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Vraagstuk 1 (LV-99-1) (24 punten)

De druk p in een vacuümruimte is steeds een evenwicht tussen enerzijds het gasaanbod vanuit
deze ruimte en anderzijds de heersende pompsnelheid.
De formule, die men hiervoor kan gebruiken, is: Q=pxS, waarin:
Q= gasaanbod
p = werkdruk
S= de pompsnelheid waarmee aan de beschouwde ruimte wordt gepompt.

Het totale gasaanbod kan een gevolg zijn van (een combinatie van):
1: ontgassing
2: dampdruk van het gebruikte materiaal
3: permeabiliteit
4: lek
5: oliedampterugstroming van de pomp(en)

a) Noem twee manieren om de ontgassing in een vacuümsysteem zo laag mogelijk te krijgen.
 
 Uit de volgende materialen moet een keus worden gemaakt
voor een uitstook-baar vacuümsysteem ( uitstook-
temperatuur 170 °C): messing, roestvaststaal, perspex,
viton en teflon .
 
b) Welke van deze materialen zijn hiervoor niet bruikbaar ?

Motiveer uw antwoord.

c) Verklaar waarom de permeabiliteit voor de lichte gassen
groter is dan die voor de zwaardere gassen.

d) Noem drie pompsoorten die olievrij zijn. Geef tevens
aan in welk drukgebied deze toepasbaar zijn.

 
e) Op het tijdstip t0 begint men een vacuüm-systeem uit te

stoken. Wat is volgens de grafiek de maximale
ontgassing ?

 
f) Wat is de totale tijd dat er wordt uitgestookt ?
 
g) In het vacuümsysteem heerst een druk van  4x10-6 Pa. Als men bij gelijkblijvende ontgassing

de pompsnelheid een factor 2 vergroot, wat wordt dan de nieuwe evenwichtsdruk ?

h) Noem drie redenen waarom men helium als lekzoekgas gebruikt.

Examen Lagere Vacuümtechniek 1999
Vrijdag 23 april 1999, 13.30 - 16.00 uur

 



��

Vraagstuk LV-99-2 (21 punten)

Na langdurig waterdamp verpompt te hebben, blijkt de einddruk van de oliegesmeerde
draaischuifpomp niet beter te zijn dan 20 mbar.

a) Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Licht uw antwoord toe.
 
b) Hoe kan bij deze pomp de einddruk weer worden verlaagd tot de normale einddruk ?
 
c) Om welke redenen kan het nodig zijn om olie te verversen in een draaischuifpomp ?
 
d) Welke procedure adviseert u bij het:

 - aftappen en verversen van de olie en
 - de inbedrijfstelling van de draaischuifpomp ?

 
e) Wat verstaat u onder de waterdampverdraagzaamheid van een draaischuifpomp ?
 
f) Teken een draaischuifpomp in doorsnede. Teken daarin de gasballast-opening en geef de

stand aan van de schuiven bij het gebruik van gasballast.
 
g) Geef  tevens in bovenstaande tekening de draairichting aan van de pomp.
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Vraagstuk LV-99-3 (34 punten)

In dit vraagstuk worden twee vacuümsystemen A en B respectievelijk uitgerust met een kryopomp
(systeem A) en een diffusiepomp (systeem B) qua werking en kwaliteit met elkaar vergeleken.

        fig.A                     fig. B

Verdere gegevens:

1) pompsnelheid kryopomp 3000 l/s
2) pompsnelheid diffusiepomp 3000 l/s
3) geleidingsvermogen hoogvacuümkleppen 4000 l/s
4) geleidingsvermogen watergekoelde baffle 3000 l/s

Beide systemen zijn handbediend.

a) Waarom is in systeem B een watergekoeld baffle geplaatst en bij systeem A  niet ?

b) Van welk systeem is de effectieve pompsnelheid het grootst ? Motiveer uw antwoord.

c) Omschrijf in het kort de startprocedure vanaf 1 atm. van systeem A.

d) Terwijl systeem  B in vol bedrijf is, valt de netspanning weg. Welke handeling(en) zou u
verrichten om schade te verkomen ?

e) Wat is de functie van de olie in de:
- diffusiepomp
- voorvacuümpomp ?

f) Welke temperatuur bereikt de eerste trap van de kryopomp ?
vervolg op pagina 4
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g) Welke gassen worden hoofdzakelijk door de eerste trap verpompt en hoe heet deze
pompwerking ?

h) Welke gassen worden hoofdzakelijk door de tweede trap verpompt ?
 
i) Welke gassen worden in principe slecht verpompt en hoe heeft men dit probleem opgelost ?

j) Noem twee voordelen van zowel de kryopomp als de diffusiepomp.

k) Noem twee nadelen van zowel de kryopomp als de diffusiepomp.
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Vraagstuk LV-99-4 (21 punten)

Men wil de druk meten in de volgende gebieden:

1000 mbar -10 mbar
1.101  mbar -1.10-3  mbar
1.10-3 mbar -1.10-5  mbar
1.10-5 mbar -1.10-8  mbar
1.10-7 mbar -1.10-11 mbar

a) Noem in ieder gebied een drukmeter en geef het drukgebied aan waarin deze drukmeter is te
gebruiken.

Een drukmeter is uitgerust met een logaritmische schaalverdeling, zoals op het uitwerkingspapier
is aangegeven. De schaalverdeling is af te lezen in mbar; de bovengrens is 1.10-2 mbar en de
ondergrens is 1.10-8 mbar.

b) Geef in deze schaalverdeling duidelijk aan waar de wijzer staat bij een drukaanwijzing van:

A) 100 Pa
B) 2.10-2 Pa
C) 0.5.10-5 mbar
D) 2.10-5 Pa
E) 8.10-8 mbar

c) De gebruikte drukmeter is van het type Penningmanometer. Is de aanwijzing van deze
drukmeter gassoortafhankelijk? Motiveer uw antwoord.

e) Teken een Penningmanometer en geef aan waar de elektronen en de ionen heen gaan.

f) Waarom maakt men bij een Penningmanometer gebruik van een magneet ?

g) Als deze magneet wordt weggelaten, wijst de manometer dan een te hoge of een te lage druk
aan.

h) Noem een voordeel en nadeel van een Penningmanometer t.o.v. een B&A
ionisatiemanometer.
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Antwoord op vraagstuk 4b.

A) 100 Pa
B) 2.10-2 Pa
C) 0.5.10-5 mbar
D) 2.10-5 Pa
E) 8.10-8 mbar

Deze pagina inleveren samen met de rest van uw op oplossingen (vergeet uw naam niet).
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Antwoorden LV-99-1.

a) Vacuümsysteem goed schoonmaken en uitstoken.
b) Messing, i.v.m. dampdruk van zink. Perspex is bij genoemde temperatuur niet vormvast.
c) Lichte gassen zijn kleiner van afmeting.
d) Membraanpomp: 1000 - 10 mbar,
 klauwenpomp: 1000 - 10-2 mbar,
 volmagnetische turbomoleculairpomp: 10-1 - 10-10 mbar,
 GIP: 10-3 - 10-12 mbar,
 TSP: 10-3 - 10-12 mbar,
 sorptiepomp: 1000 - 10-2 mbar,
 kryopomp: 10-2 - 10-12 mbar.
 Fout gerekend wordt: Rootspomp, vetgesmeerde turbomoleculairpomp, hybride lagering bij

turbomoleculairpomp.
e) 5.10-4 Pa.m3/s.
f) 15 h.
g) 2.10-6 Pa.
h) Helium is bijna niet aanwezig in de lucht,

het is een licht gas,
het is een snel gas,
het is een edelgas,
het is niet giftig,
het is makkelijk verkrijgbaar,
met een massaspectrometer eenvoudig te meten, geen storende massa’s in het
massaspectrum.

Antwoorden LV-99-2.
a) Er zit water in de pomp, de einddruk wordt door de dampdruk van water bepaald.

b) Olie verversen en/of een tijd lang met gesloten inlaat en geopend gasballastventiel pompen.
c) Olie kan vervuild zijn door water, oplosmiddelen, procesgassen. Olie kan verouderd zijn.
d) -Zorg voor een bedrijfswarme pomp en tap dan pas de olie af. Vul de pomp met een beetje

olie en laat deze even draaien. Tap deze olie af en vul daarna de pomp met de
voorgeschreven hoeveelheid olie.
-Let op de draairichting van de pomp, laat de pomp warmdraaien met gesloten inlaat en
geopend gasballast.

e) De waterdampverdraagzaamheid van een pomp is de hoogste druk waarbij de pomp met
geopend gasballast en bij bedrijfstemperatuur nog 100% waterdamp kan verpompen zonder
condensatie.

f) Zie cursusboek.
g) Zie cursusboek.
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Antwoorden LV-99-3.

a) Systeem B heeft een diffusiepomp en het baffle dient voor het tegengaan van
oliedampterugstroming. Systeem A heeft een kryopomp en deze werkt olievrij.

b) Systeem A met de kryopomp heeft de grootste pompsnelheid, bij de diffusiepomp reduceert
het baffle de pompsnelheid tot de helft.

c) Zie cursusboek.
d) V1 en V2 dicht, alle schakelaars (hoofdschakelaar) uit.
e) De olie in de diffusiepomp dient voor de vorming van het dampscherm, de olie werkt als het

pompmedium.
 Voorvacuümpomp: Smering, afdichting, opvullen van de dode ruimte, warmteafvoer,

tegengaan van corrosie.
f) 80 - 50 K.
g) Kryocondensatie van waterdamp en kooldioxide.
h) Kryocondensatie van stikstof, zuurstof, argon enz.
i) Slecht verpompt via kryocondensatie worden waterstof, helium en neon, deze worden

verpompt door kryosorptie aan actieve kool op de binnenkant van de platen op de tweede
trap.

j) Voordelen diffusiepomp: goedkoop, geen bewegende delen, trilt niet, robuust, grote keuze in
pompsnelheid, weinig onderhoud.

 Voordelen kryopomp: olievrij vacuüm, grote pompsnelheid voor waterdamp, gemakkelijk
bedienbaar, bij luchtinbreuk gaat niets kapot, in elke stand te monteren, voorvacuümpomp
alleen nodig om voor te evacueren.

k) Nadelen diffusiepomp: geen olievrij vacuüm, gecompliceerde handbediening, baffle
noodzakelijk, luchtinbreuk is zeer nadelig, alleen verticaal te monteren, voorvacuümpomp
constant nodig.
Nadelen kryopomp: trilt met 2 Hz, regenereren noodzakelijk, lange eerste starttijd, geringe
opslagcapaciteit voor waterstof, hoge aanschafprijs.



		

Antwoorden LV-99-4.
a) 1000 mbar -10 mbar: Bourdonmanometer: 1000 - 10 mbar,

condensatormembraanmanometer: 4 decades
piëzomanometer: 1000 - 1 mbar
mech. membraanmanometer: 1000 - 1 mbar
convectiemanometer: 1000 - 10-3 mbar

1.101  mbar -1.10-3  mbar: condensatormembraanmanometer: 4 decades
warmtegeleidingsmanometer: 100 - 10-3 mbar

1.10-3 mbar -1.10-5  mbar: hogedruk ionisatiemanometer: 1 - 10-5 mbar
wrijvingsmanometer: 1 - 10-7 mbar
Penningmanometer: 10-2 - 10-9 mbar
B&A ionisatiemanometer: 10-2 - 10-10 mbar

1.10-5 mbar -1.10-8  mbar: Penningmanometer: 10-2 - 10-9 mbar
B&A ionisatiemanometer: 10-2 - 10-10 mbar

1.10-7 mbar-1.10-11 mbar: B&A ionisatiemanometer met modulatie-
elektrode: 10-2 - 10-11 mbar
extractor ionisatiemanometer: 10-3 - 10-12 mbar

b)

A) 100 Pa; B) 2.10-2 Pa; C) 0.5.10-5 mbar; D) 2.10-5 Pa; E) 8.10-8 mbar

c) De Penningmanometer is gassoortafhankelijk, omdat de ionisatiewaarschijnlijkheid per gas
varieert.

d) Voor tekening zie cursusboek, elektronen gaan naar de anode, ionen gaan naar de kathode.
e) Door het magneetveld leggen de elektronen een langere weg af, waardoor de opbrengst aan

ionen ook hoger is.
f) Als de magneet wordt weggelaten, wijst de Penningmanometer een te lage druk aan.
g) Voordeel Penningmanometer: geen hete kathode, geen röntgeneffect, robuust
h) Nadeel Penningmanometer: niet “nude” te verkrijgen, niet nauwkeurig, magneetveld.
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