
   NEVAC examen Lagere Vacuümtechniek 
   Woensdag 10 mei 2000, 13.30 – 16.00 uur 
 
Vraagstuk 1 ( LV –2000 –1) 25 punten. 
 
In een handbediende opdampinstallatie wordt aluminium op een 
glasoppervlak opgedampt om dit spiegelend te maken. Het aluminium wordt 
vanuit een (hete) bron verdampt en slaat neer op het (koude) glas, waar het 
een spiegelend laagje vormt. 
 
Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen: 
a) een opdampklok met daarin de verdampingsbron en het glasplaatje, 
b) een omwegleiding, hoogvacuümklep, diverse afsluiters, beluchtings-

ventiel, 
c) een diffusiepomp, voorzien van een watergekoelde baffle en een 

koelval, die met vloeibare stikstof wordt gekoeld, 
d) een oliegesmeerde draaischuifpomp met DN 40 KF aansluiting, 
e) diverse drukmeters.  
 
Vragen: 
a) Wat betekent DN 40 KF? 
b) Wat is de einddruk van een tweetraps draaischuifpomp? 
c) Waar wordt deze einddruk door bepaald? 
d) Wat verstaat u onder gasballast en wanneer past u dit toe? 
 
In de onderstaande tabel is de gemiddelde vrije weglengte voor lucht gegeven 
voor een aantal drukken. 
Druk in Pa 
 

Gemiddelde vrije weg-
lengte  voor lucht in m 

1x10-1 7x10-2 
1x10-2 7x10-1 

1x10-3 7x100 

1x10-4 7x101 

     

De afstand tussen de bron en het glasplaatje is 70 cm. Voor een goed 
opdampresultaat moet de gemiddelde vrije weglengte veel groter zijn dan 
deze afstand. 
 
e) Bij welke druk in de opdampklok zou u gaan opdampen? 
f) Welke stromingsomstandigheid heerst er onder punt e in het systeem? 
g) Verkrijgt u een spiegelend oppervlak als er zou worden opgedampt bij  

1 Pa. Verklaar uw antwoord. 
h) Maak een schema van het vacuümsysteem en benoem de kleppen V1 

– V2 – enz. 
i) Hoe gaat u het systeem opstarten, ervan uitgaande dat de druk in het 

gehele systeem 1 atm is? 
j) Als u het systeem heeft afgepompt en de druk daalt niet meer, m.a.w. 

de einddruk is bereikt, hoe kunt u dan op eenvoudige wijze controleren 
of de einddruk wordt bepaald door een lek of door ontgassing? 



k) Noem een reden dat een met stikstof gekoelde koelval altijd onder de 
hoogvacuümklep zit. 

 
Er treedt een storing op in de diffusiepomp. De koelval is gevuld met vloeibare 
stikstof. 
 
l) Mag u de diffusiepomp na afkoelen beluchten? Verklaar uw antwoord. 
m) Geef  in de volgende tabel met ja of nee aan wat er moet gebeuren, 

indien tijdens het opdampen één van de aangegeven storingen 
optreedt. 

 

Antwoord Vraagstuk 1 , onderdeel m. 
 
Naam ………………………………………. 
 
 

Storing 
 
 

Opdampbron  
uit 

Hoogvacuüm- 
klep dicht 

Diffusiepomp 
uit 

Voorpomp uit 

Uitval 
koelwater 

    

Lek in 
opdampklok 

    

   

 

 
Dit blad met uw naam inleveren met de rest van uw werk! 
 



Vraagstuk 2 ( LV-2000- 2) 25 punten. 
 
Een sputtersysteem is uitgerust met een kryopomp en een tweetraps 
draaischuifpomp. Meestal wordt gewerkt met argon als sputtergas. Soms is 
het nodig met zuurstof te werken. 
  
a) Teken een kryopomp in doorsnede en zet bij de schermen de 

temperatuur, die nodig is voor een goede pompsnelheid. 
  
b) De kryopomp moet regelmatig worden geregenereerd. Wat verstaat u 

daaronder? 
 
Door een storing valt de kryopomp uit. De hoeveelheid argongas, die op dat 
moment op het kryoscherm is gecondenseerd, is voldoende om bij volledige 
verdamping de druk in het systeem te doen oplopen tot 2 atm. 
 
c) Welke voorziening moet men treffen om ongelukken te verkomen? 
 
d) Waarom is een kryopomp minder geschikt om veel zuurstof te 

verpompen? 
 
e) Noem twee hoogvacuümpompen die u wel zou kunnen gebruiken om 

veel zuurstof te verpompen. Motiveer uw antwoord. 
 
f) Welke veiligheidsmaatregelen zou u treffen bij een draaischuifpomp om  

veel zuurstof te verpompen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vraagstuk 3 (LV-2000-3) 25 punten. 

 
 
 
 
In bovenstaande figuur zijn twee flensafdichtingen getekend met hun 
afdichtingsringen. 
 
Vragen: 
 
a) Welke van deze afdichtingen kunt u gebruiken voor een vacuüm-

opstelling? Motiveer uw antwoord. 
 
b) Hoe dienen O-ringen te worden ingevet indien ze voor een afdichting 

dienst doen?  
 
c) We beschouwen de volgende elastomeer soorten: viton, teflon, 

neopreen, siliconenrubber, perbunan. 
Welke van deze elastomeren is (zijn ) niet uitstookbaar boven 150 0C? 

 
d) Een systeem moet worden uitgestookt tot 400 0C. Als 

afdichtingsmateriaal hebt u ter beschikking: viton, teflon, koper en 
indium. Welk(e) soort(en) kunt u wel en niet gebruiken . Motiveer uw 
antwoord.  

 
e) Wat is de reden dat een ultrahoogvacuümsysteem moet worden 

uitgestookt? 
 
f) Waarom wordt een ultrahoogvacuümsysteem altijd zo glad mogelijk 

afgewerkt aan de binnenkant? 
 
 
 
 
 
 
 



Vraagstuk 4 (LV 2000-4) 25 punten. 
 
 
a) Teken een eenvoudige schets van een ionisatie manometer van het 

type: 
1) Penning. 
2) Bayard-Alpert. 
Geef in beide duidelijk aan waar de ionen en de elektronen naartoe 
gaan. 

 
b) Noem drie essentiële verschillen tussen beide manometers. 
 
c) Zijn deze manometers gassoortafhankelijk? Verklaar uw antwoord. 
 
d) Wat is het meetgebied van deze manometers. 
 
 

e) Welke druk leest u af op bovenstaande schaal in mbar en Pa? 
 
f) Indien de druk een factor 10 daalt, welke druk wordt dan aangewezen? 
 
g) Een B&A meetsysteem is geijkt in stikstof. Als er nu geen stikstof maar 

waterstof (correctiefactor = 2.5) in het systeem aanwezig is, wat is dan 
de werkelijke druk bij vraag e. 

 
h) Waarom is de voeding van een B&A uitgerust met een 

uitstookmogelijkheid voor de meetcel. 
 
 
 
 
 
 



ANTWOORDEN VAN NEVAC EXAMEN LAGERE VACUÜMTECHNIEK 2000 
 
LV-2000-1 
 
a) DN 40 KF is een kleinflens met een inwendige diameter van 40 mm. 
b) 1-10-2 Pa (10-2 tot 10-4 mbar). 
c) Door de inwendige lekkage (teruglek) en de dampdruk van de olie. 
d) Het inlaten van een gas in de compressieruimte als de inlaat door een schuif is 

afgesloten teneinde condensatie van verpompte damp te voorkomen. Wordt 
toegepast zodra dampen moeten worden gepompt. De pomp moet daarbij op 
bedrijfstemperatuur zijn. 

e) Druk moet (veel) lager zijn dan 10-2 Pa (<<10-4 mbar). 
f) Moleculaire stroming. 
g) Nee, want de vrije weglengte is veel te klein. 
h) Zie boek. 
i) Zie boek. 
j) Sluit de hoogvacuümklep en meet een drukstijging. Als de druk lineair blijft 

stijgen, is er een lek. Als de drukstijging steeds minder wordt, is er sprake van 
ontgassing. 

k) De LN2 koelval zit dan altijd in het vacuüm en wordt niet belucht, als de recipiënt 
wordt belucht. 

l) Nee, want dan wordt ook de met LN2 gevulde koelval belucht. 
m) 
 

 
Storing 
 
 

Opdampbron  
uit 

Hoogvacuüm- 
klep dicht 

Diffusiepomp 
uit 

Voorpomp uit 

Uitval 
koelwater 

ja ja ja nee 

Lek in 
opdampklok 

ja ja nee nee 

 
 
LV 2000-2 
 
a) Zie boek. 
b) Het opwarmen tot kamertemperatuur teneinde alle verpompte gassen weer te laten 

vrijkomen, zodat deze door de voorvacuümpomp kunnen worden afgepompt. 
c) Plaats een overdrukventiel op de pomp. 
d) In een standaard kryopomp zit actieve kool om waterstof te pompen. Deze kool 

reageert explosief met zuurstof. Bovendien kunnen er met de kryopomp andere 
gassen zijn verpompt, die bij het regenereren explosief kunnen reageren met de 
zuurstof. 

e) De hybride moleculairpomp, de turbomoleculairpomp en de diffusiepomp gevuld 
met polyphenyletherolie. 

f) Stikstof reeds bij de inlaat bijmengen. 
Gasballast met stikstof. 
Inerte olie toepassen (Fomblin of Krytox). 

 



LV 2000-3 
 
a) Constructie B omdat de O-ring niet door de buitenlucht naar binnen kan worden 

gedrukt. 
b) Invetten met heel weinig vet en daarna met een pluisvrije doek weer droogvegen. 
c) Niet uitstookbaar tot boven 150 ºC zijn neopreen, siliconenrubber en perbunan. 
d) Niet bruikbaar zijn viton en teflon omdat deze degenereren en indium omdat dit 

reeds bij 156 ºC smelt. Derhalve is alleen koper bruikbaar. 
e) Omdat met uitstoken de geadsorbeerde gassen snel zullen desorberen en omdat 

zonder uitstoken UHV niet (binnen afzienbare tijd) bereikbaar is. 
f) Om het fysisch oppervlak zo klein mogelijk te maken, waardoor er minder gassen 

zullen adsorberen. 
 
LV-2000-4. 
 
a) Zie boek. 
b) De Penning heeft geen gloeidraad, geen Röntgeneffect, geen lineaire en geen 

nauwkeurige aanwijzing, de voedingskast is daarentegen erg eenvoudig. De 
Penning start moeilijk bij lage druk, wijst foutief aan bij vervuilde meetcel en kan 
niet worden geijkt. Meetcel kan niet in het vacuüm worden ingebouwd, is zwaar 
door de magneet, die bovendien nog een magnetisch strooiveld produceert. 
De B&A is klein en in te bouwen in het vacuüm, heeft een lineaire en 
nauwkeurige aanwijzing en kan worden geijkt. Vertoont echter wel een 
Röntgengrens en ESD alsmede chemische effecten bij de hete kathode 
(=gloeidraad). De voedingskast is gecompliceerd. 

c) Beide wijzen gassoortafhankelijk aan, omdat de gassen een verschillende 
ionisatiewaarschijnlijkheid vertonen. 

d) Penning: 1-10-7 Pa (10-2 – 10-9 mbar). 
B&A: 1-10-8 Pa (10-2 – 10-10 mbar). 

e) 5.10-8 mbar = 5.10-6 Pa. 
f) 5.10-9 mbar = 5.10-7 Pa. 
g) pgas = paflezing x correctiefactor, dus 

2Hp = 5.10-8 x 2,5 = 1,25.10-7 mbar. 
h) Om de meetcel te kunnen uitstoken teneinde de miswijzing ten gevolge van de 

vervuiling van het rooster (ESD) tegen te gaan. 
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