
 1

        

NEVAC examen Middelbare Vacuümtechniek 
Woensdag 7 april 2004, 14:00-16:30 uur 

 
 
 

                                                                                                                             
 

Dit examen bestaat uit 4 vraagstukken en 4 pagina’s  
 
 
Vraagstuk 1 (MV-04-1) (15 punten) 

 
Afdichtings- en constructiematerialen 

 
a) Om welke reden wordt het metaal indium in de vacuümtechniek toegepast als afdich-

tingsmateriaal? 

b) Waarom is indium niet toepasbaar in een systeem dat uitstookbaar moet zijn tot 200 °C?  

c) Noem tenminste drie metalen die als afdichtingsmateriaal kunnen worden toegepast in een 
systeem dat uitstookbaar moet zijn tot 350 °C. Geef van elk van deze metalen speci-fieke 
nadelen bij deze toepassing.  

d) Welke van de volgende constructiematerialen horen niet thuis in een vacuümsysteem dat 
tot 200 °C uitstookbaar moet zijn? 

 messing roestvast staal koper aluminiumoxide 
 grafiet boronnitride teflon pyrexglas 
 perspex araldit 
   

e) Welke van de resterende materialen gebruikt men bij voorkeur niet wanneer met een 
dergelijk (tot 350 °C  uitstookbaar) systeem ook nog agressieve dan wel corrosieve gassen 
moeten worden verpompt? 

 



 2

Vraagstuk 2 (MV-04-2) (30 punten)  
 

Een proceskamer, bedoeld voor het reproduceerbaar uitvoeren van een vast depositieproces, 
heeft een inhoud van 0,1 m3. Uw opdracht is om een functioneel pompen drukmeetsysteem te 
ontwerpen met een minimum aan componenten dat voldoet aan de volgende eisen: 

 
1. Er moet in de proceskamer routinematig een olievrij vacuüm van ca. 10-3 Pa kunnen 

worden gerealiseerd na ca. 1 uur pompen vanaf 1 atmosfeer. 
 

2. Daarna moet tijdens het proces een argon-instroom naar de proceskamer worden 
gehandhaafd zodanig dat in de proceskamer een argondruk van 10 Pa heerst. Deze dient 
nauwkeurig te worden ingesteld. 

 
3. De proceskamer moet periodiek (ca. 10 x per dag) belucht en weer afgepompt kunnen 

worden. 
 

U bent vrij in de keuze van  pompen, drukmeters en andere materialen. 

a) Schets een ontwerpschema van de opstelling en geef hierin duidelijk aan waar welke pom-
pen en drukmeters geplaatst moeten worden.  

b) Maak een stuklijst van de belangrijkste onderdelen (pompen, drukmeters, kleppen, 
afsluiters, inlaatventielen, etc.) en beargumenteer hun keuze.  

De proceskamer heeft inclusief de in de kamer geplaatste onderdelen/instrumenten een totaal 
binnenoppervlak van (ongeveer) 10000 cm2. Na 1 uur pompen bedraagt de ontgassing van dit 
oppervlak ca. 10-5 Pa.m3/s.m2. 

c) Welke pompsnelheid kiest u voor de pomp die u hebt gemonteerd aan de proceskamer? 
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Vraagstuk 3 (MV-04-3) (30 punten) 
 

Via een buis met een lengte van 10 cm en een diameter van 
0,8 cm is een klein vat verbonden met een grote vacuümketel 
(zie fig.). Het totale vacuümsysteem is uitgestookt. Een 
turbomoleculairpomp met een pompsnelheid van 200 l/s  
(0,2 m3/s) pompt aan de grote vacuümketel via een gat met 
een diameter van 8 cm. Via een inlekinventiel wordt er bij 
kamertemperatuur stikstofgas in het kleine vat ingelaten tot 
een druk van 2x10-3 Pa. 

Het moleculaire geleidingsvermogen van een opening met 
diameter d wordt gegeven door (voor lucht bij 300 K) 

 
292dC =  m3/s 

 
Het moleculaire geleidingsvermogen van een lange buis met lengte L en diameter d wordt 
gegeven door (voor lucht bij 300 K) 

 

L
dC

3
123=   m3/s 

 
Een stroming in een buis met diameter d en druk p is moleculair indien p.d < 0,01 Pa m en 
viskeus indien p.d>0,6 Pa m. 

 
a) Bereken de effectieve pompsnelheid van de turbomoleculairpomp aan de grote va-

cuümketel. 
 

b) Bereken het geleidingsvermogen van de buis tussen het kleine vat en de grote vacuümketel 
door deze voor te stellen als een serieschakeling van een rond gat met een diameter van 0,8 
cm en een lange buis met een diameter van 0,8 cm en een lengte van 10 cm.  

 
c) Bereken de druk in de grote vacuümketel. 
 
d) Toon aan dat de stroming door de dunne buis moleculair is. 
 
e) Bereken de gasstroom (Pa m3/s) door de dunne buis. 
 
f) Vervolgens wordt het inlekventiel verder opengedraaid. Tot welke waarde moet de druk in 

het kleine vat stijgen opdat de stroming door de nauwe buis viskeus wordt? 
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Vraagstuk 4 (MV-04-4) (25 punten) 
 
Een vacuümkamer  heeft een  totaal  volume van  0,1 m3.   Het systeem  is uitgerust  met een 
kryopomp. Gedurende 14 dagen wordt er 0,1 Pam3/s argon ingelaten.  
 
a) Omschrijf kort het principe volgens welke de meeste gassen in een kryopomp worden 
verpompt. 

 
Het 10 K koelvlak in een kryopomp is omgeven door een 80 K scherm met baffle.  
 
b) Het 80 K scherm heeft twee functies. Welke zijn dit? 

c) Sommige gassen worden bij 10 K niet of slecht verpompt. Welke zijn die gassen en wat is 
de reden van hun mindere pompwerking? 

d) Welke voorziening is op de 10 K trap aangebracht om waterstof te verpompen. Waarop 
berust die pompwerking? 

 
De systeemdruk, tijdens het argon inlaten, is 1.10-1 Pa. 
 
e) Hoe groot is de pompsnelheid aan het systeem? 

 
Het geleidingsvermogen van het 80 K scherm is gelijk aan de pompsnelheid van het 10 K 
koelvlak. 
 
f) Reken uit hoe groot, in cm2, het pompend 10 K koelvlak (ongeveer) is. 
 

g) Tot welke waarde loopt de druk in het systeem op als de kryopomp na 14 dagen continu 
bedrijf uitvalt en op kamertemperatuur komt? 

 
h) Wat moet men doen om een dergelijke situatie tegen te gaan? 

 
 

 



        

Uitwerking examen Middelbare Vacuümtechniek 2004                                                         
 
Vraagstuk 1 (MV-04-1) (15 punten): 

 
a) Lage dampdruk, geringe permeabiliteit. 

b) Indium smelt bij 156 °C.  

c) Zilver en koper � oxidatie over de afdichting kan lekkage veroorzaken, aluminium � kans 
op koude las, goud � duur, fabricage van O-ringen vereist ervaring en handigheid. Zie ook 
BBVT, § 9.2.2. 

d) Messing, perspex, araldit. Zie ook BBVT, §10.10 en 10.13. 

e) Koper, pyrexglas (fluor!) en teflon (fluor!). Zie ook BBVT, 4.11.5, pag. 358. 
 
Vraagstuk 2 (MV-04-2) (30 punten): 

 
a) Schema bestaande uit MDP met membraanpomp als voorpomp. Penning aan proceskamer, 

Pirani boven membraanpomp, condensator membraanmanometer, inlaatventiel (of: mass 
flow controller) en beluchtingsventiel aan proceskamer. Bij keuze voor een bypass: 
schuifafsluiter boven MDP, bypass van membraanpomp naar proceskamer,  afsluiters in 
bypass en tussen MDP en membraanpomp.  

b) MDP, werkgebied 10-10-4  Pa, dus zowel bruikbaar voor evacueren tot 10-3 Pa als tijdens 
argoninlaat tot 10 Pa. Benodigde voordruk < 1000 Pa. 
Membraanpomp, werkgebied viertrapspomp 105-1000 Pa, dus bruikbaar als voorpomp 
voor MDP. 
Piranimanometer bruikbaar tot ca. 10-1 Pa. Dus bruikbaar als voordrukmeter tussen MDP 
en membraanpomp. Als drukmeter in proceskamer tijdens argoninlaat wordt een 
condensator membraanbarometer toegepast.  
Penningmanometer voor drukmeting in proceskamer zonder argoninlaat. Robuust druk-
meetsysteem. B&A ook bruikbaar, maar relatief duur en kwetsbaar. 
Schuifafsluiter tussen MDP en proceskamer, om zo de weerstand tussen MDP en 
proceskamer minimaal te houden. 
Beluchtingsventiel (grof) en gasinlaatventiel (fijn) voor argoninlaat. 

c) 10000 cm2 = 1 m2 → ontgassing van proceskamer na 1 uur Q =10-5 Pa.m3/s. Q = p.S → 
vereiste pompsnelheid MDP: S = Q/p = 10-5/10-3 = 10-2 m3/s = 10 l/s. 

 
Vraagstuk 3 (MV-04-3) (30 punten): 

 
a) C=92.(0,08)2=0,5888 m3/s,  1/Seff=1/(0,2) +1/(0,5888), dus Seff=0,1493 m3/s. 
 
b) 1/Ceff=L/(123.d3) +1/(92.d2), Ceff= 5,69.10-4 m3/s. 
 
c) (2.10-3 �p)Ceff=p.Seff, dus p=7,6.10-6 Pa. 
 
d) p.d=2.10-3 x 0,008=1,6.10-5 <0,01 stroming dus moleculair. 
 



e) Q= Ceff.∆p= 5,69.10-4 (2.10-3-7,6.10-6)= 1,095 .10-6 Pa m3/s. 
 
f) p.d>0,6 Pa m,  p>75 Pa.  
 

 
Vraagstuk 4 (MV-04-4) (25 punten): 

 
a, b, c, d) Zie BBVT 

 
e)  Seff = Q / p = 1.10-1/1.10-1 = 1 m3.s-1. 
 
f)  1/Seff = 1/C80K +1/S10K met C80K = S10K = x 

1/Seff = 1/x +1/x =2/x 
Seff = x/2 dus x = 2 * Seff =2 * 1 = 2 m3.s-1 
Dus C80K = S10K = 2 m3.s-1 
Vuistregel (moleculaire stroming): S = 10 l/s-1.cm-2 . Dit geeft met S10K = 2 m3.s-1 = 2000 
l.s-1 een oppervlak van 2000 / 10 = 200 cm2. 

 
g) In 14 dagen wordt verpompt: 14x24x3600x10-1 = 1,2x105 Pam3. 
 Bij temperatuurstijging van de kryopomp naar kamertemperatuur komt deze gas-

hoeveelheid vrij in 10-1 m3. Hierdoor zou de druk zonder verdere voorziening stijgen naar: 
1,2x105/10-1 = 1,2x106 Pa ~12 atmosfeer !! 

 
h) Overdrukventiel op kryopomp monteren.  
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