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NEVAC Examen Middelbare Vacuümtechniek 
Vrijdag 8 april 2005, 14:00-16:30 uur 

 
 

   Dit examen bestaat uit 4 vraagstukken en 6 pagina�s                      

 
Vraagstuk 1 (MV-05-1) (25 punten) 
 
Onder �vriesdrogen� wordt verstaan: Een methode om een natte substantie te drogen door het 
water tot ijs te bevriezen en vervolgens dit ijs via sublimatie te verwijderen. Sublimatie is de 
overgang van vast naar gas/damp. Vriesdrogen wordt veel toegepast bij de fabricage van 
medicijnen en in de voedingsmiddelenindustrie. 
Onderstaande figuur toont de schetsmatige opzet van een vriesdroog-installatie. Een vriesdroog-
inrichting bestaat in essentie uit een droogkamer waarin het te drogen preparaat wordt opgesteld, 
een condensor en een vacuümpomp (of pompcombinatie). De produkttemperatuur in de 
droogkamer wordt geregeld m.b.v. een combinatie van verwarming en koeling. Het koelsysteem 
verzorgt tevens de koeling van de condensor. De droogkamer is voorzien van een drukmeter. 
Tussen kamer en condensor is een afsluitklep opgenomen. Vriesdrogen vindt plaats bij een 
vacuüm van ca. 10 Pa (10-1 mbar). Meestal kan voor het bereiken van dit vacuüm worden 
volstaan met een tweetraps oliegesmeerde draaischuifpomp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Welke drukmeter zou u op de vriesdroogkamer monteren (toelichting)? 
 
b) Waarom is er tussen droogkamer en vacuümpomp een condensor opgenomen? 



 2

Aan het eind van een vriesdroogproces wordt de klep tussen kamer en condensor gesloten. De 
produkttemperatuur wordt constant op �10 °C gehouden. De dampdruk van ijs bij  �10 °C 
bedraagt 260 Pa.  
 
c) Stel dat bij het sluiten van de klep nog niet alle ijs uit het te drogen produkt is gesublimeerd 

en het produkt nog steeds ijs bevat. Schets in een grafiek het drukverloop als functie van de 
tijd en geef de begin- en einddruk aan. 

 
d) Stel het produkt is wel droog maar er is tijdens het droogproces een lek ontstaan in de kamer 

(bijv. een lekkende deurpakking), waardoor de druk niet lager komt dan 50 Pa. Hoe ziet het 
drukverloop als functie van de tijd er nu uit? Schets dit opnieuw in een grafiek en geef weer 
de begin- en einddruk aan. 

 
Na een aantal vriesdroog-batches blijkt de draaischuifpomp te zijn vervuild met water. 
 
e) Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? 
 
f) Hoe ziet de olie in de pomp er uit?  
 
g) Hoe is het water uit de olie te verwijderen zonder de olie te verversen? 
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Vraagstuk 2 (MV-05-2) (20 punten) 
 
Een hoogvacuümkamer wordt geëvacueerd m.b.v een pompcombinatie, bestaande uit een 
turbomoleculairpomp (TMP) en een draaischuifpomp.   
 
a) Maak een schets van het systeem. Geef daarin ook aan welke slang/pijpverbindingen u 

eventueel nodig acht. Welke drukmeters (type) plaatst u en waar?  
 
b) Moderne turbomoleculairpompen zijn standaard voorzien van een mogelijkheid tot 

beluchten. Op welke plaats komt de inlaatlucht via deze beluchtingsaansluiting de pomp 
binnen? Noem een voordeel van deze wijze van beluchten t.o.v. 1) beluchten vanaf de 
voorvacuümzijde, 2) beluchten vanaf de hoogvacuümzijde. 

 
c) Moet men een watergekoelde baffle gebruiken tussen de TMP en de hoogvacuüm-ruimte? Is 

een adsorptieval tussen TMP en voorvacuümpomp wenselijk? Motiveer uw antwoord. 
 
d) De hoogvacuümruimte wordt met atmosferische lucht belucht en opnieuw afgepompt. Nu 

blijkt dat de druk niet verder daalt dan tot ca. 10-5 Pa (er is geen lek). Wat is de oorzaak en 
wat is de geëigende maatregel om dit probleem op te lossen? 

 
e) Waardoor komt het dat bij een uitgestookt en met een TMP afgepompt vacuümsysteem het 

restgas in het hoogvacuüm doorgaans voornamelijk bestaat uit waterstof? 
 
De voorvacuümdruk bedraagt 1 Pa. Het gas in de voorvacuümruimte bestaat voor 99% uit 
stikstof en voor 1% uit waterstof.  De compressieverhoudingen van de TMP voor H2 en N2 zijn 
respectievelijk  KH2 = 103 en KN2 = 109. 
 
f) Waar komt de waterstof in het voorvacuüm vandaan? 
 
g) Bereken de waterstof- en stikstofdruk in de hoogvacuümruimte als gevolg van genoemde 

voordrukken. 
 
Voor ultrahoogvacuümtoepassingen wordt een TMP vaak gecombineerd met een titaan-
sublimatiepomp (TSP). 
 
h) Wat voor soort pomp is een TSP?  
 
i) Welke pompeigenschappen maken de TMP-TSP combinatie vacuümtechnisch gunstig?  



 4

Vraagstuk 3 (MV-05-3) (25 punten) 
 
Voor het opdampen van anti-reflectie lagen wordt een hoogvacuüm opdampinstallatie gebouwd, 
Op grond van de gekozen systeemcomponenten en de voorbehandeling verwacht men in de 
opdampkamer binnen een redelijke tijd en zonder uitstoken een druk  pK < 1.10-5 Pa te behalen. 
Het volume van de kamer is 200 liter. 
  
Het systeem wordt afgepompt met een pompcombinatie, bestaande uit een diffusiepomp 
inclusief hoogvacuümklep en watergekoelde baffle met een draaischuifpomp als voorpomp. De 
effectieve pompsnelheid aan de opdampkamer bedraagt 400 l/s en wordt gassoortonafhankelijk 
verondersteld. De voorvacuümbestendigheid van de diffusiepomp is 50 Pa. De voorpomp heeft 
een pompsnelheid van 24 m3/h. 
Op de kamer zijn o.a. een hoogvacuümdrukmeter van het type Bayard-Alpert (B&A) en een 
beluchtingsventiel gemonteerd. De B&A meetcel is geijkt voor lucht. 
 
Na het monteren van alle componenten wordt het systeem afgepompt en blijkt zich na 24 uur 
pompen een druk in te stellen van 5.10-4 Pa. 
 
a) Noem ten minste twee mogelijke oorzaken  waardoor de verwachte einddruk niet wordt 

bereikt. 
 
Men wil controleren of er sprake is van lekkage, door gebruik te maken van de 
gassoortafhankelijkheid van de B&A met helium als testgas. Met behulp van de correctiefactor 
van de B&A voor helium kan eenvoudig worden nagegaan of deze meetmethode gevoelig 
genoeg is om de grootte-orde van een eventueel lek te kunnen afschatten. Helaas is in ons geval  
deze correctiefactor onbekend. Wel staat een gekalibreerd helium ijklekventiel ter beschikking. 
De lekwaarde van het ijklek bedraagt QHe = 2.10-4 Pa.m3/s bij 20o C. Om de correctiefactor voor 
helium te bepalen, moet dit ijklek worden aangesloten op de opdampkamer. De enige 
aansluitmogelijkheid, zonder de opdampkamer te beluchten, is via het beluchtingsventiel. 
Hierdoor ontstaat tussen het beluchtingsventiel en het ijklekventiel een volume van 10 cc, dat 
gevuld is met atmosferische lucht. Men wil proberen om dit volume van 10 cc rechtstreeks via 
de diffusiepomp te evacueren, d.w.z. zónder gebruik te maken van de omloopleiding. Met het 
oog op eventuele problemen voor de diffusiepomp wordt, alvorens het beluchtingsventiel te 
openen, eerst de hoogvacuümklep boven de diffusiepomp gesloten. 
 
b) Bereken de druk die zich na het openen van het beluchtingsventiel in de opdampkamer 

instelt. 
 
c) Laat zien dat het openen van de hoogvacuümklep boven de diffusiepomp in deze situatie 

consequenties heeft voor de pompwerking van de diffusiepomp. 
 
d) Hoe handelt men in de praktijk om het probleem, dat in de voorgaande vraag ontstaat, 

tevoorkomen? (N.B. De omloopleiding niét gebruiken!) 
 
Nadat in de opdampkamer de druk weer is gedaald tot 5.10-4 Pa, opent men het ijklekventiel. 
 
e) Welke drukverandering in de opdampkamer zal dit opleveren? 
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f) De B&A-aanwijzing stijgt naar 5,7.10-4 Pa. Bereken de correctiefactor van de B&A voor 
helium. 

 
Het ijklek en het beluchtingsventiel worden weer gesloten. Hierdoor zakt de druk weer naar 
5.10-4 Pa. Vervolgens wordt de opdampkamer verpakt in een plastic zak, die volgespoten wordt 
met helium. Ingeval er een lek in de opdampkamer aanwezig mocht zijn, dan wordt nu de via dit 
lek binnentredende lucht vervangen door helium. 
 
g) Veronderstel dat de druk van 5.10-4 Pa volledig wordt veroorzaakt door lekkage. Bereken de 

verandering van de drukaanwijzing van de B&A. 
 
h) Stel dat slechts 10% van de 5.10-4 Pa wordt veroorzaakt door lekkage. Wat wordt nu de 

drukaanwijzing van de B&A? 
 
i) Welke conclusie kunt u aan de berekeningen onder de punten g en h verbinden m.b.t. de 

bruikbaarheid van de drukmeter als lektestinstrument? 
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Vraagstuk 4 (MV-05-4) (20 punten) 
 

 
Een UHV (ultra hoog vacuüm) systeem wordt gepompt door een turbo moleculair pomp met een 
pompsnelheid van 340 l/s welke via een ronde buis met een haakse bocht (de buis heeft een 
lengte van 35 cm gemeten langs de hartlijn) en een diameter van 10 cm aan het vacuümsysteem 
is verbonden. Verder bevat het vacuümsysteem een plaat met een oppervlakte van 100 cm2 die 
gekoeld kan worden tot T= 20 K. In de uitgangstoestand is de plaat gekoeld en is de druk in het 
vacuümsysteem 5.10-9 Pa. Op de plaat zijn 6 monolagen lucht gecondenseerd (1 monolaag bevat 
1015 gasmoleculen per cm2). 
 
a) Bereken de effectieve pompsnelheid van de turbo aan het vacuümsysteem. Beschouw de 

aansluiting van de turbo pomp aan het systeem als een serieschakeling van een rond gat met 
een diameter van 10 cm en een korte buis met een lengte van 35 cm en een diameter van 10 
cm. 

 
AC 117=   geleidingsvermogen (in m3/s) van een gat met oppervlak A in m2 

)(
123

3

dL
dC
+

=  geleidingsvermogen (in m3/s) van een buis met een haakse bocht, een 

lengte L (in meter) en diameter d (in meter). 
 

b) Bereken de druk net boven de turbopomp. 
 
Vervolgens wordt de temperatuur van de gekoelde plaat langzaam omhoog gebracht (via een 
verwarmingsspiraal). De druk van het hoofdsysteem loopt daarbij op tot 1,2.10-7 Pa. De 
temperatuur van de plaat wordt zo ingesteld (geregeld) dat de druk in het hoofdsysteem op exact 
1,2 .10-7 Pa wordt gehouden. 
 
c) Hoe lang duurt het tot al het gecondenseerde lucht van de gekoelde plaat is afgedampt indien 

de druk in het hoofdsysteem exact op 1,2.10-7 Pa wordt gehouden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Einde 
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Uitwerking examen Middelbare Vacuümtechniek 2005                                                                                       
 
Vraagstuk MV-05-1 (25 punten) 
 
a) Piranimanometer als drukmeter op de droogkamer. 
 
b) Tijdens vriesdrogen komen er grote hoeveelheden waterdamp vrij. De condensor zorgt 

ervoor dat deze waterdamp niet in de draaischuifpomp terechtkomt. Zo worden problemen 
met de conditie van de olie en de pompwerking van de draaischuifpomp voorkomen. 

 
c) Drukstijging vanaf 10 Pa, bij grote t asymptotisch naderend tot 260 Pa (= dampdruk 

waterdamp bij  �10 °C).  
 
d) Druk zal aan begin vanaf 50 Pa sterk oplopen en bij grote t asymptotisch naderen tot 1 

atmosfeer (≈ 105 Pa).  
 
e) Mogelijke oorzaken: 1) Gasballast dicht, 2) Slecht functionerende condensor, 3) 

Pompcapaciteit draaischuifpomp te groot, als gevolg waarvan de dampstroom de condensor 
te snel passeert en niet alle damp in de condensor condenseert, 4) Lekkage 

 
f) De olie wordt melkachtig troebel van kleur en uiterlijk. Dit komt omdat het water als 

emulsie in de olie achterblijft. 
 
g) De pomp gedurende langere tijd (bijv. een nacht) laten draaien met geopend 

gasballastventiel. 
 
Vraagstuk MV-05-2 (20 punten) 
 
a) Zie BBVT, figuur 4.79. Phv � Bayard-Alpert of Penning, P2 � Piranimanometer. 

Adsorptieval alleen nodig indien extreem hoge eisen worden gesteld aan reinheid van 
hoogvacuüm. 

 
b) Zie BBVT, pag. 303-304. 
 
c) Baffle niet nodig, mits TMP steeds wordt belucht bij uitschakelen. Adsorptieval alleen 

gewenst indien extreem hoge eisen worden gesteld aan reinheid hoogvacuüm. Zie ook 
BBVT, pag. 303 en 306.  

 
d) Oorzaak is ontgassing. Op te lossen door uitstoken.  
 
e) Waterstofontgassing van de hoogvacuümruimte en geringe compressieverhouding van de 

TMP voor waterstof. Zie ook BBVT, pag. 287 en 294. 
 
f) Waterstofbronnen: ontgassing van de hoogvacuümruimte + �produktie� in het voor-vacuüm 

door het kraken van de olie in de voorpomp. Zie ook BBVT, pag. 294. 
 
g) Waterstofdruk 1.10-2/KH2 = 10-5 Pa. Stikstofdruk 1/KN2 = 10-9 Pa. 
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h) Getterpomp (opslagpomp). Zie ook BBVT, pag. 325-329. 
 
i) TMP pompt goed argon, TSP pompt uitstekend waterstof. Beide pompen vullen elkaar dus 

goed aan in hun tekortkomingen. Zie ook BBVT, pag. 327. 
 
Vraagstuk MV-05-3 (25 punten) 
 
a) Desorptie (met name waterdamp), lek, slecht functionerende drukmeter. 
 

b) Wet van Boyle:  5
200

1002,0 5

=×=p  Pa. 

 

c)    300

3600
124

4,05 =×=
×

=
vp

effk
vv S

Sp
p Pa. 

 
De voorvacuümbestendigheid van 50 Pa wordt dus overschreden, waardoor de 
pompwerking wordt verstoord. 

 
d) Dit kan men voorkomen door de hoogvacuümklep langzaam te openen. 
 

e) 4
4

10.5
4,0

10.2 −
−

===∆⇒×∆=
eff

ijklek
effijklek S

Q
pSpQ  Pa. 

f) Stijging B&A-aanwijzing 5,7.10-4 � 5.10-4 = 7.10-5 Pa  → 1,7
10.7
10.5

5

4

== −

−

Heg  

g) De drukaanwijzing wordt: 5
4

10.7
1,7

10.5 −
−

==BAp  Pa. 

De verandering is de drukaanwijzing is dus: 5.10-4 � 7.10-5 = 4,3.10-4 Pa. 
 

h) 10% = 5.10-5 Pa wordt veroorzaakt door lekkage. In geval van helium correspondeert dit met 

aan B&A-aanwijzing  6
5

10.7
1,7

10.5 −
−

=  Pa. De totale drukaanwijzing wordt dus 

4,5.10-4 + 7.10-6 ≈ 4,6.10-4 Pa. 
 
i) De B&A is in de beschouwde situatie goed bruikbaar als lektestinstrument. 
 
Vraagstuk MV-05-4 (20 punten) 
 

a)  
21

111
CCCtot

+=       

 

smdAC /92,0*
4

*117117 32
1 === π  
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sm
dL

dC /273,0
)(

*123 3
3

2 =
+

=  

 
smCtot /21,0 3=  

 

toteff CSS
111 +=  

 
smSeff /13,0 3=  

 
b) SpSp truboeffemhoofdsyste ** = ,   =turbop 1,9.10-9 Pa 
 
c)  NkTsPamSpQ ==== −− /10*56,113,0*10*2,1* 387 , T = 300 K, k = 1,38.10-23 N.m/K 
 

→  N = 3,77*1012 deeltjes/s. Gegeven: totaal aantal deeltjes 6*100*1*1015 = 6*1017 → 
 

Tijd = 6*1017 /3,77*1012  = 159150 s (= 44,2 uur) 
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