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ואקום משמעותו לחץ הנמוך  מהלחץ .האטמוספירי 

עק רו נ ות הואק ום

(:מי ל יבר(ס י ו וג עוצמ ו ת  ה ואקום לפ י   ערכים
1mbar - 1000:          נ מ וך/ ואקום חלש
10-3mbar -  1:                    ואקום בי נו נ י
10-7mbar - 10-3:            גבוה/ואקום חזק

10-7mbar and less:             אולטרה  ואקום



מנ גנו ני י ציר ת ואק ום
הרחבה או הפחתת הנ פח תא השאיבה: באמצעות שינוי נפח .1

האצת הפולס של מולקולות גז : באמצעות שליטה בכיוון הזרימה .2
לכיוון מועדף 

 למשל קשירת מולקולות הגז באמצעות חומרים :באמצעות ספיחה.3
פורוזיביים בעלי שטח פ נים גבוה

 דחיסת גז לפאזה נוזלית על פנ י שטח קרים:באמצעות דחיסה.4
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חלוקה  סכמטית של  סוגי משאבות
ואקום



טווחי העבודה של סוגי משאבות הוואקום הנפוצים 



בחירת המשאבה  המתאימה 
קריטריוניםעיקרייםלבחירתמשאבתואקוםמעבדתית:

איזה מדיום יש   (...נוזל  ,אדים ,גזים) ?לשאוב

האם נדרשת  עמידות לכימיקלים ?במערכת

 מהי טמפרטורת  המדיום אותו  יש ומאפיינים  ?לשאוב  פיסיקליים חשובים נוספים

מה הכמות שיש ובאיזה ,לשאוב פרק  זמן  -כלומר ) מה  הספיקה ?(הדרושה

מה הואקום המירבי  שיש להגיע ?אליו

 אספקת מתח עלויות  ,חשמלי  מימדים ,תחזוקה ומשקל



התאמת משאבה לפי יישום מעבדתי

ריכוז • דוגמאות

פילטרציה•

ייבוש • בואקום

ייבוש• ליופיליזציה-בהקפאה

זיקוק •

תהליך • De-gassing

תהליך  רוטרי -אידוי  איוופורטור

אקסטרקציה של דוגמאות

אספירציית  תאים

דסיקציה

סעפת רב ערוצית

ייבוש לים'ג 

  ?מהו היישום המעבדתי עבורו דרושה המשאבה



סקירת היישומים המעבדתיים הנפוצים ביותר



רוטרי -איוופורטור  מעבה סיבובי

בחר• משאבה מוגנת  כימיקלים  לעבודות אידוי  רוטיניות
יש • לבחור  משאבה שמסוגלת  לאדות באופן  מהיר את הסולבנט  הכי  פחות ראה-נדיף  טבלה להלן
היכולת• לבקר את רמת הואקום ולהגיב במהרה  להיווצרות קצף או  רעידות הן יכולות מפתח לשמירה

על הדוגמא וייעול של זמן  .העבודה
מערכת• ואקום אוטומטית מסייעת בחיסכון  בחומר וגם בזמן 



-ליופיליזציה ייבוש בהקפאה
דרישות העמידות לכימיקלים עבור  משאבת ליופיליזציה תלויות במידת האגרסיביות

של  .הסולבנט
בכל דרושה  ,המקרים ספיקת  גז גבוהה  ברמת ואקום נמוכה



תנור ואקום
יש  לבחור משאבה לתנור ואקום בהתחשב בנפח הפנימי של תנור ובטבעם של האדים

הנדיפים .המשתחררים
משאבות  סטנדרט מתאימות לאדים משאבות  ,מימיים PTFE דיאפרגמה מתאימות לכימיקלים

.חזקים
ייבוש כולל  של  דוגמאות מסויימות דורש ואקום אשר ,עמוק לרוב מושג י"ע משאבות  מבוססות

מלכודת  .שמן קור דרושה לשם הגנת .המשאבה

 



פילטרציה בואקום
אין - צורך בואקום עמוק

ספיקת- המשאבה הדרושה היא פרופורציונלית לכלל שטח הפניםשל הפילטרים  שבשימוש
לאדים- ניתן-מימיים להשתמש במשאבה משאבת ;סטנדרטית PTFE  תתאים לעמידות לכימיקלים אגרסיביים 



תאי כפפות
ספיקת גז גבוהה ועוצמתית תורמת ליעילות ולקיצור משך השימוש  בתא .הכפפות

 



היכרות עם סוגי משאבות הואקום

שלושה סוגים :עיקריים


