LMI
Laboratório de Micromanufatura

Eletrodos impressos comerciais testados
no desenvolvimento de um biossensor.
As superfícies foram preparadas para a
imobilizacão de anticorpos responsáveis pelo
reconhecimento de bactérias específicas.

Apresentação
O Laboratório de Micromanufatura (LMI) tem como objetivo projetar,
fabricar, caracterizar e testar componentes, dispositivos e sistemas em
escala micrométrica, aplicados nos mais variados ramos de atividade.
Também fazem parte desse escopo a otimização e miniaturização de
processos e dispositivos, além do suporte e consultoria à indústria em
temas relacionados à micromanufatura.
O LMI conta com uma equipe estendida de pesquisadores parceiros em
Universidades, Institutos e outros laboratórios do próprio IPT.

Disposição de filme metálico espesso em
superfície cerâmica para fabricacão de sensores.

Soluções tecnológicas
Pesquisa & Desenvolvimento
■

Intensificação de processos
químicos e biotecnológicos via
miniaturização

■

Microcomponentes e microssistemas
eletromecânicos - MEMS

■

Plataformas de sensores

Pinças eletrotermomecânicas projetadas com
auxílio de otimização topológica e fabricadas
com microusinagem a laser em aço inox.
A esfera possui 150 µm de diâmetro.

Transdutor piezelétrico montado sobre
excitador eletromecânico. Nota-se a
vibração do coletor imposta pelo suporte
de alumínio movido pelo excitador.
Este desenvolvimento busca o projeto
e fabricação de microdispositivos
piezelétricos capazes de captar energia
vibracional disponível, como a associada ao
movimento de uma ponte, ao caminhar de
uma pessoa, ou a vibração de um motor, e
transformá-la em energia elétrica, gerando
uma potência na faixa de µW-mW.

Soluções tecnológicas
Serviços tecnológicos
especializados em metrologia

Serviços tecnológicos
especializados em microusinagem

■

Caracterização e avaliação
dimensional de macro e micro
engenharias

■

Microusinagem de dispositivos e
peças com centro de usinagem de
cinco eixos

■

Inspeção não destrutiva por
Tomografia Computadorizada por
Raios X

■

Microusinagem de dispositivos e
peças com máquina de corte a laser

■

Suporte e consultoria metrológica

A Tomografia Computadorizada por Raios X permite a análise
da estrutura interna e externa de conjuntos montados e de
amostras homogêneas, possibilitando a detecção de poros,
trincas, inclusões e contaminações, sendo também possível a
avaliação dimensional das características encontradas.

Fabricação de micromoldes para aplicações
de microfluídica utilizando ferramenta
de diâmetro de 0,5 mm em Centro
de Microusinagem CNC vertical KERN
EVO com cinco eixos de movimento.
Projetos nesta área buscam alcançar
maior qualidade nas superfícies usinadas,
melhores tolerâncias de fabricação e
menores tempos de processo com menor
desgaste em máquinas e ferramentas.

Infraestrutura
Metrologia
■ Werth VideoCheck IP 400
Resolução: 0,1 µm; área de medição:
X = 400 mm; Y = 200 mm; Z = 250 mm

■ Werth ScopeCheck MB

Microusinagem
■ Centro de usinagem 5 eixos KERN
Evo, comando HEIDENHAIN iTNC530
e Highspeed de 50.000 rpm
■ OXFORD Lasers E355 System

Resolução: 0,1 µm; área de medição:
X = 800 mm; Y = 1.500 mm; Z = 700 mm

■ Werth VideoCheck UA
Resolução: 0,001 µm; área de medição:
X = 400 mm; Y = 400 mm; Z = 250 mm

■ Werth TomoScope HV Compact
Máxima resolução para Tomografia

■ LPKF ProtoLaser U3

Processos em LTCC
Low Temperature Cofired Ceramics
■ Usinagem, serigrafia, laminação,
sinterização e montagem

Computadorizada de Raios X: 5 µm

Dispositivo microfluídico fabricado em LTCC empregado para emulsificação/difusão de
solvente no processo de fabricação de nanocápsulas. Outros módulos microfluídicos
utilizando também vidros e polímeros podem ser fabricados, como misturadores,
microrreatores, trocadores de calor, aquecedores em fluxo e condensadores.

Os equipamentos de medição
por coordenadas permitem
avaliação dimensional
utilizando escaneamento por
sensores tácteis, ópticos, laser e
tomografia por Raios X.
As características de interesse
de uma amostra podem
ser determinadas através
da medição, podendo
ser comparadas com seu
respectivo projeto CAD
ou avaliadas conforme
necessidade específica.

Infraestrutura
Microfabricação em sala limpa
TECNOLOGIA

EQUIPAMENTO

Litografia

- Fotoalinhadora EVG620
- Spinner, hot plate e revelador BREWER cee
- Mask writer Heidelberg µPG501

Deposição de filmes finos

- Sistema PVD KJLC LAB 18
- PECVD Oxford Instruments Plamalab 80
- Parylene coater SCS LABCOATER 2

Processos úmidos

- Bancada para processo de limpeza
- Bancada para corrosão úmida
- Sistema HF vapor

Microscopia e metrologia

- MEV ZEISS EVO MA10
- EDS Bruker QUANTAX 200
- Perfilômetro Bruker DektakXT

Processamento de wafers

- Wafer bonder AML-AWB
- CMP Logitech CM61 Orbis
- Wafer dicing ADT 7100

Corrosão seca

- DRIE-ICP Oxford Instruments Plamalab 100
- Plasma cleaner Diener NANO

Com uma área de aproximadamente
170 m2, a sala limpa do laboratório foi
projetada para classes 100, 1K e 10K
(ISO 5, 6 e 7, respectivamente), com o
objetivo de fornecer ambiente adequado
para fabricação de sensores, MEMS e
microdispositivos com aplicações em bio e
nano tecnologias.
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