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NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek 
Maandag 7 april 2008, 14:00-16:30 uur 

 
 
 

                                                                                                                             
 

Dit examen bestaat uit 4 vraagstukken en 5 pagina’s  
 
 
Vraagstuk 1 (EV-08-1) 20 punten 
Een vacuümkamer met een inhoud van 1000 liter (groot volume) wordt door een tweetraps 
oliegesmeerde draaischuifpomp vanaf 1 atmosfeer geëvacueerd. De pomp is door middel van 
een balgslang van DN40KF en een lengte van 1 meter met de vacuümkamer verbonden. 
Zowel op de vacuümkamer als bij de inlaatopening van de pomp is een vacuümmeter 
aangesloten. 
 
Vragen: 

a) Wat betekent DN40KF? 

b) Welke twee typen van stromingen zullen in de balgslang optreden? 

c) Wat is de einddruk van de genoemde pomp? 

d) Wat moet u doen om oliedampterugstroming uit de pomp te voorkomen? 

e) Welk type vacuümmeter kiest u en wat is het meetbereik? 

f) Geeft de drukmeter op de vacuümkamer een hogere of lagere druk aan dan de drukmeter 
op de pomp. Motiveer uw antwoord. 

g) Wat kan er met de smering van de pomp gebeuren als u een kleine, passief gesmeerde 
pomp kiest?  

h) Wanneer maakt u gebruik van gasballast? 

i) Heeft het gebruik van gasballast invloed op de pompsnelheid van de pomp? 

j) Heeft het gebruik van gasballast invloed op de einddruk van de pomp? 
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Vraagstuk 2 (EV-08-2)  20 punten 
 
a) Teken een eenvoudige schets van een ionisatiemanometer van het type: 

1) Penning. 
2) Bayard-Alpert. 
Geef in beide duidelijk aan waar de ionen en de elektronen naartoe gaan. 

b) Noem drie essentiële verschillen tussen beide manometers. 

c) Zijn deze manometers gassoortafhankelijk? Verklaar uw antwoord. 

d) Wat is het meetgebied van deze manometers. 

e) De digitale aflezing van een B&A ionisatiemanometer geeft een druk aan van 1,6.10–6 
mbar. 
Noem een voordeel van een digitale uitlezing met een cijfer achter de komma. 

f)  Een B&A meetsysteem is geijkt voor stikstof. Als er nu geen stikstof maar waterstof 
(correctiefactor = 2,5) in het systeem aanwezig is, is dan de werkelijke druk uitgaande 
van druk bij vraag e dan hoger of lager. Motiveer uw antwoord.  

h) Waarom is de voeding van een B&A uitgerust met een uitstookmogelijkheid voor de 
meetbuis. 
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Vraagstuk 3 (EV-08-4) 15 punten 
 
 
Naam:…….……………………………. 

 
 
Hieronder volgen een aantal uitspraken, die JUIST = JA of ONJUIST = NEE kunnen zijn. 
Zet bij elke uitspraak: 
- een kruisje in de JA-kolom, als u deze uitspraak juist vindt 
- een kruisje in de NEE-kolom, als u deze uitspraak onjuist vindt 

 
Uitspraak Ja Nee 
Hoe groter de massa van een gasdeeltje, hoe hoger zijn gemiddelde 
snelheid. 

  

Een elektron is een positief geladen deeltje.   
De moleculaire massa van water is groter dan die van waterstof.   
Desorptie is het binden van gasdeeltjes aan het oppervlak van een 
vaste stof. 

  

Bij viskeuze stroming is de vrije weglengte klein.   
0,5.10-3 mbar is gelijk aan 5.10-4 mbar.   
Een Piranimanometer wijst gassoortafhankelijk aan.   
Op een snelle drukverandering reageert een thermokruismanometer 
goed. 

  

Een B&A is een dichtheidsmeter.   
Het meetgebied van een Penningmanometer strekt zich uit van 105 
Pa tot 10-5 Pa. 

  

Met een tweetrapsdraaischuifpomp kan men zonder hulpmiddelen 
een oliedampvrij vacuüm bereiken van 10-2 mbar. 

  

Een turbomoleculairpomp heeft in het viskeuze stromingsgebied al 
een hoge pompsnelheid. 

  

Een kryopomp verpompt alle edelgassen even goed.   
De pompsnelheid van een oliediffusiepomp wordt bepaald door het 
oppervlak van het bovenste dampscherm. 

  

Een moleculaire drag pomp heeft een voorvacuümpomp nodig.   
Een titaansublimatiepomp is een transportpomp.   
In een lektester volgens het hoofdstroomprincipe is een koelval 
aanwezig. 

  

Bij het gebruik van helium bij een snuffeltest moet van boven  naar 
beneden worden getest. 

  

Teflon is uitstookbaar tot 150°C.   
Macor is een isolatiemateriaal.   

 
 

N.B. Deze pagina na invullen met de rest van uw werk inleveren!! 
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Vraagstuk 4 (EV-08-3) 35 punten 
 
Een rechthoekig vacuümsysteem heeft de afmetingen l x b x h = 400 x 400 x 300 mm. De 
zijwanden en bodem zijn 6 mm dik en de vlakke deksel heeft een dikte van 15 mm. Het 
vacuümsysteem wordt vervaardigd bij de mechanische dienst en wordt geplaatst in een 
cleanroom.  
De hoogvacuüm- en voorvacuümpomp van het systeem worden op enige afstand geplaatst  
búiten de cleanroom. De vereiste druk in het systeem is 1.10-6 Pa. Het systeem dient 
koolwaterstof- en stofvrij te zijn en wordt regelmatig uitgestookt tot 150˚C. In de zijkanten is 
een aantal aansluitflenzen gelast met een diameter van 100 mm. 

 
Vragen: 

a) Welk materiaal gaat u gebruiken voor dit vacuümsysteem? Geef twee redenen voor uw 
keuze.  

b) Waarom verschillen de diktes van de zijwanden en de deksel van dit vacuümsysteem? 

c) De zijwanden, bodem en flenzen worden d.m.v. lassen aan elkaar bevestigd. Last u aan 
de binnenkant of aan de buitenkant? Motiveer uw antwoord. 

d) Men maakt gebruik van argon-arc (T.I.G.lassen). Noem een voordeel en een nadeel van 
argon-arc lassen.  

e) De flenzen, die aan de zijkant zijn gelast, worden afgesloten met blindflenzen. Als 
afdichting kan gebruik worden gemaakt van: 
- een O-ring  afdichting, 
- een C-ring  afdichting, 
- een Conflat afdichting. 
Noem van alle afdichtingen een voordeel en een nadeel. 

f) In het vacuümsysteem worden enige bewegende delen gemonteerd. Wat is de reden dat 
men geen vet of olie mag gebruiken als smeermiddel voor de hierin toegepaste 
kogellagers? 

g) Noem twee oplossingen, zodat een kogellager probleemloos in vacuüm kan worden 
gebruikt. 

h) Om een koolwaterstofvrij vacuüm te verkrijgen, dient het vacuümsysteem voorafgaande 
aan assemblage en plaatsing goed te worden gereinigd. Twee mogelijkheden van reinigen 
zijn: 
- glas- of keramisch parelen of 
- elektrochemisch reinigen. 
Noem van beide reinigingstechnieken een voor- en een nadeel. 
 

i) Een derde, veel gebruikte manier om te reinigen is een zgn. schoonmaakstraat met een 
zeepbad. Beschrijf de processen, die de vervuilde onderdelen in een schoonmaakstraat 
doorlopen, zodat  ze daarna probleemloos in de cleanroom in het vacuümsysteem kunnen 
worden gemonteerd. 

j) Als hoogvacuümpompen komen in aanmerking:  
 - een conventionele turbomoleculairpomp, 
 - een hybride moleculairpomp en 
 - een oliediffusiepomp. 
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Geef aan welke pompen wel en niet geschikt zijn voor dit vacuümsysteem. Motiveer uw 
antwoord. 

k) Als voorvacuümpompen komen in aanmerking: 
 - een oliegesmeerde draaischuifpomp, 

- een scrollpomp, 
- een membraanpomp en  
- een vijftraps Rootspomp (ACP pomp). 
Motiveer welke van de voorvacuümpompen voor dit systeem wel en niet aan de gestelde 
eisen voldoen. 

 

        EINDE 


