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NEVAC examen Vacuümtechniek 
Maandag 19 april 2010, 14:00-16:30 uur 

 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 3 vraagstukken en 5 pagina’s  
 
 
Vraagstuk 1 (VT-10-1) (35 punten) 

In onderstaande figuur is een hoogvacuümsysteem geschetst, dat op een practicum wordt 
gebruikt om ervaring te krijgen in het werken met verschillende pomptypes. Het systeem 
bestaat uit twee kamers A en B. De ruimtes zijn met elkaar verbonden via een opening met 
een moleculair geleidingsvermogen C = 10 l/s (10-2 m3/s) voor stikstof. Aan kamer A wordt 
gepompt met een turbomoleculairpomp (TMP); de pompsnelheid van deze pomp bedraagt 
SA = 200 l/s en mag ter wille van het rekengemak massa-onafhankelijk worden 
verondersteld. Kamer B is verbonden met een getterionenpomp (GIP). De getterpomp-
snelheid van deze pomp is SBG = 400 l/s, de ionenpompsnelheid SBI = 50 l/s. Voorzover van 
toepassing, mogen deze twee pompsnelheidswaarden gassoortonafhankelijk worden 
verondersteld. Beide ruimtes zijn met hun respectievelijke pomp verbonden via tussen-
geschakelde hoogvacuümkleppen (VA, VB); het moleculair geleidingsvermogen van beide 
kleppen is CA,B = 200 l/s voor stikstof. De kamers zijn elk voorzien van een ionisatie-
manometer van het type Bayard-Alpert (PA en PB). 
Kamer A is voorzien van een doseerventiel Vd. Via dit ventiel wordt een gasmengsel 
ingelaten bestaande uit stikstof (N2) en helium (He). De totale inlaat bedraagt Q = 10-4 Pa
m3/s en bestaat uit 50% N2 en 50% He. We noemen de stikstof- en heliumdruk in de ruimtes 
A en B achtereenvolgens pAN2, pAHe, pBN2 en pBHe. De ontgassing van het systeem mag 
worden verwaarloosd. Voor de totaaldrukken in A respectievelijk B geldt dus steeds: pA = 
pAN2 +pAHe en pB = pBN2 +pBHe. 
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a) Beschrijf kort de twee soorten pompwerking van een getterionenpomp. 

b) Welke van de gassen H2, He, CH4, N2, O2, Ar, CO2 worden met een getterionenpomp 
verpompt via alléén ionenpompwerking? 

 
Het geleidingsvermogen (moleculaire stroming) van een vacuümcomponent voor een 
bepaalde gassoort is omgekeerd evenredig met de wortel uit het massagetal, d.w.z. er geldt: 

 
gas

stikstof
stikstofgas M

M
CC   

c) Hoe maakt u dit verband aannemelijk? 

d) Klep VA is open, klep VB wordt gesloten. Bereken pA en pB. 

e) Klep VB wordt geopend en klep VA gesloten. Bereken de effectieve pompsnelheid aan 
kamer A voor stikstof en eveneens voor helium. 

f) Bereken voor deze situatie de verhouding pBN2/pBHe in kamer B. 
 Vergelijk deze verhouding met die van het ingelaten gasmengsel en geef een toelichting. 

g) Klep VA wordt weer geopend, dus beide kleppen VA en VB staan open. 
 Bereken in kamer A pAN2 en pAHe. 

h) Hoeveel gas (Pam3/s) verpompt de GIP in deze situatie? 

De gebruikte ionisatiemanometers zijn geijkt voor stikstof. De correctiefactor voor helium is 
7,2. 

i) Welke druk wijst de ionisatiemanometer in kamer B aan, als de kleppen VA en VB open 
staan? 
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Vraagstuk 2 (VT-10-2) (35 punten) 

Een ontgassingskamer om giethars te ontgassen is via een ventiel V1 gekoppeld aan een 
testopstelling. Het geleidingsvermogen van het ventiel V1 is 10 l/s. Het pompsysteem bestaat 
uit een conventionele turbomoleculairpomp (TMP) met een pompsnelheid van 260 l/s 
gecombineerd met een tweetraps draaischuifpomp met een pompsnelheid van 4 m3/h. De 
TMP (met aansluitflens NW-150-ISO/K) is via een verloopflens met een gatdiameter van 100 
mm en dikte van 25 mm aan de basisplaat van de testopstelling gekoppeld. De basisplaat 
heeft eveneens een gatdiameter van 100 mm en een dikte van 15 mm. Alle waarden mogen 
als gassoortonafhankelijk worden beschouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de ontgassingskamer is een bekerglas (20 ml) geplaatst waarin zich 5 ml giethars bevindt.  
De dampdruk van de giethars bedraagt 0,01 Pa. 
 
Het geleidingsvermogen van een korte buis (l/d <10) met een diameter d (in meters) wordt 
voor lucht en bij kamertemperatuur gegeven door: 

 Clucht = 92d2K [m3/s] 

In deze formule is K de Clausingfactor (zie figuur). 
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a) Bereken de effectieve pompsnelheid voor lucht aan de testkamer. 
 
Na enige tijd pompen, met geopende V1, is de druk in de ontgassingskamer p1 = 5.10-3 Pa. 

b) Welke druk p2 heerst er in de testkamer? 

c) Wat is ongeveer de voorvacuümbestendigheid van een conventionele TMP? Ga na of 
deze in de beschreven situatie met aangesloten draaischuifpomp te realiseren is. 

Nadat de giethars redelijk goed is ontgast sluit men afsluiter V1. 

d) Welke druk p1 zal zich nu in de ontgassingskamer instellen? 

Door onbekende oorzaak is het ventiel V1 opengegaan. Na enige weken pompen blijkt de 
druk sterk te zijn gedaald naar 5.10-5 Pa. 

e) Omschrijf de “vermoedelijke” oorzaak van deze drukverlaging. 

Men gaat het experiment herhalen volgens dezelfde procedure als hierboven omschreven, 
waarbij het bekerglas nu met 10 ml giethars wordt gevuld. V1 wordt gedurende korte tijd 
geopend om de ontgassingskamer op vacuüm te brengen en daarna weer gesloten. 

f) Wat kunt u nu zeggen over de evenwichtsdruk p1 die zich in de ontgassingskamer 
instelt? Beargumenteer uw antwoord. 

V1 wordt weer geopend om de giethars te ontgassen. Tijdens het pompen aan de ontgas-
singskamer zal de giethars niet alleen ontgassen, maar ook zelf gaan verdampen. 

g) Waardoor wordt de verdampingssnelheid van de giethars bepaald? 

h) Wat geeft de grootste pompsnelheid aan de testkamer: 
a. Huidige situatie, 
b. Alléén met de draaischuifpomp, 
c. TMP aansluiten aan flens NW-150-ISO/K aan de zijkant van de testkamer. 
Geef een toelichting. 

i) Welk type drukmeter zou u gebruiken voor het meten van de druk in de 
ontgassingskamer? 

j) Omschrijf de werking van de door u gekozen drukmeter en geef aan waardoor de onder- 
en bovengrens van deze drukmeter word(en) bepaald. 
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Vraagstuk 3 (VT-10-3) (30 punten) 

Een elektronenmicroscoop bestaat uit een elektronenbron, een zgn. ‘kolom’ met daarin een 
aantal magnetische elektronenlenzen en een preparaatkamer. Het daarin aanwezige 
preparaat wordt ‘belicht’ met een elektronenbundel. Deze bundel is afkomstig van de 
elektronenbron en wordt op het preparaat gefocusseerd met behulp van de lenzen. De 
afstand tussen de bron en het preparaat is 0,6 m. Een elektron kan die afstand alleen 
afleggen, als het onderweg niet botst met luchtmoleculen. Daarom pompt men een 
elektronenmicroscoop op vacuüm. De gemiddelde vrije weglengte van luchtmoleculen in 
lucht wordt gegeven door  

 
36.7 10 ( )lucht in m

p



  

waarbij p de druk is in Pa.  

a) De vrije weglengte voor elektronen in lucht is een aantal keren groter dan λlucht. 
Beredeneer waarom dat zo is. 

b) In de praktijk blijkt λelektr = 4λlucht. Tot welke druk moet de microscoop naar uw mening 
tenminste worden afgepompt? Beargumenteer waarom. 

Als er zich koolwaterstoffen in het vacuüm bevinden (bijv. afkomstig van pompolie), dan 
worden die ontleed onder invloed van bestraling met elektronen. Dat resulteert in een 
koolstoflaagje op het te bekijken preparaat. Om dat te vermijden worden bij voorkeur olievrije 
pompen gebruikt. Verder heeft de elektronenbron een veel betere vacuümomgeving nodig 
dan de rest van de microscoop (< 10-7 Pa), teneinde een goede en langdurige werking te 
kunnen garanderen. Daarom bevindt de elektronenbron zich in een apart vacuümkamertje 
(bronkamer) die slechts via een klein diafragma (net groot genoeg om de elektronenbundel 
door te laten; diameter typisch 30 micrometer) en een klep Vb in verbinding staat met de rest 
van de microscoop. Onderstaande figuur toont het pompschema van een moderne 
elektronenmicroscoop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Waarom is de bronkamer uitgerust met een getterionenpomp (GIP)? 

Uitgangssituatie: Microscoop geheel op atmosferisch druk, V1, V2 en V3 open, V4 en Vb dicht. 

d) Beschrijf aan de hand van het pompschema stap voor stap welke handelingen u achter-
eenvolgens verricht om de gehele microscoop vanuit deze uitgangssituatie te evacueren 
naar (ultra)hoogvacuüm. 

EINDE 
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Uitwerking examen Vacuümtechniek 2010 
 
Vraagstuk VT-10-1 

a) Ionenpompwerking: Gasdeeltjes die tussen anode en kathode worden geïoniseerd, worden 
versneld naar de kathode en daar ingevangen. 
Getterpompwerking: Ionen, die botsen met de kathode, verstuiven kathodemateriaal dat op 
oppervlakken in de omgeving neerslaat. Gasdeeltjes die op dit neergeslagen gettermateriaal 
invallen, worden chemisch gebonden. 
(Zie BBVT, hoofdstuk 4, § 4.10.3) 

b) Uitsluitend ionenpompwerking: He, CH4 en Ar. 

c) De doorstroming van gasdeeltjes door een vacuümcomponent is in het moleculaire stromings-
gebied evenredig met de gemiddelde snelheid van de gasdeeltjes. Deze gemiddelde snelheid is 
omgekeerd evenredig met de wortel uit de massa. 

d) Geleidingsvermogen klep VA (en VB) voor helium: CAHe (= CBHe) = (28/4)½ x 0,2 = 0,53 m3/s. 
Effectieve pompsnelheid TMP aan kamer A: 
Voor N2: 1/SeffAN2 = 1/STMP + 1/CA = 1/0,2 +1/0,2  →  SeffAN2 = 0,1 m3/s 
Voor He: 1/SeffAHe = 1/STMP + 1/CAHe = 1/0,2 +1/0,53  →  SeffAHe = 0,145 m3/s 
pA = pB = QN2/SeffAN2 + QHe/SeffAHe = (5.10-5/0,1) + (5.10-5/0,145) = 8,45.10-4 Pa 

e) N2: zowel getter- als ionenpompwerking door GIP: SGIPN2 = 0,45 m3/s 
He: uitsluitend ionenpompwerking door GIP: SGIPHe = 0,05 m3/s 
Geleidingsvermogen opening tussen A en B voor helium: CHe = (28/4)½ x 0,01 = 0,0265 m3/s. 
Effectieve pompsnelheid door GIP via opening aan kamer A: 
Voor N2: 1/SeffN2 = 1/SGIPN2 + 1/CB + 1/C = 1/0,45 + 1/0,2 + 1/0,01  →  SeffN2 = 9,33.10-3 m3/s 
Voor He: 1/SeffHe = 1/SGIPHe + 1/CBHe + 1/CHe = 1/0,05 + 1/0,53 + 1/0,0265  →  SeffHe = 0,017 m3/s 

f) Effectieve pompsnelheid van GIP aan kamer B: 
Voor N2: 1/SeffBN2 = 1/SGIPN2 + 1/CB = 1/0,45 + 1/0,2  →  SeffBN2 = 0,138 m3/s 
Voor He: 1/SeffBHe = 1/SGIPHe + 1/CBHe = 1/0,05 +1/0,53  →  SeffBHe = 0,0457 m3/s 
pBN2 = QN2/SeffBN2 = 5.10-5/0,138 = 3,6.10-4 Pa 
pBHe = QHe/SeffBHe = 5.10-5/0,0457 = 1,1.10-3 Pa 
pBN2/pBHe = 3,6.10-4/1,1.10-3 = 0,327 
De samenstelling van het ingelaten gasmengsel is gewijzigd ten gunste van helium. 
Oorzaak: de GIP verpompt helium veel slechter dan stikstof. 

g) Totale pompsnelheid aan kamer A door TMP en GIP 
Voor N2: SAN2 = 0,1 + 9,33.10-3 = 0,1093 m3/s 
Voor He: SAHe = 0,145 + 0,017 = 0,162 m3/s 
pAN2 = QN2/SAN2 = 5.10-5/0,1093 = 4,57.10-4 Pa 
pAHe.= QHe/SAHe = 5.10-5/0,162 = 3,09.10-4 Pa 

h) Hoeveelheid gas verpompt door TMP 
Voor N2: QAN2 = 4,57.10-4 x 0,1= 4,57.10-5 Pam3/s 
Voor He: QAHe = 3,09.10-4 x 0,145 = 4,48.10-5 Pam3/s 
Hieruit volgt voor de hoeveelheid gas verpompt door de GIP: 
Voor N2: QBN2 = 5.10-5 - 4,57.10-5 = 4,3.10-6 Pam3/s 
Voor He: QBHe = 5.10-5 - 4,48.10-5 = 5,2.10-6 Pam3/s 
Dus totaal door de GIP verpompt in deze situatie: 4,3.10-6 + 5,2.10-6 = 9,5.10-6 Pam3/s 
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i) pBN2 = QBN2/SeffBN2 = 4,3.10-6/0,138 = 3,1.10-5 Pa 
pBHe = QBHe/SeffBHe = 5,2.10-6/0,0457 = 1,13.10-4 Pa 
Drukaanwijzing ionisatiemanometer PB: 3,1.10-5 + (1,13.10-4/7,2) ≈ 4,7.10-5 Pa 

 
Vraagstuk VT-10-2 

a) L/d = (15 + 25)/100 = 0,4 → K = 0,8 
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 = 3,846 + 1,359 =5,205 
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Q

S m3/s << 0,0011 m3/s 

d) 01,0dampdrukp  Pa 

e) Uitharden van de hars en/of het verpompen van de aanwezige hars. 

f) De giethars gaat ontgassen. De druk zal dus uitkomen op een waarde > 01,0dampdrukp  Pa 

g) Temperatuur van de giethars. Door verdamping zal deze temperatuur dalen en de verdampings-
snelheid afnemen. 

h) Optie 3, omdat: 
1. 0,192 m3/s 
2. 0,0011 m3/s 
3. L/d = 150/150 = 1 → K=0,55 

 
55,0*)15,0(*92

1
26,0
1111

2
gatTMPeff CSS

 → 212,0effS  m3/s 

i) Ionisatiemanometer met koude kathode. Er is een hoogvacuümdrukmeter nodig. De voorkeur gaat 
uit naar een robuuste drukmeter. 

j) Zie BBVT, hoofdstuk 5. 
 
Vraagstuk VT-10-3 

a) Een elektron is veel kleiner dan een luchtmolecuul, dus is de kans op een botsing met een 
luchtmolecuul ook veel kleiner. 

b) De druk moet in ieder geval zo laag zijn dat een elektron gemiddeld véél minder dan 1 keer botst 
in de tijd dat het elektron 0,6 m (= lengte kolom) aflegt. Stel de gemiddelde vrije weglengte gelijk 
aan 0,6 m, dan volgt voor de druk p = 4 x 6,7·10-3/0,6 = 4,4 x 10-2 Pa. De verlangde druk dient 
beduidend lager te zijn, bij voorkeur minstens tien keer lager d.w.z. < 5 x 10-3 Pa. 

c) De bronkamer moet op uhv worden gehouden door een trillingsvrije pomp. Een GIP voldoet aan 
deze voorwaarden. 
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d) Afpompprocedure: eerst dient de bron op vacuüm te worden gebracht, want zonder werkende 
bron valt er ook geen microscopie te bedrijven. Kleppen V2 en V3 dicht. Klep tussen HMP en 
bron V1 is open. Pomp met de scrollpomp af tot 100 Pa, start de HMP en pomp zolang tot de 
druk in de bron niet meer afneemt. Stook dan de bron uit om van de geadsorbeerde waterlagen 
in de bron af te komen. Blijf pompen met de HMP. In eerste instantie zal de druk stijgen vanwege 
desorptie van waterdamp. Wanneer de druk in de bron na verloop van tijd weer duidelijk gaat 
afnemen, kan het stoken gestopt worden. Als gedurende het afkoelen de druk in de bron gezakt 
is tot onder ca. 10-5 Pa, kan de GIP worden opgestart, daarna kan de klep tussen HMP en bron 
V1 dicht. Nu HMP beluchten, kleppen V2 en V3 open en kolom met preparaatkamer afpompen 
met scrollpomp tot 100 Pa, daarna HMP inschakelen. Tenslotte kan dan de klep tussen bron en 
lenskolom Vb open. 

Opmerking: Deze manier van afpompen is niet de enige optie. 
 


