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1. Om den här bruksanvisningen

Den här bruksanvisningen är en del av Laddningskompensator.

Läs instruktionerna noga. Förvara bruksanvisningen i närheten av Laddningskompensator och 
överlämna den till nästa ägare av FESEM som Laddningskompensator är inbyggd i. 
Den här bruksanvisningen vänder sig till användare som har utbildats av en auktoriserad ZEISS-
servicerepresentant om hur FESEM, som Laddningskompensator är inbyggd i, används. 
Operatören får inte avvika från instruktionerna i detta dokument.

VIKTIGT
Mer information om FESEM finns i respektive bruksanvisning.

Säkerhets-
föreskrifter

Säkerhetsföreskrifterna i den här bruksanvisningen följer ett system med risknivåer, som definie-
ras enligt följande:

FARA
Denna säkerhetssymbol och detta signalord anger en överhängande farlig situation.
Om varningen ignoreras leder det till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING
Denna säkerhetssymbol och detta signalord anger en eventuellt farlig situation.
Om varningen ignoreras kan det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

SE UPP
Denna säkerhetssymbol och detta signalord anger en eventuellt farlig situation.
Om varningen ignoreras kan det leda till mindre eller måttliga personskador.

SE UPP
När detta signalord används utan säkerhetssymbol indikerar det en eventuellt farlig situ-
ation.
Om denna varning ignoreras kan det leda till materialskador.

Dessutom kan följande typ av information finnas:

VIKTIGT
Den här symbolen och det här signalordet anger viktig och praktisk information.
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Typografiska 
konventioner

För beskrivning av programvara används följande typografiska konventioner:

1.1. Förklaring av begrepp

Följande begrepp används i den här bruksanvisningen:

Typografi Innebörd

Tryck på <ENTER>. Tryck på ENTER-tangenten på tangentbordet.

Tryck på <key1, key2> Tryck först på tangent 1 och därefter 
på tangent 2 på tangentbordet.

Tryck på <Ctrl + Alt + Del>. Tryck samtidigt ner CTRL-tangenten, ALT-tang-
enten och DEL-tangenten på tangentbordet.

Klicka på högspänningsikonen.

Välj Aperture size i rullgardinslistan.

Ikoner, knappar och menyer skrivs med fet stil.

Välj Aperture size 30 µm.

Ställ in FIB Fil V Target på noll.

Värdena som ska väljas skrivs med kursiv stil.

Text Innebörd

Klicka ... Tryck på vänster musknapp.

Högerklicka ... Tryck på höger musknapp.

Dubbelklicka .... Tryck två gånger på vänster musknapp.

Laddningskompensator Ett pneumatiskt drivet gasinsprutningssystem som används för 
laddningsneutralisering

Laddningskompensator med 
inbyggd rengöring-funktion

Ett pneumatiskt drivet gasinsprutningssystem som används för 
laddningsneutralisering och provrengöring

FESEM Svepelektronmikroskop för fältemission

inbyggd rengöring Metod för att minska kolvätekontamineringen på det insatta provet.
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2. Säkerhet 

2.1. Avsedd användning

Laddningskompensator är ett gasinsprutningssystem för svepelektronmikroskop för fältemission 
(FESEM) i GeminiSEM-serien.

Laddningskompensator finns i två versioner:
• Laddningskompensator: 

Förhindrar uppladdning av icke ledande prover genom emittering av ett lokalt flöde av kväv-
gas på det intressanta området.

• Laddningskompensator med inbyggd rengöring-funktion: 
Laddningskompensation och provrengöring genom att injicera ett lokalt flöde av kvävgas på 
det intressanta området.

Provet är alltid placerat i den evakuerade provkammaren i FESEM.
Det kan vara farligt att använda Laddningskompensator för andra syften och det är därför förbju-
det.

2.2. Försiktighetsåtgärder och felaktig användning

SE UPP
Risk för materialskador på grund av felaktig användning av Laddningskompensator eller 
FESEM.
Läs användardokumentationen noga. Använd inte Laddningskompensator förrän du har 
läst och förstått bruksanvisningen.
Läs all användardokumentation som medföljer FESEM. 

VIKTIGT
Underhåll, service och reparationer som inte beskrivs i denna bruksanvisning måste utfö-
ras av auktoriserade ZEISS-servicetekniker. 
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2.3. Säkerhetssammanfattning

2.3.1. Risker relaterade till personskador

Servicearbeten

FARA
Livsfara: Farlig spänning inuti FESEM. 
Endast servicetekniker som har utbildats och auktoriserats av ZEISS får utföra 
service på FESEM.

Drift

SE UPP
Klämrisk
Laddningskompensator drivs med pneumatik. 
Stick inte in handen i rörelseområdet när Laddningskompensator sätts in eller dras tillba-
ka.

SE UPP
Kvävningsrisk på grund av syrebrist eftersom provkammaren ventileras med kvävgas. In-
andning av kvävgas kan leda till medvetslöshet.
Håll kammardörren öppen så kort tid som möjligt under provbyte.
Undvik att andas in luft från provkammaren.
Kontrollera att ventilationen är tillräcklig runt FESEM.

VIKTIGT
För riskerna med kvävgasinstallationer och tillhörande säkerhetsföreskrifter, 
se den aktuella versionen av IGC Doc 44/09/E: Hazards of inert gases, publicerad 
av EIGA (European Industrial Gases Association) som finns på EIGA:s hemsida 
www.eiga.org.
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Inbyggd
rengörings-
funktion

Var särskilt försiktig när syrgas hanteras:

SE UPP
Brandrisk pga. syrgas
Material som inte antänds i luft kan reagera kraftigt eller plötsligt börja brinna i syrgasberi-
kad luft.
Led inte in syrgas som inte används i slutna rum.
Olja och fett (även salvor, gel och desinfektionsmedel) kan reagera explosivt vid kontakt 
med syrgas.
Endast behörig personal får hantera syrgas.
Rök inte när syrgas hanteras. Använd inte antändningskällor eller öppen eld.

VIKTIGT
Endast servicetekniker med specialutbildning får installera inbyggd rengöring-funktio-
nen.

VIKTIGT
För riskerna med syrgasinstallationer och tillhörande säkerhetsföreskrifter, se den aktu-
ella versionen av IGC Doc 04/09/E: Fire hazards of oxygen, publicerad av EIGA (European 
Industrial Gases Association) som finns på EIGA:s hemsida 
www.eiga.org.

Gastuber Observera följande när gastuber hanteras:

SE UPP
Risk för personskador eller materialskador på grund av gastubernas höga interna tryck.
Observera alla säkerhetsetiketter på gastuberna och alla säkerhetsanvisningar från 
gastubstillverkaren.

VIKTIGT
Följ gällande bestämmelser för hantering av syrgastuber i det aktuella landet.
ZEISS rekommenderar att personalen utbildas, t.ex. av gastubsleverantören.
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Kemikalier Vissa kemikalier används för underhåll.

SE UPP
TEM-olja 300 kan irritera huden och ögonen.
Undvik hudkontakt. Använd lämpliga skyddshandskar.
Tvätta huden omedelbart med mycket vatten och tvål om du får olja på huden.
Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten och kontakta en läkare om du får 
olja i ögonen.

SE UPP
Isopropanol är mycket brandfarligt och irriterar ögonen.
Ånga kan orsaka yrsel och illamående.
Håll borta från antändningskällor. Rök inte.
Undvik hudkontakt. Använd lämpliga skyddshandskar.
Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten och kontakta en läkare om du får 
olja i ögonen.
Andas inte in ånga.

2.3.2. Risker som inte är relaterade till personskador

Inbyggd 
rengörings-
funktion

SE UPP
Provet kan skadas.
Provet kan reagera med syrgas eller börja brinna beroende på dess egenskaper.
Kontrollera att provet inte kan reagera med syrgas (O2) eller ozon (O3).

Underhåll SE UPP
Underhåll, service eller reparationer som utförs felaktigt kan orsaka skador.
Det leder till att garantin upphör att gälla.
Följ instruktionerna i den här bruksanvisningen strikt.

SE UPP
Olämpliga smörjmedel kan leda till att vakuumsystemet kontamineras.
Använd bara TEM-olja 300 för att smörja stången.

VIKTIGT
Om du arbetar med icke ledande prov fungerar inte funktionen ”larmkontakt” 
(beröringslarm).
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3. Beskrivning

3.1. Översikt

3.1.1. Laddningskompensator

1 Vred för X-axeln 3 Vred för Y-axeln

2 Vred för Z-axeln 4 Stång

32 41
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3.1.2. Bild av laddningskompensatorn

Laddningskompensator emitterar ett lokalt gasflöde på provytan.
Därför kan GEMINI®-kolonnens förstärkningsspänning alltid aktiveras. Alla standarddetektorer 
kan användas normalt.

Den pneumatiska återdragningsmekanismen gör det möjligt att snabbt växla mellan laddnings-
kompensationsläget och högvakuumläget.

1 Pneumatiskt tillbakadragningsmekanism 5 AsB®-detektor (om sådan finns)

2 Laddningskompensator 6 In-lens-detektor

3 Gasmunstycke 7 EsB®-detektor (om sådan finns)

4 Prov

1 2 3
4

5

6

7
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3.2. Driftsprincip

3.2.1. Laddningskompensering

Laddning När ett icke ledande prov exponeras av primär-
elektronsstrålen förhindar laddningseffekter på 
provytan tydlig och stabil avbildning.

Laddningseffekterna orsakas av sekundära elek-
troner (SE) som frigörs från provmaterialet och 
som genererar negativ laddning på hela provytan. 
Detektorerna översvämmas då av elektroner. 

Laddnings-
kompensering

Laddningskompensator förhindrar laddningsef-
fekter. Detta uppnås genom emittering av ett lo-
kalt flöde av kvävgas på det intressanta området.
Du kan placera ett litet gasmunstycke bredvid pro-
vytan. Gasmunstycket leder kvävgas till provytan 
i elektronstrålens arbetsområde. Gasmolekylerna 
bildar ett lokalt gasmoln över provytan.

Primära elektroner och bakåtspridda elektroner 
(BSE) från provytan joniserar gasmolekylerna.
Elektronerna som frigörs under joniseringen rör 
sig bort från provytan medan jonernas positiva 
laddning neutraliserar provytan. Det leder till att 
laddningseffekterna minimeras.
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3.2.2. Inbyggd rengöring (om sådan finns)

Kolvätekontaminering av provytan kan försämra bildkvaliteten.

inbyggd rengöring-funktionen kan användas för att ta bort kontamineringen från provytan.

Ozonbildning Ett koncept i driftsprincipen är att ozonmolekyler sköter rengöringseffekten.

Ett lokalt flöde av kvävgas injiceras på det intres-
santa området. Ett litet gasmunstycke placeras då 
bredvid provytan. De avvisade elektronerna joni-
serar gasmolekylerna.

En fri, enstaka syreatom (O) reagerar med en 
syremolekyl (O2) och bildar högreaktivt ozon (O3).

Rengöring Ozonmolekylen (O3) reagerar med den organiska kontamineringen (C) på provet. En koloxidmo-
lekyl (CO) och en syremolekyl (O2) bildas. Gaserna som bildas pumpas bort av vakuumpumpen.

Ju mer syrgas som tillförs desto intensivare blir rengöringen.
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3.3. Tekniska data

3.3.1. Produktidentifikation

3.3.2. Specifikation

Arbetsstation Laddningskompensator
Laddningskompensator 
med inbyggd rengöring-
funktion

GeminiSEM 500 VP och 
GeminiSEM 300 VP

GIS-CC-tillval smart
346061-9002-000

GIS-CC in-situ smart
346061-9004-000

Detalj

GIS-CC-tillval
GIS-CC-tillval smart
GIS-CC in-situ
GIS-CC in-situ smart

GIS-CC-tillval 60
GIS-CC in-situ 60

Rörelseområde 200 mm 270 mm

Rörelsehastighet max 100 mm/s

Repeterbarhet X-axel: ± 5 µm
Y-axel: ± 5 µm

Z-axel: ± 25 µm

Finjustering X-axel: ± 2 mm
Y-axel: ± 1 mm
Z-axel: ± 2 mm
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3.4. Systemkrav

3.4.1. Villkor för användning av Laddningskompensator för GeminiSEM-serien

• SmartSEM® V05.09 eller senare

3.4.2. Villkor för användning av Laddningskompensator med inbyggd ren-
göring-funktion för GeminiSEM-serien

• SmartSEM® V05.09 eller senare

Hos kunden:
• Syrgasförsörjning (se specifikation 3.4.2.1.)
• Tvåstegstryckreduceringsventil är installerad (se specifikation 3.4.2.2.)

3.4.2.1. Syrgasspecifikation

3.4.2.2. Tryckreduceringsventilens specifikation

Till exempel: C200hv/2, Linde-gas, art.nr 5441

Syrgas

Kvalitet 5,0

Arbetstryck 0,3 bar–max. 0,5 bar

Tryckreduceringsventil

Konstruktion tvåstegs

Tryck 200 bar

Inställningsområde 0,1–2 bar

Typ av gas Syrgas

Max. arbetstryck 2 bar
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För användning i Tyskland:

Till exempel: C202/2, Linde-gas, art.nr 761 6370

VIKTIGT
Vi rekommenderar att en säkerhetsventil som löser ut vid 0,5 bar övertryck installeras.

3.5. Kundservice

För kundservice, kontakta din lokala ZEISS-servicetekniker.

En lista över ZEISS kontor och auktoriserade servicepartners finns på:
http://www.zeiss.com/microscopy

Tryckreduceringsventil

Konstruktion tvåstegs

Tryck 200 bar

Inställningsområde 0,05–1 bar

Typ av gas Syrgas

Max. arbetstryck 2 bar
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4. Installation

SE UPP
Fara om syrgas inte ansluts korrekt
Provet kan skadas.
Syrgas måste anslutas till rätt anslutning. 
Installationen måste utföras av en ZEISS-servicetekniker.

Laddningskompensator är antingen fabriksinstallerad eller eftermonterad av en auktoriserad 
ZEISS-servicerepresentant.

Laddningskompensator med inbyggd rengöring-funktion är antingen fabriksinstallerad eller efter-
monterad av en auktoriserad ZEISS-servicerepresentant.
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5. Drift

5.1. Laddningskompensator

Använd Laddningskompensator för prov med laddningseffekter.

SE UPP
Klämrisk
Laddningskompensator drivs med pneumatik. 
Stick inte in handen i rörelseområdet när Laddningskompensator sätts in 
eller dras tillbaka.

VIKTIGT
För riskerna med kvävgasinstallationer och tillhörande säkerhetsföreskrifter, se den aktu-
ella versionen av IGC Doc 44/09/E: Hazards of inert gases, publicerad av EIGA (European 
Industrial Gases Association) som finns på EIGA:s hemsida www.eiga.org.
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5.1.1. Förbered Laddningskompensator

1 Gå till fliken Control i fönstret GeminiSEM 
Control.

2 Klicka på In.

Provbordet körs ner så att det inte kan kollidera.

Laddningskompensator sätts automatiskt in 
i provkammaren.
Gasmunstycket placeras under objektivet lins.

VIKTIGT
Om du arbetar med icke ledande prov fungerar inte beröringslarmet.
Gasmunstycket är dock tillverkat av ett flexibelt material. I de flesta fall skadas inte 
gasmunstycket om det kommer i kontakt med provet.

3 Flytta provbordet uppåt 
tills det är direkt under gasmunstycket.

4 Justera gasmunstyckets läge:
a Starta elektronstrålen.
b Ställ in en liten förstoring.
c Välj InLens-detektorn.
d Fokusera det intressanta området 

på provets yta.
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e Använd vreden (1, 2, 3) på 
Laddningskompensator för att placera 
gasmunstyckets spets nära 
det intressanta området.

Gasmunstycket ska placeras så nära det 
intressanta området på provets yta som 
möjligt.

21 3
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5.1.2. Styrning av gasinsprutningen

1 Starta gasinsprutningen:
Ställ in reglaget CC Pressure på 100 %.
Torr kvävgas svävar över provytan.
Systemvakuumet ändras något.
Mängden insprutad gas kan regleras 
mellan 0 % (av) och 100 %. 
100 % ger bäst urladdningseffekt.

2 Stoppa gasinsprutningen:
Ställ in reglaget CC Pressure på 0,0 %.
Gasinprutningen stoppas helt och man kan ar-
beta med högt vakuum.

3 Klicka på Out för att avsluta arbetet med 
Laddningskompensator.

Provbordet körs ner. 
Laddningskompensator dras tillbaka.

VIKTIGT
När kommandot VENT väljs körs provbordet till en säker position, Laddningskompensator 
dras tillbaka och provkammaren ventileras.
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5.2. Laddningskompensator med inbyggd rengöring-funktion

SE UPP
Klämrisk
Laddningskompensator drivs med pneumatik. 
Stick inte in handen i rörelseområdet när Laddningskompensator sätts in 
eller dras tillbaka.

SE UPP
Provet kan skadas.
Provet kan reagera med syrgas eller börja brinna beroende på dess egenskaper.
Kontrollera att provet inte kan reagera med syrgas (O2) eller ozon (O3).

VIKTIGT
För riskerna med syrgasinstallationer och tillhörande säkerhetsföreskrifter, se den aktu-
ella versionen av IGC Doc 04/09/E: Fire hazards of oxygen, publicerad av EIGA (European 
Industrial Gases Association) som finns på EIGA:s hemsida 
www.eiga.org.

VIKTIGT
För riskerna med kvävgasinstallationer och tillhörande säkerhetsföreskrifter, se den aktu-
ella versionen av IGC Doc 44/09/E: Hazards of inert gases, publicerad av EIGA (European 
Industrial Gases Association) som finns på EIGA:s hemsida 
www.eiga.org.

VIKTIGT
Följ gällande bestämmelser för hantering av syrgastuber i det aktuella landet.
ZEISS rekommenderar att personalen utbildas, t.ex. av gastubsleverantören.
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5.2.1. Förbered Laddningskompensator

1 Gå till fliken Control i fönstret GeminiSEM 
Control.

2 Klicka på In.

Provbordet körs ner så att det inte kan kollidera.
Laddningskompensator sätts automatiskt in 
i provkammaren.
Gasmunstycket placeras under 
objektivet lins.

VIKTIGT
Om du arbetar med icke ledande prov fungerar inte beröringslarmet.
Gasmunstycket är dock tillverkat av ett flexibelt material. I de flesta fall skadas inte 
gasmunstycket om det kommer i kontakt med provet.

3 Flytta provbordet uppåt 
tills det är direkt under gasmunstycket.

4 Justera gasmunstyckets läge:
a Starta elektronstrålen.
b Ställ in en liten förstoring.
c Välj InLens-detektorn.
d Fokusera det intressanta området 

på provets yta.
OQ=~î=PS= _êìâë~åîáëåáåÖ=i~ÇÇåáåÖëâçãéÉåë~íçê=Ñ∏ê=dÉãáåápbjJëÉêáÉå=ëîMO



RK=aêáÑí
e Använd vreden (1, 2, 3) på 
Laddningskompensator för att placera 
gasmunstyckets spets nära 
det intressanta området.

Gasmunstycket ska placeras så nära det 
intressanta området på provets yta som 
möjligt.

21 3
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5.2.2. Val av gas

Välj en av två typer av gas beroende på tillämpningen:

• Kvävgas (N2): För laddningskompensering
• Syrgas (O2): För inbyggd rengöring

5.2.2.1. Val av kvävgas (N2)

Använd N2 för prov med laddningseffekter.

SE UPP
Kvävningsrisk på grund av syrebrist. 
Inandning av kvävgas kan leda till medvetslöshet.
Kontrollera att ventilationen är tillräcklig runt FESEM.

VIKTIGT
För riskerna med kvävgasinstallationer och tillhörande säkerhetsföreskrifter, se den aktu-
ella versionen av IGC Doc 44/09/E: Hazards of inert gases, publicerad av EIGA (European 
Industrial Gases Association) som finns på EIGA:s hemsida 
www.eiga.org.

1 Klicka på N2.

2 Spruta in kvävgas i ca 10 sekunder för att för-
hindra att känsliga prov kommer i kontakt 
med syrgas som kan finnas kvar i ledningen:
a Ställ tryckreglaget på CCPressure = 50 % 

medan provet befinner sig på stort 
arbetsavstånd.

b Ställ in CCPressure = 0 % för att stoppa gasflödet. 
3 Flytta provet till lämpligt 

arbetsavstånd.
4 Ställ in gasinsprutningen enligt beskrivningen i avsnitt 5.2.3.
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5.2.2.2. Val av syrgas (O2)

Använd O 2 för prov som är kontaminerade.

SE UPP
Brandrisk pga. syrgas
Material som inte antänds i luft kan reagera kraftigt eller plötsligt börja brinna i syrgasberi-
kad luft.
Led inte in syrgas som inte används i slutna rum.
Olja och fett (även salvor, gel och desinfektionsmedel) kan reagera explosivt vid kontakt 
med syrgas.
Endast behörig personal får hantera syrgas.
Rök inte när syrgas hanteras. Använd inte antändningskällor eller öppen eld i närheten.

SE UPP
Provet kan skadas.
Provet kan reagera med syrgas eller börja brinna beroende på dess egenskaper.
Kontrollera att provet inte kan reagera med syrgas (O2) eller ozon (O3).

VIKTIGT
För riskerna med syrgasinstallationer och tillhörande säkerhetsföreskrifter, se den aktu-
ella versionen av IGC Doc 04/09/E: Fire hazards of oxygen, publicerad av EIGA (European 
Industrial Gases Association) som finns på EIGA:s hemsida www.eiga.org.

VIKTIGT
Följ gällande bestämmelser för hantering av syrgastuber i det aktuella landet.
ZEISS rekommenderar att personalen utbildas, t.ex. av gastubsleverantören.

1 Klicka på O2.

2 Ställ in gasinsprutningen.
Se avsnitt 5.2.3.
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5.2.3. Styrning av gasinsprutningen

1 Starta gasinsprutningen:
Ställ in reglaget CC Pressure på 100 %.
Torr syrgas svävar över provytan.
Systemvakuumet ändras något.
Mängden insprutad gas kan regleras mellan 0 
% (av) och 100 %. 
100 % ger bäst effekt.

2 Stoppa gasinsprutningen:
Ställ in reglaget CC Pressure på 0,0 %.
Gasinprutningen stoppas helt och man kan 
arbeta med högt vakuum.

3 Klicka på Out för att avsluta arbetet med 
Laddningskompensator.

Provbordet körs ner. 
Laddningskompensator dras tillbaka.

VIKTIGT
När kommandot VENT väljs körs provbordet till en säker position, Laddningskompensator 
dras tillbaka och provkammaren ventileras.
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6. Underhåll och reparation

FARA
Livsfara: Farlig spänning inuti FESEM. 
Endast servicetekniker som har utbildats och auktoriserats av ZEISS får utföra service på 
FESEM och att utföra arbete på FESEM:s elsystem.

SE UPP
Byte av syrgastub
Syrgastuben får bara bytas av personal som är utbildad i att hantera syrgas.
Kontrollera med syrgasleverantören hur syrgastuben ska bytas.

VIKTIGT
Följ gällande bestämmelser för hantering av syrgastuber i det aktuella landet.
ZEISS rekommenderar att personalen utbildas, t.ex. av gastubsleverantören.

VIKTIGT
För riskerna med syrgasinstallationer och tillhörande säkerhetsföreskrifter, se den aktu-
ella versionen av IGC Doc 04/09/E: Fire hazards of oxygen, publicerad av EIGA (European 
Industrial Gases Association) som finns på EIGA:s hemsida www.eiga.org.

VIKTIGT
För riskerna med kvävgasinstallationer och tillhörande säkerhetsföreskrifter, se den aktu-
ella versionen av IGC Doc 44/09/E: Hazards of inert gases, publicerad av EIGA (European 
Industrial Gases Association) som finns på EIGA:s hemsida www.eiga.org.
_êìâë~åîáëåáåÖ=i~ÇÇåáåÖëâçãéÉåë~íçê=Ñ∏ê=dÉãáåápbjJëÉêáÉå=ëîMO =OV=~î=PS



SK=råÇÉêÜ™ää=çÅÜ=êÉé~ê~íáçå
6.1. Smörj stången

Möjliga orsaker:
• Stången går inte lätt

SE UPP
TEM-olja 300 kan irritera huden och ögonen.
Undvik hudkontakt. Använd lämpliga skyddshandskar.
Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten och kontakta en läkare om 
du får olja i ögonen.
Tvätta huden med mycket vatten och tvål om du får olja på huden.

SE UPP
Isopropanol är mycket brandfarligt och irriterar ögonen.
Ånga kan orsaka yrsel och illamående.
Håll borta från antändningskällor. Rök inte.
Undvik hudkontakt. Använd lämpliga skyddshandskar.
Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten och kontakta en läkare om du 
får olja i ögonen.
Andas inte in ånga.

SE UPP
Risk för förorening av vakuumsystemet om olämpliga smörjmedel används.
Använd bara TEM-olja 300 för att smörja stången.

Nödvändigt material Nr

TEM-olja 300 0484-955

Isopropanol -

Duk, luddfri -

Handskar, luddfria -
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Tillvägagångssätt:
1 Gå till fliken Control i fönstret GeminiSEM 

Control.
2 Klicka på Out.

Laddningskompensator dras tillbaka.

3 Rengör stången med isopropanol.
Använd en ren, luddfri trasa.

4 Fördela några droppar TEM-olja 300 längs 
stången.
Använd en ren, luddfri trasa.
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6.2. Böj tillbaka gasmunstycket

Möjliga orsaker:
• Gasmunstycket har böjts av misstag

Tillvägagångssätt:
1 Ventilera provkammaren.
2 Böj försiktigt tillbaka gasmunstycket med en lämplig tång.

6.3. Felsökning

I tabellen nedan ges förslag på hur problem kan åtgärdas.
Om du inte klarar att lösa problemet eller om du känner dig osäker är du välkommen att kontakta 
din lokala ZEISS-servicetekniker.

FARA
Livsfara: Farlig spänning inuti FESEM. 
Endast servicetekniker som har utbildats och auktoriserats av ZEISS får utföra service på 
FESEM och att utföra arbete på FESEM:s elsystem.

Nödvändigt 
material Nr

Liten tång -

Nyckelord Symptom Möjlig orsak Rekommenderad åtgärd

Gasmun-
stycke

Gasmunstycket är böjt Gasmunstycket har kommit i 
kontakt med något av misstag.

Böj tillbaka gasmunstycket. 
Se avsnitt 6.2.

Insättning Laddningskompensator 
körs inte in.

Provbordet har inte initierats. Initiera provbordet.
Se programvaruhandboken 
SmartSEM®
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7. Avinstallation och avfallshantering

Laddningskompensator får bara avinstalleras och kasseras av en auktoriserad 
ZEISS-servicetekniker.

8. Förkortningar

AsB® Vinkelselektivt bakåtspridda (Angle selective backscattered)

BSE Bakåtspridd elektron (Backscattered electron)

CC Laddningskompensator

EHT Extra hög spänning (Extra high tension)

EsB® Energy selective backscattered (energiselektivt bakåtspridda)

FESEM Svepelektronmikroskop för fältemission (Field emission scan-
ning electron microscope)

N2 Kväve

O2 Syrgas

SE Sekundär elektron
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9. Ordlista
Bakåtspridda elektroner Högenergielektroner som har frigjorts från provytan när provet träffas 

av den primära elektronstrålen.

Laddningskompensator Utrustning som används för att minimera laddningseffekterna genom 
att sända ut ett lokalt gasflöde med kväve på det intressanta området 
av provytan.

Laddning Effekten av att elektronstrålen bygger upp en elektrisk laddning i ett 
icke ledande prov. Effekter: dålig bild, fysisk rörelse av provet.

Inbyggd rengöring Rengöring av provytan genom att sända ut ett lokalt syrgasflöde 
på det intressanta området av provytan.

Primära elektroner Tätt sammansatt stråle med accelererade elektroner som 
träffar provytan.

Sekundära elektroner Lågenergielektroner som har frigjorts från provytan när provet träffas av 
den primära elektronstrålen.
Sekundära elektroner alstras genom oelastisk spridning.
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10. Register
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