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Het was in 2012, een tijdje geleden al-
weer, toen ik voor het eerst kennis-
maakte met de NEVAC. Toentertijd 

deed ik mee aan de NEVAC-prijs met een 
artikel over mijn masterthesis onderzoek 
aan de TU Eindhoven: plasmadepositie 
van amorf en polykristallijn silicium. Flash-
forward naar 2020: toen had ik het genoegen 
samen met professor Erwin Kessels gastredac-
teur te zijn van de juni-editie, een special over 
atoomlaagdepositie (ALD, een dunne-filmdepositietech-
niek) in Nederland. Hierin konden we mooi laten zien hoe Nederland zich op 
de kaart zet qua ALD, zowel academisch als in de industrie. Een tijdje later 
vroeg Claud Biemans me om het NEVAC-team te versterken, en ziehier, mijn 
eerste editorial. Overigens, als redactie zoeken we nog versterking, dus neem 
gerust contact op als je hier interesse in hebt. 
Ik schrijf deze editorial aan het eind van een drukke, maar mooie week. Gis-
teren was de spatial ALD day, waarvan je een uitgebreid verslag in deze editie 
vindt. De spatial ALD day is een workshop die we hebben georganiseerd op 
de TU Eindhoven, waarbij we het brede ecosysteem van bedrijven en acade-
mici uit de regio (en ook internationaal) bijeenbrachten om over  spatiële ALD 
(SALD) te praten. SALD is een variant van normale ALD waarbij je veel snel-
ler een film kunt deponeren door een substraat door verschillende zones met 
precursoren te bewegen. Interessant te zien dat vacuümtechniek ook bij SALD 
een belangrijke rol speelt, hoewel er ook veel bedrijven zijn die zich toeleggen 
op depositie bij atmosferische druk. Afijn, ik zal hier niet te veel weggeven, zie 
het verslag voor meer details.
Daarnaast vind je in deze editie twee artikelen gerelateerd aan meten in de 
ruimte. Ten eerste een artikel over een nieuwe TNO-faciliteit in Delft, Cali-
bration Space Instruments, waarmee aardobservatie-instrumenten binnenkort 
zeer nauwkeurig te kalibreren zullen zijn. Ook een artikel over het precies etsen 
van spiegelcoatings die gebruikt zullen worden voor de Extremely Large Tele-
scope (ELT), een gigantische telescoop in de Chileense woestijn waarmee we 
hopen de grenzen van onze natuurkundige kennis te verleggen. Tot slot stelt 
Freek Molkenboer zich voor, werkzaam bij TNO en sinds april de nieuwe vice-
voorzitter van de NEVAC.

Bart Macco 

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 
Freek Molkenboer, 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 € 30,- per jaar 
Studenten/promovendi € 5,- per jaar
Bedrijfsleden € 175,- per jaar

Vacuüm bij ALD en meten in de 
ruimte



 NEVAC blad    60 | 2    juli 2022   3

Met de Calibration Space 
Instruments (CSI), een nieuwe 
faciliteit in Delft, is TNO 
binnenkort in staat om kleine 
tot middelgrote aardobservatie-
instrumenten zeer nauwkeurig 
te kalibreren.
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Satellieten worden alsmaar kleiner. Zo 
ook de instrumenten die ze aan boord 
hebben. Daarbij gaat het om instrumen-
ten die veel meer kunnen dan pakweg 
tien jaar geleden. Die trend is vergelijk-
baar met de evolutie van de digitale ca-
mera’s in smartphones: die hebben het 
afgelopen decennium een indrukwek-
kende evolutie doorgemaakt. En dat-
zelfde is dus ook het geval bij de nieuwe 
generatie satellieten. Het is verbazing-

wekkend om te zien hoeveel er al moge-
lijk is met een exemplaar met het formaat 
van een melkpak. En doordat die satel-
lieten steeds nauwkeurigere instrumen-
ten aan boord hebben, moeten die ook 
steeds preciezer gekalibreerd worden.

Nieuwe spelers
Aanvankelijk waren het vooral teams 
van universiteiten die kleine satellieten 
bouwden, die ze in een baan om de aarde 

lieten brengen. Het bleek een goede ma-
nier om met weinig budget toch interes-
sante satellietdata te vergaren. Met dank 
ook aan de komst van artificiële intel-
ligentie (AI). Die ontwikkeling zorgde 
ervoor dat de aanpak van universiteiten 
navolging kreeg van commerciële par-
tijen. Dat verklaart meteen waarom we 
als TNO tegenwoordig niet alleen instru-
menten van grote internationale ruim-
tevaartorganisaties kalibreren, maar ook 
die van bedrijven die hun eigen mini- of 
microsatellieten ontwikkelen.
Voorheen duurde het maanden voor 
een groot, ‘traditioneel’ instrument van 
bijvoorbeeld ESA gekalibreerd was, en 
werden daar miljoenen euro’s voor uit-
getrokken. Voor de kleine instrumen-
ten van commerciële partijen moet de 
kalibratie veel sneller en goedkoper. Als 
TNO spelen we op die vraag in. ‘Kalibra-

Aftellen tot de ingebruikname van een nieuwe kalibratiefaciliteit voor 
aardobservatie-instrumenten

Op aarde gekalibreerd, door TNO

Ruimtevaartinstrumenten die de aarde observeren worden steeds 
nauwkeuriger. Hoe nauwkeurig? Dat hangt voor een groot deel af van 
de manier waarop ze worden gekalibreerd. Met de Calibration Space 
Instruments (CSI), een nieuwe faciliteit in Delft, zijn we binnenkort 
als TNO in staat om kleine tot middelgrote aardobservatie-instru-
menten zeer nauwkeurig te kalibreren.

Menno de Boer en Freek Molkenboer

 Transport van de keteldelen naar de bestaande cleanroom van TNO. Het geheel kwam in veertien kisten op vier vrachtwagens.
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Calibration Space Instruments bij TNO

tie in één dag’ is ons ultieme doel. Daar 
zijn we nog lang niet, maar we zijn al wel 
op de goede weg.

De juiste kalibratie-omgeving
Wie ruimtevaartinstrumenten kalibreert, 
moet eerst een omgeving creëren die ver-
gelijkbaar is met de ruimte. Een vacuüm 
dus, met sterk wisselende temperaturen 
(zie kader Vacuüm). Daarbij moet die 
omgeving extreem schoon zijn en blij-
ven, zodat de meetresultaten niet door 
aardse stofdeeltjes worden verstoord. 
Ook belangrijk: de mogelijkheid om tij-
dens de kalibratiewerkzaamheden een 
instrument van positie te laten veran-
deren. En dat dan niet handmatig, want 
dat is tijdrovend en vergroot de kans op 
contaminatie. 
Voor wat betreft de eisen voor een goed 
vacuüm en schone omgeving: dat is iets 
waar we als TNO al veel ervaring mee 
hebben opgedaan in de halfgeleider-
industrie. Zo bouwden we in 2017 de 

EUV Beam Line 2 (EBL2). Dat is een 
grote, kostbare en zeer complexe onder-
zoeksfaciliteit die het mogelijk maakt 
om de extreem schone omgeving na te 
bootsen van een lithografiemachine die 
met extreem ultraviolet licht werkt. In 
bepaalde kamers van de EBL2-faciliteit 
gaat het om een druk tot 10−10 millibar. 
Vacuüm voor gevorderden dus. En die 
ervaring komt ook goed van pas bij het 
kalibreren van ruimtevaartinstrumen-
ten.

Waarom die schuine klep?
In ons TNO-pand in Delft bevond zich 
al een cleanroom. Om plaats te maken 
voor de nieuwe faciliteit, werd die gro-
ter gemaakt. De hoogte van het plafond 
(vier meter) en de breedte van de gan-
gen in het gebouw (twee meter) waren 
vervolgens bepalend voor de uiteinde-
lijke grootte van de te bouwen installatie. 
Vooraf had het ontwikkelteam niet alleen 
bepaald wat de technische eisen waren, 

maar ook wat voor functioneel ontwerp 
de faciliteit zou moeten krijgen.
Het bedrijf dat de Europese tender voor 
de bouw van de CSI-ketel won, koos voor 
een ontwerp met een schuin afgesneden 
verticale cilinder. Dat zorgde weliswaar 
voor een extra uitdaging tijdens het ont-
werp- en maakproces, maar die uitvoe-
ring zorgt wel voor veel gebruiksgemak. 
Zo maakt het schuine ontwerp het mak-
kelijker om de te kalibreren instrumen-
ten in de CSI-ketel te plaatsen en alle 
kabels aan te sluiten. En ondanks de pla-
fondhoogte van vier meter is het dankzij 
dat slimme ontwerp nu ook mogelijk om 
de deksel altijd makkelijk en veilig te ver-
wijderen.

Thermische tent
Bij de bouw van de installatie golden er 
nog veel meer eisen. Zo moest de ther-
mische shroud (zie kader Thermisch sys-
teem) een temperatuurrange hebben van 
−80 tot +80 graden Celsius en ruimte 

Vacuüm

Om naar voorvacuüm te gaan ge-
bruikt de CSI-faciliteit twee droge 
voorpompen. Tijdens het afpom-
pen wordt de pompsnelheid gere-
duceerd om turbulentie in de ketel 
te voorkomen, dit wordt geregeld 
door butterfly valves. Door deze 
manier van afpompen zullen deel-
tjes, die mogelijk in de vacuümketel 
aanwezig zijn, blijven liggen en niet 
op kritische oppervlakken van het 
instrument komen. Nadat een druk 
van 10−2 mbar is bereikt, kan er gekozen worden om naar 
hoog vacuüm te gaan door middel van de twee turbomo-
leculaire pompen, één cryogeenpomp, of een combinatie 
van beide. In veel gevallen zal er gekozen worden om al-
leen de turbomoleculaire pompen te gebruiken. De be-
reikte einddruk zonder instrument kwam in testen uit op 
lager dan 10−8 mbar. 
Een cryogeenpomp is een ‘verzamelpomp’ die na lang 
gebruik geregenereerd moet worden. Om dit mogelijk te 
maken in de CSI-faciliteit zijn er twee cryogeenpompen 
geïnstalleerd op de ketel, die afzonderlijk afgesloten kun-
nen worden om te regenereren. Om energie te besparen 

zal een van de twee voorpompen uitgeschakeld worden 
zodra hoog vacuüm bereikt is. De einddruk van de CSI-
faciliteit is veel beter dan voor de meeste instrumenten 
nodig is; voor het testen en kalibreren van een ruimte-
vaartinstrument wordt typisch een werkdruk van beter 
dan 10−5 mbar geëist.
Ook het beluchten van de ketel gebeurt met een gere-
duceerde snelheid om turbulentie te voorkomen. Dit be-
luchten begint met puur stikstof en gaat halverwege over 
naar perslucht, dit om verstikkingsgevaar te voorkomen. 
Het regelen van de beluchtingssnelheid gebeurt met 
mass flow-controllers.

Afpompcurve.
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bieden aan ruimtevaartinstrumenten 
van maximaal 1,1 bij 1,1, bij 1,1 meter. 
Om die instrumenten zo nauwkeurig 
mogelijk in de juiste hoek te kunnen 
plaatsen, moest er verder in de vacu-
umkamer van de installatie ook nog een 
hexapod op een rotatietafel komen. Voor 
die klus schakelden we een andere ma-
chinebouwer in. Om de hexapod in zijn 
temperatuurrange te houden en de rest 
van de vacuümketel en het instrument af 
te schermen van mogelijke vervuiling die 

van de hexapod afkomt, ontwikkelden 
we als TNO ook een ‘thermische tent’ 
(zie kader Hexapod en thermische tent). 
En langzaam maar zeker vielen zo alle 
puzzelstukjes in elkaar.

Aan smetvrees grenzende 
voorzorgsmaatregelen
De einddruk van de vacuümkamer is 
≤ 1 × 10−7 millibar, met als extra eis dat 
die druk maar heel geleidelijk op- en af-
gebouwd mag worden. Want hoe sneller 

dat gaat, hoe groter de kans dat luchtver-
plaatsingen voor opwaaiende stofdeeltjes 
zorgen. Een ander belangrijk punt om 
vervuiling op het ruimtevaartinstrument 
te voorkomen was de toevoeging van een 
cold trap die vervuiling en condens naar 
zich toe trekt en vasthoudt. Als een in-
strument zich eenmaal in een baan om 
de aarde bevindt, is er geen mogelijkheid 
meer om hem ter plekke opnieuw te ka-
libreren. Daarbij geeft vervuiling perfor-
manceverlies en kan het de levensduur 

Thermisch systeem

Het thermisch systeem heeft als doel een thermisch re-
presentatieve omgeving rond het instrument te creëren. 
Het is gebruikelijk om dit met een thermische shroud te 
doen. Deze thermische shroud zit aan de binnenkant van 
de vacuümketel en kan op de gewenste temperatuur 
worden gezet die nodig is voor de kalibratie. 
Het op temperatuur brengen van de thermische shroud 
word bij de CSI-faciliteit gedaan door gasvormig stikstof 
van de gewenste temperatuur door de shroud heen te 
blazen. De shroud in de CSI-faciliteit is gemaakt van twee, 
op heel veel locaties op elkaar gepuntlaste rvs-platen, die 
daarna met behulp van waterkracht uit elkaar gedrukt 
zijn. Hierdoor komen de rvs-platen van elkaar waar er 
geen puntlas zat. Hierdoor vormen zich als het ware alle-
maal kleine kussentjes waar het gasvormige stikstof zich 
makkelijk doorheen kan bewegen.
Het instellen van de temperatuur van het stikstofgas 
wordt gedaan in het thermische systeem van de CSI-ma-
chinekamer. Een blower blaast gasvormige stikstof eerst 
langs een verwarmingselement waarbij deze het gas 
ongeveer op de juiste temperatuur brengt, maar doelbe-
wust altijd iets te hoog. Na het verwarmingselement word 
de temperatuur van het gas gemeten en dan door mid-
del van het inspuiten van vloeibaar stikstof naar de juiste 
temperatuur gebracht voordat het de shroud ingaat. 
Omdat CSI een gesloten recirculatiesysteem is, komt het 
stikstofgas dat de shroud inging, er ook weer uit bij dit 
thermische systeem, waarbij het stikstofgas weer op de 
juiste temperatuur wordt gebracht, om daarna weer de 
shroud in te gaan.
De thermische shroud van de CSI-faciliteit heeft een tem-
peratuurbereik van −80 °C tot +80 °C en kan met 3 °C per 
minuut van temperatuur veranderen. De homogeniteit 
van de totale shroud is beter dan 5 °C, en de stabiliteit na 
twee uur is beter dan 1 °C.
Naast de shroud heeft de CSI-faciliteit ook nog twee cold 

plates die een temperatuurbereik hebben van −173 °C 
(vloeibaar-stikstoftemperatuur) tot 80°C. Deze twee cold 
plates kunnen gebruikt worden om, als het nodig is, het te 
kalibreren instrument op sommige locaties kouder te krij-
gen dan −80 °C. Dit gaat meestal om specifieke sensoren 
op het instrument, waarbij de rest van het instrument wel 
op een hogere temperatuur staat.
Het laatste onderdeel van het thermische systeem is de 
cold trap, of koude vinger. De koude vinger heeft als doel 
om overgebleven moleculaire vervuiling die in het sys-
teem aanwezig is, bijvoorbeeld vervuiling die van het in-
strument afkomt, op te vangen. 

Thermische shroud van CSI-faciliteit voor installatie in ketel. 



 NEVAC blad    60 | 2    juli 2022   7

Calibration Space Instruments bij TNO

Een aardobservatie-instrument kijkt meestal zowel naar 
de aarde als naar de zon. Het blikveld van een instrument 
naar de aarde kan wel 120° zijn. Tijdens een kalibratie 
moet het instrument voor al deze kijkhoeken doorgeme-
ten worden. Als oplossing voor het kalibreren van al deze 
hoeken is er in de CSI-faciliteit voor gekozen om het in-
strument op een hexapod met rotatietafel te zetten. 
Een hexapod bestaat uit een stijve onder- en bovenplaat 
met daartussen zes actuatoren met instelbare lengte. 
Door deze configuratie (zie foto rechts) kan de boven-
plaat ten opzichte van de onderplaat in zes vrijheidsgra-
den bewegen, en dit ook nog extreem nauwkeurig. Het 
hoekbereik van een hexapod is enkele tientallen graden, 
dus om grotere hoeken mogelijk te maken is deze op een 
nauwkeurige rotatietafel geplaatst.
De combinatie van hexapod met rotatietafel staat in de ke-
tel, wat betekent dat deze bestendig moet zijn tegen de 
omgeving die het te kalibreren instrument ondergaat: va-
cuüm en ook een temperatuurbereik van −80 °C tot +100 
°C. De hexapod heeft een gebruikstemperatuur van +10 

tot +50 °C en een overlevingstemperatuur van +10 °C tot 
+100 °C. Dit betekent dat hij niet bestand is tegen de tem-
peratuurrange waarbij hij gebruikt moet kunnen worden.
Om dit op te lossen is een zogenaamde thermische tent 
ontwikkeld. De buitenkant van de tent is gemaakt van 
multi-laag isolatie waarmee de thermische belasting van 
de shroud naar de hexapod gedempt wordt. Op de foto is 
een testopstelling te zien, waarbij bewezen is dat de tent 
de bewegingen die de hexapod maakt meer dan 27.000 
keer kan hebben zonder te scheuren. Op de bovenplaat 
en de onderplaat zijn ook nog heaters geplakt waarmee 
de temperatuur van de hexapod gecontroleerd wordt. 
De thermische tent heeft ook nog een tweede functie, 
namelijk de mogelijke vervuiling die van de hexapod af-
komt afschermen van de ketel. Dit is gedaan door de tent 
zo dicht mogelijk te maken richting de ketel, en door een 
extra turbopomp onder de tent te plaatsten, waardoor je 
als het ware een apart compartiment maakt voor de hex-
apod. Dit is een van de maatregelen om een zeer schoon 
vacuümsysteem te krijgen.

Hexapod en thermische tent

Links: opstelling van de thermische tent om de levensduur te testen. De thermische tent mag niet stukgaan tijdens een 
kalibratie. Het concept is uitgebreid getest. 
Midden: ontwerp van de thermische tent om de hexapod.  
Rechts: de hexapod, kort na aankomst, tijdens het afnemen van testen, inclusief testinstrument, en voor installatie in de ketel.
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sche hardware kunnen we de complete 
set aan kalibratiemetingen aanbieden die 
nodig is. Daarnaast is er een CSI-contro-
lesysteem gerealiseerd dat fungeert als 
het ‘brein’ van CSI en alle andere sub-
systemen aanstuurt. Hiermee kunnen we 
volautomatisch en op afstand hele series 
metingen uitvoeren. 

Futuristisch uiterlijk
De verschillende onderdelen van de 
nieuwe kalibratiefaciliteit zijn eerder dit 
jaar allemaal heelhuids in de cleanroom 
gearriveerd. Daar zijn ze vervolgens sa-
mengevoegd tot een futuristische uit-
ziende installatie die wel wat wegheeft 
van een ruimtecapsule.
Voor de komende zomer is de CSI klaar 

van een instrument verkorten. Vandaar 
die aan smetvrees grenzende voorzorgs-
maatregelen.
Al met al een flinke uitdaging dus. Uit-
eindelijk lukte het de bouwers van de 
CSI en de hexapod niet alleen om aan 
alle eisen te voldoen, maar zelfs om ons 
aangenaam te verrassen door op som-
mige punten de gestelde eisen te over-
treffen. Zo is de nauwkeurigheid van de 
hexapod ongekend in deze specifieke 
applicatie. En de foutmarge in de poin-
ting van het instrument blijkt kleiner 
dan 0,001 graden te zijn. Ter illustratie: 
als het instrument gekalibreerd en wel 
in een baan om de aarde wordt gebracht 
en zich vervolgens op een hoogte van 
824 kilometer op een specifiek punt op 
aarde richt, zal het er qua plaatsaandui-
ding niet meer dan 14 meter naast zit-
ten. Voor zover bij ons bekend is er geen 
enkele andere kalibratiefaciliteit die zo 
nauwkeurig is.

Nauwkeurige lichtbron
De CSI bevat meer systemen dan alleen 
de vacuümkamer en de hexapod. Zo is er 
een compleet nieuwe, nauwkeurige licht-
bron ontwikkeld die flexibel kan worden 
aangepast aan het instrument dat getest 
wordt. Samen met de al bestaande opti-

voor een uitgebreide proefcampagne. En 
naar verwachting kunnen vanaf eind dit 
jaar de eerste ruimtevaartinstrumenten 
gekalibreerd worden. Als het aan ons ligt 
zal het daarbij om een grote verscheiden-
heid aan instrumenten gaan: van instru-
menten voor aardobservatie of lasercom-
municatie tot complete kleine satellieten. 
Voorheen deden we die kalibraties ook 
al, maar we moesten vooral voor de gro-
tere instrumenten vaak uitwijken naar 
faciliteiten in het buitenland. Als TNO 
stonden we al goed aangeschreven op het 
gebied van kalibratie van ruimtevaart-
instrumenten. En nu hebben we alles in 
huis om die dienst compleet aan te kun-
nen bieden en kalibratie naar een nog 
hoger niveau te tillen.
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Nieuw product

Met de GHS 1402-2002 VSD+ intro-
duceert vacuümfabrikant Atlas Copco 
een nieuw model frequentiegeregelde 
schroefpompen in drie pompsnelheids-
klassen. In grof-vacuümtoepassingen 
leveren de oliegeïnjecteerde pompen een 
continu hoge pompsnelheid − van atmo-
sferische druk tot einddruk. 
Productmanager Yuri Vanderveken: “De 
GHS 1402-2002 VSD+ is voorzien van 
het nieuwe oliegeïnjecteerde schroefele-
ment van Atlas Copco. De innovatieve 
compressie-optimalisatiekleppen maken 
hoge pompsnelheden in grof vacuüm 
mogelijk. Dit is ook een toekomstgerich-
te pomp. Hij is uitgerust met HEX@TM, 
het nieuwe vacuümregelsysteem van At-
las Copco, waardoor deze pomp klaar is 
voor industrie 4.0. Met een nieuw be-
sturingssysteem zijn gebruikers van het 
type GHS ook goed toegerust voor de 
vergaande digitalisering van industriële 
processen.”
Vergeleken met eerdere modellen resul-
teert het innovatieve ontwerp van de drie 
modellen GHS 1402, GHS 1602 en GHS 
2002 VSD+ in verbeterde vacuümpresta-
ties, een 15% kleinere voetafdruk en lan-
gere onderhoudsintervallen. “De voet-
afdruk van de GHS 1402-2002 VSD+ is 
kleiner dan 2 m2. Het ontwerp is compact 
dankzij de verticale constructie van de 
aandrijflijn,” aldus Vanderveken.
De nieuwe GHS VSD+ schroefpomp 
draagt bij aan het besparen van energie-
kosten. Enerzijds is dit gebaseerd op de 
combinatie van de Neos-inverter met 
een setpointregeling. Dit betekent dat de 
GHS 1402-2002 VSD+ precies het ver-
eiste pomptoerental levert. Bovendien 
helpt een energiebesparingssysteem om 
tot 80 procent van het vermogen terug te 
winnen in de vorm van warm water. Dit 
bespaart kosten en water en leidt tot een 
lagere CO2-uitstoot.

Hoog rendement 
Het hogere rendement is ook te danken 
aan de nieuwe permanente-magneet-
motor. In zijn IE5-efficiëntieklasse heeft 
hij een hoog rendement en levert hij 
een rendementstoename van ongeveer 
2% over het hele toerentalbereik. “Deze 
nieuwe technologie zorgt voor een hoger 
rendement bij alle toerentallen in verge-
lijking met conventionele motoren. Deze 
nieuwe motoren zijn oliegekoeld met 
oliegesmeerde lagers die zorgen voor op-
timale koeling bij alle toerentallen”, aldus 
Vanderveken.
De oliekoeling zorgt voor een optimale 
motortemperatuur bij alle toerentallen. 
De motorlagers worden ook gesmeerd 
door het oliesysteem, zodat regelmatig 
opnieuw smeren niet nodig is. Vander-
veken: “We hebben zelfs afgezien van 
een extra ventilator, wat het energiever-
bruik en geluidsniveau vermindert.” De 
motor bevindt zich in een behuizing met 
IP66-bescherming. Dit maakt hem zeer 
bestendig, zeker in ruwe en stoffige toe-
passingsomgevingen.
Een van de kenmerken van de GHS 
1402-2002 VSD+ serie is de intelligente 
functionaliteit. Vanderveken: “Hiervoor 
hebben we onze nieuwe Atlas Copco 
HEX@TM controller geïntegreerd, die 

garant staat voor hoge vacuümprestaties 
en gebruiksvriendelijkheid. HEX@ heeft 
een configureerbare gebruikersinterface. 
Je kunt de informatie die je ziet afstem-
men op je eigen behoeften en prioritei-
ten.” Via de controller kunnen gebruikers 
de parameters van de pompen visualise-
ren en instellen vanaf elke smartphone, 
laptop, pc of tablet via een webbrowser, 
ongeacht de locatie. Hierdoor kunnen 
de vacuümpompen nog specifieker en 
duurzamer worden geconfigureerd voor 
de betreffende toepassingen. Andere 
slimme functies variëren van intelligente 
planning tot afpomp-optimalisatie en 
lekdetectie.

Technische specificaties  
GHS 1402-2002 VSD+
pompsnelheid: ~1800 m3/h
einddruk: 0,35 mbar
gemiddeld energieverbruik bij 
laag toerental: 3,5 kW
geluidsniveau: 58 - 78 db

Atlas Copco’s nieuwe serie GHS VSD+ 
vacuümpompen

GHS 1402-2002 VSD+
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Na de ontvangst met koffie, tussen de 
stands van de bedrijfsleden, werd ie-
dereen verwelkomd door Sense Jan van 
der Molen, voorzitter van de NEVAC. 
Hij nam het publiek mee terug naar 13 
april 1962, de dag dat de NEVAC werd 
opgericht. Het doel van de vereniging is 
sindsdien ongewijzigd: de bevordering 
van de vacuümtechniek in Nederland, 
door uitwisseling van kennis. De mid-
delen zijn de uitgave van dit blad, het 

organiseren van diverse examens in de 
vacuümtechniek, het organiseren van de 
NEVAC-dag en excursies, en het uitrei-
ken van de NEVAC-prijs. En sinds een 
aantal jaar organiseert de commissie op-
leidingen ook de cursus vacuümtechniek 
voor promovendi.
De NEVAC bestaat in feite uit drie bloed-
groepen: de bedrijfsleden die materialen 
en diensten voor vacuümtechniek leve-
ren, de onderzoekers aan de universitei-

ten die onderzoek doen waarbij ze niet 
zonder vacuümtechniek kunnen, en de 
technici die dat werk mogelijk maken 
door het ontwerpen en bouwen van ex-
perimentele opstellingen. De NEVAC wil 
de verbindingen tussen de drie groepen, 
waar nodig, versterken. Daarnaast is de 
vereniging bezig met het bevorderen van 
de wisselwerking met gerelateerde orga-
nisaties, zoals de Dutch Society for Preci-
sion Engineering (DSPE). De NEVAC is 
ook partner van het Mikrocentrum.
De NEVAC heeft inmiddels ook een ei-
gen Wikipedia-pagina [1] en je kunt de 
vereniging volgen op Twitter (@nevacnl).

Wisselingen in het bestuur
Drie bestuursleden die jarenlang zeer 
veel betekend hebben voor de NEVAC, 
hebben in het afgelopen jaar afscheid 
genomen: vicevoorzitter Ingmar Swart, 
secretaris Jan van Kessel, en penning-
meester Ad Ettema. Alleen Ad Ettema 
kon aanwezig zijn en hij werd door de 
nieuwe secretaris Fred Schenkel hartelijk 
bedankt voor het vele werk dat hij vele ja-
ren gedaan heeft. Ook de hoofdredacteur 
van het NEVAC blad, Hans van Eck, nam 
na 10 jaar afscheid en ook hij werd in het 
zonnetje gezet.
Naast Fred Schenkel zijn de nieuwe be-
stuursleden vicevoorzitter Freek Molken-
boer en penningmeester René Erkelens. 
Erkelens helpt beroepsmatig meerdere 
verenigingen als penningmeester en hij 
wordt voor zijn werk betaald.

Jaap Kistemaker
In tegenstelling tot voorafgaande jaren 
koos de organisatie voor een Neder-

60 jaar NEVAC

Vacuüm: ijskoud, superheet  
en veel drukte om niets

Op 13 april 2022 bestond de NEVAC 60 jaar en dat vierden we met 
een feestelijk programma in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. De 
organisatie was in handen van Guido Stam, Sense Jan van der Mo-
len, Gertjan van Baarle en Fred Schenkel. De opkomst was groot en 
de sfeer was duidelijk opgetogen. Leden en bedrijfsleden hadden na 
twee jaar pandemie duidelijk behoefte om elkaar in levende lijve te 
ontmoeten.

Claud Biemans

De bedrijfsleden waren al vroeg in touw met het opbouwen van de stands.
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landstalig programma, omdat verreweg 
de meeste NEVAC-leden de taal spreken 
of verstaan.
Abel Streefland (TU Delft) was de eerste 
spreker, heel toepasselijk met een verhaal 
over Jaap Kistemaker. Samen met met ir. 
J.H. Makkink en A. Venema richtte hij 
in 1962 de NEVAC op en was tot 1966 
de voorzitter. Streefland promoveerde in 
2017 met een biografie over deze weten-
schapper en markante mediapersoonlijk-
heid, die op foto’s vaak staat afgebeeld in 
zijn witte jas. Het proefschrift van Streef-
land, met de titel Jaap Kistemaker en ura-
niumverrijking in Nederland 1945-1962 
is als boek uitgegeven [2] en besproken 
in dit blad [3]. Tijdens zijn onderzoek 
kwam Streefland geen gegevens tegen 
over de oprichting van de NEVAC. Mis-
schien is er nog iets te vinden in het 
archief van Amolf, het instituut waar 
Kistemaker gedurende zijn hele carrière 
directeur van was. 
Na zijn promotie in de natuurkunde bij 
Hendrik Kramers, ging Kistemaker wer-
ken aan uraniumverrijking. In Amster-
dam bouwde hij een elektromagnetische 
isotopenseparator. Daarmee kon hij de 
werkzame doorsnede meten van urani-
umisotopen, iets dat tot dan toe geheim 
was gehouden door de Amerikanen. Kis-
temaker werkte vervolgens aan de ont-
wikkeling van ultracentrifuges, waarbij 
hij niet kon voorkomen dat er af en toe 
enkele met een harde knal uit elkaar spat-
ten. Met veel geluk kwam Kistemaker er 
op een gegeven moment achter hoe de 
Russen een essentieel onderdeel van hun 
ultracentrifuges hadden gemaakt: de 
taats. Dat betekende een doorbraak in 
dit werk en toen kon Kistemaker de ma-
chines ontwikkelen waarop de huidige 
ultracentrifuges van Urenco nog steeds 
zijn gebaseerd.

Koelen tot het absolute nulpunt
De kersverse doctor Gesa Welker (TU 
Delft) vertelde over vacuüm op de 
koudste plekken ter wereld. En daar-
mee bedoelde ze niet Antarctica (laag-
ste temperatuur gemeten −89 °C), maar 
de temperatuur in de meetopstellingen 

Sense Jan van der Molen bedankt de bestuursleden die jarenlang zeer veel betekend 
hebben voor de NEVAC en in het afgelopen jaar afscheid namen.

Abel Streefland over Jaap Kistemaker.

Gesa Welker over vacuüm en temperaturen vlakbij het absolute nulpunt.
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waarmee ze werkt: net boven 0 K, het ab-
solute nulpunt. Voor het onderzoek dat 
ze doet, magnetische resonantie (MRI) 
op de nanoschaal, zijn deze tempera-
tuur én vacuüm noodzakelijk. Op een 
gegeven moment ging er een pomp in 
het lab kapot en het lukte niet om die te 
repareren. Toen kwam Welker in contact 
met de NEVAC. Met behulp van de ken-
nis van docent David Schijve kon ze het 
probleem zelf oplossen. Vervolgens deed 
ze ook mee aan de aio-cursus vacuüm-
technologie en nu is ze zelf docent van 
de cursussen die onder auspiciën van de 
NEVAC worden gegeven. 
Welker vertelde over Heike Kamerlingh 
Onnes, die er in 1908 voor het eerst in 
slaagde helium vloeibaar te maken. 
Daarmee maakte hij Leiden het koudste 
plekje op aarde: 4 K. Vacuüm en koude 
hebben alles met elkaar te maken. Als je 
een experiment doet waarbij het belang-
rijk is dat de atomen of moleculen van 
je sample niet bewegen, ga je het sterk 
koelen. Je moet dan de ruimte waarin je 
meet leegpompen, anders condenseren 
er gassen op je sample. Welker werkt met 
een mengkoeler gevuld met helium-3 en 
-4, die tot minder dan 10 mK kan gaan. 
Het nadeel van de mengkoeler is dat he-
lium-3 heel duur is, wel 2000 euro per li-
ter. Het is een afvalproduct van bepaalde 
kerncentrales waar er steeds minder van 
zijn. De VS hebben bovendien veel he-
lium-3 opgekocht. 
In zo’n koude omgeving kun je MRI- en 
kernspintomografiemetingen doen met 
een nieuwe, zeer gevoelige krachtsen-
sor (nanoladdernaald) die 75 kernspins 
tegelijk meet. De droom is om op deze 
manier moleculen driedimensionaal in 
beeld te brengen door het afzonderlijk 
meten van kernspins.

NEVAC-prijs voor Jesse Koenders
Na het onderzoek in extreme kou volgde 
de superhitte in de plasmareactor uit het 
onderzoek van NEVAC-prijswinnaar 
2022: Jesse Koenders (DIFFER). Hij ver-
telde over het maken van een actief schild 
tegen de hitte van een fusiereactor. Jesse 
en Sense Jan waren deze ochtend te gast 

Jesse Koenders (DIFFER) krijgt de NEVAC-prijs 2022 van Fred Schenkel.

Johannes Jobst over het maken van een fabriek voor medische isotopen.

Freek Molkenboer (TNO) vertelt over de installatie van CSI.
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bij Radio Weetlust [4], het speciale ra-
dioprogramma in het kader van Leiden 
City of Science 2022 dat deze dag in het 
kader stond van vacuüm. Jesse vertelde 
over zijn onderzoek aan het koel houden 
van de wand van een fusiereactor en dan 
speciaal de uitlaat (divertor). Als je dat 
niet doet gaat door de hoge temperatuur 
alles kapot. Het onderzoek van Koenders 
wordt gebruikt voor het ontwerpen van 
een regelaar. Het winnende verhaal is 
vorig jaar gepubliceerd in het december-
nummer van dit blad [5].
Na de ochtendlezingen was er een goed 
verzorgde lunch bij de bedrijvenmarkt. 
Ook konden de aanwezigen deelnemen 
aan een rondleiding door Rijksmuseum 
Boerhaave en bijvoorbeeld kijken naar 
de vacuümpomp van Van Musschen-
broek. Een aantal leden bleef in de zaal 
voor het bijwonen van de NEVAC-ALV.

Precisiewerk in de gangen van TNO
De zojuist benoemde vicevoorzitter van 
de NEVAC, Freek Molkenboer (TNO) 
vertelde als eerste spreker in de middag 
over de recentelijke installatie van CSI, 
de nieuwe faciliteit voor kalibratie van  
aardobservatieinstrumenten bij TNO. 
Het is een machine met een vacuümka-
mer van 1,1 m3, een gewicht van 300 kg 
en een einddruk van 10−7 mbar, die in de 
bestaande cleanroom van TNO moest 
passen. De vacuümkamer staat op een 
hexapod die in alle richtingen kan bewe-
gen. Het geheel staat in een tent voor een 
stabiele temperatuur. Op de foto’s was te 
zien dat het transport van de delen door 
de gangen van TNO precisiewerk was. 
Het verhaal van Molkenboer is opgeno-
men in dit nummer.

Fabriek voor medische isotopen
Johannes Jobst sprak daarna over het 
SMART-project van DEMCON Advan-
ced Mechatronics B.V, het bedrijf waar 
hij voor werkt. Zij ontwerpen een fabriek 
waarin grote hoeveelheden medische 
isotopen (technetium-99m op basis van 
molybdeen-99) gemaakt kunnen wor-
den, met behulp van elektronenversnel-
lers. Snelle elektronen  (75 MeV) kunnen 

op een target van molybdeen-100 ge-
schoten worden, waarbij molybdeen-99 
ontstaat. De target moet daarbij gekoeld 
worden met vloeibaar natrium. In een 
testopstelling is inmiddels aangetoond 
dat het koelproces werkt. Bij het proces 
ontstaat intense gamma- en neutronen-
straling. Mensen in de fabriek en alle ap-
paratuur moeten daartegen beschermd 
worden. 
Op dit moment zijn we voor de productie 
van medische isotopen geheel afhanke-
lijk van drie oude kerncentrales, waaron-
der die in Petten. Het maken van medi-
sche radioisotopen gebeurt momenteel 
op basis van verrijkt uranium-235. Bij 
dit proces ontstaat veel radioactief afval, 
en de proliferatie van deze soort verrijkt 
uranium is een probleem. Als een van de 
oude centrales uitvalt is er onmiddellijk 
een wereldwijd tekort aan isotopen voor 
bepaalde medische diagnoses. De fabriek 
moet 24/7 zeer betrouwbaar werken en 
wordt zo ontworpen dat er vrijwel geen 
tijd nodig is voor onderhoud. Naar ver-
wachting vindt in de SMART-fabriek in 
2028 de eerste productie plaats. 

Vacuümpomp als een zeehond
Aan het einde van de middag was er een 
gezellige borrel tussen de stands van de 
bedrijfsleden en er was opnieuw een 
rondleiding door Rijksmuseum Boer-
haave. Aansluitend namen velen deel aan 
het buffet, waarbij de onderlinge contac-
ten stevig versterkt werden.
Aan het begin van de avond kwam een 
breder publiek naar het museum voor de 
spetterende wetenschapsshow door Stich-
ting Rino, De studenten van Rino gaven 
erg grappige demonstraties met hun vacu-
umpomp, die klinkt als een zeehond. 

Veel druk(te) om niets
Als afsluiting van de volle feestdag ver-
telde Joost Frenken (ARCNL, VU en 
UvA) een mooi verhaal met de titel Veel 
druk(te) om niets. Vacuüm is namelijk 
heel gewoon; bijna overal in het univer-
sum heerst een zeer lage druk. De druk 
bij de ISS is bijvoorbeeld slechts een 
tienmiljoenste atmosfeer. Interstellair is 
er maar 1 atoom aanwezig per kubieke 
centimeter en intergalactisch zelfs maar 
1 atoom per kubieke meter.

De vacuümpomp van Stichting Rino...
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Dat we lucht hebben op aarde is in feite 
zeer uitzonderlijk. Maar als we op aarde 
een vacuüm willen maken, is dat niet zo 
eenvoudig. Dan komen we niet verder 
dan de druk die heerst op de maan. Dat 
komt omdat lucht heel zwaar is. Op een 
vierkante meter drukt wel 10.000 kilo 
lucht. Het beroemdste vacuümexperi-
ment is dat met de Magdeburger halve 
bollen, gedaan in 1654 door Guericke, de 
burgemeester van Magdeburg. De twee 
spannen paarden die de halve bollen van 
elkaar moesten trekken moesten dus niet 
het vacuüm overwinnen, maar de druk 
van de lucht die de halve bollen op elkaar 
duwt.
Frenken eindigde met een verhaal over 
het Jan-Klaasseneffect van vacuüm: de 
quantumfluctuaties. Dat werkt zo: in va-
cuüm is er eerst niets. Opeens is er heel 
kort toch iets: een Jan Klaassen en een 
anti-Jan Klaassen, maar die heffen elkaar 
op en zijn dan meteen weer verdwenen. 
Met moderne experimenten kunnen we 
deze quantumfluctuaties meten. Dank-
zij de moderne wetenschap weten we 
steeds meer, op de ultragrote schaal van 
het universum, tot de ultrakleine schaal 
van quantumfluctuaties. Toch stuurde 
Frenken de aanwezigen na deze mooie 
dag vol kennis en ontmoetingen ons naar 
huis met de opmerking dat we nog hele-
maal niets weten van 95% van het uni-
versum. 

Referenties
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland-

se_Vacu%C3%BCmvereniging
2 Het boek is te downloaden van: https://

scholarlypublications.universiteitleiden.
nl/handle/1887/52965

3 Claud Biemans, Geschiedenis van een po-
litiek onhandige doorzetter, NEVAC blad 
56-3, november 2018

4 https://sleutelstad.nl/programma/radio-
weetlust/uitzending/2022-04-13

5 NEVAC blad 59-3, december 2021

De spetterende wetenschapsshow door de studenten van Stichting Rino.

Joost Frenken sloot de feestelijke dag af met Veel druk(te) om niets.
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•	 Persoonlijk lidmaatschap: was € 20 
per jaar, wordt € 30 per jaar.

•	 Studentlidmaatschap is € 5 per jaar 
en blijft ongewijzigd.

•	 Bedrijfslidmaatschap incl. vermel-
ding op website was € 150 per jaar, 
wordt € 175 per jaar.

Dit voorstel is door de algemene leden-
vergadering aangenomen met 17 stem-
men voor en 3 tegen.

Tijdens de viering van 60 jaar NEVAC in 
Rijksmuseum Boerhaave, vond de eerste 
algemene ledenvergadering plaats onder 
leiding van het nieuwe NEVAC-bestuur: 
voorzitter Sense Jan van der Molen stelde 
de nieuwe secretaris Fred Schenkel en 
nieuwe penningmeester René Erkelens 
voor. Zij zijn sinds vorig jaar in functie.
Bij de mededelingen gaf het bestuur 
aan dat de ledenadministratie wordt ge-
moderniseerd. Af en toe wordt er een 
nieuwsbrief per e-mail verstuurd. Leden 
die de nieuwsbrief nog niet ontvangen 
hebben worden gevraagd om hun mail-
adres door te geven aan penningmees-
ter@nevac.nl.
Een andere mededeling was dat het be-
stuur het komende jaar gaat werken aan 
een verandering van de statuten, zodat 
deze weer voldoen aan de huidige wet-
geving.
Bij de verslagen van de verschillende 
commissies kwam aan de orde dat er 
geen leden meer actief zijn in de excur-
siecommissie. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij de secretaris, secretaris@
nevac.nl.
Het maken van het NEVAC blad is af en 
toe lastig, er komen weinig artikelen bin-
nen. Dit jaar is de NEVAC-prijs dan ook 
uitgereikt voor een van de ingestuurde 
artikelen van het hele afgelopen jaar. Dat 
zullen we blijven doen, zodat studenten 
en promovendi langer de tijd hebben om 
artikelen in te zenden die meedingen 
naar de prijs.

Verhoging contributie
Bij het agendapunt financieel overzicht 
en begroting merkte de voorzitter op dat 
de het bestuur graag met een neutrale 
begroting wil werken. Dit is nodig om 
de bestuursleden te kunnen verzekeren 
tegen hoofdelijke aansprakelijkheid. Het 
interen op het eigen vermogen moet 
daarom voorkomen worden door een 
minimaal neutrale begroting. Om dit jaar 
af te sluiten af te sluiten met een sluitende 
begroting wordt voorgesteld om de con-

Nieuws uit de algemene ledenvergadering

Het bestuur van de NEVAC, v.l.n.r: Fred Schenkel, René Erkelens, Sense Jan van der 
Molen. Freek Molkenboer werd aan het einde van de ALV benoemd als nieuwe 
vicevoorzitter.

tributie nog in het jaar 2022 te verhogen. 
Zo niet, dan zou het jaar wederom met 
een negatief resultaat worden afgesloten. 
Het bestuur benadrukt dat het niet mo-
gelijk om een bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering af te sluiten bij een ne-
gatief resultaat. Het bestuur is namelijk 
hoofdelijk aansprakelijk.
Het bestuur stelt het volgende voor, in-
gaande het huidige kalanderjaar (2022):

Word nu NEVAC-lid
en ontvang driemaal per jaar het NEVAC blad

Andere voordelen
Contact met vakgenoten

Vakexcursies
Symposia

Voor bedrijfsleden:
Vermelding op de NEVAC-website

Kosten per jaar
Gewone leden € 30,-
Studenten en promovendi € 5,-
Bedrijfsleden € 175,-

U kunt zich aanmelden op
www.nevac.nl
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In the Chilean Atacama Desert at Cerro 
Armazones Mountain (3046 m), the Eu-
ropean Southern Observatory (ESO) is 
constructing the world’s largest ground-
based optical/near-infrared telescope, 
the Extremely Large Telescope (ELT, fig-
ure 1). This giant telescope shall probe 
the furthest reaches of the cosmos and 
help to broaden astrophysical knowledge 
and provide new insights, e.g. about black 
holes and the history of the universe. The 
ELT has a novel five-mirror-design, with 
a primary mirror of 39 m diameter and 
978 m² light collecting area. This main 
mirror consists of 798 hexagonal seg-
ments, each is close to 1.5 m wide, 5 cm 
thick and weights around 250 kg includ-
ing its support. The several segments of 
the primary mirror need to be aligned 
with a precision of tens of nanometers 

(10,000 times thinner than a human 
hair) across its entire 39-meter diameter. 
In addition to this alignment precision, 
each mirror segment requires an individ-
ual surface profile with single nanometer 
surface form error to avoid imaging de-
fects and to optimize the brightness of 
the telescope images.
To obtain the desired surface accuracy, 
ion beam figuring (IBF) with the scia 
Finish 1500 (figure 2) has been proven 
to be most suitable for the final polishing 
error correction of the primary mirror 
elements. The figuring process applies 
a focused ion beam that scans over the 
mirror surface in a meander shaped path. 
By varying the dwell time or the velocity 
of the scanning ion beam, the amount 
of removed material can be determined 
exactly. To achieve an outstanding pre-

Precise finish for mirror segments of 
the Extremely Large Telescope (ELT)

cision, an individual scan profile must 
be pre-calculated for each of the mirror 
segments. Therefore, the interferometer 
measurement data of the surface form 
error and a material-based process recipe 
are combined by the software. Within the 
software, a 3D velocity map for the axis 
system is calculated from this informa-
tion.
For processing of the large hexagonal 
segments an ion beam source with a 
beam size of 16 ... 35 mm (FWHM) is 
used. To ensure a high-volume produc-
tion, the source achieves a typical volume 
etch rate of 2.3 mm³/min. Material with 
a thickness of about 600 nm is removed 
from the mirror surface (approx. 1.3 m²), 
which corresponds in total to the volume 
of a small toy brick . This leads to a 
processing time of 5 to 15 hours for each 

Figure 1 Artist’s impression of the ELT compared to the Nemo Building in Amsterdam (left) and 3D rendering of the preliminary 
telescope design (right). © ESO
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means that one mirror can be processed 
without any significant drift in rate for 
lowest possible surface form error.
Marcel Demmler, scia Systems GmbH

Figure 3 Etch rate stability over 600 h 
process time.Figure 2 IBF system scia Finish 1500.

mirror. Due to the pre-calculated scan-
ning profile and the extended process 
times for such large substrates, a high sta-
bility for the ion beam source is needed. 

A long-term test was done by observing 
the etch rate over 600 hours. As shown in 
figure 3 the drift in the etch rate over the 
whole testing time is only 5 percent. This 

NWO-onderzoeksinstituut DIFFER en de Technische Univer-
siteit Eindhoven werken samen aan een nationale faciliteit 
voor onderzoek met hoogenergetische röntgenstraling. De 
TU/e is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling van 
een technologie die met kleine, relatief goedkope opstel-
lingen hoogenergetische röntgenstraling genereert. Dit kan 
een impuls geven aan het onderzoek naar bijvoorbeeld ma-
terialen voor de energietransitie.
Doel van de samenwerking is om op termijn bij DIFFER in 
Eindhoven een onderzoeksfaciliteit te realiseren die geba-
seerd zal zijn op technologie die onder leiding van TU/e-
hoogleraar Jom Luiten is ontwikkeld binnen het Interreg-
consortium Smart*Light. De onderzoeksfaciliteit moet 
binnen enkele jaren operationeel zijn. 

Smart*Light
Synchrotrons, of lichtbronnen op basis van cirkelvormige 
deeltjesversnellers, zijn al tientallen jaren de werkpaarden 
van het röntgenonderzoek aan materialen. Het zijn echter 
enorme installaties met diameters van honderden meters 

en zeer hoge bouw- en exploitatiekosten. Nederland heeft 
geen synchrotrons en er zijn er maar een stuk of tien in Eu-
ropa. "Die zijn zo gewild dat er lange wachtlijsten zijn", zegt 
TU/e-hoogleraar Jom Luiten. "Dat zet een rem op allerlei 
onderzoeksgebieden. Bovendien zijn langetermijntesten 
niet mogelijk." Luiten ontwikkelde daarom Smart*Light, een 
alternatieve technologie die met een opstelling van slechts 
enkele meters min of meer hetzelfde kan: het genereren van 
extreem heldere en coherente röntgenbundels, terwijl ook 
de energie snel kan worden gevarieerd.
Het prototype van Smart*Light is zo goed als klaar. Luiten 
verwacht dat de eerste tests nog dit jaar worden uitgevoerd. 
Ook wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de test-
faciliteit tot een robuuste gebruikersfaciliteit, waarin meer-
dere gebruikers met uiteenlopende vragen en gebruikers-
wensen kunnen worden ondergebracht. In de volgende fase 
zullen hardere röntgenstralen worden gegenereerd voor 
onderzoek aan objecten met een hoge dichtheid en zal de 
lichtintensiteit verder worden verhoogd om nog meer ge-
bruikers te kunnen ondersteunen.

Nieuwe faciliteit voor onderzoek met 
hoogenergetische röntgenstraling in Eindhoven
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Meer materialen, meer uitdagende 
toepassingen
De spatial ALD-dag was onderdeel van 
een door NWO gefinancierd onderzoeks-
project genaamd Spatial ALD: More ma-
terials, more demanding applications. De 
focus van het project is om met spatiële 
ALD meer materialen te kunnen aan-
groeien (en ook te begrijpen!), waarbij 
de focus vooral ligt op oxidematerialen 
met meerdere metallische componenten. 
Denk aan legeringen en gedoteerde half-
geleiders. Als je zulke multicomponent-
materialen met ALD wilt kunnen maken 
is het van vitaal belang goed te begrijpen 
wat er aan het groeioppervlak gebeurt als 
er verschillende typen ALD-precursoren 
aan dit oppervlak reageren. 
Er liggen veel kansen voor spatiële ALD 
in opkomende toepassingen, vooral in 
de duurzame hoek, waar echter ook de 
eisen voor de gedeponeerde lagen of het 
gebruikte substraat erg uitdagend zijn. 
Voor batterijen wil je bijvoorbeeld ultra-
dunne (ordegrootte nanometer) lagen 
kunnen deponeren die helemaal geslo-
ten zijn. Daarnaast zijn er veel applica-
ties die gebruikmaken van poreuze, vaak 
flexibele substraten. Deze wil je kunnen 
coaten met de laag, waarbij de laagdik-
te en compositie overal in de poreuze 

structuur hetzelfde is. Hiervoor is het 
van belang goed te doorgronden hoe het 
gastransport van de ALD-precursoren 
door de 3D-structuur plaatsvindt. Een 
interessant verschil tussen lage-druk spa-
tiële ALD en atmosferische druk spatiële 
ALD is dat dit transport bij lage druk 
gaat via moleculaire stroming (Knudsen-
regime), terwijl je bij atmosferische druk 
met viskeuze stroming te maken hebt.
Aan het onderzoeksproject nemen ook 
veel – vooral Nederlandse- bedrijven 
deel. ASM, Levitech, SALD, SparkNano, 
Smit Thermal Solutions, TNO en VDL-
ETG Projects. Het bedrijf SALD verdient 
hierbij een eervolle vermelding: een van 
hun spatial ALD-machines is in het ka-
der van dit project in ons lab op de TU 
Eindhoven geplaatst en deze zal dan ook 
een grote rol spelen in het onderzoek. 
Daarnaast zijn er twee internationale 
partners, ChipMetrics (Finland) en J.A. 
Woollam (USA), die bijdragen aan de 
fundamentele kant van het onderzoek 
door het leveren van respectievelijk zo-
geheten PillarHall-structuren en een el-
lipsometer. 

De spatial ALD-dag
De spatial ALD-dag was een openbaar 
evenement, waarbij bijna 70 personen 
kwamen uit zowel binnen- als buiten-
land, met een mooie mix van ongeveer 
60/40 industrie/kennisinstellingen. Op 
www.atomiclimits.com zal een groot deel 
van de gegeven presentaties ook binnen 
afzienbare tijd beschikbaar komen.
De dag bestond uit enkele onderdelen. In 
de ochtend startten we met een sessie van 
de ALD Academy (www.aldacademy.
com). De ALD Academy is een platform 
waarbij tutorials op basisniveau over 
ALD gegeven worden, bijvoorbeeld over 
ALD an sich, of over specifieke takken 

Spatial ALD in beeld

In Nederland is er veel activiteit op het gebied van ALD, zowel op 
academisch als industrieel vlak. Dit hebben we mooi uiteengezet in 
het juni nummer 2020 van het NEVAC blad, onder de slogan How 
a small country can be big in nanolayers. Op 9 juni dit jaar was de 
spatial ALD dag in grandcafé de Zwarte Doos op de campus van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Specifiek de variant spatial ALD 
was het onderwerp van deze workshop. Zie het kader als je meer wilt 
weten over wat ALD en spatial ALD zijn. In dit artikel blik ik graag 
met jullie terug op deze dag.

Bart Macco

Foto genomen tijdens de presentatie van 
Bart Macco, de organisator van de spatial 
ALD-dag.
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Spatial ALD-dag

van ALD, zoals plasma-ALD of bepaalde 
toepassingen zoals ALD voor zonnecel-
len. Deze keer gaf Erwin Kessels een in-
troductie over ALD zelf, gevolgd door 
Paul Poodt, die specifiek inzoomde op 
spatiële ALD. 
Voor de invited contributions hadden we 
twee buitenlandse sprekers uitgenodigd, 

ook om de workshop een internationaal 
karakter te geven. David Muñoz-Rojas, 
een bekende in het spatiële ALD-veld, 
vertelde over het onderzoek aan spa-
tial ALD van zijn groep bij het LMGP 
in Grenoble. Daarna vertelde Nils Boy-
sen van Ruhr Universität Bochum over 
precursoren voor spatiële ALD. Wat hij 

mooi uiteenzette is dat het vinden van 
een ideale chemie voor precursoren voor 
veel ‘normale’ ALD-processen al een uit-
daging is, terwijl er bij spatiële ALD nog 
meer eisen bijkomen: bij spatiële ALD 
wordt vaak véél precursor verbruikt 
om een hoge doorvoer te halen. Daar-
door komen ook aspecten als veiligheid 

Atoomlaagdepositie (ALD) is een depositietechniek waar-
mee nanolagen (oftewel films) gegroeid worden. ALD 
vindt plaats door een substraat op een cyclische wijze aan 
verschillende gassen (precursoren) bloot te stellen die 
met het oppervlak reageren. Belangrijk is dat de reacties 
met het oppervlak zelflimiterend zijn. Zelflimiterend wil 
zeggen dat het gas chemische bindingen aangaat met 
het oppervlak totdat het oppervlak verzadigd is, waarna 
de reactie stopt. 
Het simpelste ALD proces gebruikt twee gassen A en B 
die op de wijze ABABAB… geïntroduceerd worden. Tus-
sen elke stap worden eventuele reactieproducten en 
overgebleven gassen uit de reactor verwijderd door af te 
pompen en/of te flushen met een inert gas. Door de cycli 
ABABAB… te herhalen wordt de nanolaag atoomlaag voor 
atoomlaag opgebouwd. In figuur 1 zie je  een periodieke 
tabel waarin staat welke materialen gemaakt zijn met ALD. 
Op ons blog www.AtomicLimits.com kun je de interactie-

ve versie van deze ALD database vinden, waar je ook kunt 
zien welke gassen en processen hierbij gebruikt zijn.
ALD, zoals hierboven beschreven, is een vorm van con-
ventionele (‘temporele’) ALD: hierbij is het substraat sta-
tionair en ondergaat contact met een reeks van gassen 
in de (doorgaans vacüum)kamer. Spatial oftewel spatiële 
ALD is een variant van ALD waarbij het substraat beweegt 
door verschillende zones in een reactor, waarbij elke zone 
constant bijvoorbeeld gas A of gas B bevat. Spatial ALD 
kan veel sneller zijn dan conventionele ALD, omdat de 
gassen niet afgepompt hoeven te worden voordat het 
volgende gas geïntroduceerd wordt. Belangrijk is hierbij 
wel dat de gassen A en B goed gescheiden blijven om 
gasfasereacties te voorkomen. Spatiële ALD wordt vaak 
bij atmosferische druk gedaan, waarbij de verschillende 
zones gescheiden worden door “stikstofgordijnen”. Lage-
druk spatiële ALD bestaat ook, waarbij de scheiding met 
pompen geschiedt.

Wat is (spatial) ALD?

Figuur 1 Schermafbeelding van de interactieve ALD-database op AtomicLimits.com. Als je op een element klikt, krijg je een 
lijst met beschikbare ALD-processen in de literatuur.
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Dit is denk ik erg goed gelukt. Gezien dit 
stuk te kort is om voor alle bedrijven een 
samenvatting te geven, verwijs ik graag 
naar de te verschijnen presentaties op 
eerder genoemd www.atomiclimits.com. 
Tot slot was er een borrel en een rond-

(bijvoorbeeld spontane ontbranding), 
dampdruk, en vooral kosten en schaal-
baarheid van productie om de hoek kij-
ken. 
De middagsessie bestond geheel uit 
praatjes van bedrijven. Dit waren niet 
alleen bedrijven uit het NWO-project, 
maar ook andere spelers. Beneq liet hun 
lage-druk plasma SALD-reactor zien 
waarin optische coatings gemaakt wor-
den. Delft IMP vertelde over het coaten 
van poeders met ALD, terwijl Innoflex 
een innovatieve manier liet zien om op 
roll-to-roll folies SALD te doen. Encap-
sulix tot slot sprak over hun concept 
waarin heel snel temporeel ALD wordt 
gedaan op een SALD-achtige wijze: 
korte, gescheiden pulsen van precurso-
ren inbrengen in een laminaire stroming 
over het substraat. We hadden overigens 
de bedrijven gevraagd vooral op inhou-
delijke zaken in te gaan (dus meer dan 
een typische sales pitch), om zo ook meer 
discussie te triggeren met het publiek. 

De spatial ALD-dag vond plaats in de filmzaal van de Zwarte Doos op de TU/e campus. Nils Boysen van de Ruhr Universität Bochum 
vertelt over precursoren voor spatiële ALD. 
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leiding door onze labs, waarbij de bezoe-
kers ook de spatiële ALD-tool van het 
bedrijf SALD in actie konden zien. Al 
met al een erg geslaagde dag en op ve-
ler verzoek broeden we al op een vervolg 
volgend jaar! 

Geef je mailadres door voor de digitale nieuwsbrief

De NEVAC stuurt enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief aan de leden. 
Alleen zijn niet alle mailadressen bekend. Heb je nog geen nieuwsbrief ont-
vangen, geef dan je mailadres door aan penningmeester@nevac.nl 



(PhD) Student?

NEVAC beloont je verhaal 
met 1000 of 250 euro!

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 lezerskring bestaat 
uit onderzoekers, medewerkers van bedrijven in de vacu-
umtechniek, en technici. De kunst is dus helder te schrij-
ven voor dit brede publiek. De winnaar mag een lezing 
geven tijdens de NEVAC-dag, in de lente van volgend jaar.
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 15 oktober 2022. Inzendingen 
kunnen naar: redactie@nevac.nl.
Uitgebreide richtlijnen voor het artikel staan op nevac.nl/
NEVAC_Blad/richtlijnen_auteurs.php
Each year the Dutch Vacuum Society (NEVAC) awards a 

prize of 1000 Euro to the student who writes the best ar-
ticle, related to vacuum technology, for the NEVAC blad. 
The article (around 2000 words), should describe your 
research and focus on the vacuum technology used. The 
readers of the magazine are researchers, vacuum tech-
nology company members, and technicians. Your assign-
ment is to write an appealing story for this wide audience.
The winner is invited to present the winning paper during 
the NEVAC-dag in spring next year.
Only one winner will be appointed, but NEVAC rewards 
all published articles, written by students, with 250 Euro.
If Dutch is not your native language, you are allowed to 
write in English.
The next deadline is 15 October 2022. Send your contri-
bution to: redactie@nevac.nl.
Guidelines for the article are published here: nevac.nl/
NEVAC_Blad/richtlijnen_auteurs/English.php

NEVAC rewards your article 
with 1000 or 250 euro!

Your name?

NEVAC-prijs 2023

€ 1000,–
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Tijdens de laatste algemene ledenver-
gadering in Museum Boerhaave is Freek 
Molkenboer op 13 april benoemd tot 
nieuwe vicevoorzitter van de NEVAC. 
Freek schreef gedurende de laatste drie 
jaar vanuit de NEVAC mee aan de VCCN 
richtlijn 12, samen met Rients de Groot. 
Sinds 1 januari dit jaar is hij ook voor 
een periode van drie jaar verkozen tot 
commissielid van de AVS-VTD. 

Waar werk je en wat is je functie?
Ik werk bij TNO in Delft, bij de afdeling 
nano-instrumentation. Daar ben ik 
senior systems engineer. Een systems 
engineer bepaalt wat, en hoe goed 
een systeem het moet doen, en hoe 
je dit kan bewijzen. Ik begeleid vanuit 
het technisch oogpunt het hele pro-
ject. 

Welke opleidingen heb je gevolgd?
Ik heb de lts-, mts- en hts-route ge-
volgd, altijd richting werktuigbouw-
kunde. Als laatste opleiding deed ik 
werktuigbouwkunde aan de hts in Rot-
terdam.

Wanneer kwam je voor het eerst in 
aanraking met vacuümtechniek?
Tijdens mijn hts-afstudeerstage bij 
Quooker (de kokend waterkraan). 
Quooker gebruikt vacuüm-geïsoleerde 
boilers voor hun producten. In de pe-
riode dat ik daar mijn afstudeerstage 
ging doen was Quooker bezig om naar 
grotere boilers te gaan met een paar 
modellen. Voor deze grotere boilers 
heb ik de vacuümopstelling gebouwd 
die de boilers evacueerde.

Hoe lang werk je bij TNO en wat doe 
je precies?
Na mijn afstudeerstage van de hts ben 
ik nog iets meer dan één jaar bij Quoo-
ker gebleven, en toen ben ik in 2005 
overgestapt naar TNO . Vanaf het begin 
werk ik al op dezelfde afdeling.
In de eerste jaren bij TNO deed ik vooral 
experimenten in vacuümsystemen, en 
natuurlijk bouwde ik opstellingen. 
Later ging ik steeds meer bepalen hoe 
een project eruit moest zien, en wat 
daar allemaal voor nodig was aan expe-
rimenten, maar ook aan opstellingen 
om deze experimenten uit te voeren. 
Zo ben ik nu doorgegroeid naar sys-
tems engineer.

Op welke manier heeft je werk te 
maken met vacuümtechniek?
In mijn huidige functie moet ik breder 
denken dan alleen aan vacuüm. Maar in 
mijn afdeling is vacuüm heel belangrijk 
voor het werk dat wij voor onze klanten 
doen. Er zijn maar weinig opstellingen 
die geen gebruikmaken van vacuüm. 
Mijn afdeling is gespecialiseerd in con-
taminatiecontrole, voor zowel deeltjes 
als moleculair. Dus dat betekent vacu-
um en voor ons onderzoek is het heel 
belangrijk hoe schoon je vacuüm is. 
Maar ik doe ook projecten waar hele-
maal geen vacuüm voor nodig is. 

Wat vind je het mooiste op het ge-
bied van vacuümtechniek?
Ik zie vacuüm als de grote enabler van 
heel veel nieuwe ontdekkingen en toe-
passingen. Zonder vacuüm zouden we 
geen EUV-lithografie hebben. CERN 

had het higgsdeeltje niet kunnen ont-
dekken, zonder vacuüm hadden we 
geen zwaartekrachtgolven kunnen 
meten, en ook de toekomstige quan-
tumcomputers hebben een vacuüm-
omgeving nodig. Zo zijn er nog veel 
meer voorbeelden te bedenken.  Al 
deze ontwikkelingen en ontdekkingen 
hebben een heel goed vacuüm nodig 
om te werken, en hier dragen wij als va-
cuümgemeenschap aan bij.

Sinds wanneer ben je lid van de 
NEVAC?
Ik denk dat ik lid ben sinds 2008. Ik 
bezocht toen voor de eerste keer de 
NEVAC-dag bij TNO in Eindhoven, die 
georganiseerd werd door mijn collega 
Norbert Koster.

Heb je suggesties voor wat de 
NEVAC kan betekenen voor de 
leden?
Ik zie graag dat de NEVAC, en de leden, 
de enabler-gedachte omarmen. Wees 
trots op wat wij doen en op onze ken-
nis die dat allemaal mogelijk maakt. En 
breng deze trots over op andere men-
sen.

Stel je voor: 
Freek  
Molkenboer

Stel jezelf ook eens voor aan andere NEVAC-leden. 
 Beantwoord de onderstaande vragen en mail de 
 antwoorden en een foto aan redactie@nevac.nl



Agenda
14 juli 2022
DIFFER seminar: First Light Fusion
online

11-16 september 2022
22nd International Vacuum Congress
Sapporo, Japan en online

18-23 september 2022
32nd Symposium on Fusion Technology (SOFT 2022) 
Dubrovnik, Kroatië

21 september 2022
NWO CHAINS: The element of surprise!
Koningshof, Veldhoven

28-29 september 2022
ESA’s Industry Space Days 2022
ESA/ESTEC, Noordwijk

4-7 oktober 2022
Big Science Business Forum
Granada, Spanje

6-11 november 2022
AVS 68th International Symposium & Exhibition
Pittsburgh, Pennsylvania, VS

16-17 november 2022
Precisiebeurs 2022
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch

23-26 juli 2023
ALD/ALE 2023: 23rd International Conference on 
Atomic Layer Deposition (ALD 2023)
Bellevue, Washington, VS

Links naar websites: zie de agenda op www.nevac.nl
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www.pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum Benelux B.V.
T +31 345 478 400 
office@pfeiffer-vacuum.nl 

Vacuum Technology for Space Research on Earth

Benefit from our complete range of turbopumps as well as backing pumps, leak detectors, 

components, measurement and analysis equipment as well as vacuum chambers for simulating 
space conditions. Get to know our products: the magnetically levitated turbopumps from the 

ATH series, vacuum chambers for highly demanding application or the innovative Roots pumps 

of the HiLobe series. 




