NEVAC
blad
jaargang 59 nummer 3 december 2021

Optische nabije-veldelektronenmicroscopie
Actief schild tegen de hitte van een
fusiereactor

Interview: Maria Duarte, troubleshootingenieur bij ASML
Ultra-hoge reinheid een stap verder met
VCCN-Richtlijn 12
Save the date: 13 april 2022
60 jaar NEVAC in Museum Boerhaave

Inhoud
5 Van de redactie: De sociale
rol van de NEVAC
Hans van Eck
6 Actief schild tegen de hitte
van een fusiereactor
Jesse Koenders
11 Ultra-hoge reinheid een
stap verder met VCCNRichtlijn 12
Rients de Groot
13 De NEVAC viert haar
60-jarig bestaan!
Sense Jan van der Molen
14 Wie wordt onze
hoofdredacteur?
Wie wordt onze
penningmeester?
15 60 jaar NEVAC: 13 april
2022, Rijksmuseum
Boerhaave, Leiden

16 Interview:
Maria Duarte, troubleshootingenieur bij ASML
Senne Starckx
17 (PhD) Student? NEVAC beloont je verhaal met 1000 of
250 euro!
18 Optische nabije-veld-elektronenmicroscopie (ONEM)
W.G. Stam, A. Moradi,
S.J. van der Molen
23 Agenda

18

De ‘ESCHER’ LEEM te Leiden
waarin elektronenmicroscopie
en lichtmicroscopie worden
gecombineerd om de
toepassingsmogelijkheden voor
nanometrische afbeeldingen
te vergroten, vooral voor
biologische preparaten.

Colofon
Redactie
Claud Biemans, eindredacteur
Hans van Eck, hoofdredacteur
Rients de Groot
Bart Macco
Karine van der Werf

Web-adres
www.nevac.nl

redactie@nevac.nl

Advertentie-exploitatie
NEVAC
René Erkelens
penningmeester@nevac.nl

Grafische vormgeving
Claud Biemans
www.frontlinie.nl

Abonnementen
Binnenland € 25,- per jaar
Buitenland € 100,- per jaar

Vergoeding kopij
Artikelen in het Nederlands over
vacuümtechniek en haar toepassingen
in de wetenschap en industrie worden
door de redactie zeer op prijs gesteld.
Voor studenten en promovendi is een
vergoeding van € 250,- per gepubliceerd artikel beschikbaar.

ISSN 0169-9431
Verschijningstijdstippen 2022
Maart
Juni
December

Kopij inzenden naar redactie@nevac.nl
Lidmaatschap en abonnementen
opgeven bij de leden
ad
ministratie,
penningmeester@nevac.nl.

De sluitingsdatum van kopij voor het
volgende nummer van het NEVAC
blad is 1 februari 2022
NEVAC blad 59 | 3 december 2021 3

TURBOLAB Core
The straight forward, simple high vacuum
pumping station from Leybold

Compact, dry, high performance pumping station.
Easy integration in your working environment.
Ideal for many applications
• Research and development
• High and ultra-high vacuum systems
• Analytics
• Surface physics
• High energy physics/accelerators

Leybold Nederland B.V.
Floridadreef 102
NL-3565 AM Utrecht
sales.ut@leybold.com

Pioneering products. Passionately applied.

Van de redactie

De sociale rol van de NEVAC
Verenigingsgegevens
Ereleden

L.G.J.M. Hassink
G. Ikking
† Prof.dr. J. Kistemaker
† Ir. J.H. Makkink
Th. Mulder
Dr.ir. E.P.Th.M. Suurmeijer
Prof.dr. J. v.d. Veen
Dr.ir. J. Verhoeven

Bestuur

Prof.dr. S.J. van der Molen, voorzitter
Dr. I. Swart, vicevoorzitter
René Erkelens, penningmeester
Fred Schenkel, secretaris

Verenigingssecretariaat
Fred Schenkel
secretaris@nevac.nl

Ledenadministratie

René Erkelens
penningmeester@nevac.nl

Inlichtingen over opleidingen en
examens
Dr. A.D. van Langeveld
Gageldonk 12, 4854 LH Bavel
06-29561797
advanlangeveld@gmail.com

Penningmeester NEVAC

IBAN: NL50 INGB 0001 8515 29 o.v.v.:
Penningmeester NEVAC
René Erkelens
penningmeester@nevac.nl

Contributies

Contributie € 20,- per jaar
Studenten/promovendi € 5,- per jaar
Bedrijfsleden € 150,- per jaar

I

k ben het productiefste thuis in mijn werkkamer of alleen op kantoor met de deur
gesloten. Voor mij voelt een stilte aan de
koffietafel niet ongemakkelijk en tijdens vergaderingen luister ik liever dan dat ik het
woord voer. Toch is ook voor mij het afgelopen jaar duidelijk geworden hoe belangrijk
het sociale aspect van mijn werk is. De informele ontmoetingen bij de koffieautomaat,
tijdens conferenties of andere bijeenkomsten
geven me energie. Dit sociale aspect is iets waar een
vereniging als de NEVAC natuurlijk een belangrijke rol
in speelt. Het aantal besmettingen stijgt helaas weer flink en we weten nog niet
wat voor consequenties dit gaat hebben voor grootschalige festiviteiten. Mijn
hoop is dat het 60-jarige bestaan van de NEVAC-dag live in Leiden kan plaatsvinden. De vorige NEVAC-dag was online uitstekend georganiseerd, maar toch
zou het fijn zijn als we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Zoals
je kan lezen in het stukje van onze voorzitter belooft het een hele mooie dag te
worden!
In deze editie kun je lezen hoe een relatief eenvoudig meet- en regelsysteem
de enorme hitte van het plasma in een fusiereactor in bedwang kan houden.
In heel begrijpelijke taal wordt uitgelegd hoe voorkomen wordt dat de reactorwand oververhit raakt door op het juiste moment een gepaste hoeveelheid gas
in te laten. Het mooie van deze methode is dat je de ingewikkelde fysica achter
het fusieplasma niet tot in elk detail hoeft te begrijpen. Een veelbelovend onderzoek en een belangrijke stap om schone energie door middel van kernfusie
dichterbij te brengen.
Er is ook een artikel opgenomen over optische nabije-veld-elektronenmicroscopie. Bij dit idee wordt geprobeerd het beste van elektronenmicroscopie en
lichtmicroscopie met elkaar te combineren. Elektronen hebben een veel kleinere golflengte dan zichtbaar licht en dus een veel kleinere diffractielimiet,
maar veel biologische materialen raken door de elektronenbundel beschadigd.
Uitgelegd wordt hoe de hoge resolutie van de elektronen te gebruiken is, terwijl
de interactie met het sample alleen aangegaan wordt met zichtbaar licht. In een
gezamenlijk onderzoeksproject gaan de schrijvers proberen om dit prachtige
idee te realiseren in Leiden.
Dit is het laatste NEVAC blad waar ik als hoofdredacteur een bijdrage aan lever.
Het was leuk en leerzaam om te doen, maar na bijna negen jaar is het tijd om
het stokje door te geven. Ik zal uiteraard betrokken blijven bij de NEVAC en
ook in mijn werk heb ik nog steeds erg veel met vacuüm te maken.
Ik wens jullie veel leesplezier en een goede gezondheid.
Hans van Eck
hoofdredacteur NEVAC blad

NEVAC blad 59 | 3 december 2021 5

Actief schild tegen de hitte van een
fusiereactor
De hitteontwikkeling in een operationele kernfusiereactor is dermate hoog dat actieve regeling nodig is om te voorkomen dat de
reactorwand het begeeft. Het NWO-instituut DIFFER werkt samen
met het Swiss Plasma Center van de Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) om meet- en regelmethodes te ontwikkelen die de
reactorwand actief beschermen. Het fusieplasma dicht bij de wand
moet continu worden gemonitord en er moet een gepaste hoeveelheid neutraal gas geïnjecteerd worden wanneer de wand oververhit dreigt te raken. Echter, het maken van een regelalgoritme dat de
juiste hoeveelheid gas berekent vereist tijdsafhankelijke modellen en
die zijn nog niet beschikbaar. Dit artikel geeft inzicht in de onlangs
in Nature Communications verschenen publicatie [1] over de gezette
stappen richting een werkbare oplossing en schetst een beeld van de
toekomst van deze onderzoekslijn binnen kernfusie.
Jesse Koenders
Energy Systems and Control group, DIFFER, Dutch Institute for
Fundamental Energy Research, Eindhoven
j.t.w.koenders@differ.nl
zie ook de auteurslijst van [1]
Het de facto leidend ontwerp van
een economisch rendabele kernfu
siereactor is de tokamak (Russisch
тороидальная
камера
с
магнитными катушками: Toroïdale
kamer met magnetische spoelen). In
een tokamak wordt door middel van
magnetische velden een plasma van geladen waterstofkernen opgesloten in een
torusvormige vacuümkamer*. Als deze
lang genoeg opgesloten blijven onder de
juiste condities vinden er harde botsingen plaats tussen de kernen, waardoor
deze samensmelten of ‘fuseren’. Tijdens
deze fusiereactie komt een grote hoeveelheid energie vrij. Het doel van een
kernfusiereactor is om deze vrijgeko* Voor de tokamak ITER is dit een ka-

mer van 1400 m3 met een druk van
1×10−4 Pa.
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men energie te kunnen leveren aan het
elektriciteitsnet, als schone en veilige
energiebron.
Een van de benodigde condities voor
voldoende fusiereacties is een hoge
temperatuur: het kernplasma heeft een
temperatuur van rond de 175 miljoen
graden Celsius nodig om de fusiereacties
op gang te houden. Het is duidelijk dat
een interactie van zulke hete plasmadeeltjes met de reactorwand catastrofaal kan
zijn, iets wat door middel van opsluiting
met magnetische velden moet worden
voorkomen. Helaas is de magnetische
opsluiting in een tokamak niet perfect:
deeltjes zullen na een bepaalde opsluittijd ontsnappen. Mochten de aan opsluiting ontsnapte deeltjes de reactorwand
ongehinderd raken, dan zal deze onherroepelijk worden beschadigd.

Om deze plasma-wand-interactie gecontroleerd te laten verlopen wordt
gebruikgemaakt van de zogenaamde
divertor-configuratie. De hete ontsnapte
deeltjes worden letterlijk omgeleid, ofwel
diverted, naar een gedeelte van de wand
dat specifiek ontworpen is voor deze extreme condities: het divertor-doelwit. In
de tokamak ITER, die op dit moment
in Zuid-Frankrijk wordt gebouwd, zal
het divertor-doelwit bedekt worden met
een bepantsering van wolfraam (smeltpunt 3659 oC). Dankzij internationale
onderzoeksinspanningen kan het ITERdivertordesign zeker 15 MW/m2 incasseren [2]. Ter referentie, dit is 15 maal
zo veel als het hitteschild van een spaceshuttle. De verwachte belasting (zonder maatregelen zoals koelen) is echter
100 MW/m2; er moet dus nog een groot
gedeelte van de inkomende energie worden weggenomen voor deze het doelwit
raakt. De voorziene oplossing is het lokaal koelen van het plasma door middel
van het injecteren van neutraal gas. Dit
neutrale gas vermindert de energie (door
straling) en impuls (door botsingen)
van het plasma. Bij voldoende afname
van energie en impuls komt het plasma
in de zogenoemde divertor detachmenttoestand terecht. Het actief regelen van
deze divertor detachment-toestand is een
noodzaak voor toekomstige fusiereactoren [3,4]. Figuur 1 laat een doorsnede
zien van de ITER-reactor, met daarin
het kernplasma en divertor, en de manier waarop ontsnapte deeltjes naar het
divertor-doelwit worden geleid.
De regellus
De vraag is nu: hoeveel neutraal gas
moet worden geïnjecteerd om de diver-

Actief hitteschild

Figuur 1 Beeldvorming van het probleem. 1: Doorsnede van de ITER-reactor, de paarse band beeldt het plasma uit dat zich rond
de torus verplaatst. De magnetische veldlijnen die het plasma opsluiten zijn weergegeven van roze (kern) naar lichtblauw (rand).
2: Uitvergroting van de doorsnede van het plasma: wanneer deeltjes en energie het kernplasma verlaten, worden deze afgevoerd
langs magneetvelden naar de twee divertor-doelwitten. Door middel van gasinjectie kan zowel impuls als energie worden
weggenomen van het plasma voor deze een divertor-doelwit raakt. 3: Productie van één van de 54 cassettes van de ITER-divertor,
deze cassettes worden bekleed met wolfraam. Beeldmateriaal verkegen van: www.iter.org

tor te beschermen? Bij te veel gasinjectie
zal het kernplasma afkoelen, waardoor
de fusiereacties stoppen. Echter, te weinig injectie zal ervoor zorgen dat het
divertor-doelwit het begeeft, omdat het
plasma met te veel energie en impuls
de wand zal raken. Deze afweging kan
perfect worden gecontroleerd door een
meet- en regelsysteem. Zo’n systeem bestaat uit een sensor en een actuator gekoppeld aan een te regelen proces. Door
middel van terugkoppeling van metingen ontstaat een zogenoemde regellus.
Neem als voorbeeld de cruise control
van een auto. Na het instellen van een
gewenste snelheid kan continu met een
snelheidsmeter (de sensor) de afwijking
van de gewenste snelheid (referentie)
worden gemeten. Een regelaar moet gepast ingrijpen door te remmen of te accelereren (de actuator). Het proces is hierbij de resulterende voertuigacceleratie
als gevolg van een kracht tussen band en

wegdek. Een regelaar (bijvoorbeeld een
PID) bepaalt de hoeveelheid ingrijpen
die gepast is bij een bepaalde afwijking
van de referentie. Generiek betekent dit:
hoe groter de afwijking, hoe sterker zal
worden ingegrepen. In de praktijk zullen
meer condities worden meegenomen, in
dit voorbeeld zullen onder andere gewenst rijcomfort en veiligheid invloed
hebben op het ontwerp van de regelaar.
De uiteindelijke prestaties van het regel
algoritme zijn een afweging tussen het
volggedrag (wordt de gewenste referentie
bereikt) en robuustheid (blijft de regelaar
werken in verschillende omstandigheden).
In de tokamak bestaat het te controleren proces uit de vertaling van een hoeveelheid neutraal gas in de divertor en
de resulterende afname van energie en
impuls van het inkomende plasma. De
actuator bestaat hierbij uit een gasinjectiemechanisme. Neutraal gas kan

worden toegevoegd als er te weinig gekoeld wordt. De reactorwand zelf werkt
als een pomp en neemt het neutrale gas
in zich op. De hoeveelheid neutraal gas
in de divertor neemt dus af als de gasklep dicht is. Als laatste is een sensor
nodig om continu (honderden keren
per seconde) te meten wat de huidige
status van het inkomende plasma is.
In de TCV-tokamak [5] bij de EPFL in
Lausanne, Zwitserland, wordt dit gedaan door middel van een speciaal camerasysteem genaamd MANTIS [6].
MANTIS staat voor Multispectral Advanced Narrowband Tokamak Imaging
System en is ontwikkeld door D
 IFFER,
EPFL en MIT. Het systeem bestaat uit
tien camera’s die ieder een specifieke
golflengte van het elektromagnetische
spectrum bekijken.
Een van deze camera’s bekijkt het licht
van tweemaal geïoniseerde koolstofionen: C2+. Dit wordt aangeduid met de
NEVAC blad 59 | 3 december 2021 7

Figuur 2 Overzicht van de regellus. 1: Beeld van de MANTIS-camera [6]. 2: Spectraal gefilterd beeld met een CIII-filter waardoor
enkel licht afkomstig van C2+ ionen te zien is. Het gevonden front door het beeldverwerkingsalgoritme [8] is aangegeven met een
rood kruis. De positie van het front is hoger in 2b dan in 2a, wat een afkoeling van het divertorplasma weergeeft [1]. 3: Weergave
van de regelvariabele Lpol, deze variabele is gedefinieerd als de totale afstand van het divertor-doelwit tot de positie van het
koufront [1]. De regelvariabele Lpol wordt naar een regelaar verzonden welke vervolgens, afhankelijk van de gewenste positie,
bepaalt hoeveel neutraal waterstofgas (D2) in de TCV-tokamak wordt geïnjecteerd.

spectrale lijn CIII (koolstof III). Deze
spectrale lijn geeft inzicht in de status
van het plasma: de hoeveelheid licht is
namelijk sterk afhankelijk van de lokale
temperatuur. De afname van licht in een
bepaalde richting kan worden gebruikt
om een temperatuurschatting te maken.
Specifiek de 50% afname van een heet
gedeelte naar een koud gedeelte komt
overeen met een temperatuur van rond
de 80.000 °C [7], significant kouder dan
het kernplasma. Dit kan worden gezien
als een soort koufront. De positie van dit
front geeft een beeld van de temperatuur
van het divertorplasma. Hoe verder het
front verwijderd is van het divertor-doelwit, hoe kouder het plasma dat het doelwit raakt. De positie van dit front wordt
aangegeven met de variabele Lpol die 800
keer per seconde wordt bepaald door
middel van een beeldverwerkingsalgoritme [8]. Figuur 2 geeft een overzicht
van de regellus. In de volgende paragraaf
gaan we in op het ontwerp van de regelaar.
8 NEVAC blad 59 | 3 december 2021

Regelaarontwerp
Nu de regellus bekend is, zal een regelaar
moeten worden ontworpen die bepaalt
hoeveel gas er zal worden geïnjecteerd
afhankelijk van de conditie van het divertorplasma. Het ontwerpen van een
regelaar is een vakgebied op zichzelf. Er
bestaat een groot scala aan regeltheorie
[9] waarmee een regelaar kan worden
ontworpen, mits wiskundige modellen
van het tijdsafhankelijke gedrag van het
te regelen proces voorhanden zijn.
Een grote uitdaging bij het regelaar
ontwerp in TCV is het ontbreken van
tijdsafhankelijke wiskundige modellen van het divertorplasma. Fusiefysici
hebben al veel ervaring met dit proces,
maar varen hierin deels op intuïtie en
deels op ervaring uit voorgaande experimenten. Daarnaast wordt veel gebruik
gemaakt van de code SOLPS-ITER [10],
een eindige-elementenmethode die de
standaard heeft gezet op het gebied van
modelleren van het divertorplasma. Het
ontwerp van de ITER-divertor is groten-

deels gebaseerd op deze code. SOLPSITER geeft echter enkel statische oplossingen, terwijl juist een model van de
tijdsevolutie nodig is om een regelaar te
ontwerpen. Het artikel in Nature Communications [1] beschrijft de toepassing
van een systematische wijze waarmee
toch een regelaar kan worden ontworpen, zonder een op voorhand beschikbaar wiskundig model. Door middel van
een techniek genoemd systeemidentificatie [11] kan het tijdsafhankelijke gedrag
van een proces experimenteel worden
geïdentificeerd. Het resulterende model
van het proces kan het effect van de actuator op de gemeten toestand omschrijven, zonder dat kennis nodig is van de
onderliggende fysische processen. Dit
model kan vervolgens worden gebruikt
om een regelaar mee te ontwerpen.
Systeemidentificatie in TCV
De systeemidentificatie in TCV is gedaan
door een nauwkeurig ontworpen verstoringssignaal naar de actuator (de gasklep)

Actief hitteschild

Figuur 3 Systeemidentificatie experiment #65307. In de linker kolom
worden de signalen in het tijddomein weergeven. Boven staat het
geïnjecteerde waterstofgas met de verzonden verstoring weergegeven
in groen. Onder staat de positie van het front Lpol met de reactie
tijdens de verstoring weergegeven in blauw. In de rechterkolom zijn
het groene en blauwe signaal respectievelijk weergegeven in het
frequentiedomein. De frequenties in het verstoringssignaal (groen)
steken duidelijk uit boven de andere frequenties en zijn terug te
zien in de frontpositie (blauw). Dit figuur is gebaseerd op de data
gepubliceerd in [1].

te sturen en vervolgens de reactie te meten
op de sensor (de frontpositie Lpol) [12]. Bij
kleine verstoringen zegt de relatieve versterkingsfactor en fasedraaiing (vertraging) tussen het verzonden verstoringssignaal naar de actuator en de gemeten
frontpositie iets over het tijdsafhankelijke
gedrag van het tussenliggende proces.
Het resultaat is een wiskundig model van
het systeem in het frequentiedomein: een
overdrachtsfunctie. Deze overdrachtsfunctie is een zwarte-doosmodel van het
proces en beschrijft het effect van gas
injectie op de positie van het front.
Figuur 3 laat de gemeten signalen tijdens het systeemidentificatie-experiment zien en de weergave daarvan in het
frequentiedomein. Uit deze resultaten is
duidelijk af te leiden dat de frequenties
die in het verzonden verstoringssignaal
zitten ook terug te zien zijn in het gemeten signaal Lpol, een voorwaarde voor
een goede identificatie. Figuur 4 laat een
zogenoemd Bode-diagram zien van het
resultaat, een typische manier van weer-

Figuur 4 Bode-diagram van het te regelen proces. De
relatieve versterking (boven) en fasedraaiing (onder)
per frequentie tussen het verstoringssignaal en de
gemeten positie van het front Lpol. Dit Bode-diagram
geeft informatie over het tussenliggende proces en wordt
gebruikt om een regelaar te ontwerpen. Dit figuur is
gebaseerd op de data gepubliceerd in [1].

gave van een overdrachtsfunctie. Deze
overdrachtsfunctie is gebruikt om het
regelalgoritme te ontwerpen.
Resultaten van de regelaar
De ontworpen regelaar gebaseerd op de
systeemidentificatie is toegepast tijdens
meerdere experimenten. Het volggedrag
van de regelaar is getest door een gewenste positie (referentie) van het front
Lpol als functie van tijd naar de regelaar
te versturen. Vervolgens is gemeten of
de regelaar daadwerkelijk in staat is om
de gasinjectie zo aan te passen dat deze
gewenste frontpositie wordt gevolgd.
Figuren 5 en 6 laten de resultaten van
twee van deze experimenten zien. Het
is duidelijk dat de regelaar in staat is om
Lpol naar een gewenste positie te brengen.
Met dit regelalgoritme is het dus duidelijk mogelijk het divertorplasma gecontroleerd af te laten koelen door middel
van een regelaar die nauwkeurig bepaalt
hoeveel neutraal waterstofgas op ieder
moment nodig is.

Conclusie en discussie
In dit artikel hebben we geprobeerd een
behapbare samenvatting te geven van de
recent gezette stappen richting de gecontroleerde afvoer van deeltjes en hitte
in een kernfusiereactor. Door middel
van een systematische aanpak van het
probleem is een regelaar ontworpen die
gecontroleerd het plasma in de divertor
van de reactor kan afkoelen. Het tussenliggende proces tussen gasinjectie en
afkoeling is hierbij gemeten door middel
van systeemidentificatie. Deze methode
geeft een accuraat genoeg model van het
systeem om daarmee een regelaar te ontwerpen, zonder dat de exacte fysica achter het systeem bekend hoeft te zijn.
Let wel, de resultaten van dit onderzoek zijn enkel een kleine stap richting
de uiteindelijke oplossing. De condities
van het plasma, zowel in de kern als de
divertor, zijn significant anders in ITER
dan in de testreactor TCV. Het meten
van een overdrachtsfunctie door middel
van experimenten is, vanwege de zwarteNEVAC blad 59 | 3 december 2021 9

Figuur 5 Resultaat van regelexperiment #65329.
Geïnjecteerd waterstofgas tijdens het experiment
(boven), en gemeten en gewenste frontpositie tijdens het
experiment (onder). Dit figuur is gebaseerd op de data
gepubliceerd in [1].

dooskarakteristiek, niet extrapoleerbaar
naar grotere reactoren. Deze metingen
zullen dus moeten worden uitgevoerd op
verschillende testreactoren om verbanden te zoeken die inzicht geven in hoe de
tijdsevolutie van processen schaalt met
reactorformaat. Dit kan worden gebruikt
om tijdsafhankelijke wiskundige modellen van het divertorplasma te ontwikkelen en verifiëren die bruikbaar zijn voor
regelaarontwerp.
Tot slot, in dit onderzoek is slechts één
van de camera’s van het systeem MANTIS gebruikt om een beeld te krijgen van
het plasma in de divertor. Het MANTISsysteem bestaat echter uit tien camera’s.
Door alle tien beelden te combineren kan
een betere meting van het plasma worden verkregen. Ook zal in toekomstige
reactoren meer dan één gassoort worden
geïnjecteerd, ieder met een eigen effect
op het divertorplasma. Het gebruik van
meerdere gassen en camera’s kan worden toegepast in een Meerdere-Ingang
Meerdere-Uitgang regelconfiguratie om
een nog beter resultaat te verkrijgen.
Het vervolg van de samenwerking tussen DIFFER en EPFL richt zich op het
10 NEVAC blad 59 | 3 december 2021

Figuur 6 Resultaat van regelexperiment #63193.
Geïnjecteerd waterstofgas tijdens het experiment
(boven), en gemeten en gewenste frontpositie tijdens het
experiment (onder). Dit figuur is gebaseerd op de data
gepubliceerd in [1].

gebruik van meerdere gassen en camera’s
tegelijkertijd en is momenteel in volle
gang.
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Nieuws

Ultra-hoge reinheid een stap verder met VCCNRichtlijn 12
Op donderdag 14 oktober organiseerde
de VCCN (Vereniging Contaminatie
Controle Nederland) een symposium
over productreinheid op de Brainport
Industry Campus in Eindhoven. Dit
symposium ging over de nieuwe richtlijn
voor reinheidsspecificatie en de validatie,
voor o.a. original equipment manufacturers (OEMs) en hun leveranciers. Met
hulp van deze OEM-bedrijven, die eisen
stellen aan de reinheid van producten,
de leveranciers en kennisbedrijven, heeft
VCCN de Richtlijn 12 opgesteld. De
richtlijn is bijvoorbeeld van toepassing
op de ultra-hoge reinheid van onderdelen voor de ASML EUV-machines en
Thermo Fisher-FEI UHV-toepassingen.
Er staat onder andere in hoe leveranciers
de reinheidsspecificaties kunnen bereiken en valideren. Er waren meer dan
140 deelnemers aanwezig om te luisteren
naar presentaties.
Dagvoorzitter Philip van Beek opende
de bijeenkomst en gaf een introductie
over de noodzaak van schone producten. Freek Molkenboer (TNO) legde uit
hoe er gewerkt is aan het bereiken van de
ultra-hoge reinheid voor de EUV-bron
van TNO, EBL2. Het toepassen van het
juiste reinheidsniveau op de juiste plaats
kan kosten besparen.
Olof Teulings (NTS Mechatronics) vertelde dat leveranciers vaak leveren aan
meerdere OEMs met verschillende reinheidseisen. Daarvoor hebben ze meestal
beperkte faciliteiten. Hierdoor is het lastig aan de verschillende eisen te voldoen
en de reinheid onder controle te houden.
Teulings beschreef alle processtappen
in de onderdelenfabricage en de impact
daarvan op de onderdelenreinheid.
Paul Krüsemann (Eurofins) legde uit hoe
de verontreiniging voor validatie gemeten kan worden. Er zijn verschillende
mogelijkheden om de reinheid van een
bepaald product vast te stellen door middel van een onafhankelijke meting. Vaak
is hiervoor, mede door de vaak strenge

VCCN-werkgroep Richtlijn 12.

eisen, de hulp van een gespecialiseerd
laboratorium nodig om de reinheid te
bepalen met speciaal ontwikkelde procedures en gespecialiseerde apparatuur.
Max van den Berg van Festo toonde de
sterke samenhang tussen de ISO-norm
en de SEMI-norm over deeltjesreinheid.
SEMI (Semiconductor Equipment and
Materials International) is een internationale handelsorganisatie van fabrikanten
van apparatuur en materialen voor de
fabricage van halfgeleidercomponenten,
zoals geïntegreerde schakelingen, transistors, diodes en thyristors. SEMI speelt
onder andere een rol bij het tot stand komen van industriestandaarden. Van den
Berg kondigde de verdere samenwerking
tussen VCCN en SEMI over dit onderwerp aan.
Rients de Groot (Thermo Fisher Scientific-FEI) illustreerde de reinheidsspecificaties voor elektronenmicroscopieonderdelen
Elektronenmicroscopen
vereisen een zeer hoog reinheidsniveau
voor een optimale prestatie, vooral de
onderdelen en modules die in contact
komen met de vacuümomgevingen (HV
en UHV/XHV). De reinheid in het fabricageproces van de onderdelen en
modules speelt een belangrijke rol in het
eindresultaat. De Groot noemde een aankomende wijziging in de huidige QEO
(Quality of Electron Optics standaard)
aangaande de specificatie van deeltjes in

de richting van de ISO 14644-9 over Particle Cleanliness.
Dirk Trienekens (ASML) sprak over
de behoeften aan ultra-hoge reinheid
(grade 1) voor de EUV-machines van
ASML. De eisen zijn zo uitdagend dat
alleen aandacht voor reiniging niet meer
voldoende is. In plaats daarvan moet in
de hele productieketen rekening moeten
worden gehouden met reinheid: van ontwerp tot kwalificatie en van fabricage van
afzonderlijke onderdelen tot assemblage
van een module.
Koos Agricola, projectleider van de VCCN-Richtlijn 12, belichtte de werkwijze
van werkgroep 12 en gaf een samenvatting van de ISO-tools. Werkgroepvoorzitter Paul Joosten memoreerde tenslotte
de 3,5 jaar werk en VCCN-voorzitter
Erik Stuiver overhandigde de richtlijn
officieel aan Vadim Banine, hoogleraar
Toegepaste fysica aan de TU/E en Senior Director Defectivity bij ASML. De
richtlijn is inmiddels verkrijgbaar via de
VCCN (https://www.vccn.nl/rl-12-product-cleanliness)
Tijdens de pauzes van het symposium was
er de mogelijkheid om de stands van leveranciers te bezoeken die hun meest recente oplossingen toonden: een goede gelegenheid om je kennis op peil te brengen
en natuurlijk leuke netwerk-momenten!
Rients de Groot
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NEVAC Symposium

Kom naar de NEVAC-dag op 13 april 2022,
museum Boerhaave, Leiden

De NEVAC viert haar 60-jarig
bestaan!
Op 13 april 1962 werd de Nederlandse Vacuümvereniging, de NEVAC,
opgericht. Precies op de verjaardag, op 13 april 2022, komen we bij
elkaar om de vereniging en haar geschiedenis te vieren. We doen dat
in museum Boerhaave in Leiden. U bent hartelijk welkom op ons eigen feestje!
Sense Jan van de Molen
Het oprichten van de NEVAC paste in
een tijd waarin het gebruik van vacuüm
steeds belangrijker werd. Het verspreiden
van kennis over vacuüm werd belangrijk gevonden, om vooruit te kunnen,
zowel in het onderzoek als in specifieke
toepassingen. Daarmee verbonden was
een voortdurende innovatie in vacuümproducten, die ten goede kwam aan zowel bedrijfsleven als wetenschappelijk
onderzoek. Het gebruik van die apparatuur vroeg om specifieke expertise en de
NEVAC wilde die helpen bevorderen.
Onderzoek en ontwikkeling
Tijdens de eerste decennia van de NEVAC
waren de pompen nog groot en log. Desondanks werd het aantal vacuümtoepassingen in de maatschappij snel groter.
Denk aan vacuümverpakte producten en
thermosflessen. Het voortdurend verbeteren van vacuümonderdelen, gevolgen
van onderzoek en ontwikkeling, leidde op
termijn tot kleinere, handzamere pompoplossingen. In de wetenschap werd het
streven naar hoogvacuüm (onder 10−6
mbar) opgevolgd door ultrahoogvacuüm
(onder 10−9 mbar). De ontwikkelingen

bleven doorgaan. Waar ik als student aan
de RUG nog leerde wat een diffusiepomp
is, in het vak dat uiteraard gegeven werd
door Bert Suurmeijer, kom ik die tegenwoordig niet meer tegen. Wel zitten er
in de opstelling in ons lab ettelijke turbopompen, ionengetterpompen en een
titaansublimatiepomp. Uiteraard gekoppeld aan de nodige voorpompen. Een redelijk complex geheel, maar toch ook vrij
standaard tegenwoordig. Sterker nog:
vacuümsystemen van vele kilometers
lang zijn heden ten dage op verschillende
plekken te vinden. Denk aan CERN en
de opstellingen om zwaartekrachtsgolven te meten.
Rol van de NEVAC
Het laat zien dat de tijd voortschrijdt.
Vacuüm is een standaardtechniek geworden in veel labs en bedrijven. Dat betekent ook dat de rol van de NEVAC is
veranderd. Pionierswerk hoeft niet meer
te worden verricht. Wat wel heel belangrijk blijft, is het verspreiden van kennis.
Daarom vormen de opleidingen onder
auspiciën van de NEVAC en de examens
een voortdurende kernactiviteit. De cur-

sussen, op zzp-basis gegeven, worden
goed bezocht door een breed publiek.
Sinds kort hoort daar ook een Engels
talige versie voor beginnende universitaire onderzoekers bij. Het is belangrijk
dat we deze taak goed blijven uitvoeren
en uitbouwen.
Het meest zichtbaar voor de leden is het
NEVAC blad. Hierin kan eenieder de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van vacuüm lezen en daar zelf ook aan
bijdragen. Dat laatste willen we als bestuur van harte stimuleren. Het blad is er
uiteindelijk voor en door de leden.
Corona-impact
In het algemeen geldt helaas dat corona
een behoorlijke impact heeft gehad op
de NEVAC. Het niet doorgaan van de
jaarlijkse ledendag (tweemaal), met alle
interacties die daarbij horen, heeft de
vereniging behoorlijk beperkt. Ook zien
we dat de afstand tussen de verschillende ‘bloedgroepen’ binnen de NEVAC
toeneemt. Aan de ene kant zijn dat de
bedrijfsleden, de technici, de vertegenwoordigers. Aan de andere kant vinden
we de wetenschappers, onderzoekers,
academici. Voor het huidige bestuur is
het een speerpunt om deze twee groepen
te verbinden, rond het centrale thema dat
we allemaal waarderen: het vacuüm. Het
NEVAC blad en de NEVAC-dag kunnen
daar een belangrijke rol in spelen. We
hopen steeds meer bijdragen vanuit de
bedrijfsleden te verwelkomen in de komende jaren.
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Zoals beschreven heeft de opleidingenkant van de NEVAC al een brug geslagen
door het steeds bredere cursusaanbod.
Ten slotte hopen we dat de excursies
weer op gang gaan komen, na de lange
coronaperiode die achter ons ligt.
Feest
Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat
de NEVAC het licht zag. Vandaag de dag
maakt de NEVAC haar roeping nog altijd

waar. Er is dus alle reden voor een mooi
feest!
Hoewel het programma nog niet helemaal vastligt, kunt u de volgende ingrediënten verwachten: een aantal uitstekende
sprekers met diverse achtergronden,
een aantal leuke demo-proeven van de
studenten van de stichting Rino, een
rondleiding door het geheel vernieuwde
museum Boerhaave (prijswinnend!), een
gezellige borrel die doorloopt in een di-

ner-buffet. En ten slotte een avondlezing
door een spreker die een breed publiek
aan kan spreken. Deze publiekslezing zal
onze bijdrage vormen aan het bijzondere
jaar dat in 2022 in Leiden plaatsvindt.
Volgend jaar is Leiden namelijk Wetenschapshoofdstad van Europa. Elke dag
heeft een thema. En u raadt het al: op
13 april is het thema van Leiden 2022
vacuüm!
Wij hopen dat u allen erbij bent.

Wie wordt onze hoofdredacteur?
Hans van Eck (DIFFER), stopt na acht jaar als hoofdredacteur en daarom zoekt de vereniging nu een opvolger.
Taken:
• Richting geven aan de inhoud en vorm van het NEVAC blad, ideeën en contacten aandragen voor nieuwe artikelen
• Mede-redigeren van binnenkomende teksten
• Jaarlijks de jury samenstellen voor de beoordeling van inzendingen voor de NEVAC-prijs (en daar zelf ook aan
deelnemen)
De inzet is gemiddeld een dag per maand.
Het NEVAC blad kan ook versterking gebruiken van gewone redactieleden die ideeën en contacten aandragen voor
artikelen en deze artikelen redigeren.
Heeft u interesse in het leveren van een bijdrage aan het NEVAC blad als (hoofd)redacteur, of wilt u meer informatie,
stuur dan een mail aan redactie@nevac.nl
De hoofdredacteur en redactieleden worden benoemd door het bestuur van de NEVAC.

De NEVAC heeft een nieuwe
penningmeester!
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60 jaar

NEVAC

woensdag 13 april 2022
Rijksmuseum Boerhaave
Leiden

meer info volgt op
www.nevac.nl

Geslaagd voor het examen Vacuümtechniek

“Ik hoop dat vrouwen hun kansen
grijpen en hun carrièreambities
volgen”
De Portugese Maria Duarte behaalde als een van de beste vijf cursisten een 9 voor het examen Vacuümtechniek (VT). Ze werkt als troubleshoot-ingenieur bij ASML in Veldhoven, waar ze mee instaat voor
het beheer van de vacuümsystemen in de EUV-fabriek. “De cursus
heeft mijn blik verruimd op andere vacuümtechnieken.”
Senne Starckx
Het Veldhovense hightechbedrijf ASML
is een van de belangrijkste leveranciers
voor de wereldwijde chipindustrie. Het
ontwerpt en ontwikkelt immers de machines waarmee chipfabrikanten uit
grote siliciumwafers micro-elektronische
schakelingen maken. De chips worden
steeds kleiner, sneller en ook de productie gebeurt steeds duurzamer, en om die
evolutie in gang te houden doen de chipfabrikanten dus onder meer een beroep
op machines van ASML.
Maria Duarte (24 jaar) werkt als New Product Introduction (NPI) troubleshoot-ingenieur op de tweede ondersteuningslijn
(support line) van het ingenieursdepartement van de EUV-fabriek van ASML.
“Er zijn drie van zulke lijnen, dat ik op de
tweede zit betekent dus dat de problemen
die wij voorgeschoteld krijgen al van een
zekere complexiteit zijn – want ze zijn
niet door de eerste lijn opgelost. Maar
hoewel ze vaak heel complex zijn, heb
ik nog steeds plezier in het oplossen van
nieuwe problemen.” Daarnaast is Duarte
ook actief in de introductie van nieuwe
technieken in de vacuümsystemen, door
deel te nemen aan theoretische reviews
van nieuw voorgestelde ontwerpen.
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Vacuümsystemen
De systemen in de EUV-fabriek werken
met extreem ultraviolet met een golflengte van 13,5 nm. Wanneer dat licht op
een wafer terechtkomt activeert het daar
een lichtgevoelige laag. Maar in een atmosferische omgeving wordt EUV-licht
geabsorbeerd, en daarom werkt ASML
dus met vacuüms. “Met een vacuüm
van 5 à 7 Pa maken we het mogelijk om
het EUV-licht door de systemen te laten
gaan.”
Problemen in de vacuümsystemen doen
zich meestal voor in de vorm van lekkages, contaminaties en defecten in de
hardware. Een lek kan een erg complex
probleem zijn. Er is veel kennis van het
systeem en het vacuüm nodig om het
zo snel mogelijk op te sporen, zodat het
vacuüm kan worden hersteld. “Dat is
ook belangrijk voor de veiligheid, want
we werken bijvoorbeeld eveneens met
waterstofgas, dat licht ontvlambaar en
explosief is.” Het detecteren van een lekkage is overigens niet altijd intuïtief. Een
lekdetector geeft een snelle reactie op
kleine lekkages. Maar bij grotere lekkages ontstaat een turbulente stroom, waardoor de vrije weglengte toeneemt wat re-

sulteert in een langere wachttijd voor de
lekdetectors.
Gedurende de cursus maakte Duarte
kennis met een brede scala van soorten
vacuümpompen waarmee ze in haar
werk niet direct geconfronteerd wordt.
“Bij ASML gebruiken we één soort pomp.
Dit bredere inzicht kan interessant zijn
voor eventuele toekomstige veranderingen in het ontwerp van onze systemen.”
Nog een topic waarop de cursus haar blik
verruimde is residual gas analysis (RGA),
een methode om de contaminatie in de
vacuümkamer te meten en dus in feite de
kwaliteit van het vacuüm. “Dat spreekt
mij erg aan, want je beschikt over objectieve meetgegevens die iets over het vacuüm vertellen. Dit is iets wat ik enorm
interessant vind, ik kan uren besteden
aan het analyseren van data en het onderzoeken van de werkelijke oorzaak
van een nieuw probleem. Bij ASML zijn
de RGA-spectra die we verkrijgen – de
analyses gebeuren door middel van een
massaspectrometer – meestal van dezelfde aard, omdat de standaardspectra altijd
hetzelfde zijn bij verschillende machines.
Het was fijn om tijdens de cursus ook
eens andere spectra tegen te komen en
te bestuderen wat die allemaal onthullen
over een vacuüm.”
Fundamentele principes
De VT-cursus is welbekend bij diegenen bij ASML die zich technisch willen
ontwikkelen op het vlak van vacuümsystemen. “Het is toch belangrijk dat
je de fundamentele principes achter de
technologie kent en ook eens in contact

komt met andere aanpakken, waarbij er
bijvoorbeeld wordt gebruikgemaakt van
andere vacuümpompen. In die zin heeft
de cursus mijn blik zeker verruimd.”
Duarte kwam in de vacuümtechnologie
terecht via haar masterstudies ingenieurswetenschappen (specialisatie nanofysica) die ze volgde aan de universiteit van Aarhus in Denemarken. “Mijn
promotieonderzoek ging overLocalized
Surface Plasmonic Resonance (LSPR).
Om dit fenomeen te demonstreren
maakte ik nanoplasmonische structuren op een tweedimensionaal materiaal.
Daarvoor gebruikte ik lithografie en zo
leerde ik ASML kennen. Ik solliciteerde
er begin 2020 en mocht er meteen beginnen. Vacuümtechnologie was dus nog
vrij nieuw voor me, al had ik al wel met
vacuüm gewerkt tijdens mijn bacherlorstudies in Portugal aan de universiteit
van Lissabon.”
Portugal scoort de laatste jaren opmerkelijk goed op de vertegenwoordiging

van jongeren in zogenaamde Stemvakken (‘STEM’ staat voor Science,
Mathematics, Engineering, Mathematics). Duarte herkent dat wel. “STEMopleidingen zijn onder meer populair
vanwege ons gratis onderwijs dat een
hoge kwaliteit geniet. Ook bieden deze
opleidingen een beter uitzicht op een
goedbetaalde job in mijn land, want die
zijn niet zo dik gezaaid.”
Daarnaast is Portugal ook een voorbeeld
voor vele andere Europese landen op
het vlak van een evenwichtige genderbalans in de (ingenieurs)wetenschappen, althans in het hoger onderwijs. Ook
daarover kan de jonge ingenieur meespreken. “In mijn studententijd heb ik
een grote discrepantie gezien tussen het
aantal mannen en vrouwen. In Portugal
was de genderbalans veruit het meeste in
balans. In Denemarken en bij ASML zijn
vrouwen in de minderheid wanneer je de
technische context bekijkt. Alhoewel het
waar is dat de meeste afgestudeerde inge-

Maria Duarte

Interview

Maria Duarte, troubleshoot-ingenieur bij
ASML.

nieurs mannen zijn, geloof ik dat een organisatie baat heeft bij een gebalanceerd
team. Ik hoop dat vrouwen hun kansen
grijpen en hun carrièreambities volgen.
Wanneer ik naar mezelf kijk, heb ik me
altijd prettig gevoeld in mijn werkomgeving.”

(PhD) Student?

NEVAC beloont je verhaal
NEVAC rewards your article
De Nederlandse Vacuümvereniging (NEVAC) reikt ieder
jaar een prijs uit van 1000 euro voor het beste ingezonden
artikel voor het NEVAC blad, geschreven door een student
of promovendus. Het artikel, van ongeveer 2000 woorden,
moet gaan over eigen onderzoek waarin het gebruik van
vacuümtechniek wordt toegelicht.
De winnaar mag een lezing geven tijdens de viering van
60 jaar NEVAC in Rijksmuseum Boerhaave, 13 april 2022.
Er wordt één winnaar aangewezen door de jury, maar alle
gepubliceerde artikelen van studenten en promovendi
worden door de NEVAC beloond met 250 euro.
Niet-Nederlandstaligen mogen in het Engels schrijven.
De volgende deadline is 1 februari 2022. Inzendingen kunnen naar: redactie@nevac.nl.

Meer informatie (and English) www.nevac.nl
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Optische nabije-veldelektronenmicroscopie (ONEM)

Zowel elektronenmicroscopie als lichtmicroscopie kennen voordelen
en nadelen. In dit artikel presenteren wij een techniek in ontwikkeling die het beste van beide werelden probeert te combineren om de
toepassingsmogelijkheden voor nanometrische afbeeldingen te vergroten. Deze techniek richt zich vooral op gevoelige, vaak biologische
preparaten.
W.G. Stam, A. Moradi, S.J. van der Molen
Universiteit Leiden
wgstam@physics.leidenuniv.nl, moradi@physics.leidenuniv.nl,
molen@physics.leidenuniv.nl
De diffractielimiet en
elektronenmicroscopie
Sinds de ontdekking van microben door
Antoni van Leeuwenhoek in het 17eeeuwse Delft wordt in de microscopie
getracht steeds hogere resoluties te behalen. Het belangrijkste doel daarbij is om
zodoende de allerkleinste objecten in de
natuur af te beelden. In de eeuwen na Van
Leeuwenhoeks ontdekkingen zijn lichtmicroscopen steeds dichter bij de theoretische ‘diffractielimiet’ gekomen. Deze
beperking, voor het eerst geformuleerd
door Ernst Abbe in 1873, zegt dat een afbeeldend optisch systeem een maximale
resolutie heeft van d = λ/(2NA), waarbij
λ de golflengte is van het gebruikte licht
en NA de numerieke apertuur (de openingshoek) van het optische element is.
Voor groen licht met een golflengte van
λ = 500 nm en een gebruikelijke numerieke apertuur van 1 is de limiet dus ongeveer λ/2 = 250 nm, net iets kleiner dan
de kleinste biologische cellen, maar veel
groter dan de grootste eiwitten (10 nm).
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Om kleinere systemen af te beelden blijven er twee opties over: Of we verlagen
de golflengte, of we proberen de diffractielimiet van Abbe te omzeilen door
slimme trucjes toe te passen.
Voor het eerste ligt het gebruik van elektronen voor de hand. Bewegende elektronen hebben een veel kleinere golflengte
dan zichtbaar licht en dus een veel kleinere diffractielimiet. Vlak nadat De Broglie
in 1924 stelde dat ook materiedeeltjes,
zoals het elektron, een golfkarakter hebben, besloot Ernst Ruska samen met zijn
begeleider Max Knoll een elektronen
microscoop te ontwikkelen. Het eerste
prototype werd in 1931 gebouwd. Hoewel deze eerste elektronenmicroscoop
nog geen fantastische resolutie had,
lukte het al vrij snel om de lichtmicroscoop in te halen. Moderne scannende
transmissie-elektronenmicroscopen behalen resoluties van 0,050 nm, ordes van
grootte beter dan de lichtmicroscoop.
Maar elektronenmicroscopen hebben
ook een duidelijk nadeel. Het meten met

hoogenergetische elektronen is niet voor
elk sample geschikt. Vooral biologische
materialen, zoals eiwitten, lopen veel
schade op door de elektronenbundel, wat
de meettijd zeer beperkt. Daarnaast is
het lastig om met een elektronenbundel
door te dringen in vloeistoffen en objecten die zich in een vloeistof bevinden af
te beelden.
De tweede optie is om te proberen de
diffractielimiet te omzeilen. Vooral in de
laatste twintig jaar is er veel voortgang
geboekt in zogenaamde superresolutietechnieken. Veel van deze technieken
steunen echter op het vooraf labelen
van een sample, zoals fluorescentiemicroscopie (STED), wat ook weer zijn eigen nadelen heeft. Een alternatief is het
erg langzaam scannen van de optische
velden dicht bij het sample met behulp
van een lokale sensor. Dit laatste heet
scanning near-field optical microscopy
(SNOM). Het is geïnspireerd door andere scannende microscopietechnieken,
zoals atomic force microscopy (AFM) en
scanning tunneling microscopy (STM).
Het beste van twee werelden?
Om de dynamische processen van bijvoorbeeld eiwitten vast te kunnen leggen hebben we dus een techniek nodig
die snel en met hoge resolutie kan meten, zonder het sample te beschadigen.
Het gebruik van licht alleen is uitgesloten door de diffractielimiet, terwijl ook
blootstelling aan hoogenergetische elektronen moet worden vermeden. Daarom
werken we aan een geheel nieuwe microscopietechniek, in een samenwerking
tussen Wenen, Praag en Leiden. Het idee,
oorspronkelijk van Thomas Juffmann

Optische nabije-veld-elektronenmicroscopie
(TU Wenen), is dat we de hoge resolutie
van de elektronen wel degelijk gebruiken, terwijl het sample alleen interactie
aangaat met zichtbaar licht. En zo voorkomen we schade.
Het concept van optische nabije-veldelektronenmicroscopie (ONEM) staat
schematisch weergegeven in figuur 1 [1].
We beschijnen het monster van de achterkant (rechts in de figuur) met zichtbaar licht. Dit licht gaat door het sample,
wordt daar vervormd, en bereikt daarna
een zogenaamde fotokathode (aan de andere kant van het monster, links in de figuur). In deze dunne laag wordt het licht
omgezet in elektronen. Plekken waar
minder licht komt, bijvoorbeeld door de
aanwezigheid van virusdeeltjes, veranderen daarmee in plekken waar minder
elektronen vandaan komen. Vervolgens
versnellen we de uitgezonden elektronen
en beelden ze af met de elektronenoptica
van onze lage-energie-elektronenmicroscoop (LEEM). In feite omzeilen we
hiermee, net als bij SNOM, de diffractielimiet van licht door heel dicht bij het
sample het optische veld ‘te meten’ met
de fotokathode. Deze snapshot van het
zogenaamde ‘optische nabije veld’ wordt
gemaakt door elektronen. Deze elektronen moeten ook voldoen aan hun eigen
diffractielimiet, maar deze is veel kleiner
dan die van licht.
Het voordeel van ONEM is dat we snel
en met hoge resolutie een afbeelding
kunnen maken van een sample zonder
dat de schadelijke elektronen bij het sample komen en het experiment verstoren.
Technische implementatie
Het idee van ONEM steunt op drie pijlers. Alle drie zijn dit technieken die redelijk recent en onafhankelijk van elkaar
zijn ontwikkeld en verbeterd: lage-energie-elektronenmicroscopie, de groei van
dunne fotokathodes met lage uittreepotentialen en de ontwikkeling van minivloeistofcellen.
De lage-energie-elektronenmicroscoop
Allereerst moeten de laagenergetische
elektronen die van de fotokathode af-

Figuur 1 Een schematische weergave van de optica in de LEEM- (links) en de
ONEM-belichting (rechts). In het midden ligt het preparaat (uitvergroot met de
inzet) met van links naar rechts: de fotokathode, de ultradunne vacuüm-vloeistofscheidingslaag van grafeen, en de vloeistofcel waarin het sample ligt. Van de LEEM
(links) is het elektronenkanon nog afgebeeld, maar die wordt in ONEM niet gebruikt.
De elektronen die vanaf het sample komen worden versneld naar 15 keV en richting
de afbeeldingsoptica gestuurd. De vierkante blokken zijn magnetische prisma’s die de
elektronen afbuigen en de elektronenspiegel is bedoeld voor aberratiecorrectie. De
belichting met zichtbaar licht gebeurt vanaf de rechterkant van het sample.

komen kunnen worden afgebeeld. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de laatste ontwikkelingen in LEEM, zie figuur 1
voor de schematische weergave en een
foto van de ‘echte’ opstelling in figuur 2.
De ‘ESCHER’ LEEM in Leiden behoort
tot de beste van de wereld en is nog altijd
recordhouder in resolutie. Dankzij de innovatieve aberratiecorrigerende spiegel
(ontworpen door Ruud Tromp, op basis
van werk van Gertrude Rempfer) kan
onze LEEM een resolutie behalen van
1,5 nm [2].
In de standaardconfiguratie worden in
een LEEM de elektronen uit een elektro-

nenkanon eerst versneld tot 15 keV* zodat de lenzen en andere elektronen-optische elementen goed kunnen werken.
Vlak voor het sample worden de elektronen echter juist weer afgeremd met behulp van de kathodelens tot een zeer lage
instelbare energie tussen de 0 en 100 eV.
Bij deze energieën vind de interactie
plaats met het sample en worden som* We geven de kinetische energie van elektronen altijd aan in elektronvolt, eV. De
snelheid v zelf is te berekenen uit eV =
mv2/2, waarbij V de versnelspanning is.
Voor een versnelspanning van 15 kV komt
dit neer op ongeveer een kwart van de
lichtsnelheid.
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Figuur 2 Een foto van de ‘ESCHER’ LEEM te Leiden met een schematische weergave
van het elektronenpad in normale LEEM-configuratie.

Figuur 3 Een afbeelding gemaakt met de LEEM in normale configuratie. We
zien hier een stuk van het oppervlak van grafeen gelegen op een substraat van
koper, afgebeeld met gereflecteerde elektronen die met 8 eV een interactie zijn
aangegaan met het sample.
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mige elektronen weer teruggekaatst.
Deze teruggekaatste elektronen worden
opnieuw versneld naar 15 keV en hiervan wordt een afbeelding gemaakt. Een
voorbeeld van een dergelijke afbeelding
staat in figuur 3. De hele grootte van de
elektronenbundel op het sample wordt in
één keer afgebeeld waardoor een weergave op videosnelheid kan worden gemaakt.
Om een LEEM gebruiksklaar te maken
voor ONEM schakelen we simpelweg het
elektronenkanon uit en beelden met de
LEEM de elektronen af die uit de fotokathode komen.
Voor elektronenbundels is vacuüm nodig,
omdat de elektronen anders verstrooien
op gasmoleculen en er geen bundel meer
overblijft. Hiervoor is een hoog vacuüm
(1 × 10−6 mbar) ruim voldoende en dit
kan worden behaald met een voorpomp
en turbomoleculaire pomp. In een LEEM
is er echter een striktere eis. Om de elektronen goed te kunnen afbeelden worden
ze over een afstand van slechts 1,5 mm
afgeremd van 15 keV naar ongeveer 0 eV.
Dit betekent dat er op dat kleine stukje
voor het sample een groot elektrisch veld
staat van 100 kV/cm. Dit zijn velden die
veel hoger zijn dan de elektrische velden
die bliksem veroorzaken in de atmosfeer.
Om doorslagspanningen te voorkomen
is het daarom nodig de druk flink te verlagen. In onze LEEM behalen we drukken van 3 × 10−10 mbar in de samplekamer. Hiervoor maken we gebruik van,
naast de eerder genoemde turbomoleculaire pomp, een stel ionenpompen en
een titanium sublimatiepomp. Deze twee
apparaten pompen ook respectievelijk de
overgebleven lichte edelgassen en lichte
reactieve moleculen uit het systeem. Uiteraard stoken we ons vacuümsysteem
na elke onderhoudsbeurt (tweemaal per
jaar) uit, om de gewenste UHV-drukken
weer snel te bereiken.
Een fotokathode voor zichtbaar licht
Het cruciale element van ONEM is de
fotokathode die het zichtbare licht waarmee we het sample beschijnen om kan
zetten in elektronen door middel van het

Optische nabije-veld-elektronenmicroscopie
foto-elektrisch effect. Recent onderzoek
laat zien dat het mogelijk is om dunne
films te groeien van fotokathodes die efficiënt genoeg zijn voor zichtbaar licht.
De sleutel daartoe zijn materialen met
een lage uittreepotentiaal (werkfunctie).
In zulke materialen kunnen lichtdeeltjes met relatief weinig energie (dus in
het zichtbare gebied) elektronen vrijmaken. Een kandidaatmateriaal is het
alkali-antimonide K2CsSb. Het probleem
met deze materialen is dat ze ongelofelijk reactief zijn (of ‘onedel’; edelmetalen
hebben juist een hoge uittreepotentiaal).
Daardoor zullen deze materialen spontaan ontvlammen in lucht en is het nodig
om de fotokathode in de vacuümkamer
zelf te groeien. Voor onze toepassing willen we bovendien een zo dun mogelijk
laagje hebben, liefst slechts één of twee
atomaire laagjes dik.
Het in situ groeien van een geschikte fotokathode is een serieuze opgave. De methode waarmee we dit zullen proberen
is een combinatie van gepulste laserdepositie (PLD) en opdampen, zie figuur 4
voor een schematische weergave van het
proces. Opdampen spreekt redelijk voor
zich. Men verhit een materiaal in vacuüm zodanig dat het verdampt en een
deel van het gas zal zich hechten aan het
substraat voor de fotokathode.
PLD wordt gedaan met een excimeerlaser die binnen een nanoseconde een
grote hoeveelheid energie (tot 300 mJ per
puls) schiet tegen een doelwit. Dit zorgt
voor een grote lokale verhitting op het
doelwit waardoor er een ionenpluim van
het materiaal wegschiet in de richting
van het substraat. Na elke puls groeit een
klein beetje materiaal op het substraat en
na tientallen pulsen vormt zich (idealiter) de eerste monolaag.
Het antimoon (Sb) uit de K2CsSb fotokathode zullen we met PLD deponeren op
het substraat. Het cesium (Cs) en kalium
(K) zullen dan simultaan worden opgedampt. Voor zowel het opdampen als het
PLD-proces moeten de nodige parameters nog worden geoptimaliseerd om de
juiste verhoudingen van het materiaal
op het substraat te krijgen. In ons onder-

Figuur 4 Een schematische weergave van het PLD-proces. Een sterke uv-pulslaser
schijnt op een doelwit en verhit het lokaal zodanig dat er een pluim materie wordt
geschoten richting het substraat.

zoeksprogramma zullen wij eerst het gedrag en groeiproces van de fotokathode
karakteriseren en optimaliseren voordat
we de fotokathode in gebruik zullen nemen voor ONEM.
Vloeistofcellen
De belichting van het sample zal worden gedaan met een coherente lichtbron
vanaf de andere kant van het sample
dan waar de elektronenoptica zit. Het
sample zal het licht verstrooien en deze
verstrooiing leggen we vast met de fotokathode, die elektronen zal uitzenden.
Grofweg gezien kijken we dus eigenlijk
naar de schaduw van het specimen. De
grootte van deze schaduw is ongeveer gelijk aan als de afstand tot de verstrooier,
dus als wij een zo hoog mogelijke resolutie willen behalen moet de afstand van
de fotokathode tot de verstrooier zo klein
mogelijk zijn.
Recente ontwikkelingen, vooral in de
TEM
(transmissie-elektronenmicroscoop) -gemeenschap, maken het mogelijk om ultradunne vloeistofcelletjes
te fabriceren die in ultra hoog vacuüm
kunnen functioneren. Met vacuümvloeistof-scheidingslagen van een enkele
of dubbele laag grafeen, in combinatie
met een atomair dikke fotokathode, is
het mogelijk om de afstand tussen de
fotokathode en sample te beperken tot
enkele nanometers. De vloeistofcellen
kunnen worden gebruikt om biologische
structuren in water te bestuderen.
Toepassingsgebied
Met de techniek van ONEM komt een
breed palet aan experimenten beschikbaar die tot dusver problematisch zijn.

Met ONEM wordt het mogelijk de dynamiek van eerder genoemde eiwitten
in hun natuurlijke membraan/vloeistofomgeving te bekijken op de nanoschaal.
Huidige methoden met een elektronenmicroscoop vereisen het invriezen van
de eiwitten om ze te prepareren voor het
hoge vacuüm. Daardoor is het niet mogelijk het functioneren van de eiwitten
zelf te onderzoeken.
Een tweede toepassingsgebied is de elektrochemie. Denk bijvoorbeeld aan het
nauwkeurig bestuderen van de vorming
en groei van koperlagen op een substraat
in water (elektrodepositie). Dit soort experimenten worden in de laatste tien jaar
al gedaan met hoogenergetische transmissie-elektronenmicroscopen. Een serieus en tot dusver onopgelost probleem
is echter dat de elektronenbundel zorgt
voor enorm veel vrije elektronen in de
vloeistof. Dit verandert de elektrochemie
binnen de vloeistofcel danig en daardoor
zijn de resultaten vertekend. Bij ONEM
is het wel mogelijk deze fenomenen te
bekijken zonder het probleem van elektron-geïnduceerde artefacten.
Als laatste geeft ONEM een nieuwe
manier om de nabije plasmonvelden
zelf te bestuderen. Plasmonen zijn trillingen van elektronen. Gelokaliseerde
oppervlakte-plasmonresonantie (Engels:
LSPR) is een fenomeen van resonerende
coherente trillingen van de geleidingselektronen op het oppervlak van een
nanoantenne (bijvoorbeeld een kleine cilinder van goud met de lengte van enkele
tientallen nanometers). Deze trillingen
resoneren met het elektrische veld van de
elektromagnetische golf (zoals zichtbaar
licht) waarmee je het deeltje beschijnt.
NEVAC blad 59 | 3 december 2021 21

Bij LSPR wordt het eigen veld van de
nanoantenne versterkt door het licht en
andersom: De lichtintensiteit wordt zeer
lokaal veel groter. Deze versterking is
een belangrijk stuk gereedschap in biosensoren en lab-on-a-chip-sensoren. Het
meten en karakteriseren van dit nabije
veld is echter niet gemakkelijk omdat
dit veld exponentieel vervalt met de afstand. ONEM biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar LSPR en het
karakteriseren van dergelijke nanoantennes door het direct omzetten van de
versterkte lichtintensiteit in foto-emissieelektronen, heel dicht in de buurt van het
sample.
Conclusie
ONEM is een veelbelovende techniek
om onderzoek te gaan doen in een aantal
toepassingsgebieden waar de elektronenmicroscoop of de lichtmicroscoop afzonderlijk problemen opleveren. Een combi-
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natie van het beste van beide werelden
is zeer aantrekkelijk om de dynamische
fysische, chemische en biologische processen te bestuderen van grenslagen.
Maar voorlopig bestaat ONEM slechts
op papier. Daarom gaan wij aan de slag
om ONEM te realiseren in de bestaande
LEEM-setup te Leiden. Dat doen we in
een gezamenlijk onderzoeksproject met
groepen in Wenen (geleid door initiator
Thomas Juffmann) en Praag (onder leiding van Mariana Amaro).
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van harte bedanken voor hun inbreng
en voor de samenwerking. Dit artikel is
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