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Vraagstuk 1 (MV-99-1) (15 punten)

a) Maak een schets van een warmtegeleidingsmanometer.

b) Leg aan de hand van deze schets de werking van de manometer uit. Gebruik daarbij
termen als: elektrisch vermogen, straling, geleiding, convectie.

c) Wat is het werkbare drukgebied van de warmtegeleidingsmanometer ? Waardoor worden
de onder- en bovengrens van het werkbare drukgebied bepaald?

d) Waarom is de uitlezing van deze manometer gassoortafhankelijk?

De Piranimanometer is een bijzondere uitvoering van de warmtegeleidingsmanometer.

e) Bespreek de drie elektronische methoden om een drukaanwijzing te verkrijgen.
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Vraagstuk 2 (MV-99-2)(35 punten)

Een vacuümkamer heeft een volume van 0,5 m3 bij een inwendig oppervlak van 4 m2.
De effectieve pompsnelheid aan de kamer bedraagt 2 m3·s-1.
De desorptie bedraagt 1.10-4 Pa·m3·s-1·m-2 gedurende het eerste uur dat er aan de kamer
wordt gepompt. De desorptie bestaat voornamelijk uit waterdamp.

a) Welke druk verwacht u na een uur pompen?

De totaaldruk blijkt als gevolg van een lek 2,5 keer zo groot te zijn.

b) Bereken de grootte (Pa·m3·s-1) van dit lek.

Aan de vacuümkamer is een massaspectrometer, type quadrupool, aangesloten.
Op de bijgeleverde figuur (zie ANTWOORDPAPIER) is het gedeelte van het spectrum
geschetst tussen 28 en 32 atomaire massa-eenheden (a.m.e.). Van de pieken die in dit
massagebied voorkomen is uitsluitend de piek behorend bij massa 28 getekend.

c) Van welk gas wordt in deze situatie de partiëeldruk gemeten bij massa 28?

d) Bepaal de resolutie (het scheidend vermogen) van deze massaspectrometer op 50% van
de piekhoogte.

e) Hoe zal de verhouding zijn van de piekhoogtes bij massa 28 en massa 32 (deze laatste
is niet getekend) ? Motiveer het antwoord.

f) Hoe breed zal de piek bij massa 32 op 50% piekhoogte zijn, in vergelijking met de
breedte van de piek bij massa 28 op 50% piekhoogte ? Motiveer het antwoord.

g) Teken in de bijgeleverde figuur de piekvorm van massa 32.

Tussen de vacuümkamer en de hoogvacuümpomp is een hoogvacuümklep gemonteerd. De
massaspectrometer is beveiligd tegen in werking zijn bij een te hoge totaaldruk. De
totaaldruk, waarbij de beveiliging in werking treedt is 5·10-3 Pa.

h) Hoeveel seconden na het sluiten van de hoogvacuümklep zal de beveiliging in werking
treden?

i) Beschrijf kort wat u gaat doen om het lek op te sporen.
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Vraagstuk 3 (MV-99-3 )(20 punten)

Hieronder staan een aantal figuren, die iets te maken hebben met onderdelen uit de vacuüm-
techniek. Geef bij elke figuur aan om welk onderdeel het gaat en beschrijf in maximaal 5 regels
kort de werking of de toepassing.

Figuur 1: Figuur 2: Figuur 3:

Figuur 4: Figuur 5: Figuur 6:

Figuur 7: Figuur 8: Figuur 9:
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Vraagstuk 4 (MV-99-4)(30 punten)

Hieronder is een  een inlaatsysteem getekend, dat geschikt is om gassen vanaf 1 atmosfeer
in te laten in een gasanalyse-systeem.
Het in te laten gas wordt   door een capillair naar binnen gevoerd en aansluitend via een
differentieel gepompt systeem naar de ionisatiekamer van een massaspectrometer
getransporteerd.

De drukreductie van 1 bar aan de inlaat (links) tot 5.10-4 Pa in de ionisatiekamer van de
massaspectrometer (systeem C), wordt verzorgd door het capillair (systeem A) en het
differentiële pompsysteem (systeem B).

Er wordt 30 cm3 helium (He) per minuut ingelaten bij een druk van 1 bar en een temperatuur
van 20 °C.

a) Hoe groot is deze ingelaten He gasstroom, uitgedrukt in Pa.m3.s-1 ?

b) Hoe groot mag de He gasstroom Q2,3 (van ruimte 2 naar ruimte 3) zijn bij een druk p3 =
5.10-4 Pa ?

De pompsnelheid aan ruimte 3, S3 = 0,3 m3.s-1 .

c) Hoe groot mag de He gasstroom Q1,2 (van ruimte 1 naar ruimte 2) zijn, als er een druk
p2 =1.10-1 Pa gehandhaafd dient te worden en aan ruimte 2 wordt gepompt met
S2 = 0,05 m3.s-1?

d) Hoe groot moet de pompsnelheid S1 (m
3.h-1) aan ruimte 1 zijn om een druk p1 = 20 Pa te

handhaven?

E I N D E
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ANTWOORDPAPIER
NEVAC EXAMEN MIDDELBARE VACUUMTECHNIEK 1999

Naam…………………………………………………

Antwoordpapier bij vraagstuk 2

Deze pagina inleveren samen met de rest van uw op oplossingen (vergeet uw naam niet).

massa      28                 29                  30                 31                32



6

Uitwerking Vraagstuk 1 (MV-99-1)

Zie boek

Uitwerking Vraagstuk 2 (MV-99-2)

a) Qdes = 4* 1.10-4 Pa·m3·s-1

p = Q/Seff  =  4 * 1.10-4 / 2 = 2.10-4 Pa

b) (p is 2,5 keer zo groot, dus 5.10-4  Pa )
Q is totaal 2,5 keer zo groot als Qdes, dus 2,5 * 4.10-4 = 10.10-4 Pa·m3·s-1

Qlek =Qtot – Qdes = 10.10-4 - 4.10-4 = 6.10-4 Pa·m3·s-1

c) In geval van een lek is massa 28 N2, stikstof.

d) Op 50% piekhoogte is de breedte van de piek ongeveer gelijk aan de helft van 1 a.m.e.
5HVROXWLH� �0��� 0� ���������� ���

e) Massa 32 (zuurstof) is ongeveer ¼ van de hoogte van massa 28, omdat lucht inlekt: ca
80% stikstof en 20% zuurstof . Beide gassen hebben ongeveer dezelfde
ionisatiewaarschijnlijkheid. De verhouding van de piekhoogtes zal dus ongeveer gelijk
zijn aan de verhouding van de percentages, zoals de gassen in lucht voorkomen.

f) De breedte van de 32-piek op halve hoogte zal vrijwel gelijk zijn aan de breedte van de
28-piek op halve hoogte. De resolutie van een quadrupool-massaspectrometer is vrijwel
massa- onafhankelijk, in tegen stelling tot de resolutie van een sectorveldspectrometer.

g) Figuur:

h) De begindruk was 5.10-4 Pa, de beveiliging treedt in bij 5.10-3 Pa
De druktoename als gevolg van desorptie en lekkage mag dus 4,5.10-3 Pa zijn.
Qtot = 1.10-3 Pa·m3·s-1 . In een volume van 0,5 m3 geeft dit per seconde een druktoename
van Qtot / V = 1.10-3 / 0,5 = 2.10-3 Pa
De beveiliging treedt dus in werking na 4,5.10-3 / 2.10-3 = 2,3 seconden.

i) Terwijl er wordt gepompt, dus met de hoogvacuümklep geopend:

massa      28                 29                  30                 31                32
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Massaspectrometer afstellen op massa 4, helium.
In het restgas komt helium niet voor: het signaal zal nagenoeg 0 zijn.
Het systeem van boven naar beneden zorgvuldig afsproeien met heliumgas.
Wanneer helium door het lek naar binnen stroomt, zal de massaspectrometer dit
detecteren, waardoor het lek is gelokaliseerd.

Uitwerking Vraagstuk 3 (MV-99-3)

Figuur 1: draaischuifpomp (zie verder boek)
Figuur 2: Rootspomp (zie verder boek)
Figuur 3: klauwenpomp (zie verder boek)
Figuur 4: pompsnelheidscurves turbomoleculair pomp (zie verder boek)
Figuur 5: zeolietpomp (zie verder boek)
Figuur 6: inwendige ionengetterpomp (zie verder boek)
Figuur 7: viscositeitsmanometer (zie verder boek)
Figuur 8: Bayard-Alpert ionisatiemanometer (zie verder boek)
Figuur 9: molecular dragpomp (zie verder boek)

Uitwerking Vraagstuk 4 (MV-99-4)
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Figuur bij 4 d.
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