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

 
 
 

                                                                                                                             
 

Dit examen bestaat uit 4 vraagstukken en 5 pagina’s  
 
 
Vraagstuk 1 (VT-08-1) (15 punten) 
 
Een vacuümvat wordt afgepompt met een eentraps draaischuifpomp met een gasballast-
inrichting. 

Pompgegevens 
Pompsnelheid:   36 m3/h 
Einddruk zonder gasballast: 5x10-1 Pa 
Einddruk met gasballast: 5 Pa 

a) Teken schematisch de doorsnede van een draaischuifpomp en benoem daarin de 
onderdelen. Geef in de tekening aan waar de gasballastinlaat moet zitten. Motiveer uw 
antwoord. (2 ptn) 

In het vat staat een bekertje met water. Aanvankelijk is de temperatuur van het water 20°C. In 
deze situatie wordt door de beschouwde pomp met gasballast een einddruk gerealiseerd van 
ca. 2000 Pa. De waterdampverdraagzaamheid van de pomp is voldoende groot om 
condensatie in de pomp te voorkomen. 

b) Leg uit wat wordt verstaan onder 
"waterdampverdraagzaamheid”. (3 ptn) 

c) Laat zien dat de netto per tijdseenheid 
van het wateroppervlak verdampende 
hoeveelheid water 20 Pam3/s bedraagt.  
(3 ptn) 

Tijdens het pompen zal het water in het 
bekertje afkoelen. 

d) Welk mechanisme veroorzaakt deze 
afkoeling? Wat voor invloed heeft deze 
afkoeling op de te bereiken einddruk? 
(3 ptn) 

Tijdens het pompen heeft de pomp een 
werktemperatuur van ca. 80°C. 

e) Bepaal m.b.v nevenstaande grafiek, 
wat tijdens het gasballasten de 
maximale compressieverhouding van 
de pomp mag zijn, opdat het 
verdampende water van 20°C nog 
veilig (d.w.z. zonder dat condensatie in 
de pomp optreedt) wordt verpompt? (4 
ptn) 



 2 

Vraagstuk 2 (VT-08-2) (28 punten) 
 
De hoogvacuümkamer K van onderstaand systeem is voorzien van een Bayard-Alpert 
ionisatiemanometer (BA). Er wordt aan de kamer gepompt met een turbomoleculairpomp 
(TMP) waarvan de pompsnelheid (STMP) 250 l/s bedraagt. In de navolgende berekeningen 
veronderstellen we voor het gemak dat deze pompsnelheid gassoortonafhankelijk is. De TMP 
is rechtstreeks aan de hoogvacuümkamer aangesloten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) Het systeem is handbediend. Omschrijf  aan de hand van het schema kort hoe u de kamer 

K op hoogvacuüm brengt, uitgaande van de situatie: alles op 1 atmosfeer, pompen op 
kamertemperatuur. (2 ptn) 

b) In plaats van een turbomoleculairpomp zou als hoogvacuümpomp ook een diffusiepomp  
kunnen worden toegepast. Noem minimaal 2 voor- en nadelen van een turbomoleculair-
pomp t.o.v. een diffusiepomp. (3 ptn) 

Er wordt vermoed dat de kamer een lek bevat. Zekerheid hieromtrent wordt verkregen door de 
kamer te omhullen met een plastic zak en de drukaanwijzing van de BA te monitoren terwijl 
we helium in de zak naar binnen blazen.  

c) Laat de BA als gevolg van het helium, dat via het lek binnenkomt, een drukstijging of 
drukdaling zien? Licht uw antwoord toe. (2 ptn) 

Om het lek te traceren sluit u een heliumlekzoeker van het hoofdstroomprincipe aan via 
afsluiter A. De effectieve pompsnelheid van de lekzoeker aan de kamer K is 5 l/s. 

d) Welk deel van de helium, dat via het lek binnen komt, stroomt naar de lekzoeker? (2 ptn) 

Het met de lekzoeker gemeten helium-signaal correspondeert met een helium gasstroom van  
5.10-8 Pa.m3/s. 

e) Hoe groot is de totale heliumlekgasstroom en wat is de partiële druk in de kamer als 
gevolg van het lek? (3 ptn) 
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f) De BA wijst een totaaldruk t.g.v. ontgassing + lekkage aan van 5,0.10-5 Pa. De 
correctiefactor van de BA voor helium is 7. Wanneer de via het lek binnentredende lucht 
wordt vervangen door helium, verandert dus de aanwijzing van de BA. Is deze 
verandering waarneembaar? Geef een toelichting. (4 ptn) 

De lekzoeker wordt vervolgens verbonden met de voorvacuümruimte van het systeem via de 
afsluiter B. De voorvacuümdruk van het systeem bedraagt pv = 1 Pa (B dicht). Om ervoor te 
zorgen dat in deze aansluitsituatie de druk in de lekzoeker beneden pmax = 10-2 Pa blijft, wordt 
tussen B en de lekzoeker een extra weerstand in de vorm van een verbindingsleiding G 
aangebracht. Het geleidingsvermogen tussen G en de voorpomp mag zeer groot worden 
verondersteld. De pompsnelheid van de voorvacuümpomp SVP = 20 l/s. De pompsnelheid aan 
de aansluitopening van de lekzoeker bedraagt eveneens SLZ = 20 l/s. 

g) Wat is de drukbijdrage in het voorvacuüm als gevolg van het lek in de kamer (B dicht)? 
(3 ptn) 

Het moleculaire geleidingsvermogen van een lange buis met lengte L en diameter d voor  
lucht bij 300 K wordt gegeven door: 
 

L

d
C

3
123=   m3/s 

 
h) Bereken de minimaal noodzakelijke lengte van de verbindingsleiding G, als de diameter 

10 mm is. De stroming in G mag moleculair worden verondersteld. (4 ptn) 

i) De lengte van de gebruikte verbindingsleiding is 75 cm. Welk deel van het helium, dat 
via het lek de hoogvacuümkamer binnenstroomt, zal nu de lekzoeker bereiken? (3 ptn) 

j) Welke voorziening kan men aanbrengen om dit aandeel te vergroten? (2 ptn) 
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Vraagstuk 3 (VT-08-3) (22 punten) 
 
Een niet verdampende getterpomp (Engels: N(on) E(vaporable) G(etter) pomp, afgekort:  
NEG-pomp) van 200 l/s (N2, O2) is gemonteerd op een afgesloten vat van 30 l. 

a) Omschrijf de pompwerking van een niet verdampende getterpomp (NEG-pomp) voor O2 
(zuurstof) en H2 (waterstof). Welke groep van gassen wordt niet verpompt? (3 ptn) 

b) Noem minstens één praktische situatie waarbij men van de “selectieve” pompwerking 
van een NEG-pomp gebruik kan maken. (3 ptn) 

c) Het is niet raadzaam om een NEG-pomp vanaf  1 atmosfeer in te zetten. Waarom niet? 
Welke druk is een veilige startdruk? (3 ptn) 

Gegeven uit de pomphandleiding: De pomp kan 1,33.10-6 Pa.m3/s stikstof gedurende in ieder 
geval een jaar verpompen. 

d) Hoeveel stikstof (Pa.m3) kan er totaal worden verpompt voordat regeneratie nodig is? (4 
ptn) 

e) Hoe lang kan men pompen bij een druk van 10-5 Pa zuivere stikstof? (3 ptn) 

Het vat is lek. De luchtinlek bedraagt 10-7 Pa.m3/s. 

f) Hoe groot is de druk in evenwichtstoestand? Neem aan dat de lucht alleen uit stikstof en 
zuurstof bestaat. (2 ptn) 

g) Hoe groot is de druk na een jaar, als de lucht uit 78% N2, 21% O2 en 1% Ar bestaat? 
 (4 ptn) 
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Vraagstuk 4 (VT-08-4) (25 punten) 
 
Een experimentele sputterinstallatie is voorzien van een kryopomp met een pompsnelheid van 
500 l/s. Als sputtergas wordt argon gebruikt. Dit wordt via een doseerventiel ingelaten. De 
druk tijdens het sputterproces is 0,3 Pa. Om de verontreinigingen in het sputtergas te kunnen 
meten, wordt een restgasanalysator (RGA) van het quadrupooltype gebruikt. Deze is voorzien 
van een eigen turbomoleculairpomp (TMP, pompsnelheid 50 l/s). De RGA is via een 
diafragma aangesloten aan de sputterkamer. De werkdruk in de RGA is 1.10-3 Pa. De gegeven 
pompsnelheden gelden voor argon.  

a) Maak een eenvoudige schets van deze opstelling. (2 ptn) 

b) Maak een schets van een quadrupool RGA en benoem de onderdelen. (2 ptn) 

c) Verklaar kort de werking van deze RGA. (3 ptn) 

d) Wanneer spreekt men van een moleculaire stroming? (2 ptn) 

e) Hoe groot moet het geleidingsvermogen van het diafragma zijn, opdat de 
bovengenoemde drukken zich instellen? (3 ptn) 

f) Het diafragma is een klein rond gaatje in een dunne plaat. Het moleculaire 
geleidingsvermogen van een gaatje voor argon is 10 l/s.cm2. Bereken de diameter. (2 ptn) 

g) Voor de gemiddelde vrije weglengte λ in argon geldt: λ = 6,4.10-3/p meter met p in Pa. Is 
de aanname van moleculaire stroming door het diafragma terecht? Motiveer uw 
antwoord. (2 ptn) 

h) Hoeveel argon (Pam3/s) wordt via het doseerventiel ingelaten om de genoemde 
sputterdruk van 0,3 Pa te bereiken? (4 ptn) 

i) De kryopomp heeft twee vIakken van 16 x 12 cm op 10 K. Een monolaag argon is 4.10-10 
m dik en het aantal moleculen in een monolaag bedraagt 6,25.1014 per cm2. Wanneer de 
verpompte argonlaag een dikte van 1 cm bereikt, is regeneratie van de kryopomp nodig. 
Bereken na hoeveel uren sputtertijd men moet regeneren. Men mag aannemen dat het 
sputtergas op kamertemperatuur is (293 K). Gegeven: k =1,38.10-23 Nm/K (constante van 
Boltzmann). (5 ptn) 

 

 
 

EINDE 


