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Membrános vákuumszivattyúk
szét és össze

Csonka István
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Membránszivattyúk
� A boncasztalon: egy Vacuubrand, egy Büchi – régebbi típusok
� 1, 2, 3, 4 fokozattal: ~50, 20, 2, 1 mbar végvákuum
� 1 fokozat: pl. szűréshez elegendő
� 2 fokozat: pl. vízsugárszivattyú kiváltására
� 3 fokozat: pl. DMSO-t le lehet vele húzni rotán 60-80 °C vízfürdőről (a

Vacuubrand 3 fokozatúak 4 egységből állnak, de a két legalacsonyabb nyomású
egység párhuzamosan van kötve)

� 4 fokozat: pl. hibrid turbószivattyú előszívásához
� Az egyes fokozatoknak kicsi a sűrítése, ezért egyszerű, robosztus (hibatűrő)

szerkezetek
� „Kémia-álló” kivitel (Teflon, Kalrez, egyéb műanyagok, üveg) – ezt azért

ellenőrizzük
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Vacuubrand
Kétfokozatú példány aukcióból, gyakorlatilag nem
szívott. Külön mérve a fokozatokat, az alacsonyabb
nyomású fokozat mutatott valami életjelet, a magasabb
nyomású semmit. Ez elég tipikus.
Aceton átszívatása kihozott némi koszt, de érdemben nem
javított. A gázballaszt gumikupakja (jobb fölül) jó
állapotú volt, nemrepedezett.
A külső csövezés és csatlakozók kézzel szerelhetők.
Esetleg a szétszedéshez kell villáskulcs/fogó, de
összerakáskor bőven elég határozott kézzel meghúzni a
csatlakozókat.
A fejek leszedéséhez imbuszkulcs kell (oh, IKEA :-), a
membránok kiszedéséhez +csavarhúzó a fedlaphoz és
célszerszám(vagy célirányos-óvatos brutalitás, nincsenek
erősen becsavarva)
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Vacuubrand
A külső csövezés leszedése és a csatlakozók fejből való
kitekerése után leszedhető a fej.

A fej leszedése után: ez a jobbik állapotú :-( membrán az
alacsonynyomású fokozatban. Nemcsak koszos, de a
teflon réteg és alatta az elasztomer hordozó már elrepedt,
átengedett a forgattyús mechanizmus felé. Szerencsére az
átjutó dolgok még nemkorrodálták a csapágyazást. A
nagyobb nyomású kimeneti oldal általában megviseltebb,
ez esetben annak már korhatáros volt a kinézete…

Ennyi kosz egyébként önmagában még nemgátolja a
szivattyú működését, ha a membránok és a szelepek nem
szakadtak.
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Vacuubrand
Egy jobb állapotú szivattyú fölülnézetben. A túloldalon
látszanak a membrán tartójának hátsó felén a zsákfuratok,
amibe a leszedő célszerszám (vagy ami van…)
belekapaszkodik.

A fokozatok egy irányba mozognak, itt előre-hátra. Ez
tehát egy 180 °-os V-elrendezés, a dugattyúrudak közös
csapon vannak. A viszonylagos rezgésmentességet az
excentrikusan fölfogott ellensúly-sonka biztosítja.

A fokozatok így összedolgoznak: amikor az alacsonyabb
nyomású kipufog, a magasabb nyomású éppen beszív, és
fordítva.
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Vacuubrand

Egyik végállás                         Félúton                             Másik végállás
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Vacuubrand
A membrándugattyú leszedve. A dugattyúrúd vége a
menetesfurattal, a membrán peremének fészke és a
membrándugattyú darabokban. Az alátéteket ne keverjük
el, távtartó szerepük van.
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Vacuubrand
A leszedett fej házából kis fakalapácsos ütögetésre kijött a két részből álló fej. A két rész
erőst összetapadt, további finomütögetésre váltak szét és tárták föl a köztük megbúvó
szelepeket.
Figyeljük meg a szelepek elhelyezését a fészkükben: a nyél ne takarja az excentrikus
nyílást. A szelepek használtak, de még jól működtek.
A fej belső fele hasonlóképp koszos volt, mint a membrándugattyú.
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Vacuubrand
A 2+ fokozatú szivattyúk szelepei Kalrez perfluor-elasztomerből vannak (egy
fokozatúaknál, illetve hasonló, de fizikailag kisebb két fokozatúaknál (Ilmvac, Heidolph)
merevebb anyagú műanyag szelepek vannak, de ott a fészkük pereme O-gyűrűs tömítésű).
A bal oldali szelepek már használtak, nemteljesen laposak, de még jól ellátják
funkciójukat.
A középső és jobb oldali átlukadt, szakadt szelepeket cserélni kell. Tipikusan a legutolsó,
atmoszféra felé kipufogó szelep szakad el leghamarabb.



Csonka István, Frigyes Dávid, ELTE 
© 2004-2016

10

Vacuubrand
Szétszedvén szivattyút, pucoljuk tisztára az alkatrészeket (acetonos papírvatta). A szakadt
szelepeket-membránokat cseréljük. A membránok épségét rendszeresen ellenőrizni kell,
mert egy szakadt membránon átjutó (pláne savas) gőzök tönkreteszik a forgattyús
mechanizmust, de még a villanymotor csapágyazását is.

A membrándugattyút a megfelelő számú alátéttel a helyére csavarva érzéssel húzzuk meg,
és a membrán peremét igazítsuk be a fészkébe.

A fej két része közé megfelelően, az excentrikus járatokat nemtakarva helyezzük el a
szelepeket a fészkükbe.

A fej visszarakásakor érzéssel, fokozatosan húzzuk meg az imbuszcsavarokat. Ne
maradjon túl nagy holttérfogat a fejben (nyomásmérés, lásd később), de ne is üssön bele a
dugattyú a fejbe (kopogás). Ha kell, az alátétek számával is játszhatunk, bármilyen
macerás is.
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Vacuubrand
A csőcsatlakozók a fejbe kúpos menettel illeszkednek, ne tekerjük beőket ferdén (a puha
műanyagban könnyű félrekapatni a menetet) és ne húzzuk túlőket. Ha kicsit megkoptak és
irányba állítva már nemelég szoros illeszkedésűek, egy-két menet teflonszalag segíthet.

A csövezés hollandijait elég határozott kézzel meghúzni. A csövezés teflonbólvan,
tekercsben is lehet venni megfelelő átmérőjűt-falvastagságút (az általamismert
szárítóbúrák csövezése is ilyen méretű tefloncső)

A gázballaszt kupakját, ha tönkrement és nincs más, egy darab szilikoncsővel vagy
teflonszalaggal pótolhatjuk, a membránszivattyúk amúgy is elég jól elvannak gázballaszt
nélkül.

Egy-egy fokozat külön mérve <100 mbar nyomást kell tudjon, akkor összekötveőket a
szivattyú tudni fogja a gyári értéket. Ha ezt a csatlakozások-csavarok óvatos utánhúzásával
semérjük el, akkor vegyünk nagy levegőt és szedjük szét-rakjuk össze megint…
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Büchi
Hasonló elv, kicsit más felépítés. A konkrét példányok
két 2 fokozatú egységből állnak, amiket lehet sorosan
(jobb végvákuum, fönt) vagy párhuzamosan (nagy
sebesség, lent) kötni.

A sorosan kötött példány feje üvegből van, ennek
összeszerelésénél különösen ügyelni kell a megfelelő

lehúzásra a gyári idomszer használatával (lásd később).

A csövezés itt is teflon, a Büchi szokásos GL14-es
hollandijaival, de spéci kis mandzsetta-szerűen a csőre
szoruló elasztomer idomalátétekkel.
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Büchi
A dugattyú itt egyszerűbb. A dugattyúrúdba tekerendő menetes szár bele van sütve a
membrán elasztomer hátoldalába. A fej leszedése után a membránt (az általában letapadó
széle óvatosan fölpiszkálása után) kézzel ki lehet tekerni a helyéről. Ha nemakarjuk
cserélni, akkor helyben is megpucolhatjuk. Visszatekerve elég kézzel meghúzni.
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Büchi
A szelepek a fej tetején lévő T-elem aljában lévő kiszedhető fészkekben ülnek.
Jegyezzük meg, hogy melyik a szívó és melyik a kipufogó oldal. Ha nemsikerült volna,
gondolkozzunk el, hogy melyik részre tud a szelep gázzáró módon fölülni és hol ül ráa
négy kis támaszra gázáteresztően (bocs, a jobboldali képeken sikerült pont fordítva
elhelyezniőket, ráadásul más expozíció kellett a fekete és fehér alkatrészek láthatóvá
tételéhez…)
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Büchi
Összeszerelésnél az imbusz csavarokat fokozatosan húzzuk le, és nemszorosra!. Először
a mellékelt távtartó idomszer 1 vastagabbik, majd 2 vékonyabbik felétkell a fej és a test
közé dugni, és arra finoman ráhúzni a csavart. Erre különösen üvegfejnél kell ügyelni,
különben működés közben fölmelegedve megfeszül és elpattan. Az imbuszkulcs és az
idomszer a szivattyú tartozékaként gyárilag a tartójukra van elhelyezve. A csövezés
hollandijait elég kézzel meghúzni, az alátét-mandzsetták elhelyezésére ügyelve.



Csonka István, Frigyes Dávid, ELTE 
© 2004-2016

16

Bónusz
� Mindkét (és a többi) gyártó honlapján találhatóak szerelési útmutatók
� Mindig használjunk vákuumérőt, sőt, ha lehet, szabályzót.
� Ha a membránszivattyú már közel jár a végvákuumhoz és így elég keveset szállít, a

kipufogó oldalon ráköthetünk plusz egy fokozatként egy vízlégszivattyút. Így
kétfokozatú membránszivattyúval is elérhetünk 1 mbar végnyomást. Tapasztalatom
szerint a fönti szivattyúknál ~200 mbar alatt csökken le annyira a gázáram, hogy a
vízlégszivattyú hasznosan tudjon dolgozni és ne fojtás legyen.

� Ha a szivattyú végvákuumánál magasabb nyomásra van szükségünk (pl. pentánt ~500
mbar-on érdemes rotálni), akkor lehetőleg az elszívás csökkentésével szabályozzuk a
vákuumot. Ezt akár egy Mohr-szorítóval is megoldhatjuk.

� A membránszivattyúk rövid ideig még folyadékokkal is elbírnak, pl. egy-egy gyors
acetonos átmosás erejéig. De tényleg csak óvatosan, szét lehet szakítani a szelepeket
akár levegő túl hosszas átszívatásával is.

� A membránszivattyúk bőven elviselnek annyi kimeneti ellennyomást, hogy a
kipufogásokat egy csövön elvezethessük az elszívóba.


