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NEVAC Examen Elementaire Vacuümtechniek 
Vrijdag 8 april 2005, 14:00-16:30 uur 

 
 

   Dit examen bestaat uit 4 vraagstukken en 6 pagina’s                                 
 
 
Vraagstuk 1 (EV-05-1) (25 punten) 
 

 
                Systeem A     Systeem B 
 
Systeem A:  Kryopompsysteem 

Pompsnelheid kryopomp is 1500 l/s. 
Geleidingsvermogen klep V1 is 750 l/s. 
Pompsnelheid rotatiepomp is 25 m3/h. 

 
Systeem B:  Diffusiepompsysteem. 

Pompsnelheid diffusiepomp is 1500 l/s. 
   Geleidingsvermogen baffle  is 1500 l/s. 

Geleidingsvermogen klep V1 is 750 l/s. 
Pompsnelheid rotatiepomp is 25 m3/h. 

 
Vragen: 
 
a) Welk systeem heeft de grootste pompsnelheid aan de vacuümkamer? Motiveer 

uw antwoord. 
b) Wat is de functie van de rotatiepomp bij systeem A en B? 
c) Wat is de functie van de adsorptieval in systeem A? 
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Bij het openen van klep V1 bij systeem B wordt de druk in het voorvacuüm tijdelijk hoger 
dan de voorvacuümbestendigheid.  
 
d) Wat is het gevolg van deze te hoge voorvacuümdruk? 
e) Noem twee oplossingen voor dit probleem. 
f) Welk systeem geeft de minste koolwaterstofverontreiniging in de vacuümkamer? 

Motiveer uw antwoord. 
 
De rotatiepomp bij systeem A is oliegesmeerd. 
 
g) Wat zijn de functies van de olie? 
h) Waarin verschilt de olie van de diffusiepomp van die van een rotatiepomp. Noem 

minimaal twee verschillen. 
i) Als bij het olieverversen van de rotatiepomp per ongeluk diffusiepompolie in de 

rotatiepomp wordt gedaan, wat zal dan het resultaat kunnen zijn? 
 
Men wil bij systeem A de oliegesmeerde rotatiepomp vervangen door een droge 
voorvacuümpomp. 
 
j) Noem twee droge voorvacuümpompen, die werken in het gebied van 105 tot 5.100 

Pa. 
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Vraagstuk 2 (EV-05-2) (25 punten) 
 
 

 
 
Hierboven zijn schematisch drie pompen afgebeeld. 
 
Vragen: 
a) Noem de pompen bij naam. 
b) Geef bij iedere pomp het werkzame drukgebied aan. 
c) Welke pomp(en) zijn voorzien van gasballast? 
d) Beschrijf de functie van het gasballast van de pomp(en). 
e) Welke van deze pompen wordt met water gekoeld? Wat is de reden van deze 

waterkoeling? 
f) Bij een proces komen veel reactieve gassen vrij. Welke van de bovenstaande 

pompen zoudt u gaan gebruiken? Motiveer uw antwoord.  
g) Een de pompen heeft een beveiliging tegen vastlopen als er een te groot 

drukverschil over de schoepen komt te staan. Welke pomp is dit? 
h) Beschrijf drie verschillende manieren van beveiligingen van deze pomp. 
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Vraagstuk 3 (EV-05-3) (20 punten) 
 
 

       D 

 
 

Bovenstaande linker en rechter schaalverdeling behoren bij een drukmeter. 
 
a) Noem van beide schaalverdelingen twee drukmeters waarvan het drukgebied 

binnen de schaalverdeling valt. 
b) Geef aan welke van de gekozen drukmeters de gasdichtheid meet. 
c) Bij welke van de drukmeters wordt hoogspanning gebruikt? 
d) Welke van de gekozen drukmeters werkt met behulp van ionisatie? 
e) Bij welke van de gekozen drukmeters is geen correctiefactor nodig voor het 

werken met verschillende gassen? 
f) Welke druk geven de drukmeters aan bij A, B, C, D? 
g) Wat is de druk in Pa bij A en C? 
h) Als de druk bij C een factor 10 oploopt, wat is dan de druk in Pa? 
 
De rechter drukmeter is geplaatst boven een pomp om de einddruk van deze pomp te 
meten. 
 
i) Noem twee pompen, die in dit drukgebied werken. 
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Vraagstuk 4 (EV-05-4) (20 punten) 
 

a) De pompkeuze voor een vacuümsysteem wordt mede bepaald door de eisen, die aan 
het vacuümsysteem worden gesteld. Geef in de tabel op bijgevoegd blad 6 aan welk 
pomptype goed / matig / slecht voldoet aan de gestelde eisen. 

b) Geef kort een uitleg van uw antwoord in de met de cijfers 1 en 2 aangeduide hokjes. 
c) Wat verstaat u onder de voorvacuümbestendigheid van een oliediffusiepomp? 
d) Waarom gebruikt men een kryopomp doorgaans niet vanaf 1 atm? 
e) Wat is het doel van het 80 K scherm in de kryopomp? 
f) Welke gassen worden verpompt op het 10 K scherm? 
g) Welke van de volgende materialen kunnen niet worden toegepast in een 

vacuümsysteem, dat tot 150 ˚C uitgestookt moet worden? 
 
Kalrez O-ringen,  
Perbunan O-ringen,  
Viton O-ringen,  
Aluminium pakkingen,  
Koper pakkingen,  
Goud pakkingen,  
Indium pakkingen, 
Messing,  
Grafiet,  
Perspex,  
Roestvrij staal,  
Araldit,  
Koper,  
Teflon,  
Aluminium. 
 
h) Een draaidoorvoer moet tot 150 ˚C uitstookbaar zijn. Van welk materiaal zoudt u de 

O-ring kiezen? 
 
 
 
 

EINDE
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Naam: 
 
 
Lever dit blad in met de rest van uw uitwerkingen! 
 
 
                    Pomptype 
Eisen 

20 K 
Kryopomp 

Turbomole- 
culairpomp 

Oliediffu- 
siepomp 

Getterionen- 
pomp 

Pompen van waterstof     
Pompen van helium    1 
Pompen van argon     
Bereiken van 10-8 Pa     
Olievrij vacuüm   2  
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Uitwerking examen Elementaire Vacuümtechniek 2005 
 
Vraagstuk EV-05-1 (25 punten) 
 
a) Systeem A, omdat bij de kryopomp een baffle ontbreekt. 
b) Systeem A: - zorgen voor het isolatievacuüm van de kryopomp bij de  

  start vanaf kamertemperatuur, 
- het voorevacueren van de vacuümkamer. 
- het verpompen van de gassen, die vrijkomen bij  
  regenereren van de kryopomp 

     Systeem B: - zorgen dat de druk aan de uitlaat van de diffusiepomp 
  altijd lager is dan de voorvacuümbestendigheid, 
- het voorevacueren van de vacuümkamer. 
- het verpompen van de gassen, die via de diffusiepomp    
  uit de vacuümkamer komen. 

c) Het tegenhouden van oliedampen uit de rotatiepomp. 
d) Bij het overschrijden van de voorvacuümbestendigheid functioneert de 

diffusiepomp niet meer. 
e) Grotere voorvacuümpomp kiezen, hoogvacuümklep langzaam openen, zorgen 

voor een lagere startdruk via V3, Rootspomp boven de rotatiepomp plaatsen. 
f) Systeem A, de kryopomp is een koolwaterstofvrije pomp. 
g) Smeren, afdichten, opvullen van de dode ruimte, warmte-afvoer, bescherming 

tegen corrosie. 
h) Diffusiepompolie heeft een lage dampdruk en nauwelijks smerende 

eigenschappen, een grote molecuulmassa en chemisch resistent. 
i) Door het ontbreken van de smerende eigenschappen loopt de rotatiepomp vast. 
j) Klauwpomp, scrollpomp en schroefpomp, deze pompen hebben een einddruk van 

1 Pa. 
 
 
Vraagstuk EV-05-2 (25 punten) 
 
a) 1 – Oliegesmeerde draaischuifpomp, 

2 – Rootspomp, 
3 – Klauwpomp. 

b) 1 – 105 – 102 Pa 
2 – 105 – 5.10-1 Pa, afhankelijk van de gebruikte voorvacuümpomp. 
3 – 105 – 10 Pa. 

c) De oliegesmeerde rotatiepomp en de klauwpomp zijn voorzien van gasballast. 
d) Indien gasballast wordt gebruikt, voorkomt men de kans op condensatie van 

dampen. Bij de klauwpomp spreekt men ook wel van spoelgas om agressieve 
gassen snel uit de pomp te verwijderen. 

e) Alleen hele grote draaischuifpompen worden watergekoeld om de warmte af te 
voeren.  
De klauwpomp wordt watergekoeld om de pomp op één bedrijfstemperatuur te 
houden in verband met de toleranties van de spleten tussen de rotoren en de 
behuizing. 

f) De klauwpomp, omdat deze pomp olievrij werkt. 
g) De Rootspomp. 
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h) 1 – Schakel de Rootspomp in bij een lage druk, 
2 – Kies een Rootspomp met een omwegleiding, 
3 – Regel het toerental met een elektronische regeling, 
4 – Kies een Rootspomp met een hydrokinetische koppeling. 

 
 
Vraagstuk EV-05-3 (20 punten) 
 
a) 10-2 – 10-6 mbar: Penningmanometer, B&A ionisatiemanometer, 

wrijvingsmanometer. 
103 – 10-3 mbar: geregelde Piranimanometer,  Convectiemanometer, 
(condensator)membraanmanometer, piëzomanometer. 

b) De gasdichtheid wordt gemeten door de Penningmanometer, B&A 
ionisatiemanometer, wrijvingsmanometer, geregelde Piranimanometer,  
Convectiemanometer. 

c) Penningmanometer. 
d) Penningmanometer, B&A ionisatiemanometer. 
e) (Condensator)membraanmanometer, piëzomanometer. 
f) A: 5.10-2 mbar 

B: 9.100 mbar 
C: 100 = 1 mbar 
D: 1,3.10-4 mbar 

g) A: 5.10-2 x100 = 5.100 = 5 Pa 
C: 100 x 100 = 100 Pa 

h) C: 1000 Pa 
i) Enkeltraps oliegesmeerde draaischuifpomp of draaizuigerpomp, meertraps 

membraanpomp, scrollpomp, schroefpomp, klauwpomp. 
 
 
Vraagstuk EV-05-4 (20 punten) 
 
a) 
 
                    Pomptype 
Eisen 

20 K 
Kryopomp 

Turbomole- 
culairpomp 

Oliediffu- 
siepomp 

Getterionen- 
pomp 

Pompen van waterstof goed goed goed goed 
Pompen van helium slecht goed goed slecht       1 
Pompen van argon goed goed goed matig 
Bereiken van 10-8 Pa goed goed matig goed 
Olievrij vacuüm goed goed slecht     2 goed 
 
b) 1: Helium wordt niet door het gettermateriaal gepompt, doch alleen als ionen in de 

kathode geschoten. Door hun kleine massa dringen ze niet diep in het materiaal. 
2: Oliediffusiepomp bevat veel olie, het is niet eenvoudig de oliedamp uit het 

vacuüm te houden. 
c) De voorvacuümbestendigheid is de hoogste druk aan de uitlaat van een 

oliediffusiepomp, waarbij de pomp nog net werkt. 
d) Omdat de temperatuur van de kryopomp dan te hoog wordt, waardoor deze niet 

meer werkt. 
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e) 80 K scherm: stralingsscherm voor het 10 K vlak en het pompen van waterdamp. 
f) Kryocondensatie van stikstof, zuurstof, argon enz. 

Kryoadsorptie van waterstof, helium en neon. 
g) Perbunan O-ringen, indium pakkingen, perspex, araldit. 
h) Viton. 
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