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Er heerst een kritische onderdruk bin-
nen de redactie na dit nummer van het 
NEVAC blad. En dat komt door goed 

nieuws. Twee van de huidige drie redactie-
leden maken een mooie stap in hun loop-
baan, waardoor ze minder tijd hebben voor 
het maken van dit blad.
Karine kwam na de NEVAC-reis naar Silicon 
Valley in 2015 bij de redactie. Zij heeft al die 
jaren bijgedragen aan de kwaliteit van het blad en 
kwam met ideeën zoals de rubriek Stel je voor. Zij is nu 
Quality, Safety, Health and Environment-coördinator van de TNO-unit Energy 
& Materials Transition (1000 medewerkers).
Bart Macco was sinds de special over ALD uit 2020 betrokken bij het NEVAC 
blad. Eerst als gastredacteur, later als redactielid. Bart is onlangs benoemd tot 
Assistant Professor in Applied Physics aan de TU/e.
Wij willen Karine en Bart hartelijk bedanken voor hun bijdragen en we wensen 
ze veel succes in hun nieuwe functies.
Zelf zal ik dit jaar vanaf juli ook stoppen met mijn werkzaamheden voor de 
NEVAC. Ik heb meer dan tien jaar dit mooie blad mogen verzorgen als eind-
redacteur. De afgelopen jaren kwamen er veel andere werkzaamheden op mijn 
pad. Ik maak onder andere series boeken over natuurkunde en biologie voor de 
bovenbouw van havo en vwo. Dat werk is steeds moeilijker te combineren met 
het drie keer per jaar maken van een blad. Het bestuur van de NEVAC is nu op 
zoek naar vervanging.
Als je het NEVAC blad altijd met plezier leest, overweeg dan serieus om deel uit 
te gaan maken van de nieuwe redactie. Het redactiewerk kost niet veel tijd. Je 
leest de artikelen die worden ingezonden voor het blad voordat ze gepubliceerd 
worden en hebt de mogelijkheid om suggesties te geven voor een heldere tekst. 
En als je ideeën hebt voor de inhoud van het blad, dan kunnen we potentiële 
auteurs benaderen. Het verenigingsblad kan niet bestaan zonder inbreng van de 
leden. Meld je aan via redactie@nevac.nl of tijdens de komende NEVAC-dag bij 
ASML op vrijdag 12 mei.
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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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heid van belang is, is van 10−5 mbar tot 
10−7 mbar ofwel 10−3 Pa tot 10−6 Pa. De 
SRG heeft een nauwkeurigheid van 1% in 
het interval 1·10−2 mbar tot 1·10−6 mbar, 
maar de nauwkeurigheid bij lagere druk-
ken is niet gespecificeerd [1]. De nauw-
keurigheid aan de ondergrens van de 
SRG zal daarom nader onderzocht wor-
den. Verder zal ook de herhaalbaarheid 
van deze metingen onderzocht worden.

Werkingsprincipe spinning rotor 
gauge
Een spinning rotor gauge is een drukme-
ter die gebruikmaakt van de viscositeit 
van het gas om druk te meten. In figuur 1 
is een schematische weergave van de SRG 
te zien met alle onderdelen benoemd. In 
een vacuümbuis (2) bevindt zich een ro-
tor (1). Deze buis is direct aangesloten op 
het vacuümsysteem en zal samen met het 
systeem leeggepompt worden. De rotor 
is een stalen bal die magnetisch opgehan-
gen is binnenin deze buis. De permanen-
te magneten (3) veroorzaken een magne-
tisch veld die het grootste gedeelte van 
het gewicht van het balletje compenseert. 
Verder is er één paar spoelen (4) dat de 
rotor verticaal stabiel houdt. Twee paar 
spoelen (8) houden de rotor horizontaal 
stabiel. De vier aandrijfspoelen (5) ver-
oorzaken een horizontaal roterend mag-
netisch veld dat een bepaalde frequentie 
aanhoudt. De rotor zal meedraaien met 
deze frequentie rond zijn rotatie-as (7). 
Wanneer de rotor deze frequentie heeft 
behaald wordt het roterende veld uitge-
zet. Omdat de rotor zweeft zal die geen 
wrijving van de binnenkant van de buis 
ondervinden, enkel van het aanwezige 
gas. De rotor zal dus gaan vertragen door 
wrijving met het gas. Deze vertraging 
wordt gemeten door de twee signaalge-
voelige spoelen (6) die zeer gevoelig zijn 
voor het omliggende magnetische veld. 
Deze zullen in een vast tijdsinterval het 
aantal rotaties van de rotor meten [1]. De 
rotor zal zowel moleculaire als restweer-
stand (residual drag) ondervinden. Mole-
culaire wrijving is de drag op de rotor ten 
gevolge van enkel het gas. De restweer-
stand is de drag op de rotor ten gevolge 
van neveneffecten zoals wervelstromen 

Validatie-spinning rotor gauge als 
aanvullende kalibratiedrukmeter

De reinheid van een onderdeel is van groot belang voor de hightech 
vacuümindustrie waar een enkel vuiltje al afwijkingen en zelfs on-
bruikbare producten veroorzaakt. Om deze reinheid in kaart te bren-
gen wordt gebruikgemaakt van een restgasanalysator, RGA, die de 
ontgassing in een vacuümkamer meet. Deze wordt geproduceerd 
door D&M vacuümsystemen. Voor de nauwkeurige werking van 
deze RGA zal de druk in de vacuümkamer zo exact mogelijk gemeten 
moeten worden. De onnauwkeurigheid in de drukmeting zal name-
lijk een op een worden overgenomen door de RGA. Het is van belang 
dat de gebruikte drukmeters accuraat en juist gekalibreerd zijn. 

Roel Gerlings, BSc technische natuurkunde Fontys Hogescholen
r.gerlings@student.fontys.nl 
Stageproject bij D&M vacuümsystemen
Albert Plesmanstraat 3, Budel 

Probleemstelling
D&M vacuümsystemen is op zoek naar 
een aanvullende drukmeter waarmee 
de gebruikte Bayard Alpert-drukmeters 
gekalibreerd kunnen worden. Momen-
teel wordt voor de kalibratie een enkele 
referentie-Bayard Alpert gebruikt. Als 
aanvulling is gekozen voor een spinning 
rotor gauge, SRG, van ph-instruments. 
Het bereik waarbinnen de nauwkeurig-

Figuur 1 Schematische doorsnede van een spinning rotor gauge, hierin is (1) de rotor, 
(2) de vacuümbuis, (3) de permanente magneten, (4) de twee spoelen voor verticale 
stabilisatie, (5) de vier aandrijfspoelen, (6) de twee signaalgevoelige spoelen, (7) de 
rotatie-as en (8) de vier spoelen voor horizontale stabilisatie. [2]
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in de spoelen en imperfecties in het mag-
netisch veld. Voor de restweerstand kan 
gecompenseerd worden door vooraf een 
nulmeting uit te voeren [2]. 

Gebruikte drukmeters
De referentie-Bayard Alpert die bij D&M 
wordt gebruikt is een Inficon BCG450. 
De Bayard Alpert heeft een nauwkeu-
righeid van 15% binnen het volledige 
meetbereik. Verder heeft deze een repro-
duceerbaarheid van 5%. Door de manier 
waarop de software is opgezet zal de Ba-
yard Alpert een enkele meting tonen. Het 
is dus niet mogelijk de data van de Bayard 
Alpert verder te verwerken aangezien dit 
maar een enkele waarde per druk is.
De gebruikte SRG is een VIM-2 mobiel 
SRG-systeem van ph-instruments (fi-
guur 2). Deze SRG bestaat uit de sensor-
buis (1), de meetkop (2) en de controle-
eenheid (3). De sensorbuis wordt direct 
op het vacuümsysteem gemonteerd en 
bevat alleen de rotor. De meetkop wordt 
hier vervolgens overheen geschoven en 

bevat alle magneten en spoelen. Het is 
van belang dat deze meetkop horizontaal 
is gemonteerd zodat de magneetvelden 
correct georiënteerd zijn. Anders zul-
len er wervelstromen ontstaan die door 
de SRG gemeten worden en het meetre-

sultaat beïnvloeden. De meetkop wordt 
vervolgens verbonden met de controle-
eenheid. Via de controle-eenheid kan de 
SRG ingesteld en afgelezen worden. Het 
is ook mogelijk de SRG te verbinden met 
een computer en deze in te stellen mid-

Figuur 2 De sensorbuis (1), meetkop (2) en controle-eenheid (3) die samen de VIM-2 
spinning rotor gauge vormen. [1]

Figuur 3 De drukmeterkalibratie-opstelling van D&M met 
referentie Bayard Alpert en twee te testen Bayard Alpert 
gemonteerd.

Figuur 4 De drukmeterkalibratie-opstelling waarop de SRG al 
is gemonteerd.
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dels bijgeleverde software. Hier is het 
mogelijk om bijvoorbeeld de massa en 
diameter van de rotor, gassoort en het 
meetinterval aan te passen. Verder kun-
nen de meetresultaten ook direct op de 
computer opgeslagen worden, dit is ge-
durende dit onderzoek ook gedaan.

Meetopstelling
Als meetopstelling wordt de al bestaande 
drukmeterkalibratie-opstelling bij D&M 
gebruikt. Deze opstelling is te zien in fi-
guur 3 en figuur 4. Er zullen twee stik-
stoflekken gebruikt worden om de druk 
te variëren. De druk in de vacuümkamer 
kan gevarieerd worden van atmosfeer tot 
5·10−8 mbar. Deze opstelling heeft ech-
ter maar één horizontaal montagepunt 
waar de SRG geïnstalleerd kan worden. 
Dit montagepunt is al bezet door een be-
luchtingsklep. De sensorbuis zal hierop 
worden gemonteerd met een T-splitsing 
en vervolgens enkele adapterstukken zo-
als te zien in figuur 5. Door de tussen-
stukken zal de sensorbuis zich ongeveer 
19 cm van de vacuümruimte bevinden. 
Dit is niet ideaal omdat het vacuüm hier 
minder snel reageert op afpompen of be-
luchten.

Via de software zal als gassoort stikstof 
gekozen worden. Verder wordt het maxi-
male meetinterval van 30 s gekozen. Dit 
betekent dat gedurende 30 s het aantal 
rotaties van de rotor geteld zal worden. 
Hieruit zal vervolgens de afremming 
bepaald worden. Aangezien er bij lage 
drukken minder deeltjes op de rotor bot-
sen zal deze minder snel afremmen. Het 
meetinterval zal dus lang genoeg moeten 
zijn, zodat er een verschil in het aantal 
rotaties gemeten kan worden. Als dit niet 
het geval is kan de SRG niet correct me-
ten.

Gebruik SRG
Het is belangrijk dat na het aanzetten van 
de SRG er 10 minuten gewacht wordt, zo-
dat de rotor stabiel in de suspensie hangt. 
Verder zal er ook een nulmeting uitge-
voerd moeten worden, telkens wanneer 
de rotor uit suspensie is geweest. De rest-
weerstand zal namelijk veranderen wan-
neer de rotor weer in suspensie wordt 
gebracht. Voor de nulmeting wordt er bij 
een druk van 2·10−7 mbar gemeten, deze 
druk is laag genoeg dat de moleculaire 
wrijving verwaarloosbaar is. 
Om de nauwkeurigheid aan de onder-
grens in kaart te brengen zal in het in-
terval 3·10−6 mbar tot 10−7 mbar er op 18 
verschillende drukken gemeten worden. 
De SRG zal iedere 30 s een meting ver-
richten, voor iedere druk zal dit voor 30 
min gedaan worden. Dit levert 60 metin-
gen per druk, wat nog voldoende ruimte 
laat om hier statistisch mee te werken en 
om de invloed van externe vibraties te 
minimaliseren. De meetresultaten zullen 
vervolgens op de computer opgeslagen 
worden waarna ze verder verwerkt kun-
nen worden.
Verder is ervoor gekozen om de repro-
duceerbaarheid van de resultaten van 
de vorige meting te controleren. Als er 
een relatief groot verschil zit tussen her-
haalde metingen geeft dit aan dat het niet 
mogelijk is deze met enige consistentie te 
herhalen. Er is rond de 1,1·10−7 mbar en 
2,5·10−7 mbar nog vier keer gemeten. Na 
verwerking kunnen deze metingen ver-
geleken worden. 

Resultaten
Als resultaat zijn de meetwaardes van de 
SRG voor elke druk uitgezet tegen de tijd 
in een grafiek, te zien in figuur 6. Ver-
der is de referentie van de ion gauge in 
deze grafiek geplot. Bij enkele metingen 
waren er uitschieters aanwezig die een 
vertekend beeld gaven van de meting. 
Om te bepalen wat de uitschieters zijn 
en om deze eruit te filteren is gebruikge-
maakt van de interkwartielafstand (die 
informatie geeft over de spreiding van de 
middelste helft van een verdeling). Van 
de data is het gemiddelde en de dubbele 
standaarddeviatie berekend. Er is geke-
ken naar de grootte van 2σ relatief tot het 
gemiddelde, ofwel er is berekend hoeveel 
procent de 2σ-waarde van het gemid-
delde afligt. 
Deze relatieve 2σ-waardes zijn vervol-
gens verzameld voor alle drukken en 
uitgezet in een grafiek voor een volledig 
beeld. Deze grafiek is te zien in figuur 7 
waar de nauwkeurigheid in procenten op 
de y-as is uitgezet tegen de druk. In de 
grafiek is te zien dat wanneer de SRG tot 
3,5·10−7 mbar nog een nauwkeurigheid 
heeft van onder de 15%. Dit betekent dat 
tot deze druk de SRG nauwkeuriger is 
dan de referentie-Bayard Alpert.
Voor de reproduceerbaarheidmetingen 
zijn opnieuw de uitschieters berekend 
en gefilterd via de interkwartielmethode. 
Vervolgens is opnieuw de nauwkeurig-
heid van de gefilterde data berekend. 
Tijdens deze metingen is het van belang 
dat de nauwkeurigheden dicht bij elkaar 
liggen, dit betekent dat het mogelijk is de 
meting te herhalen en hetzelfde resultaat 
te verkrijgen. Deze nauwkeurigheden 
zijn terug te vinden in tabel 1 en tabel 2. 
Bij beide drukken liggen de nauwkeu-
righeden relatief dicht bij elkaar, de me-
tingen worden als reproduceerbaar be-
schouwd. 

Aanbevelingen
Wanneer er in de toekomst met een SRG 
wordt gewerkt zijn er nog enkele aanbe-
velingen om de nauwkeurigheid van de 
metingen te verbeteren. Het wordt aan-
geraden om de SRG zo dicht mogelijk 

Figuur 5 Onderaanzicht van de 
SRG zoals deze gemonteerd is op de 
vacuümkamer.
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op de vacuümkamer te monteren zodat 
deze snel reageert op drukveranderin-
gen. Verder zullen vibraties zoals dicht-
vallende deuren, of iemand die op de op-
stelling leunt, uitschieters veroorzaken. 
Het is dus belangrijk dat de opstelling 
alleen gelaten wordt tijdens het meten 
om deze factoren te minimaliseren. De 
vibraties van bijvoorbeeld een turbo-
moleculairpomp heeft een verwaarloos-
bare invloed op de metingen. Om de 
invloed van uitschieters verder te mini-
maliseren kunnen er langere metingen 
genomen worden waarbij iedere 5 me-
tingen gemiddeld worden.
Bij lage drukken is het van belang dat 
de restweerstand zo accuraat mogelijk is 
bepaald. Wanneer de SRG de residuale 
druk bepaalt zal deze altijd ervan uitgaan 
dat er een druk van 2·10−7 mbar aanwe-
zig is. De residuale druk kan handmatig 
bepaald worden door de vacuümkamer 
leeg te pompen tot ongeveer 10−10 mbar, 
hier zal de moleculaire druk volledig te 
verwaarlozen zijn. In dit geval kan de 
gemeten druk van de SRG als residuale 
druk beschouwd worden. 

Conclusie
Uit de meetresultaten aan de ondergrens 
van de SRG kan geconcludeerd worden 
dat de nauwkeurigheid van de SRG in-
derdaad afhangt van de druk in de va-
cuümkamer. In de grafiek is te zien dat 
rond 3,5·10−7 mbar de SRG een gelijke 
nauwkeurigheid heeft als de Bayard Al-
pert. Bij hogere drukken heeft de SRG 
een betere nauwkeurigheid. Verder is het 
mogelijk bij lagere drukken ook te meten 
met een betere nauwkeurigheid, echter is 
dit meer afhankelijk van uitschieters. De 
SRG is dus een rendabele aanvulling op 
de referentie-Bayard Alpert. 
Uit de herhaalde metingen rond de 
1,1·10−7 mbar en 2,5·10−7 mbar kan ge-
concludeerd worden dat de metingen van 
de SRG reproduceerbaar zijn. Aangezien 
dit bij de laagste drukken het geval is zal 
dit ook gelden bij hogere drukken. Hier 
zal de invloed van vibraties namelijk al-
leen maar minder worden en zullen de 
metingen stabieler zijn.

Verwijzingen
1 ph-instruments, ph-instruments srg tech-

nology, [Online]. Available: https://ph-
instruments.eu/. [Geopend 12 09 2022].

2 K. Jousten, Spinning Rotor Gauges, in 
Handbook of Vacuum Technology, John 
Wiley & Sons, 2016, pp. 584-593.

Referentiedruk [mbar] Nauwkeurigheid meting [%]

2,48·10−7 12,3

2,51·10−7 3,84

2,48·10−7 8,05

2,47·10−7 5,95

Figuur 6 Resultaat van een meting op 5,13·10−7 mbar, hierin is de oranje lijn de 
meting van de Bayard Alpert, de blauwe rondjes de meetpunten van de SRG en de 
rode driehoeken de uitschieters van de SRG.

Figuur 7 Visualisatie van de nauwkeurigheid van de gefilterde metingen van de SRG 
per druk.

Referentiedruk [mbar] Nauwkeurigheid meting [%]

1,05·10−7 33,4

1,15·10−7 10,9

1,08·10−7 12,51

1,15·10−7 11

Tabel 1 De nauwkeurigheid van de SRG bij vier drukken rond 1,1·10−7 mbar.

Tabel 2 De nauwkeurigheid van de SRG bij vier drukken rond 2,5·10−7 mbar.
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Vrijdag 12 mei, ASML Veldhoven

Programma NEVAC-dag 2023

De NEVAC-dag 2023 vindt plaats op vrijdag 12 mei 2023 bij ASML in Veldhoven. 
Organisatie: Kees Feenstra kees.feenstra@asml.com

Aanmelding
De inschrijving sluit op 3 mei. 
Zonder inschrijving mag je dit jaar niet deelnemen aan de NEVAC-dag!
Meld je aan met het formulier op www.nevac.nl
Bedrijven kunnen zich op www.nevac.nl aanmelden voor de bedrijvenmarkt.
Informatie: Pieter Heidema, pieter.heidema@vacuubrand.com

Programma
8:45 Opbouw stands bedrijvenmarkt
9:30 Ontvangst met koffie
10:00 Opening door vicevoorzitter Freek Molkenboer
10:10 Magnetische wisselwerking tussen enkele atomen, Lukas Veldman (Ottelab, TU Delft)
10:50 Vacuümtrends voor EUV-systemen, Ton van der Net (ASML)
11:30 Uitreiking NEVAC-prijs en presentatie door prijswinnaar Roel Gerlings (Fontys Hogescholen)
12:00 Lunch
13:00 Algemende ledenvergadering, bedrijvenmarkt, rondleiding Experience Center
14:00 Wat doet Quooker met vacuüm? Anthony Kok (Quooker)
14:40 Vacuüm-trends voor EUV-systemen, Ton van de Kerkhof (ASML)
15:20 Koffie en thee
15:50 Presentatie over Einstein Telescope Stefan Hild (Universiteit Maastricht)
16:30 Sluiting door voorzitter Sense Jan van der Molen
16:30 Borrel / Rondleiding door Experience Center
18:00 Einde

Adres
ASML Veldhoven
Twinscan Auditorium gebouw 7
De Run 6665
5504 DT Veldhoven 

Openbaar vervoer
Vanaf station Eindhoven Centraal kunt u met bus 319, 19 en 18 naar de 
ASML Campus. De bushalte waar u de bus uitstapt heet ASML - Gebouw 
4. De bushalte is naast gebouw 4. Vanaf daar volgt u de borden "NEVAC 
dag" naar Receptie Gebouw 7.

Parkeren
Volg de borden “Parking P1”; bezoekers kunnen op alle dekken parkeren. (mocht P1 toch helemaal vol staan, dan kunnen de 
bezoekers nog doorrijden naar P3). 
Voor bedrijven met standmateriaal: volg “P1 Visitors” (iets minder trappen).

A
SM

L
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ASML is een innovatieleider in de halfgeleiderindustrie en 
biedt chipmakers wat ze nodig hebben om massaal patro-
nen op silicium te produceren door middel van lithografie. 
Door de golflengte te verkleinen, kunnen ASML-systemen 
IC-structuren afdrukken met steeds kleinere details. Bij de 
introductie van extreem ultraviolette (EUV) systemen met 
een golflengte van slechts 13,5 nm is het creëren en onder-
houden van een vacuümomgeving in het systeem uiterst 
belangrijk geworden.
Het ontwerp van de EUV-tool brengt een paar uitdagingen 
met zich mee:
•	 Om het systeem schoon te houden is gas nodig: waterstof. 

Dit leidt tot een ontwerp waarbij relatief hoge debieten 
met behulp van vacuümpompen uit het systeem moeten 
worden verwijderd. Met toenemende eisen aan het vermo-
gen van de lichtbron en het beheersen van contaminatie 
door deeltjes, hebben de debieten de neiging omhoog te 
gaan en te vragen om hogere pompdoorvoer. In de presen-
tatie wordt ingegaan op de achtergrond en de roadmap.

•	 In het totale systeemontwerp moeten veiligheid, presta-
ties, kosten, vloeroppervlak en beschikbaarheid worden 

beheerst. De presentatie toont enkele voorbeelden van 
de gebruikte ontwerpen.

•	 Het ontwerp van de vacuümomgeving is erg belangrijk 
om het transport van verontreinigingen in het systeem te 
beheersen. Zorgvuldig ontwerp van volumes, inlaten en 
uitlaten is vereist, evenals uitgebreide modellering om 
het ontwerp te ondersteunen. Enkele voorbeelden zullen 
worden getoond.

•	 Het productieproces van halfgeleiders verbruikt grote 
hoeveelheden energie, dus de energie-efficiëntie moet 
worden verbeterd, met name van EUV-systemen. In EUV-
systemen is een aanzienlijk deel van het stroomverbruik 
gerelateerd aan het waterstofaanvoer- en afvoersys-
teem (25%). De presentatie toont de aanpak die wordt 
gebruikt om het energieverbruik te beoordelen en be-
spreekt ideeën − zowel geïmplementeerd als nieuw − 
om het energieverbruik te verminderen. Sommige van 
deze ideeën zijn ook toepasbaar voor vacuümpompen 
in andere toepassingsgebieden. Informatie over de pre-
vacuümpompen zal worden besproken om de optimali-
saties te illustreren.

Vacuümtrends voor EUV-systemen
Dr. ir. Ton van der Net
ASML Development & Engineering, Veldhoven
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“Waarom bestaat er geen kraan waar meteen kokend water 
uitstroomt?”
Die gedachte gaat bij een Unilever-presentatie in 1970 door 
het hoofd van Henri Peteri. In secondes verandert een poe-
der samen met kokend water in het product dat wij nu als 
Cup-a-Soup kennen. Alleen moet je dan wel eerst 5 minu-
ten wachten tot de fluitketel het water tot het kookpunt 
gebracht heeft. “Wat een waanzin! Waarom komt er in onze 
huizen geen gekookt water uit de kraan?!” En zo was het idee 
van de Quooker ontstaan.
Na een lange aanloop worden er nu jaarlijks zo’n 400.000 
Quooker-producten geproduceerd in de fabriek in Ridder-
kerk. In dit hoofdkantoor werken iedere dag meer dan 450 
mensen samen aan het produceren en verder ontwikkelen 
van dit product. Zo werd in 2018 de ‘CUBE’ geïntroduceerd, 
waardoor er nu naast warm, koud en kokend water, ook ge-
koeld en bruisend water uit de kraan komt.

Quooker en vacuüm-isolatie
Het was altijd al de droom van Henri Peteri om gebruik 
te maken van vacuüm-isolatie voor het reservoir, zoals 
in de industrie. Echter was het voor een klein bedrijf erg 
lastig om een hermetisch afgesloten reservoir te produ-
ceren wat gedurende zijn gehele levensduur onder hoog 
 vacuüm-condities bleef. In het jaar 2000 was het dan ein-
delijk zover: Quooker-reservoirs gevuld met 110 °C water, 
met een stand-by verlies van slechts 10 W, werden geïn-
stalleerd in steeds meer Nederlandse keukens.
Sinds deze eerste Quooker-reservoirs is er een lange 
reeks aan verbeteringen doorgevoerd aan de isolatie. 
Energie-efficiëntie is immers nu belangrijker dan ooit. 
Een betere beheersing van geleiding, (warmte-)straling 
en convectie, zorgen nu voor een nog effectievere isola-
tie. Hierdoor is het stand-by verlies inmiddels geslonken 
tot slechts 7 W.

De ‘balgketel’
De ontwikkeling gaat echter verder; de implementatie 
van de ‘balgketel’ biedt grote voordelen voor zowel de in-
stallateur als de gebruiker. Dit reservoir heeft een flexibel 
segment, zeer sterk gelijkend op de flexibele slangen uit 
de vacuümwereld. Hierdoor wordt de thermische expan-
sie van het water intern opgevangen. In de ontwikkeling 
en productie van dit interessante reservoir is lekdichtheid 
een belangrijke parameter. Door middel van. een aaneen-
schakeling van vacuüm-gebaseerde lekdetectiesystemen, 
wordt de kwaliteit hiervan nauwlettend geborgd.

Het produceren van consumentenproducten met een hoog-
vacuüm-isolatie zit vol met uitdagingen. De productie bevat 
bijzondere procescondities, gericht op het snel verkrijgen 
van een economisch haalbaar en duurzaam vacuüm. Het pe-
riodiek controleren van de kwaliteit vraagt om de mogelijk-
heid tot het meten van de druk in een afgesloten product.
Om dit economisch en betrouwbaar uit te voeren wordt ge-
bruikgemaakt van een bijzondere, doch zeer obscure, me-
thode gebaseerd op viscositeit.
Kortom voldoende onderwerpen en uitdagingen gerela-
teerd aan de vacuümtechniek die in meer detail besproken 
kunnen worden op de NEVAC-dag!

Wat doet Quooker met vacuüm?
Anthony Kok

De productie van een reservoir met flexibel segment.
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Om contaminatie van de optiek in een ASML EUV-lithografie-
machine te voorkomen hebben alle onderdelen en modules 
strenge reinheidseisen voor uitgassing van koolwaterstoffen 
en andere, niet-organische verontreinigingen. Ieder onder-
deel dat in de machine gaat is gekwalificeerd op uitgassing.
Uitgasmetingen zoals die vandaag uitgevoerd worden zijn 
niet herleidbaar naar de internationale standaarden, daarom 
is ASML tezamen met partners een standaard aan het ont-
wikkelen die herleidbaar is. Deze nieuwe standaard, samen 
met bijbehorende procedures, zal door alle partijen gebruikt 
worden zodat onderlinge resultaten vergeleken kunnen 
worden.
Ton van de Kerkhof heeft zijn expertise in vacuümtechnolo-
gie en halfgeleiderproductie in zijn Philips Semiconductors-
rol sinds 1984 opgebouwd. In deze betrekking was hij sinds 
1992 voorzitter van Vacuforce, een verband dat middels 
marktonderzoeken de beste oplossingen voor de vacuüm-
gebruikers uitwerkte. 

In 2006 startte hij als supply chain engineer voor vacuüm-
technologie bij ASML en was verantwoordelijk voor de kwa-
liteit van de inkomende vacuümcomponenten van geselec-
teerde leveranciers.
Vanaf 2016 werd de rol van competence leider voor vacuüm-
technologie ingevuld. In deze rol is de roadmap voor vacuü-
montwikkeling, nodig voor EUV-lithografie opgesteld.

Uitgassingsmetingen voor EUV-lithografie
Ton van de Kerkhof
ASML Netherlands B.V. Veldhoven
ton.van.de.kerkhof@asml.com

NEVAC-prijs 2023 voor Roel Gerlings
Dit jaar wordt de NEVAC-prijs uitge-
reikt aan Roel Gerlings voor zijn artikel 
 Validatie-spinning rotor gauge als aan-
vullende kalibratiedrukmeter, zie pagi na 
4-7 van dit nummer.
Roel is derdejaars student technische 
natuurkunde aan de Fontys Hoge-
school. Afgelopen jaar liep hij stage bij 
D&M vacuümsystemen. Zijn begelei-
der Mark Driessen raadde hem aan om 
een artikel te schrijven over zijn stage.
De jury bestond dit jaar uit voorzitter 
Sense Jan van der Molen en vicevoor-
zitter Freek Molkenboer. Zij schreven: 
“We zijn enthousiast over je werk en 
over hoe je het hebt verwoord. Het ver-
haal past goed in hoe we als NEVAC het 
vacuüm en alles wat erbij hoort over 
het voetlicht willen krijgen.”
Met de prijs komt een geldbedrag van 
1000 euro.
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1. Opening
2. Voorstellen en vaststellen huidig bestuur
3. Vaststellen van de agenda
4. Mededelingen
5. Conceptnotulen Algemene Leden Vergadering 2022, p. 14
6. Jaarverslagen van de commissies

•	 Commissie Opleidingen, p. 15
•	 Excursiecommissie
•	 Redactie NEVAC blad en website 

7. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023, p. 16
8. Verslag Kascommissie

•	 Decharge bestuur
9. Toekomstige structuur opleidingen en statuten
10. Bestuursmutatie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Conceptagenda 
NEVAC Algemene Ledenvergadering

 12 mei 2023

Op de algemene ledenvergadering van 12 mei aanstaande 
zal een voorstel tot statutenwijziging worden ingediend 
door het bestuur.
Statutair zijn we verplicht u in de gelegenheid te stellen om 
de voorgestelde tekst in te kunnen zien. Vanaf 4 mei 2023 
9:00 uur t/m 11 mei 2023 17:00 uur kunt u de voorgestelde 
tekst inzien op onderstaand adres:

Sense Jan van der Molen
Huygens-Kamerlingh Onnes Laboratorium
Leids instituut voor Natuurkunde,
Universiteit Leiden
Niels Bohrweg 2
2333 CA Leiden

Op 12 mei kunt u de tekst nog inzien voor en tijdens de alge-
mene ledenvergadering ter plaatse.

Het concept wordt tevens 14 dagen vóór de algemene le-
denvergadering per e-mail aan alle leden verzonden. Niet 
ontvangen? Dan is uw e-mailadres waarschijnlijk niet bij ons 
bekend.
U kunt dan zelf een exemplaar opvragen bij de penning-
meester via e-mail penningmeester@nevac.nl
Het concept wordt ook 14 dagen vóór de algemene leden-
vergadering gepubliceerd op:
www.nevac.nl/over_NEVAC/Bestuur/statutenwijziging.php

Statutenwijziging
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Conceptnotulen NEVAC ALV 2022
13 april 2022, 12:50 – 14:15. Locatie: Boerhaave Museum Leiden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en 
heet iedereen welkom.

2. Voorstellen en vaststellen huidig 
bestuur
De penningmeester en secretaris worden 
voorgesteld en er wordt geen bezwaar 
gemaakt tegen hun aanstelling tijdens de 
afgelopen bestuursperiode.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt op een aantal punten 
gewijzigd. De volgende punten worden 
toegevoegd. 
•	 8b Oproep tot lid kascommissie
•	 8c Wijzigingsvoorstel contributies 

(SJM + RE).

4. Mededelingen
Mededeling vanuit het bestuur:
•	 De ledenadministratie wordt gemo-

derniseerd, bij dezen een oproep om 
mailadressen door te geven of te up-
daten.

•	 Het bestuur gaat het komende jaar 
werken aan de verandering van de 
statuten zodat deze weer voldoen aan 
de huidige wetgeving.

5. Conceptnotulen van de ALV 2021
De notulen worden zonder wijzigingen 
vastgesteld.

6. Jaarverslagen van de Commissies

•	 Bestuur: 
De ALV en NEVAC dag waren in 2021 
online. Er zijn 2 bestuurders geworven. 

De voorzitter heeft bij de DSPE een pre-
sentatie gegeven, inclusief een artikel in 
de Mikroniek.
Er is ook een verbinding gemaakt 
met het Mikrocentrum, Rem-
co Koppers (Pfeiffer) zal op hun 
Clean 2022 symposium een presentatie 
houden.
De NEVAC heeft meegeschreven aan 
richtlijn 12 van de VCCN, deze richtlijn 
is in oktober 2021 uitgegeven. NEVAC-
leden die meegeschreven hebben waren 
Rients de Groot en Freek Molkenboer.

•	 Commissie Opleidingen: 
43 kandidaten hebben het EVT/VT exa-
men afgelegd. Het nakijkproces is nog 
bezig. In overleg met de opdrachtgevers 
zijn de cursussen deels online gevolgd.

•	 Commissie Excursies: 
Deze positie is nog vacant, geïnteresseer-
den kunnen zich melden bij de secretaris.

•	 Redactie NEVAC blad / website
Er zijn drie bladen uitgegeven, het 
vullen blijft lastig en er komt wei-
nig input binnen. De NEVAC-prijs 
is dan ook uitgereikt vanuit de inge-
stuurde artikelen van het hele jaar. 
Bij dezen ook een oproep voor een re-
dactielid.
De voorzitter vult aan dat de technische 
artikelen onderbelicht zijn, het moet 
mogelijk zijn dat de bedrijven ook een 
artikel insturen zonder dat dit een recla-
mestuk wordt.
Betreffende de website is er weinig 
nieuws.

De NEVAC heeft tegenwoordig ook een 
twitteraccount, @NEVACnl, de voorzit-
ter beheert deze.!

7. Financieel overzicht en begroting
De penningmeester start met een excuus 
want in het gepubliceerde jaarverslag 
stond een fout. Het correcte jaarverslag 
wordt uitgereikt aan de aanwezige leden. 
De penningmeester licht het financi-
eel jaarverslag toe. Het jaar is met een 
negatief resultaat afgesloten. Dit wordt 
grotendeels toegeschreven aan een één-
malige bijzondere last, en hogere be-
stuurskosten (kosten penningmeester).
Ondanks dat er al een aantal jaar op rij 
een negatief resultaat zichtbaar is, is 
de vereniging zéér financieel gezond. 
Een lid meldt dat eerder financieel beleid 
het doel had om het eigen vermogen te 
verlagen omdat de vereniging te rijk is.
De voorzitter merkt op dat de het be-
stuur graag met een neutrale begroting 
wil werken. Dit is nodig om de bestuurs-
leden te kunnen verzekeren tegen hoof-
delijk aansprakelijkheid. Zo’n verzeke-
ring is niet mogelijk met een negatief 
resultaat. 
Het interen op eigen vermogen moet dus 
voorkomen worden door een minimaal 
neutrale begroting 

8a. Verslag Kascommissie
Dhr. Klinkhamer licht het verslag toe, 
de kascommissie is tevreden met de 
duidelijke financiële verslagen en de 
toelichting door de penningmeester. 
De Algemene vergadering gaat akkoord 
met de decharge van het bestuur betref-
fende het jaar 2021

8b. Oproep lid Kascommissie
Ad Ettema en David Schijve worden 
door de ALV benoemd tot de nieuwe 
kascommissie.

Aanwezig: Sense-Jan van der Molen (voorzitter, SJM), Fred Schenkel 
(secretaris, FS) , René Erkelens (penningmeester, RE), Ingmar Swart 
(vice-voorzitter) is afwezig door ziekte.
20 leden aanwezig in de zaal.
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8c. Wijzigingsvoorstel contributies
De voorzitter licht toe dat er geen in-
komsten meer zijn vanuit de verkoop 
van het BBVT. De NEVAC krijgt wél 
commissie wanneer er boeken verkocht 
worden via de website van de NEVAC. 
De inkomsten komen van de leden en 
bedrijfsleden.
Om dit jaar af te sluiten af te sluiten met 
een sluitende begroting wordt voorge-
steld om de contributie nog in het jaar 
2022 te verhogen. Zo niet, dan zou het 
jaar wederom met een negatief resultaat 
worden afgesloten.
Er zal daarnaast een actiever beleid ge-
voerd worden om niet betaalde lidmaat-
schappen alsnog te innen. Bedrijfslid-
maatschappen, waaronder vakgroepen 
binnen een universiteit blijken soms 
lastig te scheiden zijn van de individuele 
lidmaatschappen.
Hans van Eck: Wat is er mis met het in-
teren van eigen vermogen zoals dit al een 
aantal jaren gebeurt.
Ad Ettema: Eerdere besturen hebben 
ingeteerd op eigen vermogen door de 
middelen doelmatig in te zetten met als 
keuze een negatief resultaat.
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):
•	 Persoonlijk lidmaatschap   

€ 20 per jaar → € 30 p.j.
•	 Studentlidmaatschap  

€ 5 per jaar → ongewijzigd
•	 Bedrijfslidmaatschap  

incl. vermelding op website   
€ 150 per jaar → € 175 p.j.

Dit voorstel wordt aangenomen met 17 
stemmen voor en 3 tegen.

9. Toekomstige structuur opleidingen
De voorzitter legt uit dat Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (1 juli 2021) de 
aanleiding is om de huidige structuur te 
veranderen.

De voorzitter legt via een presentatie de 
huidige en toekomstige situatie voor.
In het kort…: de CO is een zelfsturend 
orgaan met een eigen bankrekening waar 
de penningmeester geen controle over 
heeft. De personen binnen de CO heb-
ben meerdere functies binnen de oplei-
dingen. De wetgever kan hier een vorm 
van belangenverstrengeling in zien.
Het bestuur blijft ook in dit geval nog 
steeds hoofdelijk aansprakelijk.
Het bestuur vraagt aan de ALV een man-
daat om de huidige situatie met de op-
leidingen te herstructureren zodat deze 
weer binnen de kaders van de wet en 
aansprakelijkheid kan functioneren. Zij 
zal dit zo veel mogelijk doen in samen-
spraak met de CO. Dit traject zal in 2022 
nog afgerond moeten worden.

De ALV geeft unaniem het mandaat aan 
het bestuur om dit traject in te gaan.

10. Bestuursmutatie
Ondanks dat Ingmar Swart afwezig 
wordt hij bedankt voor zijn inzet voor de 
vereniging.
Het bestuur draagt Freek Molkenboer 
voor als vicevoorzitter.
De ALV heeft géén bezwaar en Freek 
Molkenboer wordt ingehamerd als de 
nieuwe vicevoorzitter.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering

Jaarverslag 
2022 van de 
Commissie 

Opleidingen
Commissieleden
A.D. van Langeveld (voorzitter), C.W. 
Hagen (TUD), P. Heidema, L.B.F. 
Juurlink (RUL), Th. Mulder, H.J.M. 
Oerbekke, D. Schijve (Acclon), G. 
Welker (TUD), J.B.A. van Zon en 
M.R. Zuiddam (TUD). 

De Commissie:
Hans van Zon is om gezondheidsre-
denen uit de commissie teruggetre-
den; Pieter Heidema en Minte Mulder 
zijn als nieuw lid tot de commissie 
toegetreden.

De NEVAC-examens 2022
In 2022 zijn de NEVAC-examens, re-
kening houdend met de beperkende 
maatregelen i.v.m. de COVID-19, op 
maandag 11 april afgenomen.
Van de 19 kandidaten voor het exa-
men EVT zijn er 19 (= 100%) geslaagd;
Van de 28 kandidaten voor het exa-
men VT zijn er 14 (= 50%) geslaagd. 

De NEVAC-examens 2023
De examens in 2023 worden op 17 april 
van 14.00 tot 16.30 uur afgenomen.

1 maart 2023
 A.D. van Langeveld, 

Voorzitter Commissie Opleidingen 
(ad interim)
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Inkomsten Uitgaven

Contributies Bestuurskosten  € 4.198 
studentleden  € 65 Bank en administratiekosten  € 1.076 
gewone leden  € 6.015 IUVSTA  € 750 
bedrijfsleden  € 10.416 Website  € 1.340 
BBVT  € - BBVT  € - 
NEVAC blad  € 2.750 NEVAC blad  € 12.159 
NEVAC dag  € 3.803 NEVAC dag  € 7.542 
Opleidingen  € 5.880 Opleidingen  € 7.005 
Excursie  € - Nevac prijs  € 1.000 

  Excursie  € - 
Renten  € - Bijzondere lasten  € - 

Tekort  € 6.141 
Inkomsten totaal  € 35.070 Uitgaven totaal  € 35.070 

 

Financieel jaarverslag 2022
Resultaat rekening 

Activa Passiva

Kas  € - Crediteuren  € 1.476 

Betaalrekening  € 4.805 Transitoria Credit  € 2.423 
 

Spaartegoeden  € 50.000 

Cie Opleidingen bank  € 18 
  

Cie Opleidingen tegoed  € 10.600 
 
Debiteuren  € 5.395 

Transitoria debet  € 2.022 
   Vermogen 31/12/2021  € 75,081
   Resultaat 2022                 € --6,141

Eigen vermogen per 
31/12/2022

 € 68.940 

  

Totaal Activa  € 72.839 Totaal passiva  € 72.839 

Balans per 31 december 2022
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NEVAC ALV 2023

Inkomsten Uitgaven

Contributies Bestuurskosten  € 1.800 
studentleden 8  € 40 Bank en administratiekosten  € 750 
gewone leden 200  € 6.000 IUVSTA  € 750 
bedrijfsleden 53  € 9.275 Excursies  € - 
BBVT 3  € 195 BBVT  € - 
NEVAC blad  € 4.500 NEVAC blad  € 14.000 
NEVAC dag  € 2.800 NEVAC dag  € 9.000 
Opleidingen  € 1.000 Nevac prijs  € 1.000 
Renten  € - website  € 850 
Vrijval Alg Reserve  € 5.000 

Saldo  € 660 

Inkomsten totaal  € 28.810 Uitgaven totaal  € 28.810 

Begroting 2022 

Inkomsten Uitgaven

Contributies Bestuurskosten  € 3.000 
studentleden 11  € 55 Bank en administratiekosten  € 900 
gewone leden 190  € 5.700 IUVSTA  € 750 
bedrijfsleden 61  € 10.675 Excursies
NEVAC blad  € 4.500 NEVAC blad  € 14.000 
NEVAC dag  € 2.800 NEVAC dag  € 9.000 
Opleidingen  € 1.000 Nevac prijs  € 1.000 
Renten  € - website  € 850 

Saldo  € -4.770 
Inkomsten totaal  € 24.730 Uitgaven totaal  € 24.730 

Begroting 2023 

Verslag kascommissie

Het verslag van de kascommissie wordt uiterlijk twee weken voor de 
Algemene Ledenvergadering gepubliceerd op:
https://nevac.nl/over_NEVAC/Bestuur/verslag+kascommissie.php
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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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Kennisuitwisseling

Contamination Control- en cleanroom-
toepassingen staan volop in de schijn-
werpers. Technologische ontwikkelin-
gen, binnen allerlei sectoren, vragen 
steeds vaker om een controlled environ-
ment waaraan steeds zwaardere eisen 
worden gesteld.

Contamination continuüm
VCCN spreekt van het contamina-
tion continuüm. Het mechanisme van 
verdergaande miniaturisatie wat zorgt 
voor nieuwe producten en toepassin-
gen wat op zijn beurt weer voor nieuwe 
en strengere criteria zorgt wat betreft 
contaminatie. Bijvoorbeeld de elektro-
nica-industrie waar eerst rekening werd 
gehouden met deeltjesgroottes van een 
micrometer (1·10−6 m) is dit inmiddels al 
een factor 1.000 kleiner ofwel een nano-
meter (1·10−9 m). Tegelijkertijd worden 
er belangrijke stappen gezet naar tech-
nologieën die gebruikmaken van steeds 
kleinere deeltjes: van elektronen naar fo-
tonen en quantumbits. In de sector Life 
Sciences zien we een tegenovergestelde 
ontwikkeling. Hier zijn we inmiddels in 
staat om moleculen en specifieke vaccins 

te creëren wat zich vertaalt in innovaties 
zoals Lab-on-chip of bio-electronics.

VCCN, We share the knowledge
Het realiseren en beheren van schone 
omgevingen, contamination control, is 
het terrein waar de leden van VCCN op 
actief zijn. VCCN, Vereniging Contami-
nation Control Nederland, is opgericht 
in 1988. Ze manifesteert zich vanaf dat 
moment als een professioneel platform 
vóór en dóór professionals die werkzaam 
zijn in het vakgebied contamination con-
trol, ofwel cleanroomtechnologie. Met 
de visie “We share the knowledge” wordt 
kennisontwikkeling gestimuleerd, ken-
nis geborgd in normen en richtlijnen en 
vooral beschikbare kennis gedeeld.
VCCN speelt anno 2022 internationaal 
een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van kennis en specifiek bij het opzetten 
en beheren van normen en richtlijnen 
op het gebied van contamination control 
en productcleanliness, zoals bijv. VCCN 
Richtlijn 12: Product Cleanliness (zie 
kader). Op nationaal niveau wordt de 
kennis via diverse instrumenten uitge-
dragen, zoals bijeenkomsten, cursussen 

en publicaties. De kennis ten aanzien van 
Contamination Control is verdeeld over 
vijf bloedgroepen Micro/nano-elektroni-
ca, Space, Health, Food en Life sciences, 
zie figuur 1.

Contamination Control & Cleanliness 
Circle 
Zoals aangegeven worden de eisen aan 
contamination control strenger en vaker 
ingezet. VCCN is van mening dat door 
samenwerking en kennisuitwisseling het 
mogelijk is de uitdagingen aan te pakken 
en oplossingen te genereren op het ge-
bied van contamination control en pro-
duct cleanliness. 
Om dit binnen het genoemde werkge-
bied mogelijk te maken heeft VCCN 
diverse acties, op het gebied van ken-
nis, in gang gezet. Een van de nieuwe 
acties is het oprichten van de Conta-
mination Control & Cleanliness Circle. 
Een community waarin deskundigen uit 
verschillende sectoren, zie figuur 1, het 
onderwerp contamination control op-
pakken.

Opbouw van het netwerk
Doel is te komen tot een “intensief net-
werk van kennis” en daarmee te komen 
tot samenwerking. In de circle, of com-
munity, nemen personen deel vanuit het 
kennisnetwerk die persoonlijke interesse 
en betrokkenheid hebben bij de genoem-
de domeinen. Naast geïnteresseerde 
VCCN-leden nemen ook personen van 
buiten VCCN deel. Specifiek is contact 
gezocht met opleidings- en kennisinsti-
tuten en andere verenigingen.

Succesvolle start Contamination 
Control & Cleanliness Circle zorgt 
voor sector-overschrijdende kennis

Op 25 januari jl. werd de eerste bijeenkomst van de Contaminati-
on Control & Cleanliness Circle gehouden. Dit initiatief van VCCN 
brengt deskundigen uit verschillende sectoren op het gebied van 
Contamination Control en Product Cleanliness bijeen met als doel 
de kennis op dit gebied te bundelen. De community zal met enige 
regelmaat bijeenkomen en via diverse werkgroepen werken aan spe-
cifieke projecten.

Jos Bijman, Kennismanager VCCN



20   NEVAC blad    61 | 1    april 2023

De community zal twee maal per jaar fy-
siek bij elkaar komen, maar parallel zal 
in separate groepen worden gewerkt aan 
verschillende projecten, zie paragraaf 
subcircles.

Doelen
Met de community wil VCCN thema’s 
en kennisbehoeften in beeld brengen, 
kennis en ontwikkelingen delen en re-
levante informatie- en kennisoverdracht 
tot stand te brengen. Maar ook moet de 
Contamination Control & Cleanliness 
Circle elkaar inspireren en verbinden. 

Naast het creëren van klankbordgroe-
pen voor bijvoorbeeld de beoordeling 
van normen en richtlijnen is de Conta-
mination Control & Cleanliness Circle 
ook bedoeld om kennis te delen, ontwik-
kelingen en thema’s in beeld te brengen 
en te komen tot sector-overschrijdende 
kennis op het gebied van Contamination 
Control en Product Cleanliness. Mede 
daarom zitten binnen de circle perso-
nen met deskundigheid in verschillende 
sectoren als: micro/nano electronica, life 
sciences, health care, Food en ruimte-
vaarttechnologie. 

Resultaten eerste bijeenkomst
De start van de Contamination Control 
& Cleanliness Circle had plaats op 25 ja-
nuari 2023 in Hoevelaken. Tijdens deze 
bijeenkomst is na een introductie van de 
circle en de doelen aan vijf tafels inhou-
delijk gediscussieerd aan de hand van een 
vragenlijst. Hierbij zijn ontwikkelingen 
en thema’s in beeld gebracht en getracht 
hier een prioritering in aan te brengen.
In de Commissie Kennis van VCCN zijn 
de resultaten van de discussie verder be-
oordeeld. De resultaten zijn hieronder 
weergegeven.
1. Microbiologische contaminatie
•	 Relatie deeltjesgrootte en micro-orga-

nismen;
•	 Reiniging & desinfectie.
2. Product Cleanliness
•	 Reinigingsprocessen;
•	 Relatie luchtreinheid en deeltjesdepo-

sitie;
•	 Uitbreiding Richtlijn 12: Product Cle-

anliness.
3. Risico-inventarisatie
•	 Praktische voorbeelden risico-inven-

tarisatie;
•	 Meer kennis bronbeheersing en 

bronsterktes.
4. Energiebesparing/Sustainability
•	 Praktische toepassing 14644 deel 4;
•	 Maatwerk ter voorkoming te hoog 

energiegebruik;
•	 Hoe ontwerp je een cleanroom, bij-

voorbeeld ventilatie-effectiviteit;
•	 Demand Controlled Filtration

Figuur 1 VCCN Bloedgroepen

Richtlijn 12

De oppervlaktereinheid van een product (of onderdeel) is een belangrijke 
factor en omvat diverse onderwerpen zoals oppervlakte-eigenschappen, 
fabricage, reiniging, metingen en maatregelen om een product schoon te 
houden tijdens montage, opslag en transport.
Richtlijn 12 beschrijft oppervlaktereinheid van onderdelen en producten 
met betrekking tot deeltjes en chemische stoffen. Voor de specificatie, reali-
satie en verificatie van oppervlaktereinheid is het cruciaal om de functies en 
toepassing van het product te begrijpen. De haalbaarheid van de vereiste 
oppervlaktereinheid hangt af van de gehele fabricageketen, van grondstof 
tot geleverd product. 
Meer informatie: vccn.nl/rl-12-product-cleanliness

Figuur 2 Intensieve kennisdeling op het gebied van Contamination Control moet 
zorgen voor sectoroverschrijdende kennis.
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Kennisuitwisseling

Subcircles
In de commissie Kennis zullen op basis 
van de resultaten concrete acties worden 
benoemd die kunnen worden omgezet in 
projecten. Op basis van de door de deel-
nemers aangegeven mogelijke participa-
tie zullen zij worden gevraagd in een van 
de op te starten projecten. 
Het starten van de projecten gebeurt 
door het creëren van subcircles. In eer-
ste instantie gaan deze groepen bepalen 
welke actie benodigd is, bijv.:
•	 Moet er een literatuurstudie uitge-

voerd worden?

•	 Moet er onderzoek uitgevoerd wor-
den?

•	 Moet er een (praktijk)richtlijn ont-
wikkeld worden?

•	 Is er input via lezingen en/of maga-
zine nodig?

Afhankelijk van de geconcludeerde acties 
worden deze opgestart als project. 
Indien nodig zullen hier nog apart des-
kundigen voor worden gevraagd te par-
ticiperen.
De volgende thema’s met bijbehorende 
ontwikkelingen zijn door de commissie 

Kennis geselecteerd om concreet te kun-
nen worden opgepakt. 
Vanuit VCCN zal er met regelmaat wor-
den gecommuniceerd naar de leden en 
betrokkenen over der voortgang.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze VCCN ac-
tiviteit neem dan contact op met Jos Bij-
man, Kennismanager VCCN, j.bijman@
vccn.nl

Optimize  
Your  
Research

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. 
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Since 2019, DSPE has been organising 
knowledge days on precision engineer-
ing for vacuum and the related issue of 
contamination control. Molecular con-
tamination control was the topic of a 
DSPE Knowledge Day hosted by TNO 
in Delft (NL) in early November. DSPE 
board member Kasper van den Broek, 
contamination control architect at VDL 
ETG, kicked off the day by welcoming 
the over 40, mostly young, participants 
and briefly introducing DSPE and its 
Knowledge Day format. 

Rising star
The host of this event was TNO, the 
Dutch organisation for applied research 
that aims to act as a catalyst for open in-
novation in public-private partnerships 
and supports many high-tech compa-
nies in confidential projects. It was in-
troduced to the participants by Rogier 
Verberk, director of TNO Semicon & 
Quantum, and Medical Photonics. He 
described how contamination control is 
critical for two of TNO’s high-tech in-
dustry roadmaps: Semicon & Quantum 
and Space & Scientific Equipment. 

Verberk underscored the relevance of 
contamination control by presenting 
TNO’s track record in these areas, in-
cluding instrumentation for atmospheric 
chemistry, astronomy and gravitational-
wave detection, as well as extreme-ultra-
violet (EUV) lithography equipment and 
particle detection technologies. EUV 
lithography (EUVL) for realising the 
smallest semiconductor features requires 
ultra-clean vacuum because of the high 
absorption of EUV in non-vacuum. An-
other important focus of TNO is quan-
tum technology, which is the rising star in 
Delft. It involves the quantum computer 
and networked communication, centred 
around QuTech, the joint research centre 
established by Delft University of Tech-
nology and TNO in 2014.

No perfect vacuum
Freek Molkenboer, senior systems engi-
neer at TNO in the department of Na-
no-instrumentation and vice president 
of NEVAC (see the text box), described 
vacuum as the ‘big enabler’ of big sci-
ence, particularly in areas such as nucle-
ar fusion and research into elementary 

Event report – DSPE Knowledge Day Molecular Contamination Control 

Enabling the ‘big enabler’ – vacuum

Chemical or molecular contaminants are harmful in vacuum appli-
cations because they disturb the operation, which can lead to low-
er production yield or faulty measurements, for example. Molecu-
lar contamination can be prevented by using suitable materials and 
clean gases, and by ensuring that parts are properly cleaned, manu-
factured, assembled and inspected. These issues were the focus of the 
DSPE Knowledge Day Molecular Contamination Control, hosted by 
TNO in early November. The event featured presentations from the 
semicon, space and analytical industries, as well as a tour of TNO 
research facilities, including the advanced EBL2 (EUV Beam Line 2).

Hans van Eerden

particles, gravitational waves and space. 
However, there is no such thing as a per-
fect vacuum. Even the best man-made 
vacuum, an extremely high vacuum of 
10–12 mbar (= 10–10 Pa) pressure, contains 
some 105 molecules per cubic centimeter. 
Thus contamination, i.e. unwanted mat-
ter at an unwanted location, can never 
be fully eliminated, and each application 
has its own level of allowed contamina-
tion and requires its own specific con-
tamination control measures.

Forbidden elements
After a tour of TNO’s research facilities 
(see page 22), Paul de Heij, cleanliness 
specialist at VDL ETG, was the first pre-
senter from industry. He talked about 
molecular contamination control dur-
ing the manufacturing of the frames for 
ASML’s EUVL machines, focusing on 
the prevention of ‘forbidden’ elements 
on the surface of grade-1 EUVL parts, 
in particular the contamination-sen-
sitive EUVL optics, and demonstrated 
the urgency with a few numbers. Un-
der atmospheric pressure it takes only 
3 nanoseconds for a monolayer of con-
tamination to build up, while under high 
vacuum (10–6  mbar) this increases to a 
mere 3 seconds. It requires extremely 
high vacuum (10–12 mbar) to achieve an 
acceptable period of about a month.
Even this, however, may be not enough. 
When highly reactive hydrogen plasma 
is used to remove hydrocarbons from 
sensitive surfaces, hydrogen radicals can 
form molecular acids with phosphorus 
or sulphur, for example, or form volatile 
metal hydrides which can redeposit onto 
the surfaces. Minimising this hydrogen-
induced outgassing requires both an 
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Molecular Contamination Control 

ultra-clean vacuum (for which a low hy-
drogen flow is used to continuously clean 
critical surfaces) and the reduction of the 
presence of forbidden materials, follow-
ing the philosophy that what is not on a 
surface does not have to be cleaned off, 
and what is not in a material does not 
have to be baked out. These forbidden 
materials range from Zn and Sn to Mg 
and Ca, and further to N and Si; they are 
the ‘byproducts’ of the materials (alloy 
elements) and processes such as solder-
ing, greasing and cleaning with water 
and other solvents, as well as the general 
environment (human beings, buildings, 
etc.).

Large frames
With the increasing frame size of EUVL 
machines, the challenges are only get-

ting bigger. Firstly, this has to do with 
the quality of available materials. For 
example, cast materials applied in large 
structures have a higher porosity than 
wrought materials, and their corrosion 
resistance is lower, leading to increased 
outgassing and surface contamination. 
Naturally, processing times – for manu-
facturing, cleaning (the large thermal 
mass complicating matters) and assem-
bly – increase with frame size, and hence 
the risk and the degree of contamina-
tion (for example, due to the exposure 
to coolants). In addition, options such 
as ultrasonic cleaning are not feasible 
at these length scales. De Heij’s conclu-
sion was, “Size matters! Scaling up affects 
cleanliness and contamination control in 
many ways, and many of the associated 
problems compound each other.”

Clean and dry
Rients de Groot, senior system design en-
gineer at Thermo Fisher Scientific, talked 
about cleanliness for (transmission) elec-
tron microscopy, or (T)EM. Vacuum 
is everywhere in a TEM system, com-
prising the electron source area (10–10 -
< 10–12 mbar), the column area (10–6 - 10–8 
mbar) and the projection chamber (10–5 - 
10–6 mbar). Hence, optimal performance 
requires a very high cleanliness level, 
especially of all the parts and modules 
in contact with the high- to extremely-
high-vacuum environments. 
The vacuum is important, besides ensur-
ing a sufficiently long (> 60 mm) ‘mean 
free path’ for the electrons, also for mini-
mising oxidation (caused by oxygen 
from air or water) and contamination 
(carbon growth) on the sample or the 

There are two Dutch organisations dedicated to vacuum 
technology and contamination control in this field. One 
is NEVAC, the Dutch Vacuum Society, founded in 1962 to 
promote the exchange of knowledge in the field of vacu-
um technology and areas in which vacuum plays a major 
role. The society does this by organising scientific meet-
ings (NEVAC Days), excursions, an extensive course pro-
gramme and publishing a magazine. The next NEVAC Day 
will take place on 12 May 2023 at ASML in Veldhoven (NL).
Under the auspices of NEVAC, three vacuum books were 
written, which can be considered as ‘must-haves’ for eve-
ryone working in vacuum-based research, development, 
instrumentation, production or business; see the NEVAC 
website. 
The other organisation is VCCN (Dutch Association for 
Contamination Control), a professional platform for 
knowledge sharing and knowledge transfer in the field 
of contamination control, optimising expertise and con-
tributing to the development of this field. It publishes the 
quarterly C2MGZN magazine, offers a wide range of train-
ing courses, and organises various congresses as well as 
the National Contamination Symposium and the Clean-
room Day. A new VCCN initiative is the Cleanliness & Con-
tamination Control Circle for knowledge sharing; the first 
meeting was held in January 2023.
VCCN also recently developed an important contribution 
to this field: the VCCN Guideline 12: Product Cleanliness 

(Figure 1). Rather 
than prescrib-
ing solutions for 
achieving prod-
uct cleanliness 
in manufactur-
ing with respect 
to particles and 
chemicals, for ex-
ample through 
c o n t a m i n a t i o n 
control or clean-
ing, the guideline 
describes what 
should be consid-
ered when deal-
ing with prod-
uct cleanliness. 
This information 
should, among 
other things, enable and align the communication (about 
specification and qualification) between suppliers and 
customers, in order to help industries to realise and im-
prove product cleanliness.

www.nevac.nl
www.vccn.nl

NEVAC, VCCN and Guideline 12

Figure 1 VCCN Guideline 12: Product 
Cleanliness, published in 2021.
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electron source; and preventing parti-
cles from ‘igniting’ electrical discharge, 
and deflecting or blocking the electron 
beam. In addition, the trend in EM is to-
wards lower accelerating voltages, mak-
ing the microscopy even more sensitive 
to contamination. De Groot’s conclusion 
was, “We need a clean and dry vacuum.” 
Here, ‘dry’ also refers to reducing the wa-
ter content in the vacuum to prevent ice 
growth on cryogenic (biological) sam-
ples.

From grades to levels
In Thermo Fisher Scientific’s outsourcing 
relationship with its suppliers, its require-
ments for the parts involved are specified 
via Technical Product Documentation, 
while the required cleanliness is specified 
via the Quality of Electron Optics (QEO) 
documents. The cleanliness grades are 
related to the application in which the 
parts are used and cover the range from 
no cleaning, general cleanliness, and pre-
cleaning for final cleaning (by Thermo 
Fisher Scientific), to low- and high-vac-
uum cleaning (by the suppliers). 
De Groot announced that a QEO up-
grade is needed for modules and ultra- 
to extremely-high-vacuum cleaning/
treatment, as well as for alignment with 
ISO standards. In the new QEO standard 
under construction, the specifications 
are in terms of particle and chemical 
cleanliness levels, PCLs and CCLs, re-

spectively. These are defined for the vari-
ous types of contamination in a more de-
tailed fashion as compared to the current 
cleanliness grades. This enables Thermo 
Fisher Scientific to specify higher cleanli-
ness levels and provides suppliers with a 
more detailed insight into the cleanliness 
required for their parts.

The weakest link
To conclude, De Groot illustrated the 
broad scope and complexity of the clean-
liness and contamination control chal-
lenge. After showing the company’s clean 
lab, featuring RGA (residual gas analysis) 
tools, a scanning electron microscope 
and a flow cabinet in which an optical 
microscope is used for inspection, he 
presented measurement and inspection 
examples of the various contamination 
types (Figure 2). These included: par-
ticles, dirt and burrs from (threaded) 
holes, corrosion of and cleaning stains on 
stainless steel, and powder blasting resi-
dues on parts; organic contamination in 
ploughing tracks on turned titanium sur-
faces; and many more potential EM error 
sources. This once again underscored De 
Groot’s motto of “A vacuum is as good as 
the weakest link”.

“Reflect before you begin”
Gabby Aitink-Kroes, senior opto-me-
chanical system engineer at SRON (Neth-
erlands Institute for Space Research), 

talked about the practical difference be-
tween cleanliness and contamination. To 
clarify matters, she started by defining 
the two key concepts. Contamination is 
the process or fact of making a substance 
or place dirty or no longer pure by add-
ing a substance that is dangerous or car-
ries disease. Cleanliness is the state of be-
ing clean or the habit of keeping things 
clean.
For contamination control, it is cus-
tomary to define requirements in terms 
of cleanliness, but ultimately it is about 
achieving an acceptable level of contami-
nation. So, when a critical system has to 
be assembled, there are several factors 
that determine the outcome. It is not only 
the (input) cleanliness of the parts that 
have to be assembled and the cleanliness 
(ISO class) of the cleanroom in which as-
sembly will take place, but the duration 
of the assembly process also matters, as it 
determines the available time for build-
up of contamination on the system.
Hence, contamination control is not just 
about cleaning parts and ensuring the 
appropriate cleanroom class, but also 
about developing efficient assembly pro-
cedures, in order to reduce exposure to 
the environment, giving things less time 
to become dirty. Aitink-Kroes illustrated 
this for the Dutch contribution to the 
Mid Infrared Instrument for the James 
Webb Space Telescope, of which the as-
sembly could be carried out so quickly 

Figure 2  Measurement and inspection examples of the various contamination types.
Left: Contamination of a stainless-steel part, including local corrosion (at the inner edge), particles and stains; UV-A-light inspection. 
Middle: Organic contamination in ploughing tracks on a turned titanium surface (Ra < 0.6 μm); SEM image. 
Right: Organic particles (white luminescence) in a vacuum transport container; bare-eye (with protective goggles) UV-A-light 
inspection.
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that an ISO-5 flow cabinet inside an ISO-
7 cleanroom was sufficient, eliminating 
the need for a complete ISO-5 cleanroom 
(with its tighter rules and regulations). 
And taking efficiency one step further, 
she said, “Cleaning things is difficult, so 
don’t make them dirty!” This may help to 
relieve cleanliness requirements further 
down the contamination chain. “So,” she 
added, “reflect before you begin.”
Aitink-Kroes also drew attention to the 
human factor (Figure 3). People are the 
most ‘burdened’ by the required clean 
way of working and are at the same time 
the biggest contaminator of a cleanroom. 
Working in a cleanroom is difficult be-
cause of the gowning (including the face 
mask), the tiring environment (tem-
perature, noise), the strict procedures, 
the extensive run-up and wrap-up, and 
the disastrous effects of ‘little pleasures’ 
(smoking, make-up, hair gel). So, every-
thing that can help to reduce cleanroom 
time is welcome. 

Figure 3 Working in a cleanroom environment is not much fun.

Figure 4 Overview of the EBL2 exposure chamber with the various components. VH is the central vacuum handling chamber, SGF 
is the sample gripper flipper.
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Sample gripper flipper design
As the final speaker, Peter Kerkhof, op-
tomechatronic design engineer at TNO, 
presented the design of a sample gripper 
flipper for TNO’s EBL2 research facility 
(see the text box). The function of this 
gripper flipper is to change the orienta-
tion of the sample that is fed into the ex-
posure chamber horizontally and has to 
be flipped to a vertical direction for EUV 
illumination. The sample can be either a 
bare reticle or a multi-layer mask, quartz 
plate or wafer contained in a holder (a 
square aluminium plate, basically).

Design challenges for the sample hold-
er included the integration of different 
sets of handling interfaces, for EBL2’s 
various vacuum regimes. These range 
from the ambient handling chamber 
to the central vacuum handling cham-
ber to the ultra-high-vacuum exposure 
chamber, which comprises the sample 
gripper flipper and a chuck onto which 
the sample holder is mounted. The com-
plete design (Figure 4) was successfully 
completed and realised, as evidenced by 
the five years of ‘clean’ running of the 
EBL2 facility.

Editorial note
This report was based on the presenta-
tions given at the DSPE Knowledge Day 
on 3 November 2022 at TNO in Delft. It 
was also published in MIKRONIEK nr 6 
2022.

Information
www.dspe.nl
www.sron.nl
www.thermofisher.com
www.tno.nl
www.vdletg.com

At the DSPE Knowledge Day in Delft, three TNO research 
facilities for semicon (in particular EUVL) applications 
were included in a tour for the participants:
ATOM: Advanced Tool for Outgassing Measurement, for 
measuring the outgassing rates of various molecular 
constituents from vacuum equipment components.
DGL: Dynamic Gas Lock, for measuring contamination 
levels and studying mitigation strategies.
EBL2: EUV Beam Line 2 (Figure 5), for simulating the envi-
ronment of, for example, an EUVL machine to determine 
the effect of high EUV dose on specific samples and the 
degree of contamination that occurs.

TNO research facilities

Figure 5 Overview of the EBL2.

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

Vacuümvacatures op NEVAC.nl
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Agenda
18 april 2023
Clean Event 2023
NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven

12 mei 2023
NEVAC-dag 2023 bij ASML
Veldhoven

26 mei 2023
Fysica 2023
TU Delft

8 juni 2023
VCCN Nationaal Symposium Contamination Control

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

28 augustus - 1 september 2023
36th European Conference on Surface Science
Lodz, Polen

17 - 21 september 2023
The 20th IUVSTA School Vacuum Gas Dynamics
Porquerolles, Frankrijk

25-29 september 2023
14th International Vacuum Electron Sources Confe-
rence (IVESC 2023)
University of Tsukuba, Japan

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

15 - 19 oktober 2023
93rd IUVSTA workshop on Advances in the characte-
rization of surface engineering structures, coatings, 
and thin films
Seggau, Oostenrijk

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

15-16 november 2023
Precisiebeurs
Brabanthallen, Den Bosch

4-6 augustus 2024
24th International Conference on Atomic Layer 
Deposition (ALD 2024)/ 11th International Atomic 
Layer Etching Workshop (ALE 2024)
Helsinki, Finland

september 2025
IVC-23, 23rd International Vacuum Congress
Sydney, Australië

Links naar websites: zie de agenda op www.nevac.nl

18 april: Clean event 2023
Dit jaar is de NEVAC partner bij de organisatie van het Clean Event van het Mikrocentrum.
Het thema dit jaar is: Grip on industrial cleanliness and contamination control.
Pieter Heidema geeft een lezing namens de NEVAC.
Locatie: NH Conference Centre Koningshof. 
Deelname is gratis. 
Informatie en aanmelding: https://mikrocentrum.nl/en/cleanliness/clean-event




