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NEVAC Examen Middelbare Vacuümtechniek
Maandag 16 april 2007, 14:00-16:30 uur

Dit examen bestaat uit 3 vraagstukken en 6 pagina’s

Vraagstuk 1 (MV-07-1) (21 ptn)

In het Otto von Guericke Museum te Maagdenburg (BRD) staat een waterbarometer
opgesteld. De barometer bestaat uit een ca. 12 meter hoge glazen buis, die in een bak met 150
liter water staat. Het bovenuiteinde van de buis is via een afsluiter verbonden met een
vacuümpomp. Om de barometer te kunnen beluchten, is bovenaan tevens een
beluchtingsventiel aangebracht. Als de barometer wordt belucht, dan is de afsluiter naar de
vacuümpomp dicht en bereikt de pomp zijn eindvacuüm. “Ter leringhe ende vermaeck” van
de museumbezoekers wordt de barometer elke 10 minuten belucht. 

a) Maak een schets van de opstelling. (3 ptn)

b) Beredeneer hoe hoog de waterspiegel ongeveer komt. De dichtheid van water bedraagt
103  kg/m3 en die van kwik 13,6.103 kg/m3. (4 ptn)

c) Als pomp wordt een draaischuifpomp toegepast. Moeten we een tweetraps pomp
gebruiken of kan met een ééntraps pomp worden volstaan? Motiveer uw antwoord. (3 ptn)

d) Beredeneer of tijdens het pompen aan de barometer het gasballastventiel van de pomp
moet worden geopend of gesloten. (3 ptn) 

e) Waarom blijft de pomp ingeschakeld tijdens het beluchten van de barometer? (3 ptn)

f) We nemen aan dat de atmosferische druk 105 Pa bedraagt. De temperatuur is 20 /C. De
dampdruk van waterdamp bij 20 /C is 2340 Pa. De versnelling van de zwaartekracht g =
9,81 m/s2. Bereken het verschil tussen de waterspiegel in de barometerkolom en het
waterniveau in de bak, nadat de kolom is afgepompt en de afsluiter naar de pomp
gesloten. (5 ptn)
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Vraagstuk 2 (MV-07-2) ((34 ptn)

a) Maak een schets van een B&A-meetbuis. Benoem daarin de onderdelen en beschrijf in
het kort de werking. (3 ptn)

b) Is een B&A een drukkrachtmeter of een dichtheidsmeter? Motiveer uw antwoord. (3 ptn)

c) Wat zijn de meetgrenzen (onderste en bovenste) van een B&A en waar worden deze
grenzen door bepaald? (3 ptn)

d) In een vacuümruimte, waaraan constant wordt gepompt, wordt argon ingelaten. De
display van de aangesloten B&A geeft een druk aan van 6.10-4 Pa. Neem aan dat de
achtergronddruk verwaarloosbaar klein is t.o.v. de argondruk. Door verhoging van de
gasinlaat maken we de argondruk een factor 10 hoger. Wat wijst de B&A nu aan?
Vervolgens wordt de gasinlaat verminderd met een factor 4. Welke druk lezen we nu op
de display af? (4 ptn)

In onderstaande figuur zijn twee mogelijke aansluitingen geschetst van een B&A op een
vacuümkamer, t.w.:
A. De meetbuis bevindt zich in een apart volume, dat via een pijpje is verbonden met de

vacuümkamer
B. De meetbuis bevindt zich ín de vacuümkamer (in de literatuur bekend onder de naam

‘Nude’ aansluiting)

e) Noem minstens twee effecten waardoor de drukaanwijzing van een B&A in de aansluit-
situatie A kan verschillen van de drukaanwijzing in de situatie B. (3 ptn)

f) Wat is uw conclusie terzake de meest gunstige aansluitsituatie (A of B)? Motiveer uw
antwoord. (3 ptn)

Een B&A is altijd geijkt voor stikstof. Voor een aantal andere veel voorkomende gassen
levert de fabrikant een lijst van correctiefactoren mee. Hiermee kan de drukaanwijzing van de
B&A worden omgerekend naar de werkelijke druk.
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g) De correctiefactor van de B&A voor een zeker gas wordt aangeduid met Cgas. De B&A
wijst in dat gas een druk pBA aan. De werkelijke druk stellen we voor door  pgas. Schrijf de
relatie op tussen Cgas, pBA en pgas. (4 ptn)

h) De drukaanwijzing van een B&A in een waterstofatmosfeer bedraagt 8.10-5 Pa. De
correctiefactor voor waterstof is 2,5. Bereken de werkelijke waterstofdruk. (3 ptn)

i) In een vacuümruimte wordt een gasmengsel ingelaten bestaande uit 20% stikstof en 80%
helium. De B&A is geijkt voor stikstof. De correctiefactor voor helium is 7. Op de B&A-
display lezen we een druk af van 1,6.10-4 Pa. Bereken de werkelijke stikstof- en
heliumdruk. (5 ptn)

j) Noem een andere veelgebruikte hoogvacuümdrukmeter en geef enige voor- en nadelen
van deze drukmeter t.o.v. een B&A. (3 ptn)
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Vraagstuk 3 (MV-07-3) (35 ptn)

De hoogvacuümruimte in onderstaande “multi purpose” opstelling (zie figuur 1) bestaat uit
twee kamers A en B, gescheiden door een diafragma C met een geleidingsvermogen van 0,01
m3/s voor stikstof. De opstelling kan worden gebruikt voor het bepalen van de pompsnelheid
van de gemonteerde turbomoleculairpomp (TMP) voor een specifiek gas. De TMP wordt
afgepompt met een tweetraps draaischuifpomp. Op de kamers A en B zijn Bayard-Alpert
(B&A) ionisatiemanometers gemonteerd. Beide B&A’s zijn geijkt voor stikstof; hun
correctiefactor voor waterstof is 2,5. Verder is de opstelling voorzien van een restgas-
analysator (RGA). Vanwege deze omstandigheid en de specifieke opbouw kan het systeem
eventueel ook worden ingezet als lekzoeker.

Figuur 1. “Multi purpose” opstelling

Om beide B&A’s qua aanwijzing precies op elkaar af te regelen, wordt helium toegelaten via
het inlaatventiel E.

a) Leg uit van welk effect in deze methode gebruik wordt gemaakt en waarom inlaten via
ventiel D geen oplossing vormt. (3 ptn)

Ventiel E wordt weer gesloten. Na enige tijd pompen hebben de drukken zich in beide kamers
gestabiliseerd tot hun “einddruk”. De aanwijzing van de beide B&A’s is nu gelijk, bedraagt
1,0.10-6 Pa  en bestaat voornamelijk uit waterstof.

b) Beredeneer op grond van dit gegeven, dat deze “einddruk” wordt bepaald door terug-
diffusie van waterstof uit het voorvacuümsysteem en niét door het vrijkomen van
waterstof vanuit de kamers A en B. (3 ptn)
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Om de pompsnelheid van de TMP voor stikstof te bepalen, wordt N2 ingelaten via ventiel D,
zodanig dat zich in A een druk van 5,0.10-3 Pa  instelt. De druk in B bedraagt dan 2,5.10-4 Pa.

c) Bereken de pompsnelheid van de TMP voor stikstof. (3 ptn)

Het inlaatventiel D wordt zover dichtgedraaid dat de aanwijzing van de B&A in kamer B
gelijk wordt aan 3,0.10-6 Pa.

d) Bereken de aanwijzing van de B&A in kamer A, ervan uitgaande dat de pompsnelheid
t.o.v. de situatie in punt c) niet is veranderd. (3 ptn)

Bij gebrek aan een professionele lektester gaan we de “multi purpose” opstelling gebruiken
om een lek in de hoogvacuümruimte van een ander vacuümsysteem op te sporen. Dit andere
systeem is geschetst in figuur 2. De “lekzoeker” van figuur 1 kan op verschillende manieren
worden aangesloten:
· Via de afsluiter bij ‘aansluitsituatie A’ en ventiel D: aansluitsituatie A-D
· Via de afsluiter bij ‘aansluitsituatie B’ en ventiel D: aansluitsituatie B-D
· Via de afsluiter bij ‘aansluitsituatie A’ en ventiel E: aansluitsituatie A-E
· Via de afsluiter bij ‘aansluitsituatie B’ en ventiel E: aansluitsituatie B-E

Figuur 2. G ebruik van”m ulti purpose” op stelling van figuur 1 a ls heliumlekzoeker.

e) Welke van de genoemde aansluit-alternatieven is/zijn af te raden met het oog op
mogelijke vervuiling van een van de hoogvacuümruimtes met voorpompolie?  (3 ptn)

f) Welke afsluiter moet in de aansluitsituatie A-D worden “geknepen” of zelfs afgesloten,
om in die situatie een acceptabele lekzoek-gevoeligheid te realiseren? Geef aan wat dit
voor invloed heeft op de aanspreektijd (ook wel: responstijd, reactietijd) van de “multi
purpose” opstelling als lekzoeker. Welke conclusie trekt u terzake de praktische
bruikbaarheid van de aansluitsituatie A-D? (5 ptn)
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Er wordt gekozen voor de aansluitsituatie B-E, d.w.z. het lekkende systeem wordt via ventiel
E aangesloten op aansluitpunt B. Het geleidingsvermogen van E is traploos instelbaar tot 10-4

m3/s voor helium. Beide voorpompen hebben een pompsnelheid van 3,6 m3/h. De TMP bezit
een compressieverhouding K=1000 voor helium. De RGA is van het type quadrupool
massafilter en kan een minimale heliumdruk van 1,0.10-10 Pa detecteren.

g) Maak een eenvoudige schets van een quadrupool RGA, benoem de onderdelen en
omschrijf hun functie. (3 ptn)

h) In welke stand zet u het ventiel E om de lekzoek-gevoeligheid zo groot mogelijk te
maken? Motiveer uw antwoord. (3 ptn)

i) Bepaal de minimale helium-lekstroom die de “multi purpose” opstelling kan detecteren.
(5 ptn)

Er wordt in de hoogvacuümruimte van het lekkende systeem een lek geconstateerd van 10-5

Pa.m3/s voor helium. Het geleidingsvermogen van het lek mag moleculair worden veronder-
steld en is als zodanig omgekeerd evenredig met M½. De pompsnelheid van de diffusiepomp
bedraagt 100 l/s voor stikstof.

j) Bereken de stikstofdruk in de hoogvacuümruimte als gevolg van het luchtlek. (4 ptn)

Einde
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