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Moleculen opsporen op de grens 
van vacuüm

Een primaire standaard voor het 
meten van vacuüm



Halverwege de jaren ’90 liep ik als stu-
dent technische natuurkunde col-
lege bij Dr. Bert Suurmeijer die ons 

de fijne kneepjes van de vacuümtechniek 
bijbracht. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me 
eerder niet erg bezig had gehouden met het 
thema. Maar het was precies in die tijd dat 
ik zag dat aansprekende experimentele onder-
zoeksgroepen grote opstellingen beheerden die 
van allerlei pompen waren voorzien. Daardoor be-
greep ik steeds beter dat goede wetenschap grote zuiver-
heid vraagt. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk: ultrahoogvacuüm (UHV) 
bleek cruciaal voor verfijnde experimenten aan oppervlakken. Daarom kreeg ik 
ook steeds meer interesse in het vak van Suurmeijer, dat hij op enthousiaste en 
systematische wijze gaf. In mijn tijd ging dat nog vanuit het boek Vacuümtech-
niek van Suurmeijer en Jan Verhoeven dat in 1989 voor het eerst was versche-
nen onder auspiciën van de NEVAC (voorwoord: Jaap Kistemaker). Het vak 
werd afgesloten met een mondeling tentamen; het enige dat ik in Groningen 
heb gedaan. Het ging goed, hoewel ik van de zenuwen vergat om een voorpomp 
aan mijn geschetste UHV-systeem te plaatsen. Ik heb nog altijd profijt van de 
toen opgedane kennis.
Het boek dat ik destijds gebruikte was eigenlijk bedoeld voor het mbo; niet 
voor studenten op de RuG. Om een bredere populatie te bereiken hebben Suur-
meijer en Verhoeven, nu samen met Theo Mulder, een variant uitgedacht. Die 
verscheen in 2000, als Basisboek Vacuümtechniek. Het concept was even simpel 
als briljant: de gewone tekst was voor iedereen (mbo, hbo, wo), maar de stukken 
achter de kantlijn waren verdiepend. En daarmee geschikt voor hbo- en wo-
studenten èn de geïnteresseerde mbo’er. Een knappe prestatie van de schrijvers. 
En eentje die zeer werd gewaardeerd door de lezers, getuige de meer dan 3000 
verkochte exemplaren. 
Toch was daarmee de kous nog niet af. Door het groeiende aantal niet-Neder-
landstaligen op de universiteiten en in de bedrijven, ontstond er een sterke be-
hoefte aan een Engelstalige versie. Deze verscheen in 2016, in gereviseerde vorm, 
na het overwinnen van enige hindernissen. En ook dit boek bleek een succes. 
Niet alleen in Nederland en Vlaanderen, maar ook daarbuiten waren de recen-
sies lovend. De boeken zijn inmiddels als standaardwerken te beschouwen. 
Het is voor mij als oud-student van Bert Suurmeijer, maar vooral als voorzitter 
van de NEVAC, een genoegen om u de drie vacuümboeken aan te bevelen. We 
zijn trots op het predicaat ‘uitgegeven onder auspiciën van de NEVAC’, omdat 
deze boeken de kern raken van wat de NEVAC beoogt: het verspreiden van 
kennis over het vacuüm. Daarom heeft het bestuur besloten de vacuümboeken 
voortaan expliciet in de colofon te vermelden van het NEVAC blad. En uiter-
aard zijn de boeken via de NEVAC-site te bestellen. Van harte aanbevolen!
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De NEVAC-dag 2023 wordt op 
vrijdag 12 mei georganiseerd 
bij ASML. Op het programma 
staat een bezoek aan het 
experience-centrum van ASML. 
Foto voorplaat: ASML
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Vacuümtechniek

Precisiedrukmeting is van groot belang. 
“Fabricage van de volgende generaties 
halfgeleiders, quantumtechnologieën en 
experimenten met deeltjesversnellers 
vereisen allemaal uitstekend vacuüm en 
de mogelijkheid om dat nauwkeurig te 
meten,” aldus Stephen Eckel, senior on-
derzoeker van het project bij NIST.
Momenteel gebruiken de meeste com-
merciële en onderzoeksfaciliteiten con-
ventionele hoogvacuümsensoren die ge-
baseerd zijn op metingen van elektrische 
stroom die ontstaat wanneer ijle gasmo-
leculen in een kamer worden geïoniseerd 
door een elektronenbron. Deze ionisa-
tiemeters kunnen na verloop van tijd 
onbetrouwbaar worden en moeten re-
gelmatig opnieuw worden gekalibreerd. 
Bovendien zijn ze niet verenigbaar met 
het nieuwe wereldwijde streven om het 
Internationaal Stelsel van Eenheden (SI) 
te baseren op fundamentele constanten 
en quantumverschijnselen.

Koude lithiumatomen
Het systeem van NIST meet de hoeveel-
heid gasmoleculen (meestal waterstof) 
die in een vacuümvat achterblijven door 
het effect te meten dat deze deeltjes heb-
ben op een microscopisch cluster van 
opgesloten lithiumatomen [1]. Deze ato-
men worden afgekoeld tot enkele dui-
zendsten van een graad boven het abso-
lute nulpunt en beschenen met laserlicht. 
Er is geen ijking nodig, omdat de inter-
actiedynamiek tussen lithiumatomen en 

waterstofmoleculen exact kan worden 
berekend vanuit eerste principes.
Deze draagbare koude-atomenvacuüm-
standaard (portable cold-atom vacuum 
standard, pCAVS) – met een volume van 
1,3 liter exclusief het lasersysteem – kan 
gemakkelijk worden bevestigd aan com-
merciële vacuümvaten; een smalle door-
voer verbindt het binnenste van het vat 
met de kern van de pCAVS. In een recen-
te reeks experimenten waarbij de onder-
zoekers twee pCAVS-eenheden op het-
zelfde vat aansloten, produceerden beide 
exact dezelfde metingen binnen hun zeer 
kleine foutmarges. De apparaten konden 
een druk tot een 40 miljardste van een 
pascal (Pa), de SI-eenheid van druk, tot 
2,6% nauwkeurig meten. 
“De draagbare koude-atomenvacuüm-
standaard heeft zijn eerste grote test 
doorstaan,” zei Eckel. “Als je twee ver-
moedelijke primaire standaarden van 
welke aard dan ook bouwt, is de aller-
eerste stap ervoor te zorgen dat ze met 
elkaar overeenstemmen wanneer ze het-
zelfde meten. Als ze niet overeenkomen, 
zijn het duidelijk geen standaarden.” Ec-
kel en collega’s meldden hun resultaten 
op 15 juli online in het tijdschrift AVS 
Quantum Science [2].

Magneto-optische val
In de pCAVS-sensorkern (zie figuur 2) 
worden ultrakoude lithiumatomen ver-
dampt vanuit een bron en vervolgens ge-
immobiliseerd in een magneto-optische 

val ter grootte van een chip, ontworpen 
en vervaardigd bij het NIST. Atomen die 
de val binnenkomen worden afgeremd 
op het snijpunt van vier laserstralen: één 
inputlaserstraal en drie andere die wor-
den gereflecteerd door een speciaal ont-
worpen roosterchip. De laserfotonen zijn 
afgestemd op precies het juiste energie-
niveau om de beweging van de atomen 
te dempen.
Om ze op de gewenste plaats te houden, 
gebruikt de magneto-optische val een 
bolvormig magnetisch veld dat wordt 
opgewekt door een omringende reeks 

Een primaire standaard voor het 
meten van vacuüm

Een nieuw, quantumgebaseerd vacuümmeetsysteem, uitgevonden 
door onderzoekers van het National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST), heeft de eerste test doorstaan die moet uitwijzen dat 
het gaat om een echte primaire standaard − dat wil zeggen, intrinsiek 
nauwkeurig zonder de noodzaak van kalibratie.

Figuur 1 NIST-onderzoeker Stephen 
Eckel achter een pCAVS-eenheid 
(zilverkleurige kubus links van het 
midden) die is aangesloten op een 
vacuümvat (cilinder rechts).
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van zes permanente neodymiummagne-
ten. De veldsterkte is nul in het centrum 
en neemt toe met de afstand naar buiten. 
Atomen in gebieden met een hoger veld 
zijn gevoeliger voor laserfotonen en wor-
den daarom naar binnen geduwd.
Nadat de lithiumatomen in de magne-
to-optische val zijn geladen, worden de 
lasers uitgeschakeld en wordt een klein 
deel van de atomen – ongeveer 10.000 
– uitsluitend door het magneetveld ge-
vangen. Na enige tijd wachten wordt de 
laser weer aangezet. Het laserlicht ver-
oorzaakt fluorescentie van de atomen, 
en ze worden geteld met een camera die 
de hoeveelheid licht meet die zo wordt 
geproduceerd: hoe meer licht, hoe meer 
atomen in de val.
Telkens wanneer een gevangen lithium-
atoom wordt geraakt door een van de 
weinige moleculen die in het vacuüm 
bewegen, verdwijnt het atoom uit de 
magnetische val. Hoe sneller de atomen 
uit de val worden geschoten, hoe meer 
moleculen zich in de vacuümkamer be-
vinden.
Een van de grootste kostenposten van 
een vacuümmeter voor koude atomen is 
het aantal lasers dat nodig is om de ato-
men te koelen en te detecteren. Om dat 
probleem te ondervangen, ontvangen 
beide pCAVS-eenheden licht van dezelf-
de laser via een vezeloptische schakelaar, 
en verrichten zij afwisselend metingen. 
Zo kunnen tot vier eenheden op dezelf-
de laserbron worden aangesloten. Voor 
toepassingen waarbij meerdere sensoren 
nodig zijn, zoals bij versnellers of halfge-
leiderproductielijnen, kan een dergelijke 
multiplexing van pCAVS-sensoren de 
kosten per eenheid verlagen.

Onverklaarbaar verschil
Voor het huidige experiment werden 
de gevangen atoomwolken in de twee 
pCAVSen gescheiden door 20 cm in di-
recte zichtlijn tussen elkaar. Bijgevolg 
werd aangenomen dat de druk in de twee 
atoomwolken identiek was. Maar toen 
het team de twee atoomwolken voor het 
eerst gebruikte voor het meten van de 
vacuümdruk, was er een groot verschil 

te zien in de snelheid waarmee de twee 
meters atomen verloren.
“De moed zakte in mijn schoenen,” zei 
Eckel. “Het zouden vacuümstandaarden 
moeten zijn, maar toen we ze aanzetten, 
konden ze het niet eens worden over de 
druk van de vacuümkamer.” Om de bron 
van de discrepantie te achterhalen, wis-
selde het team gedurende meerdere ex-
perimenten componenten tussen de twee 
eenheden uit. Terwijl ze de componenten 
verwisselden, bleven de twee pCAVSen 
het oneens – vreemd genoeg met pre-
cies dezelfde hoeveelheid. “Uiteindelijk 
daagde het bij ons: Misschien hebben ze 
in werkelijkheid een verschillende druk,” 
zei Daniel Barker, een van de onderzoe-
kers van het project.
Het enige wat de drukverschillen kan 
hebben veroorzaakt is een lek, een klein 
gaatje waardoor atmosferisch gas in het 

vacuüm kan komen. Het moest wel heel 
klein zijn: het team had grondig gecon-
troleerd op zulke lekken voordat het 
de pCAVSen aanzette. Het team liet de 
meest gevoelige lekdetector die te vin-
den was nog een laatste keer zoeken en 
ontdekte dat er inderdaad een piepklein 
gaatje zat in een van de glazen ramen van 
het pCAVS. Nadat het lek was gerepa-
reerd, kwamen de metingen van de twee 
pCAVSen overeen.
Zoeken naar verschillen in de meetwaar-
den tussen meerdere vacuümmeters is 
een methode voor lekdetectie die vaak 
wordt gebruikt bij grote wetenschap-
pelijke experimenten, waaronder deel-
tjesversnellers en zwaartekrachtgolfde-
tectoren zoals LIGO. De voornaamste 
beperking van deze techniek is echter dat 
de kalibratie van de meeste vacuümme-
ters in de loop der tijd kan veranderen. 

Figuur 2 Schematische weergave van de pCAVS. (1) Bron van lithiumatomen die naar 
de magneto-optische val in het midden worden geleid. (2) Magneto-optische val. De 
rode stip is een cluster van gevangen atomen. (3) Permanente magneten die getekend 
zijn boven hun eigenlijke positie rond de magneto-optische val. (4) Doorvoer voor 
aansluiting van pCAVS op een vacuümkamer.
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Vacuümtechniek

Daarom is het vaak moeilijk om een echt 
lek te onderscheiden van een afwijking 
in de ijking. Maar omdat de pCAVS een 
primaire meter is, is er geen kalibratie en 
dus ook geen kalibratieafwijking. Het ge-
bruik van drie of meer pCAVSen kan de 
volgende generatie versnellers en zwaar-
tekrachtdetectoren helpen om lekken in 
hun grote vacuümsystemen nauwkeuri-
ger te lokaliseren.
De volgende stappen in de ontwikke-
ling van pCAVS is het valideren van de 
theoretische onderbouwing ervan. Om 
de verliessnelheid van koude atomen uit 
de magnetische val te vertalen naar een 
druk zijn quantumverstrooiingsbereke-
ningen nodig. “Deze berekeningen zijn 
nogal ingewikkeld,” zegt Eite Tiesinga, 
die het theoretische deel van het onder-
zoek leidt, “maar we geloven dat de bere-
keningen tot op een paar procent correct 
zijn.”
De ultieme test voor de theorie is het 
bouwen van een speciale vacuümkamer 
waarin een bekende druk kan worden 

opgewekt – een dynamische expansie-
standaard genoemd – en het bevestigen 
van een pCAVS om die druk te meten. 
Als de pCAVS en de dynamische expan-
siestandaard het eens zijn over de druk, 
is dat het bewijs dat de theorie klopt. “We 
zijn bezig met deze volgende stap in het 
proces en we verwachten dat we zeer bin-
nenkort weten of de theorie goed is,” zei 
Eckel.

Referenties
1 Zie de animatie op: https://www.nist.gov/

video/measuring-pressure-cold-atom-va-
cuum-standard

2 Comparison of two multiplexed portable 
cold-atom vacuum standards, AVS Quan-
tum Sci. 4, 034403 (2022), https://avs.sci-
tation.org/doi/10.1116/5.0095011

Bron: https://www.nist.gov/news-events/
news/2022/07/primary-standard-measu-
ring-vacuum
Vertaling: Claud Biemans

Reprinted with permission. National 
Institute of Standards and Technology, 
2022, rights reserved.

Op 16 en 17 november was de jaarlijkse Precisiebeurs van het 
Mikrocentrum. Dit jaar was het de 21ste editie, en één van 
zes thema’s was clean en vacuüm. Op uitnodiging van het 
Mikrocentrum was de NEVAC aanwezig met een stand. Deze 
werd bemand door Pieter Heidema en Freek Molkenboer. De 
stand was gevuld met vacuümonderdelen die uitgeleend 
waren door onze bedrijfsleden. De NEVAC had als doel aan 
de bezoekers te vertellen hoe belangrijk en hoe mooi het va-
cuümvak is, wat de NEVAC doet en wat het brengt om lid te 
zijn. Tijdens de twee dagen hebben we met ongeveer twin-
tig voor ons nieuwe mensen langer gesproken over vacuüm 
en de NEVAC. Daarnaast hebben we natuurlijk gesproken 
met mensen die de NEVAC al kennen en al lid zijn.
Een van de gesprekken die we hadden was met een fabri-
kant van apparatuur voor het maken van medicijnen. Hij 
heeft een opstelling ontwikkeld waarin vacuüm word ge-
bruikt voor het drogen van poeder dat een bestandsdeel 
is van medicijnen. Deze, en vergelijkbare toepassingen zijn 
misschien het vergeten vacuüm van de NEVAC (in het vol-
gende nummer komt hierover een artikel van Pieter).

De Precisiebeurs had ruim 325 bedrijven op de beursvloer en 
is bezocht door meer dan 5100 mensen. Dit was het hoogste 
aantal bezoekers ooit volgens het Mikrocentrum.

NEVAC op de Precisiebeurs

Figuur 3 NIST-onderzoeker Daniel 
Barker houdt een pCAVS-eenheid vast. De 
magneto-optische val zit binnenin achter 
de poort.
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NEVAC-prijs 2023

€ 1000,–
Your name?

(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 1 februari 2023. Inzendingen kun-
nen 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 1 February 2023. Send your contribu-
tion 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!
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NEVAC-dag 2023

Tijdens de succesvolle NEVAC-dag in Rijksmuseum Boer-
haave in Leiden heeft het bestuur meteen de eerste stap 
gezet voor het organiseren van de volgende NEVAC-dag in 
2023. Wij zijn erg blij dat we kunnen aankondigen dat Kees 
Feenstra van ASML de komende editie van de NEVAC-dag bij 
ASML gaat organiseren en wel op 12 mei 2023.
Het programma van de NEVAC-dag is zelfs al bijna rond. Het 
zal in het aprilnummer van het NEVAC blad gepubliceerd 
worden. Het programma laat een mooie mix zien van zowel 
toegepaste vacuümtechnologie als wetenschap waarbij va-
cuümtechniek een grote rol speelt. Het is door Kees Feen-
stra en het NEVAC-bestuur samen opgesteld. Het bestuur wil 
zich ook in de toekomst actief inzetten voor het programma 
van de NEVAC-dagen, natuurlijk altijd in samenwerking met 
de lokale organisatie. Op deze manier kunnen we de balans 
tussen de verschillende onderwerpen goed bewaren.

Om een klein tipje van de sluier op te lichten: natuurlijk is er 
een verhaal van ASML over de EUV-stepper, en hoe en wat 
vacuüm daarvoor betekent. Maar er is ook een presentatie 
over de ‘kokend-waterkraan’, met andere woorden: wat doet 
Quooker met vacuüm? We gaan over dit, en andere onder-
werpen leren tijdens de NEVAC-dag. 
Voor het programma zijn we nog wel op zoek naar kandida-
ten voor de NEVAC-prijs, kent u iemand, student of promo-
vendus, die actief werkt met vacuüm, laat hem of haar een 
artikel insturen, voor 1 februari 2023.
Natuurlijk is er in het programma alle ruimte om de stands 
van de bedrijfsleden te bezoeken. Daarnaast zal er tijd zijn 
om het Experience-centrum van ASML (zie foto) te bezoe-
ken. 

Wij hopen u te zien op 12 mei 2023, bij ASML.

NEVAC-dag, vrijdag 12 mei 2023 bij ASML
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In de mechatronica komen drie disci-
plines samen: elektronica, werktuig-
bouwkunde en meet- en regeltechniek. 
Mechatronische systemen zijn – tegen-
woordig vaak heel complexe – (fijn)
mechanische systemen die worden aan-
gestuurd door bijhorende regelsoftware. 
Vanzelfsprekend worden ze gebruikt in 
onnoemelijk veel toepassingen, vaak ook 
in combinatie met een vacuümsysteem. 
Dat is bijvoorbeeld het geval bij krach-
tige elektronenmicroscopen, waarmee 
samples miljoenen keren kunnen wor-
den uitvergroot. Doordat de elektro-
nenbundel onbelemmerd op het sample 
moet kunnen invallen, moet deze door 
een hoog tot ultrahoog vacuüm gaan, bij 
een druk tot een miljardste van een mil-
libar (oftewel 10-9 mbar). “Dat is dermate 
luchtledig dat er tussen twee moleculen 
gemiddeld meer dan een meter afstand 
zit”, legt Maurice van Hall het beeldend 
uit. Hij is projectmanager bij NTS Pro-
jects, een onderdeel van NTS. “Maar dat 
betekent dus ook dat je bij de minste ver-
storing of verontreiniging met een seri-
eus probleem zit.” Elektronenmicrosco-
pen behoren tot het portfolio van NTS 

Mechatronics, een ander onderdeel van 
NTS.

Antwoorden op waaromvragen
Van Hall volgde tijdens het cursusjaar 
2021-22 samen met zijn collega Mark 
Evers de cursus Elementaire Vacuüm-
techniek. Ze verkregen er meer en een 
dieper inzicht door in vacuümsystemen: 
waarom sommige materialen of onder-
delen meer aangewezen zijn dan andere, 
wat je in specifieke gevallen en omstan-
digheden moet doen, en wat beter niet… 
Noem het een mix van antwoorden op 
waaromvragen en van best practices. 
“Kortom, de ins en outs van de vacuüm-
technologie”, aldus Van Hall, die bij NTS 
Projects werkt aan de bouw van proto-
precisiesystemen. Het overkoepelende 
bedrijf NTS is wereldwijd actief in de 
ontwikkeling, productie en assemblage 
van (opto-)mechatronische systemen. 
Het hoofdkantoor bevindt zich in Eind-
hoven. Er werken daar ongeveer vijfhon-
derd medewerkers. Wereldwijd telt NTS 
er meer dan 1.700, verspreid over locaties 
in Tsjechië, China, Singapore, de Ver-
enigde Staten en dus Nederland.

Evers was al bekend met vacuümsys-
temen voor hij bij NTS Mechatronics 
terechtkwam, waar hij nu bijna vijf jaar 
aan de slag is als production engineer. 
“Ik kwam uit de halfgeleiderindustrie, 
waar vaak gewerkt wordt met hoog-
vacuüm. Toen stelde ik mezelf nog niet 
zo veel vragen over wat we juist deden 
als we bijvoorbeeld een lektest uitvoer-
den. Ik wist bijvoorbeeld wel welke 
verschillende types pompen er waren, 
maar eigenlijk niet hoe die werkten. Ik 
gebruikte ze gewoon.” Evers was dan 
ook geïntrigeerd toen hij tijdens de cur-
sus ontdekte hoe een cryopomp functi-
oneert: niet door gassen weg te zuigen 
maar door deze te bevriezen. “Een bij-
zonder vindingrijke manier om een va-
cuüm te creëren.”
‘Cryo’ brengt ons weer terug bij de elek-
tronenmicroscopie. NTS Mechatronics 
bouwt bijvoorbeeld voor Thermo Fischer, 
wereldbekend voor zijn elektronenmi-
croscopen, het systeem dat samples in en 
uit manshoge cryo-elektronenmicrosco-
pen laadt – de zogeheten auto-loader. In 
een cryo-elektronenmicroscoop kunnen 
bijvoorbeeld biologische samples in de-
tail worden bestudeerd. Hierbij worden 
de samples gekoeld tot 80 kelvin (bijna 
−200 graden Celsius). Om ze te fixeren 
bij die zeer lage temperatuur bouwt NTS 
Mechatronics ook door Thermo Fischer 
ontworpen cassettes. Daarin worden de 
samples geplaatst waarna de cassettes 
worden ondergedompeld in vloeibare 
stikstof. De cassettes worden ook brand-
schoon gemaakt en dubbel verpakt voor 
ze naar de klant vertrekken.

Geslaagd voor het examen Elementaire Vacuümtechniek

“Een brandschoon voortraject, daar 
begint het”

Mark Evers en Maurice van Hall haalden de hoogste score op het 
examen Elementaire Vacuümtechniek (EVT). Op hun getuigschrift 
prijkt een fraaie 9. Zijn kennen elkaar goed: ze zijn immers collega’s 
van elkaar. Bij de vestiging van NTS in Eindhoven werken ze aan 
complexe mechatronische systemen voor onder meer elektronenmi-
croscopen. “Het blijft wroeten om dat kleine lek te kunnen vinden en 
dichten.”

Senne Starckx
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Interview

Zowel Evers als Van Hall benadrukken 
het meermaals: voor een hoogvacuüm is 
het cruciaal dat er bij de bouw van een 
systeem tijdens het voortraject heel zorg-
vuldig en vooral schoon wordt gewerkt, 
bijvoorbeeld in cleanrooms en met alle 
voorzieningen die daarbij horen. Evers: 
“Alle onderdelen die ergens ingaan moe-
ten brandschoon zijn. Voor een vacuüm-
systeem wordt samengesteld, worden de 
onderdelen dus eerst heel grondig gerei-
nigd.”

Uitbaksessie
Het bedrijf bouwt voor Thermo Fischer 
ook volledige elektronenmicroscopen, 
zogeheten desktopmodellen die dus 
een stuk kleiner zijn dan de grote cryo-
elektronenmicroscopen, maar nog steeds 
bijzonder krachtig. Ook hierin zitten 
hoogvacuümsystemen, en ook tijdens 
de bouw van deze microscopen is het 
brandschone aspect van cruciaal belang.
Wanneer een vacuümsysteem in elkaar 
staat, volgt een uitbaksessie, een bake-
out. Daarbij verdampen vocht en andere 
substanties, zoals ongebonden chemi-
caliën afkomstig uit vulstoffen (potting 
compounds) of van printplaten, waarna 
de moleculen worden weggezogen door 
een turbopomp. Zo’n sessie kan een 
paar dagen duren. Loopt er in die peri-
ode iets mis – er treedt bijvoorbeeld een 
lek op – dan moet eerst dát probleem 
worden opgelost. Waarna alles opnieuw 
moet worden gedaan, inclusief de vol-
ledige uitbaksessie. Van Hall: “Het kan 
dus soms een paar weken duren voor je 
systeem helemaal klaar is en kan worden 
afgeleverd aan de klant.” Vandaar ook het 
belang van het brandschone voortraject. 
“Daar begint het. Heb je dat niet op orde, 
dan verlies je veel tijd en gaat je produc-
tie omlaag.”
De cursus hielp Van Hall en Evers ook 
meer inzicht te krijgen in het opsporen 
en fixen van lekken in een reële, operati-
onele context. “Een lek opsporen in een 
aparte vacuümkamer- of cel of in een 
compartiment dat je kunt afsluiten, is 
niet zo heel lastig”, zegt Van Hall. “Maar 
in compartimenten die verbonden zijn 

met elkaar en waar bovendien continu 
een turbopomp aanstaat, daar liggen de 
zaken anders.” Hij vergelijkt het met het 
zoeken naar een klein gaatje in een fiets-
band terwijl die langs een groter gat leeg-
loopt. 
Hoe een lek dan toch kan worden op-
gespoord in zo’n complexe, dynamische 
situatie? Hoewel de vraag aan bod kwam 
tijdens de cursus werd er geen sluitende 
oplossing gegeven, gewoonweg omdat 
die niet bestaat. Of in ieder geval niet 
in die reële, operationele context. Evers: 
“De oplossing zou eruit bestaan dat een 
systeem opnieuw from scratch wordt 
ontwikkeld. Daar zijn, zeker in een com-
merciële context, geen tijd en geen mid-
delen voor. Het blijft dus wroeten om dat 
kleine lek te kunnen vinden en dichten.”
Toch leerde Van Hall tijdens de cursus op 
het gebied van lekopsporing en -verhel-
ping om “vooruit te pakken”. En hij zag 
in waarom bepaalde dingen gebeuren in 
een vacuümsysteem. “Je voelde de kwart-

jes vallen, ook daarom is de cursus een 
mooie aanvulling op ons werk.” Evers en 
Van Hall zijn trouwens niet de enigen 
van hun bedrijf die de cursus volgden, tal 
van collega’s gingen hen voor. “Dit wordt 
lichtjes gestimuleerd vanuit het manage-
ment, maar vooral vanuit onszelf leek 
deelname een goed idee.”
Evers krijgt tijdens zijn werk vaker met 
vacuümsystemen te maken dan Van Hall. 
De laatste ziet dan weer inhoudelijke 
bruggetjes naar bijvoorbeeld de fijnme-
chanica, wat meer zijn werkterrein is. “Er 
zijn mooie analogieën te trekken tussen 
werken bij heel lage drukken, vacuüm 
dus, en heel hoge. Zeker ook op het vlak 
van veiligheid en een schone werkomge-
ving. Werk je bijvoorbeeld in puur zuur-
stof onder hoge druk dan kan een kleine 
hoeveelheid vetsubstantie afkomstig van 
een vingerafdruk al tot ontbranding lei-
den en zelfs een explosie veroorzaken. 
Ook dit soort inzichten haalde ik uit de 
cursus.”

Mark Evers en Maurice van Hall.
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Grote vacuümsystemen in deeltjesver-
snellers zorgen ervoor dat de deeltjes-
bundels zich zo ongestoord mogelijk 
kunnen verplaatsen. De druk in zulke 
systemen is daarbij ongeveer een 25 
triljoenste van de aardatmosfeer, maar 
er is altijd nog een kleine concentratie 
gasmoleculen aanwezig. Deze vormen 
een probleem: botsingen met versnelde 
deeltjes verminderen de levensduur van 
de bundel en veroorzaken instabiliteit. 
Daarom is het van belang om vanaf de 
eerste ontwerpfase efficiënte vacuümsys-
temen te plannen en restdrukprofielen te 
voorspellen.
Verrassend genoeg is het bijna onmoge-
lijk commerciële software te vinden die de 

onderliggende vacuümberekeningen kan 
uitvoeren. Aangezien de achtergrond-
druk in versnellers (van de orde van 10−9-
10−12 mbar) zo laag is, botsen moleculen 
zelden met elkaar en zijn de resultaten 
van simulaties gebaseerd op computatio-
nele vloeistofdynamica niet geldig. Hoe-
wel er andere methoden bestaan (analy-
tisch oplossen van vacuümvergelijkingen, 
een vacuümsysteem modelleren als een 
elektrisch circuit, of gebruikmaken van 
de overeenkomsten tussen ultrahoog va-
cuüm en thermische straling), is de door 
CERN ontwikkelde simulator Molflow, 
voor moleculaire stroming, de de facto 
industriestandaard geworden voor ultra-
hoog-vacuümsimulaties.

Moleculen opsporen op de grens 
van vacuüm

Figuur 1 Molflow-toepassing voor fusie. Thermische-stralingsberekening voor een 
enorme (1 m diameter) cryopomp in ITER, gebaseerd op een aangepaste versie van 
Molflow, McCryoT, die gebruikmaakt van overeenkomsten tussen overdracht van 
warmte en deeltjes. 

CERN’s Molflow software is dé industriestandaard geworden voor 
ultrahoog-vacuümsimulaties. Met behulp van Molflow kunnen on-
derzoekers hun eigen toepassingen te ontwikkelen voor verschillende 
wetenschapsgebieden.

Roberto Kersevan en Marton Ady, CERN

Rondstuiterende testdeeltjes
In plaats van te proberen het ingewik-
kelde gedrag van deeltjes in het vacuüm 
in een groot systeem in één stap analy-
tisch op te lossen, is Molflow gebaseerd 
op de zogenaamde testdeeltjes-Monte 
Carlo-methode. In een notendop: als de 
geometrie van het systeem bekend is, 
wordt er een enkel testdeeltje gecreëerd 
bij een gasbron. Dat ‘stuitert’ vervolgens 
door het systeem, totdat het een pomp 
bereikt. Door dit miljoenen keren te her-
halen, waarbij elk testdeeltje in een wil-
lekeurige richting stuitert, net als in de 
echte wereld, kan het programma overal 
de trefkans berekenen, waaruit de druk 
wordt afgeleid.
Het idee voor Molflow ontstond in 
1988 toen de auteur (RK) een bezoek 
bracht aan CERN om het ontwerp van 
de Elettra-lichtbron te bespreken met 
vacuüm experts van CERN. Destijds 
konden weinig mensen voorzien hoe-
veel toepassingen Molflow zou krijgen 
buiten de deeltjesfysica. Vandaag wordt 
Molflow gebruikt in toepassingen die va-
riëren van chipfabricage tot de verken-
ning van het oppervlak van Mars. Er zijn 
wereldwijd meer dan 1000 gebruikers en 
de software is nog vaker van de website 
gedownload [1].

Molflow in de ruimte 
Terwijl we bij CERN ultrahoog vacuüm 
natuurlijk associëren met deeltjesver-
snellers, is er een ander domein waar de 
werkdruk extreem laag is: de ruimte. In 
2017, na een eerste ontmoeting op een 
conferentie, bezocht een groep van de 
Duitse satellietfabrikant OHB de CERN-
vacuümgroep. Ze wilden ons chemielab 
en het reinigingsproces toegepast op 
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vacuümcomponenten graag zien. We 
lieten toen ook Molflow voor vacuümsi-
mulaties zien. Het bleek dat ze actief op 
zoek waren naar een modelleringstool 
die specifieke transportverschijnselen 
van moleculaire-verontreiniging voor 
hun satellieten kon simuleren, aangezien 
de commerciële software die ze gebruik-
ten beperkte mogelijkheden had en niet 
open-source was. 
Een hoogwaardige, schone spiegel voor 
een ruimtetelescoop zit bijvoorbeeld, 
tussen het moment van de lancering 
totdat deze in de ruimte wordt uitge-
vouwen, tot twee weken opgesloten in 
een dichte behuizing. Gedurende deze 
periode kunnen bepaalde vluchtige 
verbindingen die in het ruimtevaartuig 
aanwezig zijn, zoals lijm op verwar-
mingselementen, hun weg vinden naar 
en neerslaan op optische elementen. Als 
dit niet op een of andere manier voor-
komen wordt zullen het reflectievermo-
gen en de werking van andere functies 
afnemen. Daarom moet de kans worden 
berekend dat moleculen vanaf een be-
paalde plaats via verschillende paden 
migreren en op optische onderdelen 
terechtkomen. Dit is eenvoudig als alle 
simulatieparameters statisch zijn. Maar 
de toevoeging van chemische processen 
en de accumulatie van moleculen op op-
pervlakken vereiste een aangepaste ont-
wikkeling. 
Hoewel Molflow deze processen niet out 
of the box kon verwerken, kon het OHB-
team het gebruiken als een basis waarop 
kon worden voortgebouwd. Daardoor 
hoefden ze de grafische gebruikersin-
terface en de raytracing-onderdelen 
niet helemaal opnieuw te ontwikkelen. 
Met de hulp van het kennistransferteam 
van CERN ging OHB een samenwer-
king aan met de Technische Universiteit 
van München: er werd een fork in de 
software gemaakt: nieuwe fysische pro-
cessen, specifiek voor deze toepassing 
werden toegevoegd. De software werd 
ook aangepast zodat deze op computer-
clusters kon draaien. Het resultaat werd 
openbaar gemaakt in 2018, toen Molflow 
open source werd.

Verontreinigingen bij ruimtemissies
Een jaar later deed het Contamination 
Control Engineering (CCE)-team van 
NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) 
in Californië een beroep op CERN in 
het kader van de driefasenmissie Mars 
2020. De Mars 2020 Perseverance Rover, 
gebouwd om te zoeken naar tekenen van 
van leven van eventuele voormalige mi-
cro-organismen, is in februari 2021 met 
succes geland op Mars en heeft monsters 
verzameld en opgeslagen in verzegelde 
buizen. Een tweede missie is gepland met 
het doel om deze buizen op te halen en 
te lanceren naar een baan om Mars. Een 
derde missie moet de buizen met mon-
sters in de baan om Mars lokaliseren, 
vangen en naar de aarde terugbrengen. 
Elk ruimtevaartuig heeft te maken met 
verontreinigingen door de werking van 
de stuwraketten, het uitgassen van ma-
terialen en andere processen. Het CCE-
team van JPL houdt zich bezig met de 
identificatie, kwantificering en inperking 
van dergelijke verontreinigingen in elk 
stadium, van concept tot einde van de 
missie. Zij kunnen niet zonder het mo-
delleren van het transport van de veront-
reinigingen die ontstaan door het uitgas-
sen van materialen, ontluchting, lekkage 
en gassen van stuwraketten.
Hierbij zijn twee soorten verontreinigin-
gen van belang: moleculaire verontreini-
gingen, zoals depositie van dunne-films, 
en verontreiniging door deeltjes die licht 
blokkeren, of optische verstrooiing, ero-
sie of mechanische schade veroorzaken. 
Beide soorten verontreiniging kunnen 
aantasting van de optische eigenschappen 
en onzuivere metingen van chemische 
samenstelling veroorzaken. Ruimtemis-
sies die zeer nauwkeurige meetmetho-
den bevatten, zeker de methoden gericht 
op het opsporen van leven, vereisen een 
nieuwe aanpak van het begrijpen en be-
heersen van de uitgassingseigenschap-
pen bij thermische vacuümkamers. 
Net als onderdelen van deeltjesversnellers 
wordt de meeste ruimtevaartapparatuur 
langdurig uitgebakken bij relatief hoge 
temperaturen om de uitgassing te ver-
minderen. De mate van uitgassing wordt 

vervolgens gecontroleerd met kwartskris-
talmicrobalansen (quartz crystal microba-
lances, QCM’s), in plaats van vacuümme-
ters zoals bij CERN. Deze zeer gevoelige 
balansen meten de resonantiefrequentie 
van de oscillatie die wordt beïnvloed 
door de accumulatie van geadsorbeerde 
moleculen. Door een depositie van 1 ng 
op 1 cm2 van het oppervlak neemt de 
resonantie frequentie af met 2 Hz. 
Na het uitvoeren van simulaties van vrij 
moleculair transport in de testomgeving 
van de vacuümkamer, kunnen de metin-
gen van de QCM’s worden vertaald naar 
de uitstroomsnelheden van de bronnen 
die zich op enige afstand van de plaats 
van de meting bevinden. Voor deze be-
rekeningen gebruikt JPL momenteel zo-
wel Monte Carlo-schema’s (via Molflow) 
als view factor matrix-berekeningen (via 
eigen solvers). Tijdens een succesvolle 
Molflow-toepassing (figuur 2) werd een 
vacuümkamer met een verwarmde bin-
nenmantel gesimuleerd. Optimalisering 
van de geometrie van het vat resulteerde 
in een factor 40 hogere transmissie naar 
de QCM’s dan de beginconfiguratie. 

SPHEREx
Een ander JPL-project waarbij vrije mo-
leculaire stromingssimulaties een rol 
spelen, is het toekomstige nabij-infra-
rood ruimteobservatorium SPHEREx 
(Spectro-Photometer for the History of 
the Universe and Ices Explorer). Dit in-
strument heeft cryogeen gekoelde opti-
sche oppervlakken waarop in vacuüm 
moleculen kunnen condenseren. De 
prestaties kunnen door de ophoping van 
deze verontreinigingen aanzienlijk ach-

Figuur 2 Een Molflow-
vacuümkamersimulatie uitgevoerd voor 
NASA’s Mars 2020-missie. 
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teruitgaan. Zelfs wanneer bij het ontwerp 
en de voorbereiding van de systemen de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt 
betracht, kunnen sommige moleculen, 
zoals water, niet volledig uit een ruim-
tevaartuig worden verwijderd en deze 
zullen voortdurend uit materialen desor-
beren. Daarom is het belangrijk te weten 
hoeveel verontreiniging zich op welke 
plaats zal ophopen. 
Voor SPHEREx werden uitgassing van 
water, moleculair transport en adsorptie 
gemodelleerd met Molflow, zodat een 
strategie kon worden ontwikkeld om 
de optiek vrij te houden van prestatie-
verminderende accumulatie (figuur  3). 
Molflow heeft ook andere software van 
NASA JPL aangevuld om de flux te 
schatten van gasdeeltjes die desorberen 
van een ruimtevaartuig, maar daarna 
terugkeren naar het ruimtevaartuig als 
gevolg van botsingen met moleculen in 
de atmosfeer van de planeet. Deze me-
tingen zijn van belang voor een reeks 
geplande vluchten rond Jupiters maan 
Europa, waarbij monsters worden ver-
zameld. Voor dergelijke exosferische 
bemonsteringsmissies is het belangrijk 
onderscheid te maken tussen het werke-
lijke monster en verontreinigingen die 
afkomstig zijn van het ruimtevaartuig en 
die zijn verzameld als gevolg van atmo-
sferische terugkaatsing.

De mogelijkheid om grote, complexe 
geometrieën te importeren (via het be-
standsformaat STL, dat gebruikt wordt 
bij 3D-printen en ondersteund wordt 
door de meeste CAD-software) maakt 
Molflow bruikbaar voor de moleculaire 
transportproblemen van JPL. In feite 
heeft het JPL-team onze software ‘opge-
waardeerd’ door hun eigen nabewerking. 
In plaats van de ingebouwde visualisa-
tie te gebruiken, parsen ze het uitvoer-
bestandsformaat om drukgegevens over 
polygonen die een oppervlaktecel ver-
tegenwoordigen te extraheren. Soms 
wijzigden ze zelfs programmatisch de 
invoerparameters, opnieuw rechtstreeks 
werkend op Molflows eigen bestandsfor-
maat. JPL deed ook een paar verzoeken 
voor aanvullende functies, zoals het toe-
voegen van histogrammen die laten zien 
hoe vaak moleculen stuiteren voordat 
ze adsorberen, en voor de totale afstand 
die moleculen afleggen en de tijd dat ze 
zich voortbewegen voordat ze aan de op-
pervlakken worden geadsorbeerd. Deze 
functies waren eenvoudig te implemen-
teren, en omdat de wetenschappelijke 
belangen van JPL ook overeenkwamen 
met die van de CERN-gebruikers, zijn 
dergelijke toevoegingen nu voor ieder-
een beschikbaar in de openbare versies 
van de software. Soortgelijke verzoeken 
kwamen ook van onderzoekers die ex-

perimenten doen met kortlevende radio-
actieve stralen, zoals die van de ISOLDE-
bundellijnen bij CERN. 

Zwaartekrachtgolven in de ruimte
Onze nieuwste ruimtegerelateerde sa-
menwerking, gestart in 2021, betreft de 
LISA-missie van de Europese ruimte-
vaartorganisatie ESO. LISA is een toe-
komstige interferometer voor zwaarte-
krachtgolven in de ruimte [2]. Molflow 
wordt gebruikt om gegevens te analy-
seren van de onlangs voltooide LISA 
Pathfinder-missie, waarbij is onderzocht 
of het haalbaar is om twee testmassa’s 
in een zwaartekrachtvrije val te houden 
en ze te gebruiken als traagheidssen-
soren door hun beweging met uiterste 
precisie te meten. Omdat de zijden van 
de satelliet verschillende temperaturen 
hebben en de bronnen van gassen asym-
metrisch rond de massa’s liggen, is er een 
verschil in uitgassing tussen twee zijden. 
Bovendien zijn de gasmoleculen die de 
testmassa bereiken aan de ene kant iets 
sneller dan aan de andere, wat resulteert 
in een nettokracht en -torsie op de massa 
in de orde van femtonewton. Voor zulke 
nauwkeurige traagheidsmetingen moet 
dit verschijnsel worden gekwantificeerd, 
net als andere microscopische krachten, 
zoals de Brownse ruis die het gevolg is 
van de willekeurige botsingen van mo-
leculen op de testmassa. Daarom wordt 
Molflow momenteel aangepast om bere-
keningen van moleculaire krachten voor 
LISA mogelijk te maken, samen met re-
levante fysische grootheden zoals ruis en 
de resulterende torsie.

The sky is the limit
Molflow heeft bewezen een veelzijdig en 
effectief computationeel natuurkundig 
model te zijn voor de karakterisering van 
vrije moleculaire stroming. De software 
is gebruikt voor ruimteonderzoek en de 
lucht- en ruimtevaartsector. Het belooft 
nog meer verschillende wetenschapsge-
bieden op onverwachte manieren met 
elkaar verbinden. Dankzij de steeds 
groeiende game-industrie, die raytracing 
gebruikt om fotorealistische scènes met 

Figuur 3 Molflow-toepassing voor ruimtemissies. Het ontwerp van een oplossing 
voor decontaminatie voor NASA’s SPHEREx-missie, waarvan de lancering in 2024 
gepland is. 
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behulp van meerdere lichtbronnen weer 
te geven, begonnen grafische kaarten 
voor consumenten in 2019 raytracing te 
ondersteunen. Hoewel ze bedoeld zijn 
voor gaming, zijn ze te programmeren 
voor algemene doeleinden, waaronder 
wetenschappelijke toepassingen. Simule-
ren met behulp van grafische kaarten is 
veel sneller dan met traditionele CPU’s, 
maar het is ook minder precies: in de 
vacuümwereld kunnen kleine onnauw-
keurigheden in de geometrie resulteren 
in ‘lekken’ of in sommige gesimuleerde 
deeltjes die interne wanden passeren. Als 
dit probleem kan worden opgelost, kan 
de snelheid enorm toenemen. Tests die 
onlangs bij CERN zijn uitgevoerd door 
promovendus Pascal Bahr toonden bij-
voorbeeld een versnellingsfactor aan tot 
300× op NVIDIA-grafische kaarten met 
de laagste specificaties.
Een nieuw geplande functie in Molflow is 
het opnemen van oppervlakteprocessen 
die de simulatieparameters dynamisch 
veranderen. Zo verliezen sommige get-
terfilms geleidelijk hun pompvermogen 
naarmate ze verzadigd raken met gas-
moleculen. Deze verzadiging hangt weer 
af van de pompsnelheid, waardoor twee 
parameters (pompsnelheid en verzadi-
ging van het moleculaire oppervlak) van 
elkaar afhangen. De manier om dit te 
omzeilen is de simulatie uit te voeren in 
iteratieve tijdstappen, wat eenvoudig toe 
te voegen is, maar veel numerieke pro-
blemen oplevert.
Een veelgevraagde functie ten slotte is 
automatisering. De recentste versies van 
de software staan al scripting toe, dat wil 
zeggen het uitvoeren van batch-taken 
waarbij de fysische parameters stapsge-
wijs worden gewijzigd tussen elke uit-
voering. Uitbreiding van deze automati-
seringsmogelijkheden en toevoeging van 
exportformaten die nabewerking met 
gangbare hulpmiddelen (Matlab, Excel 
en gangbare Python-bibliotheken) ver-
gemakkelijken, zouden de bruikbaarheid 
aanzienlijk vergroten. Als de toevoeging 
van GPU-raytracing en iteratieve simu-
laties succesvol is, zal de resulterende − 
veel snellere en veelzijdigere − Molflow-

software een belangrijk hulpmiddel zijn 
om de complexe vacuümsystemen van 
toekomstige botsers te voorspellen en te 
optimaliseren.

Referenties
1 molflow.web.cern.ch (QR-code)
2 CERN Courier september/oktober 2022  

p. 51.

Bron: CERN Courier september/oktober 
2022 p. 25-28. 
Vertaling: Claud Biemans

Figuur 4 Hoge-energietoepassingen van Molflow.  
Boven: berekening van de transmissiekans tussen twee poorten (rood, boven en 
rechts) van een gasinjectieapparaat.  
Onder: tijdsafhankelijke simulatie van een drukgolf als gevolg van een elektrische 
vonk in een RF-holte van de Compact Linear Collider (CLIC, een nieuw geplande 
deeltjesbotser bij CERN), waardoor in de kleine holte een ophoping van moleculen 
ontstaat die de volgende elektronenbundel kan verstoren. 
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Bedrijfsleden kunnen gratis 1 vacature plaatsen op 
de website van de NEVAC. Stuur hiervoor een mail 
aan secretaris@nevac.nl
Gebruik de QR-code als je een nieuwe baan zoekt, of  
ga naar nevac.nl/bedrijven/vacuümvacatures.php
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trales. De bedoeling is dat Wendelstein 
7-X de eerste stellarator wordt waarin de 
kwaliteit van de plasmaopsluiting voor 
het eerst vergelijkbaar wordt met die van 
een tokamak.
Na de laatste verbeteringen is de nieuwe 
watergekoelde divertor de sleutel tot be-
tere prestaties. Een divertor is een be-
langrijk onderdeel van fusieapparatuur 
dat zorgt voor de afvoer van de warmte 
die vrijkomt bij het fusieproces en snelle 
deeltjes afvangt uit het plasma. Daardoor 
komen deze deeltjes niet in contact met 
de wand van het vat, en wordt voorko-
men dat het plasma vervuild raakt met 
ongewenste deeltjes uit de wand. 

De onderdelen van de divertor moeten 
bestand zijn tegen hoge temperaturen. 
Dankzij de 120 nieuwe divertormodules 
met koelsysteem kan Wendelstein 7-X 
nu bij aanzienlijk hogere plasma-ener-
gieën werken. Voor de divertor en andere 
componenten zijn in totaal 6,8 kilometer 
aan koelpijpen van verschillende vorm 
en dikte vervaardigd, geïsoleerd, gemon-
teerd en gelast. Zij vormen de 657 onaf-
hankelijke koelcircuits die de warmte in 
Wendelstein 7-X afvoeren.
Het vermogen van Wendelstein 7-X is 
meer dan verdubbeld. Het genereren 
van hogere plasma-energieën wordt mo-
gelijk via drie verwarmingssystemen. 
Dit zijn het nieuwe ionenverwarmings-
systeem dat met radiogolven maximaal 
1,5 megawatt vermogen kan leveren, het 
injectiesysteem voor neutrale deeltjes 
met een verdubbeld verwarmingsver-
mogen tot 7 megawatt, en het elektron-
microgolfverwarmingssysteem dat is 

Fusiereactor Wendelstein 7-X klaar 
voor nieuwe experimenten

De experimentele fusiereactor Wendelstein 7-X van het Max Planck 
Instituut voor Plasmafysica (IPP) in Greifswald, Duitsland, is in sep-
tember opnieuw in gebruik genomen na een aantal grote verbeterin-
gen. De verwachting is dat binnen enkele jaren bij Wendelstein 7-X 
plasmaoperaties met een tijdsduur tot 30 minuten binnen handbe-
reik komen.

De bijzondere vorm van de stellarator Wendelstein 7-X. De buitenste vorm is de 
cryostaat. De supergeleidende mageneten zijn lichtblauw en de permanente 
magneten bruin. De vorm van het plasma is aangegeven met roze.

Wendelstein 7-X is een stellarator, een 
fusiereactor, met de vorm van een ge-
draaide donut, waarin het plasma is op-
gesloten door sterke magneetvelden [1]. 
Andere fusiereactoren, zoals ITER, zijn 
tokamaks en hebben de vorm van een 
torus. Het plasma in een stellarator is sta-
bieler en het is eenvoudiger om plasma’s 
met een langere pulssduur te maken dan 
met een tokamak. Een van de belangrijk-
ste doelstellingen van Wendelstein 7-X is 
het verkleinen van de de energieverliezen 
van het plasma, die worden veroorzaakt 
door instabiliteiten van de magneetvel-
den. 
De experimenten in Wendelstein 7-X 
worden gedaan met plasma’s van water-
stof. In de toekomst staan ook experi-
menten met deuterium op het program-
ma. De druk in het plasmavat is 10−8 
mbar. Een fusiereactie in een waterstof-
plasma met zo’n lage dichtheid ontstaat 
pas bij temperaturen van meer dan 100 
miljoen graden. Daarom mag het plas-
ma niet in contact komen met de koude 
wanden. De magnetische kooi die daar-
voor nodig is wordt bij Wendelstein 7-X 
gevormd door 50 grote supergeleidende 
en 20 permanente magneten. Hun speci-
fieke complexe vormen zijn het resultaat 
van uitgebreide optimalisatieberekenin-
gen. Hoewel Wendelstein 7-X geen ener-
gie zal opwekken, is de installatie bedoeld 
om te bewijzen dat stellarators geschikt 
zijn voor gebruik in elektriciteitscen-
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opgewaardeerd tot 10 megawatt. Bo-
vendien werd er 60 kilometer aan ex-
tra kabels en slangen geïnstalleerd, bo-
venop de 280 kilometer die al aanwezig 
was. Ten slotte werden 40 diagnostieken 
(meetapparatuur) verbeterd of nieuw 
aangebracht om nauwkeurigere en uit-
gebreidere plasmametingen mogelijk te 
maken.
Een internationaal team van wetenschap-
pers is nu aan het werk om de prestaties 
van Wendelstein 7-X te optimaliseren. 
“Met de verbeterde apparatuur willen we 
binnen enkele jaren krachtige plasma’s 
met een energieomzetting tot 18 GJ ge-
durende een half uur stabiel kunnen 
houden”, zegt professor Thomas Klinger, 
hoofd van de afdeling Stellarator Trans-
port and Stability van IPP. “Dit doen we 
stap voor stap. We leren steeds meer over 
plasmawerking bij hogere energieën, 
zonder de machine te snel te belasten.” 
Alleen al voor de experimentele cam-
pagne OP 2.1, die naar verwachting tot 

Wendelstein 7-X. eind maart 2023 zal duren, zijn honder-
den experimentele voorstellen ingediend 
door onderzoekers van het IPP, talrijke 
internationale instituten en universitei-
ten uit de EU, de VS en Japan.
“Een belangrijke taak zal zijn om te le-
ren hoe we de energie die in het plasma 
aankomt kunnen verhogen, en daarmee 
de plasmatemperaturen,” zegt professor 
Klinger. Voor fase OP 2.1 is een energie-
omzetting in het plasma tot 1 GJ gepland. 
Dat is het geïnjecteerd verwarmingsver-
mogen vermenigvuldigd met de duur 
van de ontlading. Vóór de laatste verbe-
teringen bedroeg deze waarde hoogstens 
75 MJ. De plasma-energie, dat wil zeggen 
de kinetische energie van alle plasma-
deeltjes, kon toen oplopen tot maximaal 
1 MJ. Dit is nog steeds een stellarator-
wereldrecord. Bovendien werden lang-
durige plasma’s van 100 seconden met 
goede plasmawaarden bereikt.
Vooral de verhitting van de elektronen in 
het plasma verloopt tot nu toe zeer suc-
cesvol. De bedoeling is dat de elektronen 
hun energie overdragen op de ionen in 

het plasma. Maar die hebben nog niet de 
verwachte temperaturen bereikt. Daarom 
is de studie van plasmaturbulentie cru-
ciaal voor toekomstig onderzoek. Ener-
zijds kan turbulentie een belangrijke rol 
spelen bij het verdrijven en de afvoer van 
onzuiverheden in het plasma. Anderzijds 
kan turbulentie abnormale energieverlie-
zen veroorzaken. De onderzoekers in de 
groep van Greifswald proberen dit met 
behulp van de komende experimenten 
beter te begrijpen en te beheersen.

Referentie
1 Wendelstein 7-X – from concept to reality 

- YouTube

Bron: Persbericht IPP 14 September 
2022. 
Bewerking: Claud Biemans
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Waar werk je en wat is je functie? 
Ik ben algemeen directeur bij Vacutech B.V.

Hoelang werk je daar en wat deed je daarvoor? 
Vacutech bestaat sinds 1 september 40 jaar. Ik ben zelf sinds 
2001 werkzaam bij Vacutech. In 2006 heb ik het bedrijf van 
mijn onlangs overleden vader en oprichter van Vacutech 
Wim van Westing overgenomen. Voor mijn periode bij Vacu-
tech heb ik een aantal jaar in een productieomgeving ge-
werkt in de verspanende techniek. Eerst een aantal jaar bij 
Kustema, waar stempels en gietmatrijzen werden ontwik-
keld en geproduceerd en daarna nog een jaar bij het Neder-
lands Meet Instituut (NMI) in Delft. Daar werden onderdelen 
en samenstellingen voor diverse testopstellingen ontwik-
keld en geproduceerd.

Welke opleiding(en) heb je gevolgd?
Doordat mijn vader een eigen bedrijf had was in al op jonge 
leeftijd geïnteresseerd in techniek. Hierdoor ben ik gestart 
met de LTS en ben vervolgens MTS gaan doen. Eenmaal 
werkzaam bij Vacutech zijn hier bedrijfskundige cursussen 
aan toegevoegd.

Waarom ben je lid van de NEVAC? 
Als vacuümbedrijf mogen wij natuurlijk niet ontbreken als 
lid van de NEVAC.

Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met 
vacuüm techniek?
Tijdens mijn eerste jaren heb ik bij Vacutech in de werkplaats 
gewerkt. Nagenoeg alles wat hier geproduceerd werd had 
met vacuüm te maken. Hier heb ik dan ook veel details van de 
vacuümtechniek meegekregen van de ervaren werknemers.

Op welke manier heeft je werk te maken met vacuüm-
techniek? 
Momenteel ben ik verantwoordelijk voor de algemene lei-
ding en verkoop. Als bedrijf wat gespecialiseerd is vacuüm 
en precisietechnologie heb je constant met vacuümtechniek 
te maken. Voor de technische details van het vak beschik ik 
gelukkig over een fantastisch team project engineers.

Wat vind je het mooiste / boeiendste / indrukwekkendste 
dat je in je werk hebt meegemaakt op het gebied van 
vacuümtechniek? 
Doordat we constant met vacuümtechniek bezig zijn is het 
lastig om te benoemen wat het mooiste, boeiendste of in-
drukwekkendste is wat ik heb meegemaakt. We hebben 
de afgelopen 40 jaar aan heel wat vacuümprojecten mee-
gewerkt. Voor onderzoeksinstellingen, OEM-ers en System 
suppliers. Ieder project heeft zijn eigen uitdagingen. Het 
maakt me iedere keer weer trots als we dat met het team van 
specialisten naar tevredenheid van de klant hebben kunnen 
leveren. Maar om een recent project te noemen: Vacutech 
maakt onderdelen en modules voor elektronenmicroscopen 
die door onderzoekers gebruikt zijn om bijvoorbeeld het 
coronavirus SARS-CoV-2 zichtbaar te maken. Dat is toch wel 
iets om trots op te zijn.

Heb je eventueel suggesties voor wat de NEVAC kan bete-
kenen voor de leden? 
De NEVAC is belangrijk voor het uitwisselen en het behou-
den van de kennis op het gebied van vacuümtechniek. Als 
vereniging hebben we jaarlijks een bijeenkomst en dat is 
voor ons voldoende. 

Stel je voor: 
Jeroen van 
Westing

Stel jezelf ook eens voor aan andere NEVAC-leden. 
 Beantwoord de onderstaande vragen en mail de 
 antwoorden en een foto aan redactie@nevac.nl
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rence (IVESC 2023)
University of Tsukuba, Japan

26-27 september 2023
Fifth DSPE conference on precision mechatronics 
De Ruwenberg, Sint Michielsgestel.

5-11 november 2023
AVS 69th International Symposium & Exhibition
Oregon Convention Center, Portland OR, VS

15-16 november 2023
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