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Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Numune Kabul Kriterleri

Müşteri numune gönderirken SEM Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte,
aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde
İSTE-BTM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

1. SEM analiz başvurusu için gerekli planlamaların yapılması sebebi ile en az 2 gün önceden başvuru
yapılması, Numune Kabul Birimi aracılığıyla SEM Görüntüleme Birimi ile temasa geçilmesi gerekir.

2. SEM analizleri numune sahibi eşliğinde önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul
edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saati size bildirilecektir.

3. SEM görüntüsü alınacak numuneler nemli olmayan ya da sulu olmayan katı numuneler olmalıdır. Teknik
nedenlerden dolayı; kuru olmayan numunelerden SEM görüntüsü alınamaz.

4. Analiz için gönderilecek numuneler toz veya katı blok halinde olabilir. Numune miktarı, toz numuneler
için gözle görülür olması yeterlidir. Katı numunelerin boyutları 10 mm’yi geçmemelidir (Özel hallerde
lütfen Numune Kabul Birimi ile iletişime geçiniz).

5. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den
başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Sonuç Raporunda sadece numune kodları
belirtilecektir.

6. Numune iletken değilse (direnci 10-10 ohm’dan büyükse), taramalı elektron mikroskobu ile çalışırken bazı
problemler ortaya çıkacaktır. Bu tür numunelerin kaplanması gerekmektedir. Fakat kaplama yapılması,
numuneye verdiği kontrastlığa bağlı olarak yaklaşık 20-50 nm büyüklüğünün altındaki yapıların
görülmesini engelleyebilmektedir.

7. Kaplama yapılması, EDS analizinin malzeme içeriğinden farklı çıkmasına neden olur.
8. Numunede görmek istenilen şekillerin boyutları 20-50 nm’nin altındaysa ve numune yalıtkan ya da düşük

iletkenliğe sahipse, numuneye düşük vakum ortamında bakılmalıdır. Fakat düşük vakum düşük
çözünürlüğe neden olmaktadır. Eğer numune iletkense ya da kaplama yapılacaksa, numunenin yüksek
vakum altında incelenmesi daha yararlı olacaktır.

9. EBSD ölçümü alınacak numunelerin boyutları 5 kuruş madeni para boyutunda olmalıdır ve analiz
sonuçlarının iyi çıkması için numune yüzeyinin çok iyi parlatılmış olması gerekmektedir.

10. 1 set Numune kaplama 5 kuruş madeni para boyutunda 1-6 adet numune’den oluşmaktadır. (Farklı
Boyutlardaki numuneler için lütfen Numune Kabul Birimi ile iletişime geçiniz)

11. Birden fazla numunenin aynı anda vakuma alınıp incelenmesi için, numune boyutlarının birbirleriyle fark
yaratmayacak şekilde olması gerekmektedir. Farklı boyutlardaki numuneler, ayrı ayrı vakum odasına
yüklenip analiz edileceğinden zaman kaybına yol açmaktadır.

12. Numunelerden elde edilen görüntüler CD içerisinde deney raporuyla beraber verilir. İSTE-BTM verdiği
analiz çıktısı SEM görüntülerinden sorumludur, oynanmış görüntülerden sorumlu tutulamaz.

13. SEM başvurularında “SEM Numune Kabul Kriterleri” okunduktan sonra “SEM Analiz İstek Formu”
eksiksiz olarak doldurulup İSTE-BTM Numune Kabul Birimine müracaat edilecektir.


