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EDERLANDSE ACUÜMVERENIGINGN

COMMISSIE OPLEIDINGEN

NEVAC examen Lagere Vacuümtechniek
Vrijdag 6 april 2001, 13.30 – 16.00 uur

Vraagstuk 1 (LV 2001-1)   (30 punten)

In het bovenstaande geschetste vacuümsysteem bestaat de recipiënt uit twee
ruimtes  A en B, die met elkaar zijn verbonden via een buis met een
geleidingsvermogen C.
Er wordt gepompt met een watergekoelde turbomoleculairpomp en een
tweetraps oliegesmeerde draaischuifpomp.

De ionisatiemanometers aan de vacuümruimtes A en B zijn van het type
Bayard en Alpert (B&A) en zijn geijkt voor N2.

Schrijf bij elk van de antwoorden van vraag a t/m e waarom u deze keuze
doet!
Deze argumentatie is de helft van het aantal punten van vraag a t/m e!
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a) Via het doseerventiel V1 wordt stikstofgas ingelaten, zodat zich in de
ruimte A een druk instelt van 10-3 Pa. Hierbij is:

1) de druk in B lager dan in A.
2) de druk in B gelijk aan de druk in A.
3) de druk in B hoger dan in A.

b) De buis, die het geleidingvermogen vormt tussen A en B, wordt nu
driemaal zolang gemaakt. Dezelfde hoeveelheid gas als bij vraag a
wordt weer ingelaten.

1) De druk in A wordt lager.
2) De druk in A blijft gelijk.
3) De druk in A wordt hoger.

c) Onder deze zelfde omstandigheden wordt:

1) de druk in B lager.
2) blijft de druk in B gelijk.
3) de druk in B hoger.

d) De druk P1 boven de draaischuifpomp is 10 Pa als er stikstofgas via het
doseerventiel wordt ingelaten en als de buis (C), die het
geleidingsvermogen vormt, nog niet is verlengd. Bij het driemaal
zolang maken van deze buis wordt de druk P1 boven de
draaischuifpomp:

1) lager dan 10 Pa.
2) gelijk aan 10 Pa.
3) hoger dan 10 Pa.

e) Uitgaande van deze laatste situatie wordt de draaischuifpomp
vervangen door een zelfde type pomp met een tweemaal zo grote
pompsnelheid. De drukmeter P1 boven de draaischuifpomp zal nu
aanwijzen:

1) dezelfde druk.
2) 5 Pa.
3) iets lagere druk.
4) 20 Pa.

f) Omschrijf kort de opstartprocedure van het systeem vanaf 105 Pa.

g)      Hoe handelt u met het geschetste systeem bij:
 - koelwaterstoring.
 - wegvallen van de netspanning.

h) Hoe gaat u te werk als de draaischuifpomp moet worden voorzien van
nieuwe olie?
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i) De buis, geplaatst tussen de ruimtes A en B, heeft na het verlengen
een lengte van 1 (één) meter. De nominale diameter is 40 mm (DN 40).
Hoe groot is volgens onderstaande grafiek het geleidingsvermogen van
deze buis?

j) Om redelijk snel in ruimte A de gewenste procesdruk te verkrijgen, is
een geleidingvermogen nodig van minstens 100 l/s. Hoe groot moet
volgens onderstaande grafiek de nominale diameter van de buis zijn
om aan deze eis te voldoen? De lengte van de buis is één meter.

                                                                         Buislengte in cm

Geleidings-
vermogen
C in l/sec
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Vraagstuk 2 (LV-2001-2)   (30 punten)

In een vacuümsysteem, uitgerust met een diffusiepomp met een vloeibare
stikstof baffle, wordt een lek verondersteld omdat de druk niet lager dan 5.10-3

Pa wil worden. Om dit lek te vinden, wordt een restgasanalysator van het type
quadrapool op het systeem geplaatst.

a) Maak een schets van het bedoelde systeem inclusief de benodigde
kleppen en vacuümmeters en geef aan waar de restgasanalysator
wordt geplaatst.

b) Als u het systeem afsproeit met helium, zou u dan aan de onderkant of
aan de bovenkant beginnen? Motiveer u antwoord.

c)     Noem twee redenen waarom u helium gebruikt als testgas?
d) Waarom is het raadzaam om bij langdurig lekzoeken de ruimte goed te

ventileren?
e) Wat verstaat u onder een virtueel lek?
f) Als u een lek vindt ( door met helium te sproeien) op welke massa is de

restgasanalysator dan ingesteld?
g) Welke massa’s zult bij een lek nog meer in het spectrum zien?
h) Er is geen lek te vinden. U hebt vergeten om de baffle te vullen met

vloeibare stikstof. Het valt u op, dat wanneer de baffle met vloeibare
stikstof wordt gevuld, de druk aanmerkelijk beter wordt. Wat zou er aan
de hand kunnen zijn?
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Vraagstuk 3 (LV-2001-3)   (20 punten)

Naam:

Dit blad inleveren met de rest van uw werk!

Indien van toepassing, kruis het vakje aan:

Turbomole-
culairpomp

Titaansubli-
matiepomp

Diffusie-
pomp

Getterionen-
pomp

Kryopomp

Rotatiepomp
Voorvacuüm-
bestendigheid
Kryosorptie
Titaankathode
Watergekoelde
baffle
Titaanverdamping
Geringe compressie
voor waterstof H2
Kookvat
Verstuiving
Geringe
pompsnelheid voor
edelgassen
Compressie en
expansie van He
Koolwaterstofvrij
Hoge pompsnelheid
voor waterdamp
Gastransportpomp
Gasopslagpomp
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Vraagstuk 4 (LV-2001-4)   (20 punten)

Naam:

Dit blad inleveren met de rest van uw werk!

Indien van toepassing, kruis het vakje aan:

Meters

Eigen-
schappen

Ionisatie-
manometer
met hete
kathode

Penning-
manometer

Membraan-
manometer

Pirani-
manometer

Gasafhankelijk
Gloeikathode
Magneetveld
Röntgeneffect
Pompwerking
Geschikt om
1.10-4 Pa te
meten
Geschikt om
105 Pa te meten
Geschikt om
1.10-7 Pa te
meten.
Meet de
gasdichtheid
Correctie
factor

EINDE
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LV 2001 – 1 (30 punten)

a) Antwoord 1 - de pompsnelheid aan B is groter dan aan A.
b) Antwoord 3 - de pompsnelheid aan A wordt kleiner.
c) Antwoord 2 - de hoeveelheid ingelaten gas en de pompsnelheid veranderen niet.
d) Antwoord 2 - de hoeveelheid ingelaten gas en de pompsnelheid veranderen niet.
e) Antwoord 2 – de pompsnelheid wordt een factor twee groter, de gashoeveelheid verandert niet, dus

wordt de druk een factor twee lager: 5 Pa.
f) Schakel de voorvacuümpomp in en schakel gelijktijdig de turbomoleculairpomp in. Eventueel

warmdraaien van de voorvacuümpomp, voordat de turbomoleculair-pomp wordt ingeschakeld niet
fout rekenen.

g) - Koelwaterstoring: beide pompen uitschakelen en beluchten (V1).
- Wegvallen van netspanning: beluchten (V1).

h) Pomp warm draaien, olie aftappen, eventueel vullen met weinig olie en even laten
     draaien, dit weer aftappen, dan vullen met de juiste hoeveelheid olie, warm
     draaien met geopend gasballastventiel.
i) 7,5 à 8 l/s.
j) DN 100

LV 2001 – 2 (30 punten)

a) Zie boek.
b) Beginnen aan de bovenkant omdat helium lichter is dan lucht.
c) Niet giftig, klein, niet brandbaar, komt bijna niet in de lucht voor, hoge snelheid, gemakkelijk

verkrijgbaar, geen storende massa’s in het spectrum.
d) Om het achtergrondsignaal laag te houden in verband met permeatie.
e) Interne gasbron, insluiting van gas, potgaatje onder een boutje.
f) M = 4
g) Stikstof (28) en zuurstof (32) in verhouding 4:1.
h) Ontgassing van de wand, meestal waterdamp.
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LV 2001 – 3 (20 punten)

Turbomole-
culairpomp

Titaansubli-
matiepomp

Diffusie-
pomp

Getterionen-
pomp

Kryopomp

Rotatiepomp x
Voorvacuüm-
bestendigheid

x
Kryosorptie x
Titaankathode x
Watergekoelde
baffle

x
Titaanverdamping x x
Geringe compressie
voor waterstof H2

x x
Kookvat x
Verstuiving x
Geringe pompsnelheid
voor edelgassen

x x
Compressie en
expansie van He

x
Koolwaterstofvrij x x x x
Hoge pompsnelheid
voor waterdamp

x
Gastransportpomp x x
Gasopslagpomp x x x
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LV 2001 – 4 (20 punten)

Meters

Eigen-
schappen

Ionisatie-
manometer
met hete
kathode

Penning-
manometer

Membraan-
manometer

Pirani-
manometer

Gasafhankelijk x x x
Gloeikathode x
Magneetveld x
Röntgeneffect x
Pompwerking x x
Geschikt om
1.10-4 Pa te meten

x x
Geschikt om 105

Pa te meten
x

Geschikt om
1.10-7 Pa te
meten.

x x

Meet de
gasdichtheid

x x x
Correctie
factor

x x x
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