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EDERLANDSE ACUÜMVERENIGINGN

COMMISSIE OPLEIDINGEN

NEVAC examen Middelbare Vacuümtechniek

Vrijdag 6 april 2001        13.30 – 16.00 uur

Vraagstuk 1 (MV- 2001-1) 15 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
Titaansublimatie
Geringe compressie
voor waterstof H2

Kookvat
Verstuiving
Geringe pompsnelheid
voor edelgassen
Compressie en
expansie van He
Koolwaterstofvrij
Hoge pompsnelheid
voor waterdamp
Gastransportpomp
Gasopslagpomp



2

Vraagstuk 2 (MV-2001-2) 30 punten

Hierboven is schematisch een vacuümsysteem weergegeven, bestaande uit een vacuümkamer, waaraan
een inlaatventiel V is gemonteerd. De druk in de kamer wordt gemeten met een B&A
ionisatiemanometer. Het geheel wordt gepompt met een pompcombinatie bestaande uit een
turbomoleculairpomp (TMP) en een tweetraps voorvacuümpomp.

Gegevens:
De effectieve pompsnelheid van de TMP aan de vacuümkamer is 0,1 m3·s-1 en is
gassoortonafhankelijk.
De pompsnelheid van de voorpomp is  2.10-3 m3·s-1 ( 7,2 m3·hr-1 ).
De correctiefactor van de B&A voor helium is 7.

Men wil met deze opstelling de compressieverhouding K van de TMP meten voor helium.
Men laat daartoe via V helium in, tot de aanwijzing van de B&A  5.10-4 Pa is.
Ten opzichte hiervan mag de achtergronddruk worden verwaarloosd.

Vragen:

a) Hoe hoog is de werkelijke druk in de vacuümkamer?

b) Hoeveel helium ( Pa·m3·s-1 ) wordt via V ingelaten?

c) Hoe hoog wordt de partiële druk van helium (pv v)in de voorvacuümleiding tussen de TMP en
de voorvacuümpomp?

De druk in de voorvacuümleiding wordt gemeten met een gassoortonafhankelijke drukmeter.

d) Welk type drukmeter zou u hiervoor gebruiken?

Het ligt voor de hand om de verhouding van de partiële drukken van helium ter weerszijden van de
TMP te beschouwen als de compressieverhouding van de TMP voor helium.

     V       B&A

pv v
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e) Bereken deze verhouding.

In de fabrieksspecificatie staat voor de maximale waarde van de compressieverhouding van de TMP
voor helium 10 4 opgegeven. Blijkbaar is bovenstaande omschrijving onjuist.

f)      Geef een correcte definitie van het begrip compressieverhouding.

g) Beschrijf waar u het naaldventiel zou plaatsen om de meting van de compressieverhouding
correct uit te kunnen voeren en beschrijf kort de meetprocedure.
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Vraagstuk 3 (MV-2001-3) 25 punten

In onderstaande grafiek zijn de belangrijkste pieken weergegeven van het restgas in een lek
vacuümsysteem.
De totaaldruk is op dat moment 1.10-4 Pa.
Het is de bedoeling om met dit systeem een druk te realiseren die zeker een factor 100 lager ligt.

Vragen:

a)        Uit welke componenten bestaat het restgas?

Er is in de figuur een piek weggelaten, die direct gekoppeld is aan één van de massapieken in het
getekende spectrum.

b) Welke piek is niet getekend? Geef een korte toelichting bij het antwoord.

c) Beschrijf de essentie van wat u gaat doen om het lek op te sporen, met gebruikmaking van de
restgasanalysator.

Het lek wordt gevonden en kan worden gedicht.

d) Welke pieken zijn nu uit het spectrum verdwenen?

e) Hoe groot is ongeveer de druk, nadat het lek is gedicht?
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f) Welke actie gaat u vervolgens ondernemen om de druk op het gewenste niveau
       van 1.10-6 Pa te krijgen?

Het betreft een systeem dat door een turbomoleculair-pomp wordt gepompt.

g) Uit welk gas zal het restgas bij de einddruk hoofdzakelijk bestaan?

Het massagebied rond massa 28 is vergroot weergegeven in onderstaande grafiek, vanaf massa 27 tot
massa 33.

h) Welke waarde berekent u voor de resolutie (het oplossend vermogen)  bij massa 28, op
10% van de piekhoogte?
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Vraagstuk 4 (MV-2001-4) 30 punten

mass-flow-controller          M                              V

                          argon

                                                                                              pompsysteem  S = 0,5 m3·s-1

      vloeibare stikstof

Gegeven:
Zie ook bovenstaande schets: In de proceskamer laat men argon binnen door middel van een mass-
flow-controller M. M is aan de proceskamer verbonden via een leiding, waarin een regelventiel V is
opgenomen.
De gasflow wordt uitgedrukt in zogenaamde sccm’s. Dat wil zeggen: standaard kubieke centimeters
per minuut. “Standaard”  betekent: een druk van 1 atmosfeer en een temperatuur van 20°C. Dit is te
vergelijken met de in de stromingsleer gebruikelijke eenheid: Pascal kubieke meter per seconde; druk
maal volume per tijdseenheid.
De mass-flow-controller M wordt ingesteld op 30 sccm.
V wordt zo ingesteld, dat de druk in de leiding tussen M en V  gelijk is aan 1.105 Pa.

Vragen:

a) Reken 30 sccm om naar Pa·m3·s-1 .

De effectieve pompsnelheid aan de proceskamer is 0,5 m3·s-1 .

b)   Bereken de argon-druk in de proceskamer.

Men constateert dat er te veel waterdamp aanwezig is in de proceskamer en heeft verdenkingen tegen
de kwaliteit van de ingelaten argon. Het U-vormige deel van de leiding tussen M en V wordt gekoeld
met vloeibare stikstof met de bedoeling de mogelijk aanwezige waterdamp in te vriezen. De
temperatuur van vloeibare stikstof is 77 K.

c) Hoe hoog is de dampdruk van argon bij de temperatuur van vloeibare stikstof (zie grafiek op
de volgende pagina).

Ter plekke van V stelt zich een druk in, die gelijk is aan de dampdruk van argon, bij de temperatuur
van vloeibare stikstof.
De mass-flow-controller blijft 30 sccm’s argon leveren. De stand van V blijft ongewijzigd.

d) Laat zien dat door V nu nog slechts 12 sccm argon stroomt.

 proceskamer
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Het smeltpunt van argon is 83,8 K.

e)   Wat is de aggregatietoestand van argon bij de temperatuur van vloeibare stikstof?

Het waterdampgehalte in het procesgas neemt af.
De metingen vergen 2 uur.

f)   Hoeveel argon, uitgedrukt in Pa·m3, is er in die 2 uur achtergebleven in de U-buis?

Aan het eind van de metingen worden M en V aan weerszijden van de U-buis gesloten en daarna
wordt de vloeibare stikstof verwijderd.
Het volume van de leiding tussen M en V is 1,5 liter.

g) Hoe hoog wordt de druk in de leiding, wanneer de temperatuur weer 20°C is geworden?

Het juiste antwoord op vraag g) blijkt meer dan 1 atmosfeer te zijn.

h) Welke aanpassing zou u aan de apparatuur aanbrengen, opdat deze meting veilig
      kan worden uitgevoerd?

-  einde  -
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!!!!!!!!!!!!!  uitwerking  !!!!!!!!!!!

MV-2001- 1

Turbomole-
culairpomp

Titaansubli-
matiepomp

Diffusie-
pomp

Getterionen-
pomp

Kryopomp

Rotatiepomp x
Voorvacuüm-
bestendigheid

x
Kryosorptie x
Titaankathode x
Watergekoelde
Baffle

x
Titaansublimatie 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

MV-2001-2

a) 7 * 5.10-4 = 3,5.10-3 Pa

b) Q = p * S = 3,5.10-3 Pa * 0,1 m3·s-1 = 3,5.10-4  Pa·m3·s-1

c) pvv = Q / Seff = 3,5.10-4 / 2.10-3 = 1,75.10-1 Pa.

d) Een condensatormembraanmanometer

e) K zou zijn : 1,75.10-1 / 3,5.10-3 = 50

f) de definitie is correct, wanneer wordt toegevoegd dat de meting dient te geschieden bij
een netto pompsnelheid van de turbomoleculairpomp gelijk nul.

g) In voorvacuümleiding een inlaatventiel opnemen.
Helium inlaten aan de voorvacuumzijde, totdat een duidelijke toename van de druk is waar te
nemen.
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Deel de toename van pvv door de gecorrigeerde aflezing van de B&A (vermenigvuldigen met
7).
Voor de kleinste waarde van pvv  is deze verhouding maximaal:
dit is de compressieverhouding.

MV-2001-3

a)  32, zuurstof, O2
+,   28, stikstof, N2

+,  (beide vanwege het luchtlek, in verhouding ongeveer 1
op 4)  18, waterdamp, H2O+, 17 en 16, respectievelijk OH+ en O+

b) 14, N+  , dus gekraakt N2, dat vervolgens wordt geïoniseerd.

c) De massaspectrometer afstellen op helium (massa 4) en het systeem van boven naar beneden
besproeien met helium. Zodra helium door het lek naar binnen gaat, zal dit zichtbaar worden
in het spectrum.

d) De pieken die met het luchtlek te maken hebben verdwijnen: stikstof (28) en zuurstof (32).

e) De pieken ten gevolge van het lek zijn ongeveer even groot als de pieken ten gevolge
van desorptie. Dat betekent, dat na het dichten van het lek de druk ongeveer halveert, tot
5.10-5 Pa..

f) Om de desorptie te verminderen zal het systeem moeten worden uitgestookt.

g)       Uit waterstof, H2.

h) globaal: R = M / ∆M =>
 (massa * aantal schaaldelen voor 1 a.m.e. / breedte in schaaldelen op 10% van de hoogte)

=> 28*5/4 = 35

MV-2001-04

a)  30 cm3 van 1 atmosfeer per minuut:
= 30 / 60 cm3 van 1 atmosfeer per seconde
= 0,5.10-6 m3 van 105 Pa per seconde
= 0,05 Pa·m3·s-1

b)  p = Q / S  = 0,05 / 0,5 = 0,1 Pa.

c) ca 40.000 Pa.

d) p was 100.000 Pa , wordt 40.000 Pa;   40 % stroomt door
Dit is 40% van 30 sccm is 12 sccm.  60 % blijft achter in de U-buis.

e) De temperatuur van het achtergebleven argon ligt lager dan het smeltpunt.
Argon is dus in vaste toestand aanwezig.

f) De  argon-flow was 0,05 Pa·m3·s-1

Er blijft 60% = 0,03 Pa·m3·s-1 achter.
Dit is in 2 uur   2 * 3600 * 0,03 = 216 Pa·m3.

g) De begindruk was 40.000 Pa.
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De druktoename is 216 Pa·m3 / 1,5.10-3 m3 = 144.000 Pa
De einddruk is dus 184.000 Pa

h) Door het aanbrengen van een overdrukventiel in de leiding tussen M en V, dat opent bij een
totaaldruk die iets groter is dan 1 atmosfeer.
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