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Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) 
 
Een vacuümsysteem wordt geëvacueerd met een olievrij pompsysteem, dat bestaat 
uit een voorvacuümpomp en een turbomoleculairpomp. De pompsnelheid van de 
voorvacuümpomp is 3.6 m3/h en van de turbomoleculairpomp 100 l/s.  
Het drukgebied waarin wordt gewerkt, is 1x10-4 Pa. 
 
 
a Welke vacuümmeters zijn nodig om het drukgebied vanaf 1 atm tot 10-4 Pa goed 

te kunnen meten. 
b Noem van deze vacuümmeters het meetgebied. 
c Welke pompsnelheid is groter, die van de voorvacuümpomp of die van de 

turbomoleculairpomp? Motiveer uw antwoord. 
d Welke pomp zou u als olievrije voorvacuümpomp gaan gebruiken? 
e Wat is het werkgebied van de gekozen voorvacuümpomp. 
f Wat verstaat u onder de compressieverhouding van een turbomoleculairpomp? 
g Gebruikt u een conventionele turbomoleculairpomp of een speciale uitvoering? 

Motiveer uw antwoord. 
 
Na langdurig pompen wordt de druk niet lager dan 1x10-3 Pa. Aan het systeem is een 
restgasanalysator bevestigd. De restgasanalysator toont een spectrum waarin de 
einddruk bestaat uit een lek en waterdamp. 
 
h Welke zijn de belangrijkste pieken in dit restgasspectrum?  
i Als u de restgasanalysator als lekzoeker gebruikt, welk gas neemt u dan bij 

voorkeur als lekzoekgas? 
j  Noem twee redenen waarom u aan dit gas de voorkeur geeft. 
 
Nadat u het lek heeft gerepareerd, daalt de druk een factor 10. 
 
k Welk gas bepaalt nu deze druk en waar komt dit vandaan? 
l  Wat moet u doen om de druk nog een factor 10 lager te krijgen? 
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Vraagstuk 2 (EV-03-2) (25 punten) 
 
 

Het vacuümsysteem volgens onderstaande schets bestaat uit een oliegesmeerde 
eentraps draaischuifpomp en een Rootspomp. Dit systeem is ontworpen om onderzoek 
te doen aan het verbranden van gassen bij lage druk. Bij de verbranding van deze 
gassen worden waterdamp en reactieve gassen gevormd. 
De procesdruk van het systeem is 10 Pa.  

 

 
a Wat is de reden om een Rootspomp in een dergelijk systeem op te nemen? 
b Kan een Rootspomp in het hierboven geschetste systeem langdurig tegen 1 atm. 

pompen? Verklaar uw antwoord. 
c Hoe is een Rootspomp tegen overbelasting beveiligd? 
 
De gevormde hoeveelheid waterdamp is zó groot, dat er ondanks het toepassen van 
gasballast toch condensatie in de draaischuifpomp plaatsvindt.  
 
d Wat is het doel van gasballast? 
e Wat zal dit tot gevolg hebben voor de olie? 
f Zal de draaischuifpomp nog wel op einddruk komen? Verklaar uw antwoord. 
g Wat kunt u aan het systeem toevoegen opdat de waterdamp niet in de 

draaischuifpomp condenseert? 
 

Bij het proces ontstaan ook reactieve gassen. 
 

h Welke invloed hebben deze gassen op de olie? 
i Mag in dit geval lucht worden gebruikt als gasballast? Motiveer uw antwoord. 
j Noem een pomp, die de problemen van de waterdamp en reactieve gassen in 

een keer oplost.  
k Aan welk type drukmeter geeft u de voorkeur bij dit systeem?  

Motiveer uw antwoord. 
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Vraagstuk 3 (EV-03-3) (25 punten) 
 
Maak bij elk van deze uitspraken: 
- het cirkeltje in de ja-kolom blauw (of zwart) als u deze uitspraak juist (= ja) vindt, 
- het cirkeltje in de nee-kolom blauw (of zwart) als u deze uitspraak onjuist (=nee) vindt. 
 
Naam 

 
                                      UITSPRAAK JA NEE 
1 Bij viskeuze stroming is de vrije weglengte groot.  O O 
2 Desorptie is de binding van gasdeeltjes aan het oppervlak van een 

vaste stof. 
O O 

3 Bij verwarming van een vaste stof neemt de desorptie af. O O 
4 Een Pirani is een dichtheidsmeter. O O 
5 Een ionisatiemanometer is gassoortafhankelijk. O O 
6 Een condensator membraanmanometer is gassoortafhankelijk. O O 
7 1mbar is gelijk aan 100 Pa. O O 
8 100 Pa is gelijk aan 1 Pa. O O 
9 100 Pa is gelijk aan 1x10 mbar. O O 
10 0.5x10-3 mbar is gelijk aan 5x10-2 mbar. O O 
11 Bij 1.5x10-6 mbar is de druk lager dan 1x10-6 mbar. O O 
12 Een membraanpomp kan veel water verpompen. O O 
13 Een klauwpomp is een droge pomp. O O 
14 Het werkgebied van een klauwpomp is 105 t/m 1x10-4 Pa. O O 
15 Met een draaischuifpomp kan men zonder hulpmiddelen 

oliedampvrij werken. 
O O 

16 Bij een tweetraps draaischuifpomp vindt gasballast plaats bij de 
trap aan de inlaatzijde. 

O O 

17 Een diffusiepomp is een onderhoudsarme pomp. O O 
18 De pompsnelheid van een diffusiepomp wordt bepaald door het 

aantal trappen. 
O O 

19 Kovar is een isolatiemateriaal. O O 
20 De grootte van een lek geeft men aan in Pa.m3/s. O O 
21 Helium wordt bij het lekzoeken als testgas gebruikt omdat het zo 

zwaar is. 
O O 

22 In een lekzoeker wordt meestal een quadrupool als 
massaspectrometer gebruikt. 

O O 

23 Bij gebruik van helium als testgas moet bij het lekzoeken van 
boven naar beneden worden gesproeid. 

O O 

24 Een kryopomp kan uitstekend helium verpompen. O O 
25 Een kryopomp is geschikt om vanaf 105  Pa te pompen. O O 
 
 
 
Deze pagina bij de andere vraagstukken  inleveren. 
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Vraagstuk 4 (EV-03-4) (15 punten) 
 
 
Er wordt een vacuümsysteem ontworpen voor een druk van 1x10-7 Pa. Om deze druk te 
verkrijgen, moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. 
Een van deze factoren is, dat het vacuümsysteem uitstookbaar moet zijn tot 250 ºC. 
Materialen en afdichtingen moeten dus juist worden gekozen. 
 
a Waarom moet het vacuümsysteem uitstookbaar zijn? 
b Noem een reden waarom het niet is toegestaan om de binnenkant van dit 

vacuümsysteem met blote handen aan te raken. 
 
De ontwerper heeft voor de bouw van bovengenoemd vacuümsysteem de keus uit de 
volgende materialen: roestvast staal, messing, koper, aluminium, PVC en perspex. 
 
c Welke materialen zijn niet te gebruiken? Motiveer uw antwoord. 
d Zouden verbindingen in het bovengenoemde vacuümsysteem ook gesoldeerd 

kunnen worden met tin? Motiveer uw antwoord. 
  

Voor afdichting heeft u de keus uit de volgende materialen: aluminium, koper, viton, 
indium, neopreen en goud. 
 
e Welke afdichtingsmaterialen kunnen niet worden uitgestookt tot 250°C?  
f Wat verstaat u onder een virtueel lek? Noem een voorbeeld. 
  
 
 

EINDE
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 Antwoorden: 
 
EV-03-1 
 
a (convectie) warmtegeleidingsmanometer (105 tot 10-1 Pa),  

condensator membraanmanometer (105 tot 101 Pa en een tweede meetkop van 
103 tot 10-1 Pa) 
B&A (100 tot 10-8 Pa) 
Penningmanometer (100 tot 10-7 Pa) 

b zie antwoord a 
c turbo = 100 l/s en voorvacuümpomp is 1 l/s 
d membraanpomp (105 –103 Pa) 
 zuigerpomp (105 – 50 Pa) 
 scrollpomp (105 – 50 Pa) 
 klauwpomp (105 – 10 Pa) 
e zie antwoord d 
f K = pvv / pHV , de compressie verhouding is gelijk aan de maximale waarde van 

de verhouding van de voorvacuümdruk en de hoogvacuümdruk 
g afhankelijk de einddruk van de gekozen voorvacuümpomp: 

- membraanpomp: HMP 
- andere pompen: TMP 

h H2O = 17 en 18, lek = N2 en O2 = 28 en 32 in verhouding 4:1 
i helium 
j licht, veilig, komt weinig in de lucht voor, goedkoop, goed te detecteren met 

massaspectrometer, geen storende pieken in het spectrum 
k water, desorptie van de wand 
l uitstoken 
 
EV-03-2 
 
a grote pompsnelheid bij een lage procesdruk 
b nee, pomp wordt veel te warm 
c - met omloop (bypass) leiding en veerbelaste klep 

- hydrokinetische koppeling 
- drukschakelaar 
- elektronische frequentie omvormer = toerentalregeling 

d om condensatie van condenseerbare dampen in de pomp te voorkomen 
e - olie vormt een emulsie en verliest zijn smerende eigenschappen  

- de pomp verliest veel olie 
f nee, er wordt tegen waterdamp gepompt 
g condensor, vloeibare stikstof koelval 
h olie wordt aangetast en verliest zijn smerende werking 
i nee, zuurstof en/of waterdamp reageren met de reactieve gassen 
j klauwpomp, schroefpomp (andere pompen zijn fout!) 
k condensator membraanmanometer, omdat dit de enige meter is, die: 

- resistent is tegen agressieve gassen en  
- gassoortonafhankelijk aanwijst en 
- waarbij de procesdruk van 10 Pa nog binnen het meetgebied ligt 
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 EV-03-3 
 
                                      UITSPRAAK JA NEE 
1 Bij viskeuze stroming is de vrije weglengte groot.   X 
2 Desorptie is de binding van gasdeeltjes aan het oppervlak van een 

vaste stof. 
 X 

3 Bij verwarming van een vaste stof neemt de desorptie af.  X 
4 Een Pirani is een dichtheidsmeter. X  
5 Een ionisatiemanometer is gassoortafhankelijk. X  
6 Een condensator membraanmanometer is gassoortafhankelijk.  X 
7 1mbar is gelijk aan 100 Pa. X  
8 100 Pa is gelijk aan 1 Pa. X  
9 100 Pa is gelijk aan 1x10 mbar.  X 
10 0.5x10-3 mbar is gelijk aan 5x10-2 mbar.  X 
11 Bij 1.5x10-6 mbar is de druk lager dan 1x10-6 mbar.  X 
12 Een membraanpomp kan veel water verpompen.  X 
13 Een klauwpomp is een droge pomp. X  
14 Het werkgebied van een klauwpomp is 105 t/m 1x10-4 Pa.  X 
15 Met een draaischuifpomp kan men zonder hulpmiddelen 

oliedampvrij werken. 
 X 

16 Bij een tweetraps draaischuifpomp vindt gasballast plaats bij de 
trap aan de inlaatzijde. 

 X 

17 Een diffusiepomp is een onderhoudsarme pomp. X  
18 De pompsnelheid van een diffusiepomp wordt bepaald door het 

aantal trappen. 
 X 

19 Kovar is een isolatiemateriaal.  X 
20 De grootte van een lek geeft men aan in Pa.m3/s. X  
21 Helium wordt bij het lekzoeken als testgas gebruikt omdat het zo 

zwaar is. 
 X 

22 In een lekzoeker wordt meestal een quadrupool als 
massaspectrometer gebruikt. 

 X 

23 Bij gebruik van helium als testgas moet bij het lekzoeken van 
boven naar beneden worden gesproeid. 

X  

24 Een kryopomp kan uitstekend helium verpompen.  X 
25 Een kryopomp is geschikt om vanaf 105  Pa te pompen.  X 
 
 
EV-03-4 
 
a om sneller de gewenste druk te bereiken 
b om verontreinigingen door vingerafdrukken te vermijden 
c messing, PVC, perspex, omdat de dampdruk te hoog is en het smeltpunt te laag 
d nee, tin smelt bij 250 ºC 
e viton, neopreen en indium 
f een luchtopsluiting in het vacuümsysteem, zoals een potgat, dubbele las of 

dubbele afdichting 
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