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NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek 
Maandag 6 april 2009, 14:00-16:30 uur 

 
 
 

 
 

Dit examen bestaat uit 4 vraagstukken en 4 pagina’s  
 
 
Vraagstuk 1 (EVT-09-1) (40 punten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In een vacuüminstallatie, gepompt met een diffusiepomp+draaischuifpomp, worden brillenglazen 
voorzien van een antireflectiecoating. Het vacuümsysteem, waarin deze coating via opdampen wordt 
aangebracht, is opgebouwd volgens bovenstaand schema. 

a. Van welk type zouden de vacuümmeters pHV , p1 en p2 kunnen zijn? Wat is (ongeveer) het 
drukgebied waarin deze drukmetertypes kunnen worden gebruikt?  

Na het wisselen van een lading brillenglazen wordt de opdampkamer K vanaf 1 atmosfeer afgepompt, 
echter de druk wordt na verloop van tijd niet lager dan 700 Pa. 

b. Wat is tijdens het afpompen de stand van de kleppen V1 t/m V4? 

c. Waarom is het noodzakelijk om in deze situatie de druk p1 continu te controleren? 

d. Noem een mogelijke oorzaak van de te hoge drukaanwijzing. 

Het probleem wordt verholpen en de druk is dalende. In de onderstaande tabel is de gemiddelde vrije 
weglengte voor lucht gegeven voor een aantal drukken in Pa. 
 

Druk in Pa Gemiddelde vrije weglengte voor lucht in meter 
1.10-1 7.10-2 

1.10-2 7.10-1 

1.10-3 7.100 
1.10-4 7.101 
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De afstand van de bron tot de brillenglazen is 70 cm. Voor een goed opdampresultaat moet de 
gemiddelde vrije weglengte het liefst meer dan 10x groter zijn dan deze afstand. 

e. Welke druk is nodig in de opdampkamer om te kunnen opdampen? 

f. Welke stromingsomstandigheid heerst er onder punt e. in het systeem? 

Bij gebruik van een baffle boven de diffusiepomp wordt de pompsnelheid ervan ongeveer gehalveerd. 

g. Waarom laat men zo’n baffle toch niet weg? 

h. Waarom moet een baffle koud zijn? 

i. Beschrijf in het kort de cyclus die wordt doorlopen bij het opstarten van de installatie, uitgaande 
van de begintoestand: alles op 1 atmosfeer, alle afsluiters dicht, pompen op kamertemperatuur, 
watertoevoer dicht. 

j. Beschrijf in het kort welke handelingen u verricht bij het wisselen van een charge. 

k. Welk type draaischuifpomp zou u voor het beschouwde systeem kiezen: een 1-traps of een 2-traps 
pomp? Beargumenteer uw antwoord. 

l. Schets een ééntraps oliegesmeerde draaischuifpomp in doorsnede. Geef duidelijk aan waar het 
gasballastventiel is geplaatst. 

m. Wat is het doel van gasballast? 

n. Noem tenminste twee functies van de olie in een draaischuifpomp. 

o. Wat kunt u doen om oliedampterugstroming tegen te gaan? 
 
 
Vraagstuk 2 (EVT-09-2) (20 punten) 
 
Een hoogvacuümsysteem is voorzien van een ionisatiemanometer met koude kathode, naar de 
uitvinder Penning ook vaak aangeduid met de naam Penningmanometer. De aanwijzing is 4.10-3 Pa. 
Het vacuümsysteem wordt uitgestookt op 200 ºC. Na het afkoelen tot kamertemperatuur is de druk 
een factor 100 gezakt. 

a. Wat is de reden dat de druk na het uitstoken lager is? 

b. Welke druk wijst manometer aan na het uitstoken? 

c. Is een Penningmanometer gassoortónafhankelijk of gassoortafhankelijk? Geef een toelichting. 

d. Wat is (ongeveer) het meetbereik van een Penningmanometer? 

e. Noem tenminste twee nadelen van een Penningmanometer. 

f. Noem tenminste twee voordelen van een Penningmanometer. 
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Vraagstuk 3 (EVT-09-3) (20 punten) 
 
Hieronder zijn vier restgasspectra van hoogvacuümsystemen weergegeven. 

a. De spectra A en B zijn gelijktijdig opgenomen in hetzelfde systeem. Ze horen dus bij dezelfde 
gassamenstelling. Toch zien ze er verschillend uit. Wat is het verschil? 

De spectra B, C en D betreffen: 
• een lek systeem 
• een systeem, dat is uitgestookt 
• een systeem, dat niet is uitgestookt 

b. Geef aan welk spectrum bij welk systeem hoort en motiveer voor elke keuze kort uw antwoord. 
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Vraagstuk 4 (EVT-09-4) (20 punten) 
 
Naam:………………………………………………….. 
 
Zet een kruisje in de JA kolom, als u de uitspraak correct vindt. 
Zet een kruisje in de NEE kolom, als u de uitspraak niet correct vindt. 
 

 Uitspraak JA NEE 

1 De massa van een atoom wordt voornamelijk bepaald door het aantal protonen 
en neutronen.   

2 Een ion kan zowel positief als negatief zijn.   

3 Argon is een inert gas.   

4 Desorptie is de binding van gasdeeltjes aan het oppervlak van een vaste stof.   

5 Bij viskeuze stroming is de gemiddelde vrije weglengte groter dan bij 
moleculaire stroming.   

6 Bij een ééntraps vloeistofringpomp wordt de einddruk volledig bepaald door de 
dampdruk van de gebruikte vloeistof.   

7 De pompsnelheid van een draaischuifpomp wordt bepaald door het aantal 
gebruikte trappen.   

8 Elke Rootspomp kan zonder meer worden gebruikt vanaf 105 Pa.   

9 De pompsnelheid van een diffusiepomp wordt bepaald door het aantal 
dampschermen.   

10 De voorvacuümbestendigheid van een diffusiepomp is de maximale druk aan 
de uitlaat, waarbij de pomp nog werkt.   

11 Een volledig magnetisch gelagerde turbomoleculairpomp is een olievrije pomp.   

12 Als een conventioneel gelagerde turbomoleculairpomp stilstaat, dient deze te 
worden belucht.   

13 Een titaansublimatiepomp is een transportpomp.   

14 Een titaansublimatiepomp heeft een hoge pompsnelheid voor edelgassen.   

15 Een kryopomp verpompt alle edelgassen goed.   

16 De pompsnelheid voor helium en waterdamp is bij een kryopomp even groot.   

17 Kovar is een isolatiemateriaal.   

18 Teflon is uitstookbaar tot 150 ºC.   

19 In een lektester volgens het tegenstroomprincipe is een koelval aanwezig.   

20 Men gebruikt bij voorkeur helium als testgas omdat dit een zwaar gas is.   

 
 

Lever dit blad in samen met de rest van uw werk 
 
 

EINDE 
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Uitwerking examen Elementaire Vacuümtechniek 2009 
 
 
Vraagstuk EVT-09-1 
 
a. pHV → Penningmanometer (1 – 10-6 Pa) of B&A (10-1 -10-8 Pa), 

p1 en p2 → Piranimanometer (105 – 10-1 Pa), thermokruis (100 – 10-1 Pa). 

b. V3 open, V1 – V2 – V4 dicht. 

c. Omdat de voorvacuümbestendigheid van de diffusiepomp niet mag worden overschreden. 

d. Lekkage in de opdampkamer, overmatig vocht (water) in de opdampkamer. 

e. 10-3 Pa of lager. 

f. Moleculaire stroming. 

g. Zonder baffle is de oliedampterugstroming te groot. 

h. Baffle moet koud zijn om terugstromende oliedampmoleculen zo goed mogelijk via adsorptie te 
kunnen binden en daarmee oliedampvervuiling in de hoogvacuümruimte te voorkomen. 

i. Zie cursusboek § 3.4.3, pag 60. 

j. Zie cursusboek § 3.4.3, pag 61. 

k. Tweetraps pomp, want voorvacuümbestendigheid diffusiepomp (ca. 50 Pa) moet in het werkgebied 
van de voorpomp liggen. Werkgebied ééntraps pomp met gasballast eindigt bij ca. 500 Pa, 
werkgebied van tweetraps pomp loopt door tot ca. 5 Pa. 

l. Zie cursusboek, § 3.2.2, figuur 3.9. 

m. Het voorkomen van condensatie. 

n. Smering, afdichting, opvullen van de dode ruimte, warmte-afvoer, tegengaan van corrosie 

o. Het plaatsen van een adsorptieval (foreline trap). 
 
 
Vraagstuk EVT-09-2 
 

a. Door uitstoken is de desorptie van de wand van de hoogvacuümruimte veel minder geworden. 

b. 4.10-5 Pa. 

c. Ja, want de ionisatiewaarschijnlijkheid is gassoortafhankelijk. 

d. 1 – 10-6 Pa. 

e. Drukaanwijzing gevoelig voor verontreiniging en herinneringseffecten, getterionenpompwerking, bij 
lage druk moeilijk te starten, wegens configuratie met magneet niet geschikt voor inbouw (dus niet 
“nude”), magnetisch strooiveld. 

f. Robuust, bedrijfszeker, eenvoudige constructie, gemakkelijk te reinigen. 
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Vraagstuk EVT-09-3 
 
a. Spectrum A logaritmische schaal, spectrum B lineaire schaal 

b. B niet uitgestookt, veel waterdamp (18); C uitgestookt, waterstof (2) en koolmonoxide (28) 
overheersen, water (18) klein; D lek, massa’s 28 en 32 aanwezig in verhouding 4:1. 

 
 
 
Vraagstuk EVT-09-4 
 

 Uitspraak JA NEE 

1 De massa van een atoom wordt voornamelijk bepaald door het aantal protonen 
en neutronen. x  

2 Een ion kan zowel positief als negatief zijn. x  

3 Argon is een inert gas. x  

4 Desorptie is de binding van gasdeeltjes aan het oppervlak van een vaste stof.  x 

5 Bij viskeuze stroming is de gemiddelde vrije weglengte groter dan bij 
moleculaire stroming.  x 

6 Bij een ééntraps vloeistofringpomp wordt de einddruk volledig bepaald door de 
dampdruk van de gebruikte vloeistof.  x 

7 De pompsnelheid van een draaischuifpomp wordt bepaald door het aantal 
gebruikte trappen.  x 

8 Elke Rootspomp kan zonder meer worden gebruikt vanaf 105 Pa.  x 

9 De pompsnelheid van een diffusiepomp wordt bepaald door het aantal 
dampschermen.  x 

10 De voorvacuümbestendigheid van een diffusiepomp is de maximale druk aan 
de uitlaat, waarbij de pomp nog werkt. x  

11 Een volledig magnetisch gelagerde turbomoleculairpomp is een olievrije pomp. x  

12 Als een conventioneel gelagerde turbomoleculairpomp stilstaat, dient deze te 
worden belucht. x  

13 Een titaansublimatiepomp is een transportpomp.  x 

14 Een titaansublimatiepomp heeft een hoge pompsnelheid voor edelgassen.  x 

15 Een kryopomp verpompt alle edelgassen goed.  x 

16 De pompsnelheid voor helium en waterdamp is bij een kryopomp even groot.  x 

17 Kovar is een isolatiemateriaal.  x 

18 Teflon is uitstookbaar tot 150 ºC. x  

19 In een lektester volgens het tegenstroomprincipe is een koelval aanwezig.  x 

20 Men gebruikt bij voorkeur helium als testgas omdat dit een zwaar gas is.  x 

 


