-x (retirada de uma 

seção transversal da camada de pintura de uma peça de carro) é mostrada com o BeamSleeve (linha azul) e sem 

o BeamSleeve (linha vermelha). Os flocos de alumínio na parte superior da camada de tinta apenas podem ser 

detectados quando o sinal de imagem de fundo causado pela disseminação de feixes é reduzido pelo BeamSleeve. O design do “bombeamento através da lente (TTL)” nos microscópios 
EVO mostrado em conjunto com o BeamSleeve.

Digitalização rápida através de uma seção transversal da camada de tinta de uma peça de carro, com e sem o BeamSleeve.

O sinal de raios-x sem o BeamSleeve 
não mostra qualquer detalhe discernível

O sinal de raios-x com o BeamSleeve 
mostra detalhes refinados dos flocos 
da tinta de alumínio.

Bombeamento Bombeamento

BeamSleeve

BGPL de 1 mm

Analítico 
WD 
de 8,5 mm
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Caracterize completamente partículas residuais. 

Com a análise de partículas correlativa da ZEISS, 

pode-se reposicionar e analisar partículas reflexivas 

pré-selecionadas, usando microscopia eletrônica e 

EDS em um processo completamente automatizado. 

O Analisador de Partículas Correlativa documenta 

automaticamente os resultados de ambas as análises 

microscópicas de luz e elétrons; você recebe um 

relatório informativo combinado com o apertar 

de um botão.

Amplie as suas possibilidades

Assim como um usuário experiente, você pode 

inspecionar os resultados das análises microscópicas 

de luz e elétrons combinadas em uma tela interativa 

de visão geral. Reposicione partículas com o toque 

de um botão, inicie automaticamente uma nova 

análise EDX ou gere um relatório automaticamente. 

Com o Analisador de Partículas Correlativa, seus  

resultados estarão disponíveis até dez vezes mais  

rápido que ao se conduzir uma análise primeiramente 

em um microscópio de luz e subsequentemente em 

um microscópio eletrônico. Você pode focar siste-

maticamente em potenciais partículas críticas de pro-

cesso. A caracterização complementar de ambos os 

mundos microscópicos fornece a você uma segu-

rança adicional.

Análise de Partículas Correlativa: Mais conhecimento maior qualidade

Identifica e caracteriza sistematicamente partículas críticas de processo. O Analisador de Partículas Correlativa combina seus dados de microscopia de luz e eletrônica.

Imagem de uma partícula metálica a partir de um microscópio 
de luz

Imagem da mesma partícula metálica a partir de um microscópio 
eletrônico

Sobreposição de imagens de ambos os sistemas; composição de 
elemento químico via análise EDX; sobreposição gráfica EDX 
preparada com o software Bruker Esprit

100 µm 100 µm 100 µm
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Especificações técnicas

ZEISS EVO MA10 
ZEISS EVO LS10

ZEISS EVO MA15 
ZEISS EVO LS15

ZEISS EVO MA25
ZEISS EVO LS25

Resolução 1,9 nm, 2 nm, 3 nm   @ 30 kV SE com HD, LaB6, W

3 nm, 3,49 nm            @ 30 kV SE VP modo HD, W

10 nm, 15 nm           @ 30 kV 1 nA com HD, LaB6 

5 nm, 10 nm             @ 3 kV SE com HD, W

8 nm, 15 nm, 20 nm @ 1 kV SE com HD, LaB6, W

6 nm                         @ 3 kV com desaceleração de feixe

Tensão de aceleração 0,2 a 30 kV

Corrente de sonda 0,5 pA a 5 μA

Ampliação < 7 – 1.000.000x < 5 – 1.000.000x < 5 – 1.000.000x

Campo de Visão 6 mm em Distância de trabalho analítica (AWD)

Análise de raios-x 8,5 mm AWD e ângulo de inicialização de 35°

OptiBeam(1) Modos Resolução(3), Profundidade(3), Análise(3), Campo, Fisheye(2)

Intervalo de Pressão 10 – 400 Pa (configuração MA)(4)

10 – 3000 Pa (configuração LS)

Detectores Disponíveis ETSE – Detector de Elétrons Secundários Everhart-Thornley (fornecido como padrão) CCD – Dispositivo de Carga  
acoplada para espectroscopia 
RamanHD BSD – Detector de elétrons de alta Definição retroespalhado  

(diodo de 5 segmentos). 

VPSE – Detector de Elétrons Secundários de Pressão Variável

EPSE – Detector de Elétrons Secundários de Pressão Estendida

SCD – Detector Corrente da Amostra

STEM – Detector de Microscopia Eletrônica de Transmissão de Varredura

CL – Detector Catodoluminescente

EDS – Espectrômetro Dispersivo de Energia

WDS – Espectrômetro Dispersivo de Comprimento de Onda

EBSD – Detector de Difração de Elétrons Retroespalhados
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Especificações técnicas

(1) OptiBeam – controle ativo de coluna para melhor resolução, melhor profundidade de campo ou melhor campo de visão
(2) atualização opcional
(3) disponível em HV e VP (até 133 Pa) para modelos EVO HD
(4) com atualização opcional TTL
(5) SmartSEM – Controle MEV de quinta geração Interface Gráfica do Usuário

Dimensões de Câmara 310 mm (Ø) x 220 mm (h) 365 mm (Ø) x 275 mm (h) 420 mm (Ø) x 330 mm (h)

5-Eixos Motorizados  
Estágio do Espécime

Controle de estágio por mouse ou joystick opcional e painel de controle X = 80 mm, Y = 100 mm,
Z = 35 mm, T = -10° a 90º,
R = 360º (contínuo)

X = 125 mm, Y = 125 mm,
Z = 60 mm, T = -10° a 90º,
R = 360º (contínuo)

X = 130 mm, Y = 130 mm,
Z = 60 mm, T = -10° a 90º,
R = 360º (contínuo)

Altura Máxima da 
Amostra

100 mm 145 mm 210 mm

Atualizações  
asseguradas no 
futuro(2)

BeamSleeve, Pressão Estendida,  
Gás VP vapor de água

Armazenagem de 
Frames de Imagem

3072 x 2304 pixels, aquisição de sinal por integração e média

Controle do sistema SmartSEM(5) GUI operado por mouse ou teclado

Painel de controle de hardware com controles rotativos para resposta manual 
aumentada e controle mais intuitivo durante o processamento de imagens

Características de facilidade de uso – auto saturação, autoalinhamento,  
seleção de amostra & processamento de imagens automatizados

Sistema operacional multilíngue Windows® 7

Requisitos de  
Utilitários

100 – 240 V, 50 ou 60 Hz monofásico, sem necessidade de resfriamento  
de água
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Como o sistema de microscopia da ZEISS é uma das suas ferramentas mais importantes, certificamo-nos de que 

está sempre pronto para funcionar. Além disso, garantimos que você utilizará todas as opções para tirar  

o máximo proveito do seu microscópio. Você pode escolher entre uma gama de produtos de assistência, cada 

um dos quais fornecido por especialistas da ZEISS altamente qualificados, que o apoiarão após a aquisição 

do sistema. O nosso objetivo consiste em possibilitar a experiência daqueles momentos especiais que inspiram 

o seu trabalho.

Reparar. Assistir. Otimizar.

Tire o máximo proveito do tempo de atividade do seu microscópio. O ZEISS Protect Acordos de Serviço lhe 

permite prever um orçamento para custos de funcionamento, reduzindo os tempos de inatividade dispendiosos 

e permitindo a obtenção dos melhores resultados através de um melhor desempenho do seu sistema. Escolha 

entre os acordos de serviço concebidos para lhe proporcionar uma gama de níveis de controle e opções. 

Trabalharemos com você para selecionar o Protect Acordos de Serviço mais adaptado às necessidades do seu 

sistema e requisitos de utilização, de acordo com as práticas padrão da sua organização. 

Nosso serviço personalizado também oferece vantagens distintas. O pessoal de assistência da ZEISS irá 

analisar qualquer problema que surja e resolvê-lo – quer via software de manutenção remota ou no local.

Melhore o seu sistema de microscópio.

O seu sistema de microscópio da ZEISS é concebido para uma variedade de atualizações; as interfaces abertas 

permitem a você manter sempre um elevado nível tecnológico. Como resultado, você irá trabalhar agora de forma 

mais eficiente, alargando simultaneamente a longevidade produtiva do seu microscópio à medida que vão 

surgindo novas possibilidades de atualizações.

Tire proveito do melhor desempenho do seu sistema de  
microscópio com serviços da ZEISS – agora e futuramente.

Conte com uma assistência no verdadeiro sentido da palavra

>> www.zeiss.com/microservice
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The moment "I think" becomes "I know".
This is the moment we work for.
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Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Alemanha 
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/evo-mat
www.zeiss.com/evo-ls

http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
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