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Dit examen bestaat uit 4 vraagstukken en 5 pagina’s  
 
 
Vraagstuk 1 (EV-06-1) (25 punten) 
 

Van een nog te bouwen vacuümsysteem met een inhoud van 0.5 m3 moet de einddruk 1.10-7 Pa zijn. 
In het systeem zullen alleen inerte gassen worden verpompt. 
Om de gewenste einddruk te bereiken, wil men als hoogvacuümpomp een gasopslagpomp gebruiken.  
Als hoogvacuümpompen zijn beschikbaar: 
-   Titaansublimatiepomp. 
-   Getterionenpomp 
-   Kryopomp 

 
Vragen: 
a.  Welke van de genoemde pompen kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst? 
b.  Welke van de genoemde pompen gebruikt hoogspanning? 
c.  Wat verstaat u onder een gettermateriaal? 
 
Als voorvacuümpomp is beschikbaar: 
-   Oliegesmeerde draaischuifpomp. 
-   Scroll pomp. 
-   ACP pomp ( vijftraps Rootspomp die vanaf 105 Pa kan pompen). 
-   Klauwenpomp. 
-   Membraanpomp. 
 
Vragen: 
d. Welke de genoemde voorvacuümpompen is te allen tijde volledig koolwaterstofvrij? Motiveer uw   

antwoord.     
e. Welke van de genoemde voorvacuümpompen is een droge pomp? 
f.  Welke van de genoemde voorvacuümpompen wordt in het algemeen gebruikt voor het verpompen 
van grote hoeveelheden  reactieve gassen? 
 
Uiteindelijk wil men een systeem bouwen waarbij (na het voorevacueren) naar de hoogvacuümpomp 
kan worden omgeschakeld bij een druk van 2 Pa en er zal daarná, onder procesomstandigheden,  
argon moeten worden verpompt door de hoogvacuümpomp. 
Als voorvacuümpomp wil men gebruik maken van een droge pomp.  
 
Vraag: 
g. Welke combinatie van hoogvacuümpomp en voorvacuümpomp kan worden gebruikt? Motiveer uw 

antwoord. 
 
Nadat het systeem is gebouwd, wordt er een restgasspectrum gemaakt. 
 
 



                              
 
                                                    Massa 
 
 
Motiveer uw antwoord op de volgende vragen: 
h.  Is aan de hand van dit spectrum het systeem volledig koolwaterstofvrij?  
i.  Het was de bedoeling een koolwaterstofvrij systeem te bouwen. Waar zouden de eventuele  

koolwaterstoffen vandaan kunnen komen? 
j.   Is het systeem uitgestookt? 
k.  Is het systeem lekvrij? 
 
 

ionenstroom 



 
Vraagstuk 2: ( EV-06-2) (20 punten) 
 
Vragen: 
a. Van twee drukmeters is de druk digitaal af te lezen in de eenheid Pa en mbar. 

Drukmeter A geeft een druk aan van 6.10-5 Pa, drukmeter B geeft een druk aan van 1.10-4 Pa.  
Welke drukmeter geeft de laagste druk aan? 

b. Drukmeter A geeft vervolgens een druk aan van 2.10-4 Pa, drukmeter B geeft een druk aan van 
1.10-6 mbar. Welke drukmeter geeft nu de laagste druk aan?    

c.    Is 1.100 Pa gelijk aan 1.10-2 mbar? 
 
 
Geef in de tabel op pagina 3 voor elk van de genoemde drukmeters met een kruisje aan in welk(e) 
drukgebied(en) deze toepasbaar zijn en of de aanwijzing gassoort-onafhankelijk of gassoort-
afhankelijk is. 
Deze pagina met de rest van uw werk inleveren. 
Vergeet niet uw naam er bij te schrijven! 

 
 
Deze pagina met de rest van uw werk inleveren!  NAAM:………………………………… 
 
 
 

 105-103 
Pa 

103-10-1 
Pa 

10-1-10-5 
Pa 

10-5-10-8 
Pa 

Gassoort- 
onafhan-
kelijk 

Gassoort- 
afhankelijk 

Warmte- 
geleidings- 
manometer 

      

B&A 
ionisatie- 
manometer 

      

Bourdon- 
manometer 

      

Condensator- 
membraan- 
manometer 

      

Penning- 
manometer 

      

 
 
 



Vraagstuk 3  (EV 06-3) (25 punten) 

                           
 
In bovenstaande schets bestaat het vacuümsysteem uit twee ruimtes A en B, met elkaar verbonden 
via een diafragma C. 
Het pompsysteem bestaat uit een turbomoleculairpomp met als voorvacuümpomp een scrollpomp. 
De ionisatiemanometers aan de ruimtes A en B zijn van het type B&A, beide geijkt voor stikstof. Via 
het doseerventiel V1 wordt stikstof ingelaten, zodanig dat zich in ruimte B een druk instelt van 1.10-5 

Pa. 
De grootte van het diafragma is zo gekozen, dat het drukverschil over het diafragma een factor 100 is. 
 
Vragen: 
 

a. Welke druk heerst in ruimte A als de druk in ruimte B 1.10-5 Pa is? 
b. Wat is de reden dat de druk in ruimte B anders is dan de druk in ruimte A?  
 
De stikstofinlaat via V1 wordt vervangen door een mengsel van stikstof en waterstof met dezelfde 
totaaldruk. 
 
c. Wijzen de B&A´s in ruimte A en B de juiste druk aan? Motiveer uw antwoord. 

 
 
Het vacuümsysteem moet zo goed mogelijk koolwaterstofvrij zijn. 
Men heeft de keus uit de volgende turbomoleculairpompen: 
 

- Een turbomoleculairpomp met oliegesmeerde lagers. 
- Een turbomoleculairpomp met vetgesmeerde lagers 
- Hybride gelagerde turbomoleculairpomp voorzien van een moleculaire dragtrap. Deze heeft 

permanente magneetlagering aan de hoogvacuümzijde en een keramisch oliegesmeerd lager 
aan de voorvacuümzijde. 

- Volledig magnetisch gelagerde turbomoleculairpomp. 
 
 
d. Welke van de bovenstaande turbomoleculairpompen kan ook horizontaal worden geplaatst? 
e. Welke van de bovenstaande turbomoleculairpomp(en) heeft de grootste 

compressieverhouding voor waterstof? 
f. Wat verstaat u onder de compressieverhouding van een turbomoleculairpomp? 
g. Welke van de turbomoleculairpompen is trillingsarm? 

 



h. Als voorvacuümpomp wordt gekozen voor een scrollpomp, wat is de einddruk van deze 
pomp? 

i. Op de tekening staat een adsorptieval getekend. Is deze noodzakelijk? Motiveer uw antwoord. 
j.    Welk type voorvacuümmeter zou u kiezen voor P1? 

      k.    Omschrijf de opstartprocedure van het bovenstaande systeem vanaf 1atm. 
 

 
 



Vraagstuk 4 (EV-06-4) (20 punten) 
 
Van een bestaand vacuumsysteem, waar een proces moet worden uitgevoerd bij een druk van 1.10-7 
Pa, moet in de recipiënt een nieuwe substraathouder worden gemonteerd. Deze substraathouder 
wordt door een mechanische dienst vervaardigd. 
De opdrachten voor de mechanische dienst zijn: 

- De houder moet worden vervaardigd van RVS.  
- Virtuele lekken moeten worden vermeden. 
- De onderdelen dienen stof- en koolwaterstofvrij te worden afgeleverd. 

 
Vragen: 

a. Wat is het voordeel van een glad oppervlak? 
b. Wat verstaat u onder een virtueel lek? Hoe kunt u virtuele lekken voorkomen? 
c. Waarom wordt er RVS gebruikt? 
 
Een van de onderdelen bestaat uit een blok RVS met in de omtrek, zoals aangegeven in 
onderstaande tekening, boringen van tapgaten. Nadat de meeste verontreiniging is verwijderd, is 
de tweede stap ultrasoonreinigen in een zeepoplossing.  
 
 
 
 

                                                                                  
                                                                   
d. Welke handelingen moet men met het blok in het ultrasoonbad met de zeepoplossing 

uitvoeren om de tapgaten goed schoon te krijgen? 
e. Welke vervolghandelingen moet men uitvoeren na de ultrasoon reinigingsstap zodat het blok 

in het vacuümsysteem kan worden gemonteerd? 
 
Het vacuümsysteem wordt na het monteren van de nieuwe houder uitgestookt tot temperatuur van 
225°C. 
 
f. Wat is de reden van dit uitstoken? 
g. Welk gas of damp verlaat d.m.v. desorptie hoofdzakelijk het wandoppervlak? 
h. Welk type afdichtingsmateriaal kunt u gebruiken in het beschreven systeem? 
i. Waarom is het aan te bevelen om de bouten te voorzien een temperatuurbestendig 

smeermiddel? 
j. Waarom worden flenzen met een metaalafdichting van veel bouten voorzien? 
k. Welk type drukmeter wilt u gebruiken om de lage druk van 1.10-7 Pa te kunnen meten? 
 

     EINDE  
 

Tapgat 

Olie 
 
Vacuüm 
onderdeel 
 
Ultrasoon 
bad 

 

Ultrasoonbad gevuld met een zeepoplossing 
met een temperatuur van 80°C 

Zeepoplossing 
 
 
 
Mengsel van 
zeep en 
vervuiling 

Ultrasoonbad zonder oplosmiddel 



Antwoorden Examen Elementaire Vacuümtechniek 2006. 
 
Vraagstuk 1 (EV-06-1) (25 punten) 
 

a. TSP, GIP, kryopomp. 
b. GIP. 
c. Een materiaal waaraan gasdeeltjes zich binden door middel van chemische adsorptie. 
d. Membraanpomp, er zijn géén gesmeerde delen in het vacuüm. 
e. Scrollpomp, ACP pomp, klauwenpomp en membraanpomp. 
f. Klauwenpomp. 
g. Hoogvacuümpomp: kryopomp, de andere pompen verpompen geen argon. 
 Voorvacuümpomp: scrollpomp, ACP pomp. 
h. Het systeem is niet koolwaterstofvrij, de massa’s 67 en 69, 55 en 57, 39 en 41 en 27 en 

29 zijn duidelijk aanwezig. 
i. Vervuilde RGA meetkop gebruikt, het vacuümsysteem is niet goed schoongemaakt. 
j. Het systeem is niet uitgestookt, massa’s 17 en 18 (waterdamp) zijn prominent 

aanwezig. 
k. Het systeem is lekvrij, er is geen stikstof op massa 28 en zuurstof op massa 32 

aanwezig. 
 
 
 
Vraagstuk 2: ( EV-06-2) (20 punten) 
 

a. Drukmeter A, want 6.10-5 Pa is lager dan1.10-4 Pa.   
b. Drukmeter B, want 1.10-6 mbar = 1.10-4 Pa en dat is lager dan 2.10-4 Pa. 
c. Ja. 

 
 
 
 

 105-103 
Pa 

103-10-1 
Pa 

10-1-10-5 
Pa 

10-5-10-8 
Pa 

Gassoort- 
onafhan-kelijk 

Gassoort- 
afhankelijk 

Warmte- 
geleidings- 
manometer 

x x    x 

B&A 
ionisatie- 
manometer 

  x x  x 

Bourdon- 
manometer 

x    x  

Condensator- 
membraan- 
manometer 

x x   x  

Penning- 
manometer 

  x x  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vraagstuk 3  (EV 06-3) (25 punten) 
 
a. 1.10-3 Pa. 
b. De pompsnelheid aan ruimte B is véél groter. 
c. Nee, de gassamenstelling in A en B is niet gelijk en de B&A wijst gassoortafhankelijk 

aan. 
d. De turbomoleculairpomp met vetgesmeerde lagers, de hybride gelagerde 

turbomoleculairpomp en de volledig magnetisch gelagerde turbomoleculair-pomp. 
e. Hybride gelagerde turbomoleculairpomp voorzien van een moleculaire dragtrap. 
f. De compressie verhouding is de druk aan de uitlaat gedeeld door de druk aan de inlaat. 
g. Alleen de volledig magnetisch gelagerde turbomoleculairpomp. 
h. 1 Pa. 
i. De adsorptieval is niet noodzakelijk, er wordt een droge pomp gebruikt. 
j. Piranimanometer, thermokoppelmanometer of condensatormembraanmano-meter. 
k. Sluit V1 en start de voorvacuümpomp en de hoogvacuümpomp gelijktijdig. 

 
 
Vraagstuk 4 (EV-06-4) (20 punten) 
 

a. Op een glad oppervlak zal minder gas adsorberen dan op een ruw oppervlak. 
b. Een virtueel lek is een ruimte onder bv. een boutje, dat zich in vacuüm bevindt. Ook 

een dubbele las kan aanleiding geven tot een virtueel lek. 
 Remedie: doorboorde bouten gebruiken en alleen aan de vacuümzijde lassen. 
c. RVS geeft de laagste ontgassing per oppervlakte eenheid. 
d. Het blok moet diverse keren worden gedraaid en ondersteboven worden gehouden. 
e. Het blok moet goed worden afgespoeld en worden gedroogd en daarna worden 

verwarmd met bv. een föhn of worden uitgestookt in een vacuümoven. 
f. Om de geadsorbeerde gassen en waterdamp te verwijderen. 
g. Waterdamp, massa 17 en 18. 
h. Alleen flenzen met een metaalafdichting, zoals CF-flenzen. 
i. Dit voorkomt het ”laseffect” van bouten, die tot hoge temperatuur zijn uitgestookt. 
j. Voor het deformeren van een metalen afdichtingsring zijn grote krachten 

noodzakelijk. 
k. Een B&A of een Penningmanometer. 

 
 
 
     Einde 
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