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NEVAC examen Middelbare Vacuümtechniek 

 
Woensdag 10 mei 2000 13.30 – 16.00 uur 

 
 

Vraagstuk MV- 00-1                             25 punten 
 
a) Maak een schets van een Bayard-Alpert ionisatiemanometer. 
       Benoem de verschillende elektroden en beschrijf kort de werking. 
 
b) Is een Bayard-Alpert een druk- of een dichtheidsmeter? Licht uw antwoord toe. 
 
c) Welke factoren bepalen de grootte van de buisfactor? 
 
d) Doorgaans is een Bayard Alpert geijkt voor stikstof. Helium is veel moeilijker te ioniseren dan 

stikstof. Is de correctiefactor voor helium groter of kleiner dan 1? Beredeneer uw antwoord. 
 
We beschouwen een Bayard- Alpert met een rooster waarvan de totale draadlengte 100 cm is.  
De diameter van deze draad is 0,4 mm. In schone toestand werkt het oppervlak van het rooster als 
getterpomp en bedraagt de pompsnelheid voor stikstof ca 10 m3·s-1  per m2 oppervlak. 
 
e) Bereken de totale pompsnelheid van het roosteroppervlak in schone toestand. 
 
De meetbuis is van het gesloten type en is verbonden met een vacuümsysteem via een buisje.  
Het geleidingsvermogen van dit buisje is 1.10-2 m3·s-1. De druk in het systeem bedraagt 1.10-6 Pa en 
bestaat uit stikstof. 
 
f) Welke druk heerst er in de meetbuis als het rooster pas is uitgestookt?  
 
g) Bereken het pompvermogen Q (Pa·m3·s-1) van het rooster onder deze omstandigheden. 
 
Uiteraard is de beschouwde situatie geen evenwichtstoestand, aangezien het getterende 
roosteroppervlak verzadigd raakt met geadsorbeerd gas en er desorptie gaat optreden. We nemen aan 
dat na bedekking van het oppervlak met twee monolagen desorptie en adsorptie met elkaar in 
evenwicht zijn. Verder mag worden aangenomen dat de adsorptie op het rooster lineair verloopt in 
van de tijd. 
 
Gegeven:  Bij een stikstofdruk van 1.10-4 Pa vormt zich als gevolg van adsorptie ongeveer 1 
monolaag per seconde. 
 
h) Na hoeveel tijd wordt onder deze aannames de evenwichtssituatie bereikt bij de druk die bij f) 

werd berekend? 
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Vraagstuk MV-00-2                                25 punten 
 
In spiegels voor Röntgenstraling worden afwisselend koolstof- en wolfraamlagen in sandwichvorm 
aangebracht op een ondergrond (substraat). De koolstoflagen worden aangebracht door het substraat 
te beschieten met koolstofionen. (M=12) 
In onderstaande figuur is een opstelling, waarin deze lagen worden aangebracht, schematisch 
weergegeven. 
 
                    
                                            C1 = 1.10-2  m3·s-1              C2 = 1.10-3 m3·s-1    
 
                        
               V 
 
          C2H4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SA = 1,0 m3·s-1                      SB = 1.10-1 m3·s-1 
 
 

Het substraat bevindt zich in de ruimte A; in ruimte C bevindt zich de ionenbron. Deze bron wordt 
via een automatisch inlekventiel gevuld met C2H4 op een werkdruk van pC = 1,5.10-2 Pa. Om hierbij 
de druk in ruimte A voldoende laag te houden is tussen A en C een ruimte B geplaatst, waaraan 
wordt gepompt. De drukken in A en B worden volledig bepaald door de C2H4 inlaat in C.  
De pompsnelheden en moleculaire geleidingsvermogens van de verbindingsbuizen zijn aangegeven 
in bovenstaande figuur. De geleidingsvermogens gelden voor stikstof. 
 
a) Wat kunt u zeggen over de geleidingsvermogens C1  en C2  voor C2H4 ? 
 
Tijdens werkomstandigheden geldt dat  pC >> pB >> pA. 
 
b) Bereken de druk pB die tijdens werkomstandigheden in B heerst. 
 
c) Bereken de druk pA die tijdens werkomstandigheden in A heerst. 
 
d) Bereken de hoeveelheid (Pa·m3·s-1 ) C2H4 die via het inlekventiel moet worden toegevoerd om de 

onder b) en c) bepaalde werkdrukken te realiseren. 
 
De mate van verontreiniging van de koolstoflagen wordt bepaald door de achtergronddruk in A. 
Gegeven is dat bij een druk van 1.10-4 Pa  1 monolaag  per seconde  wordt ingebouwd.  
Men wil koolstoflagen maken met ten hoogste 1% verontreiniging. 
 
e)   Met hoeveel monolagen per seconde moet de koolstof worden aangebracht bij de heersende druk 
pA? 
 

A     
         substraat 

pA 

    B 
 
 
 
 
pB 

C 

pC 
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Vraagstuk MV-00-3            20 punten Na afloop inleveren !!    Naam:  

 
Hieronder staat een aantal uitspraken, die waar of onwaar kunnen zijn. 
 
Maak bij elke uitspraak: 
- het cirkeltje in de JA-kolom donker, als u deze uitspraak juist (=JA) vindt 
- het cirkeltje in de NEE-kolom donker, als u deze uitspraak onjuist (=NEE) vindt 
- het cirkeltje in de ?-kolom donker, als u niet zeker weet of de uitspraak waar of onwaar is. 
NB: Een fout antwoord heeft een effect van –1,4 punt op de score. Geen antwoord is een fout 
antwoord. 
        Een “?” heeft een effect van –0,7 punt op de score. 
 
UITSPRAAK: JA NEE ? 
Een opening in een dunne plaat heeft onder moleculaire condities een 
geleiding van ongeveer 1.10-3 m3·s-1 per cm2 oppervlak   

O O O 

De permeabiliteit van kwartsglas voor helium is lager dan van andere 
glassoorten. 

O O O 

Van alle kunststoffen bezit teflon de beste vacuümeigenschappen  O O O 
Diffusiepompoliën hebben goede smerende eigenschappen  O O O 
Het gedeeltelijk regenereren van een kryopomp is nodig om het teveel aan 
waterstof te verwijderen en vindt plaats bij een temperatuur van 100 °C  

O O O 

Een eenvoudige getter-ionen-pomp heeft geen magneet  O O O 
Van de hybride moleculairpomp is de voorvacuümbestendigheid een factor 
100 kleiner dan van de conventionele turbomoleculairpomp 

O O O 

De pompsnelheidscurve van een Rootspomp wordt in belangrijke mate 
bepaald door de pompsnelheidscurve van de gebruikte voorvacuümpomp  

O O O 

Met een viertraps klauwpomp is een einddruk van ca 10-4 Pa te realiseren  O O O 
Bij het verpompen van agressieve dampen met een draaischuifpomp geeft 
men gasballast met droge lucht. 

O O O 

De effectieve pompsnelheid van een lekzoeker met een pompsnelheid van 
10 l·s-1 die is aangesloten via een slang met een geleidingsvermogen van 20 
l·s-1 bedraagt 6,7 l·s-1   

O O O 

Onder Clausingfactor van een korte buis wordt verstaan de 
transmissiewaarschijnlijkheid van een molecuul door die buis  

O O O 

Onder het ijkspectrum van een bepaald gas verstaan we de verzameling 
pieken in het massaspectrum die behoort bij dit gas.   

O O O 

Om de pompsnelheid van een vacuümpomp te meten beneden 10-4 Pa wordt 
vaak gebruik gemaakt van een diafragma met een bekende diameter    

O O O 

Een hoofdstroomlekzoeker kan uitsluitend aan de hoogvacuümzijde van een 
vacuümopstelling worden aangesloten   

O O O 

Hoofd- en tegenstroomlekzoekers vertonen onder vergelijkbare 
omstandigheden responstijden in dezelfde orde van grootte   

O O O 

Teflon wordt toegepast als anti-kruip barriere   O O O 
Het beluchten van een turbomoleculairpomp geschiedt vanuit de 
voorvacuümruimte, zodat de schoepen aan de hoogvacuüm zijde niet te 
zwaar worden belast 

O O O 

Electronen in een Bayard & Alpert meetbuis worden geëmitteerd door het 
rooster 

O O O 

Onder een absolute drukmeter wordt een meter verstaan die de totale druk 
meet ( dus niet een drukverschil) 

O O O 
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MV-00-4              30 punten 
 
Een ruimtevaart simulatiekamer heeft een diameter van 1,5 m en een lengte van 2,5 m. Hierin 
worden experimenten gedaan, waarbij xenongas (M = 132) wordt ingelaten.  
De kamer wordt eerst leeggepompt met een pompsysteem bestaande uit een voorvacuümpomp, een 
Rootspomp en een turbomoleculairpomp. Daarna wordt de kamer afgesloten van dit pompsysteem.  
Er wordt verder gepompt met een kryopomp met een pompsnelheid van 10 m3 ·s-1 voor N2 en  
4,6 m3·s-1 voor xenon. Voor het verpompen van xenon staan verder 3 speciale kryopompen ter 
beschikking. Deze zijn ieder voorzien van een koelvlak van 45 x 45 cm2. De achterzijde van het 
koelvlak is in verband met de stralingsbelasting voorzien van superisolatie, zodat alleen de voorkant 
de pompende werking heeft.  
De pompsnelheid wordt berekend met S = 36,4·A·√(T/M) m3·s-1 , met A in m2. 
Er wordt gemeten met een ionisatiemanometer type B&A. De correctiefactor voor xenon is 0,4. 
Gedurende het experiment wordt 4 sccm (standaard kubieke centimeter (d.w.z. 1 atmosfeer en 20°C) 
per minuut) xenongas ingelaten, waarbij alle kryopompen in werking zijn.  
Het experiment wordt bij kamertemperatuur (20 °C) uitgevoerd. 
 
a)   Hoeveel xenongas wordt ingelaten, omgerekend naar Pa·m3·s? 
 
b)   Hoe groot is de totale pompsnelheid voor xenon? 
 
c)   Welke druk wordt tijdens het experiment bereikt? 
 
d)   Wat wijst de B&A aan? 
 
De temperatuur van de koelvlakken van de speciale kryopompen  is 30 K. De dampdruk van xenon 
bij 30 K is verwaarloosbaar ( << 1.10-10 Pa) 
 
e)   Verpompen de koelvlakken xenon door middel van kryosorptie of door kryocondensatie? 
 
Het experiment duurt 2 jaar, zonder onderbreking. 
 
f)   Hoeveel (Pa·m3) xenongas is voor dit experiment nodig? 
 
g) Als na het experiment alle kleppen worden gesloten en alle kryopompen opwarmen tot  
      kamertemperatuur, hoe hoog wordt dan de druk in de vacuümkamer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde 
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uitwerking 

MV-00-1   
 
a,b,c,d, zie boek 
 
e) S = A·10   m3·s-1 , als A in m2     =>   3,14·4.10-4·10·1 = 1,26.10-2 m3·s-1 
 
f) ∆p · C = pB&A · SB&A    => (1.10-6 - pB&A ) · 1.10-2

 = pB&A · 1,26.10-2  => pB&A = 4,4.10-7 Pa 
 
g)         Q = p·S  => 4,4.10-7 · 1,26.10-2 = 5,6.10-9 Pa·m3·s-1 
 
h) 1 monolaag in 10-4/ 4,4.10-7 = 227 seconden; twee monolagen in 454 seconden. 
 
MV-00-2  
 
a) Massa C2H4 en stikstof gelijk. Dus ook de geledingsvermogens. 
 
b) Pc · C2 = pB · C1 + pB · SB  

Pc · 1.10-3 = PB  ·1.10-2 + PB · 1.10-1 => PB = 1.10 – 3 ·PC / 1,1·10 -1 = 1,36.10-4 Pa 
 

c) PB · C1 = pA · SA  => PB · 1.10 -2 = PA · 1  => PA= 1,36.10-6 Pa 
 
d) Qinlek  = PC · C2 = 1,5.10-2 · 10-3 = 1,5.10-5 Pa·m3·s-1 
 
e) Bij een druk van 1.10 –4 Pa  1 monolaag per seconde inbouw van verontreiniging. 

Bij  een druk van 1,36.10-6 Pa  1,36.10-6 / 1.10-4 =1,36.10-2 monolaag per seconde 
verontreiniging. 
Bij 1 % verontreiniging van de koolstoflaag moet dus 100 maal zoveel koolstof worden 
toegevoerd:  
1,36 monolaag per seconde 
     

MV-00-3            20 punten Na afloop inleveren !!    Naam:  
 
Hieronder staat een aantal uitspraken, die waar of onwaar kunnen zijn. 
Maak bij elke uitspraak: 
- het cirkeltje in de JA-kolom donker, als u deze uitspraak juist (=JA) vindt 
- het cirkeltje in de NEE-kolom donker, als u deze uitspraak onjuist (=NEE) vindt 
- het cirkeltje in de ?-kolom donker, als u niet zeker weet of de uitspraak waar of onwaar is. 
NB: Een fout antwoord heeft een effect van –1,4 punt op de score. Geen antwoord is een fout 
antwoord. 
        Een “?” heeft een effect van –0,7 punt op de score. 
 
UITSPRAAK: JA NEE ? 
Een opening in een dunne plaat heeft onder moleculaire condities een 
geleiding van ongeveer 1.10-3 m3·s-1 per cm2 oppervlak  (N) 

O O O 

De permeabiliteit van kwartsglas voor helium is lager dan van andere 
glassoorten.(N) 

O O O 

Van alle kunststoffen bezit teflon de beste vacuümeigenschappen (J) O O O 
Diffusiepompoliën hebben goede smerende eigenschappen (N) O O O 
Het gedeeltelijk regenereren van een kryopomp is nodig om het teveel aan 
waterstof te verwijderen en vindt plaats bij een temperatuur van 100 °C (N) 

O O O 

Een eenvoudige getter-ionen-pomp heeft geen magneet (N) O O O 
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Van de hybride moleculairpomp is de voorvacuümbestendigheid een factor 
100 kleiner dan van de conventionele turbomoleculairpomp (N) 

O O O 

De pompsnelheidscurve van een Rootspomp wordt in belangrijke mate 
bepaald door de pompsnelheidscurve van de gebruikte voorvacuümpomp 
(J) 

O O O 

Met een viertraps klauwpomp is een einddruk van ca 10-4 Pa te realiseren 
(N) 

O O O 

Bij het verpompen van agressieve dampen met een draaischuifpomp geeft 
men gasballast met droge lucht.(N) 

O O O 

De effectieve pompsnelheid van een lekzoeker met een pompsnelheid van 
10 l·s-1 die is aangesloten via een slang met een geleidingsvermogen van 20 
l·s-1 bedraagt 6,7 l·s-1  (J) 

O O O 

Onder Clausingfactor van een korte buis wordt verstaan de 
transmissiewaarschijnlijkheid van een molecuul door die buis (J) 

O O O 

Onder het ijkspectrum van een bepaald gas verstaan we de verzameling 
pieken in het massaspectrum die behoort bij dit gas.  (J) 

O O O 

Om de pompsnelheid van een vacuümpomp te meten beneden 10-4 Pa wordt 
vaak gebruik gemaakt van een diafragma met een bekende diameter   (J) 

O O O 

Een hoofdstroomlekzoeker kan uitsluitend aan de hoogvacuümzijde van een 
vacuümopstelling worden aangesloten  (N) 

O O O 

Hoofd- en tegenstroomlekzoekers vertonen onder vergelijkbare 
omstandigheden responstijden in dezelfde orde van grootte  (J) 

O O O 

Teflon wordt toegepast als anti-kruip barriere  (J) O O O 
Het beluchten van een turbomoleculairpomp geschiedt vanuit de 
voorvacuümruimte, zodat de schoepen aan de hoogvacuüm zijde niet te 
zwaar worden belast  (N) 

O O O 

Electronen in een Bayard & Alpert meetbuis worden geëmitteerd door het 
rooster (N) 

O O O 

Onder een absolute drukmeter wordt een meter verstaan die de totale druk 
meet,( dus niet een drukverschil) (N) 

O O O 

 
MV-00-4  
 
a) 4 sccm = 4.105 · 10-6 / 60 = 6,6.10-3 Pa·m3·s-1 
 
b) Het pompend oppervlak van de 3 speciale kryopompen is 3 ·0,45 · 0,45 = 0,6075 m2.  
      De pompsnelheid is dan 36,4 · 0,6075 x √ 293/132 = 32,945 m3·s-1. 
      De pompsnelheid van de tweetraps kryopomp is  4,6 m3·s-1.   
      De totale pompsnelheid voor xenon is dus 37,545 m3·s-1. 
 
c)   p = Q/s = 6,6.10-3 / 37,545 = 1,75.10-4 Pa. 
 
d)   De aanwijzing van de ionisatiemanometer is 1,75.10-4 / 0,4 = 4,39.10-4 Pa. 
 
e)   Door kryocondensatie. 
 
f) In totaal is er voor het experiment nodig: 6,6.10-3 · 3600 · 24 · 365 · 2 = 416275 Pa·m3. 
 
g)   Het volume van de kamer is π·d2·l / 4 = π·1,52 · 2,5 / 4  = 4,41 m3 .Er is in totaal 416275 Pa·m3       

xenon gas ingelaten in 4,41 m3 , waardoor de druk stijgt tot 416275 / 4,41 = 94393 Pa. 
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