
        

NEVAC Examen Elementaire Vacuümtechniek 
Woensdag 7 april 2004, 14:00-16:30 uur 

 
 
    Dit examen bestaat uit 4 vraagstukken en 4 pagina�s 
                                                                                                                             
 
Vraagstuk 1 (EV-04-1) (25 punten) 

 
Onderstaand hoogvacuümsysteem is opgebouwd uit de volgende elementen: 
- Vacuümkamer, 
- Oliediffusiepomp met hoogvacuümklep (V1) en watergekoeld baffle, 
- Oliegesmeerde draaischuifpomp met leidingen naar de vacuümkamer en de 

oliediffusiepomp, 
- Voorvacuümmeters P1 en P2 , 
- Hoogvacuümmeter Phv , 
- Afsluiters in voorvacuümleiding (V2) en omloopleiding (V3), 
- Beluchtingsventiel (V4). 

 
Vragen: 
a) U wilt het pompsysteem voorzien van een vloeibare stikstof koelval. Op welke 

plaats gaat u deze monteren: 
- tussen de vacuümkamer en V1 

 - tussen V1 en de watergekoelde baffle 
 - tussen de watergekoelde baffle en de oliediffusiepomp 
 Motiveer uw antwoord. 
b) Met welk doel plaatst u de vloeibare stikstofval? 
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c) Welk type voorvacuümmeter zou u kiezen (P1 en P2)? 
d) De benodigde einddruk in de vacuümkamer is 10-6 Pa. Welk hoogvacuüm- 

meter zou u kiezen?  
e) Na enige uren pompen bereikt de druk in de vacuümkamer een eindwaarde 

van ongeveer 10-5 Pa. Wat moet u met de vacuümkamer doen om hierin toch 
binnen redelijke tijd een druk van 10-6 Pa te bereiken? 

f) Het systeem is geheel handbediend. Beschrijf aan de hand van bovenstaand 
schema stap voor stap alle handelingen die nodig zijn om hoogvacuüm te 
bereiken vanuit de begintoestand: alles op 1 atmosfeer, alle afsluiters dicht, 
pompen op kamertemperatuur, watertoevoer dicht. 

g) U wilt de vacuümkamer vanaf hoogvacuüm beluchten zonder de 
oliediffusiepomp uit te schakelen. Wat moet u hiervoor doen.? 

h) Welke handelingen moeten er vervolgens worden verricht om de 
vacuümkamer weer op hoogvacuüm te brengen? Let op de juiste volgorde 
van de uit te voeren handelingen. 

i) Als de vloeibare stikstofval gevuld is met vloeibare stikstof, is de druk in het 
systeem 1.10-6 Pa. Men vergeet vloeibare stikstof na te vullen, zodat de 
koelval leeg raakt. Wat zal er met de druk in het systeem gebeuren?  

j) Welke accessoires moeten aan de draaischuifpomp worden toegevoegd om: 
- vervuiling van het vacuümsysteem met voorpompolie minimaal te houden. 
- uitstoot van oliedamp naar de werkruimte te voorkomen. 
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Vraagstuk 2 (EV – 04 – 2)(25 punten). 
 

Verpompen van agressieve en corrosieve gassen en dampen. 
U wilt in vacuüm een chemisch proces uitvoeren, waarbij gas- en dampvormige 
reactieproducten vrijkomen, die giftig, corrosief en zelfs explosief kunnen zijn. 
Deze dampen wilt u verpompen met een reeds beschikbare oliegesmeerde 
draaischuifpomp. 
 
a) Welke voorziening kunt u treffen in de aanvoerleiding naar de pomp, opdat 

een zo gering mogelijke hoeveelheid van de bedoelde gassen of dampen de 
pomp bereikt? Wat is het nadeel van deze voorziening?  

b) Om te voorkomen dat de gassen of dampen, die toch nog de pomp bereiken, 
daaraan schade veroorzaken, kan het gas/dampmengsel worden verdund 
door gebruik te maken van de gasballastvoorziening. Welk gas gaat u voor 
gasballast gebruiken?  

c) Welke mogelijkheden hebt u verder nog om te voorkomen, dat de pompolie in 
ernstige mate wordt aangetast en dat de pomp daardoor zou kunnen 
beschadigen? 

d) Welke voorzieningen treft u aan de uitlaatzijde van de pomp om te voorkomen 
dat de verpompte gassen of dampen zich daar ophopen en/of in de 
werkruimte terechtkomen?  

e) Noem een pomp, die in hetzelfde drukgebied werkt als een draaischuifpomp 
en die bij het pompen bij chemische processen minder problemen geeft. 

f) Noem de hoofdreden, waarom bij deze pomp minder problemen ontstaan.  
 

Vraagstuk 3 (EV – 04 – 3)(20 punten). 
 
a) Waarom worden flenzen met een metaalafdichting dik uitgevoerd en van veel 

bouten voorzien? 
b) Waarom wordt het wandoppervlak van een vacuümsysteem schoner wanneer 

men het uitstookt? 
c) Welk gas of damp verlaat d.m.v. desorptie hoofdzakelijk het wandoppervlak? 
d) Welke temperatuur is minstens nodig bij het voorafgaande voor een goed 

resultaat. 
e) Waarom maakt men in (ultra)hoogvacuümruimtes platte kanten aan schroefdraad 

en/of doorboort men boutjes in de lengterichting? 
f) Wat is het nadeel van dubbele lassen aan een (hoog)vacuüminstallatie? 
 
We beschouwen de volgende afdichtingsmaterialen voor vacuümsystemen: 
neopreen, viton, teflon, siliconenrubber, goud, zilver, koper, indium en kalrez. 
 
g) Welke afdichtingsmaterialen kunt u NIET gebruiken in een systeem dat 

uitstookbaar moet zijn tot 180 °C? 
h) Welke afdichtingsmaterialen past u vanwege gebruiksgemak en kosten bij 

voorkeur toe in een systeem, dat  uitstookbaar moet zijn tot 180 °C? 
i) Welke afdichtingsmaterialen  kunt u gebruiken in een systeem, dat  uitstookbaar 

moet zijn tot 350 °C? 
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Vraagstuk 4 (EV – 04 – 4)(30 punten). 
 
Een vacuűmsysteem wordt gebruikt tot een druk van 1.10-6 Pa en is voorzien van 
drie vacuümmeters. Deze druk wordt bereikt met een conventionele turbomoleculair-
pomp, die via een hoogvacuümklep aan het systeem is geplaatst. Als voorvacuüm-
pomp wordt een tweetraps oliegesmeerde rotatiepomp gebruikt. 
Nadat voornoemde druk is bereikt, wordt waterstof ingelaten als procesgas. Het 
proces vindt plaats vanaf 1.10-1 Pa met een dalende druk tot 1.10-5 Pa. 
 
De gemiddelde snelheid van een waterstofmolecuul is vele malen groter dan van een 
stikstofmolecuul. De compressieverhouding van een turbomoleculairpomp is om die 
reden dan ook minder groot voor waterstof. 
 
Op de vacuümkamer zijn de volgende vacuümmeters geplaatst: 
A: een Pirani manometer, 
B: een gassoortonafhankelijke manometer. Deze wordt gebruikt in het drukgebied 
van 1.100 t/m 1.10-2 Pa. 
C: een manometer, die wordt gebruikt in het gebied van 1.10-1 t/m 1.10-7 Pa. 
  
a) In welk drukgebied is drukmeter A te gebruiken? 
b) Is deze drukmeter gassoortafhankelijk?  
c) Welke drukmeter kiest u voor B? 
d) Welke drukmeter zou u voor C gebruiken? 
e) Is deze drukmeter gassoortafhankelijk? 
f) Tijdens het proces wijst de drukmeter B een druk aan van 1.10-1 Pa. 

Wijst bij dit evenwicht de drukmeter A (de Pirani) nu dezelfde of een andere 
druk aan? Motiveer uw antwoord. 

g) Door weinig waterstof in te laten, wijst drukmeter C 1.10-6 Pa aan. De druk 
wordt nog steeds bepaald door waterstof. Is de werkelijke druk ook 1.10-6 Pa? 
Motiveer uw antwoord. 

h) Reken de druk van 1.10-6 Pa om in mbar. 
i) Wat is een hogere druk, 0,5.10-3 mbar of 5.10-3 Pa? 
j) Omschrijf het begrip: compressieverhouding van een turbomoleculairpomp. 
k) De gebruikte waterstof is verontreinigd met andere gassen. Voor het proces is 

echter zuivere waterstof nodig. Op welke plaats in het systeem laat u bij 
voorkeur de waterstof in? Motiveer uw antwoord. 

l) Wat is een nadeel van het gebruik van een oliegesmeerde rotatiepomp? 
m) Kan deze oliegesmeerde rotatiepomp zonder meer worden vervangen door 

een membraanpomp? Motiveer uw antwoord. 
n) Het bovengenoemde systeem is een volledig handbediend systeem. Als 

tijdens het proces de netspanning wegvalt, welke handeling(en) verricht u dan 
om ernstige gevolgen tegen te gaan?  

 
EINDE
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Antwoorden EV – 04 – 1: 
 
a) Tussen V1 en de watergekoelde baffle. Bij montage boven V1 ontstaan 

problemen bij het beluchten van de vacuümkamer (de koelval �verijst� tenzij 
deze eerst op kamertemperatuur wordt gebracht, hetgeen veel tijd kost). 
Montage onder de watergekoelde baffle kan bij continu gebruik op den duur 
leiden tot oliegebrek in de diffusiepomp (oliedamp condenseert op koelval in 
vaste vorm en druppelt dus niet terug in de diffusiepomp. Bij montage tussen 
V1 en de watergekoelde baffle condenseert het overgrote deel van de 
oliedamp in vloeibare vorm op de watergekoelde baffle en druppelt vervolgens 
terug in de pomp. Slechts een klein deel passeert dit baffle en condenseert 
dan op de LN2 koelval). 

b) Om de oliedampterugstroming nog verder tegen te gaan en het vergroten van 
de pompsnelheid voor waterdamp. 

c) Warmtegeleidingsmanometers. 
d) Bayard-Alpert ionisatiemanometer (Penningmanometer is niet fout). 
e) Vacuümkamer uitstoken. 
f) Zie cursusboek  
g) Zie cursusboek. 
h) Zie cursusboek. 
i) De druk zal stijgen. 
j) Tussen draaischuifpomp en diffusiepomp een adsorptieval plaatsen en op de 

pompuitlaat een olienevelafscheider monteren. 
 

Antwoorden EV – 04 – 2 : 
a) Koelval plaatsen. Oppassen: In koelval hoge concentratie van gevaarlijke 

gassen en dampen in vastgevroren toestand, bij opwarmen kan zo een 
gevaarlijke situatie ontstaan. 

b) (Droge) stikstof als gasballast gebruiken. In géén geval gewone lucht i.v.m. 
aanwezige waterdamp en zuurstof. 

c) Mechanisch en/of chemisch oliefilter plaatsen. Chemisch resistente olie 
gebruiken of de olie regelmatig verversen.  

d) Gassen/dampen via gasdichte leiding en onder stikstofflow vanuit pomp 
afvoeren naar buiten. Aldaar eventueel affakkelen. N.B. Geen 
olienevelafscheider in de afvoer opnemen!  

e) Een pomp, die in het zelfde drukgebied werkt als een draaischuifpomp en 
minder problemen geeft, is een klauwenpomp. 

f) De belangrijkste reden, dat deze pomp geen problemen geeft, is omdat de 
pomp olievrij is. 
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Antwoorden EV – 04 – 3: 
 

a) Vanwege de metaalpakking moeten grote krachten worden gebruikt bij de 
afdichting. Dit vraagt dikkere flenzen en méér bouten om de flens toch vlak te 
houden bij het aantrekken. 

b) Door uitstoken versnelt de desorptie van de geadsorbeerde en geabsorbeerde 
gassen.   

c) Waterdamp. 
d) > 100 °C. 
e) Om afgesloten potgaten (virtuele lekken) achter de bouten te voorkomen. De 

lucht in deze ruimtes is slecht weg te pompen door het kleine 
geleidingsvermogen van de schroefdraad (men �blijft er tegenaan pompen�; 
het lijkt of het systeem lek is).  

f) Het aanwezig zijn van een virtueel lek (d.w.z. binnenlas lekt en buitenlas niet, 
waardoor lekkage vanuit de ruimte tussen de lassen); moeilijk zo niet 
onmogelijk om deze op te sporen. Overeenkomst met probleem in punt e).  

g) Neopreen, indium. 
h) Viton, teflon, siliconenrubber, kalrez. 
i) Goud, zilver, koper. 

 
Antwoorden EV – 04 – 4  
 

a) 10-4 (10-5) � 10-1 Pa = 100 (1000) � 10-3 mbar. 
b) Ja. 
c) Condensator membraanmanometer. 
d) B&A of Penningmanometer. 
e) Ja. 
f) Wijst andere druk aan, Pirani is gassoortafhankelijk. 
g) Nee, de hoogvacuümmeter is gassoortafhankelijk. 
h) 10-6 Pa = 10-8 mbar. 
i) 0,5.10-3 mbar = 5.10-4 mbar = 5.10-2 Pa is hoger dan 5.10-3 Pa. 
j) K = pvv / pHV , de drukverhouding tussen uitlaat- en inlaatdruk. 
k) Gas inlaten in het voorvacuümsysteem, de turbo houdt de verontreinigingen 

tegen door het verschil in compressiefactor voor waterstof en die voor alle 
andere gassen. 

l) Oliedampterugstroming. 
m) Nee, membraanpomp bereikt niet een voldoende lage voorvacuümdruk. 
n) Hoogvacuümklep dicht en turbo beluchten. 
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