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تفاوت لوله شیشه ای و فالکون.آیا تا کنون به فکر تفاوت لوله شیشه  ای  و فالکون افتاده اید و یا
یا مات و شفاف بدنه سیاه  با یک  لوله ها  را  از  برخی  که چرا  این سوال مطرح نشده  برای شما 
لوله های  چرا  یا  ؟  می باشد  مخروطی  شکل  به    فالکون  لوله های  کف  چرا  می نمایند؟  طراحی 

 شیشه  ای    برای مراقبت فضای کشت به کار گرفته می شوند؟
در دماهای زیاد از چه نوع لوله ای    کار می گیرند ؟ پس در همین صفحه بمانید به دلیل این که

جواب سواالت خود و تفاوت لوله شیشه  ای  و فالکون را خواهید دانست.
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لوله آزمایش چیست ؟
انواع زیاد لوله ها را شامل می شود که انواع مختلف آن کامال   از  لوله  آزمایش طیف گسترده ای 

بستگی دارد به نیاز و کاربرد آزمایشگاه و طبق همین نیاز این لوله ها  طراحی می شوند.
 از جمله کاربردی ترین     لوله آزمایش، لوله گاما است که این نوع لوله از جنس پالستیک است و
از آن برای خون گیری، قاطی نمودن، مراقبت و جا به جا کردن نمونه  استفاده می شود. این لوله ها

از استحکام خیلی زیادی در مقابل مواد شیمیایی و اسیدها برخوردار می باشند.
لوله آزمایش که نام های   دیگر آن لوله کشت یا لوله نمونهد  می باشد، یک قطعه معمولی که شبیه
انگشت دست می باشد و از شیشه ای    مات و براق درست شده است. این لوله از باالی خود باز
است و از پا몭ن خود بسته می باشد. برای اطالع از قیمت انواع لوله ها، قیمت بورت اتوماتیک،

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید
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قیم تبشر، قیمت استوانه مدرج شیشه ای و قیمت ارلن مایر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

همه چیز در مورد تفاوت لوله شیشه ای و فالکون

انواع لوله های آزمایشگاهی



لوله جوش یکی از انواع پر کاربرد لوله ها  می باشد.
لوله شیشه ای و پیپ حبابدار یکی از انواع لوله آزمایشگاهی است.

لوله پالستیکی هم بعد از لوله شیشه ای    وارد بازار شده است و کاربردهای خاصی دارد.
 

لوله جوش

بوروسیلیکات است و از  نوع شیشه  این  که جنس  است  لوله شیشه ای  نوع  لوله جوش یک 
برای حرارت دادن به مواد در درجه های   خیلی باال بر باالی چراغ بنزن است. این ابزار شباهت

خیلی فراوانی به لوله آزمایش دارد اما تقریبا پنجاه درصد از لوله آزمایش بزرگ تر    است.

لوله شیشه ای

نشان خود  از  بیشتری  استحکام    و خش  خط  و  گرما  مقابل  در    آزمایشگاه    شیشه ای  لوله 
می دهد، به همین خاطر عموما لوله های آزمایشگاهی از شیشه  درست می شوند شیشه هایی 
و نمودن  گرم  برای  لوله ها  مدل  این  از  باشند.  داشته  باالیی  مقاومت  که  بوروسیلیکات   مانند 
لوله شیشه ای  و تفاوت  بنابراین  استفاده می گردد.  به شکل مستقیم هم  روی شعله گذاشتن 

فالکون زیاد است.
کاربرد لوله شیشه ای:

عموما برای کشت کردن در آزمایشگاه میکروبشناسی  از این لوله شیشه ای    به عنوان یک ابزار
انواع شیشه ارگان های زنده نظیر باکتری ، کپک  و… کار گرفته می شود. برای خرید  نگهدارنده 
ها، خرید لوله شیشه ای، خرید بورت اتوماتیک، خرید بالن ژوژه با همکاران ما ارتباط بگیرید.

https://en.wikipedia.org/wiki/Borosilicate_glass


لوله پالستیکی

برای بیشتر     ، زیست  آزمایشگاه   در  و  می شود  درست  گوناگون  پلیمرهای  از  پالستیکی  لوله 
انجام آزمایش ها مثل آزمایش میکروب هایی مثل باکتری  و قارچ  هم استفاده می کنند. همین
طور امکان دارد از لوله های آزمایش برای جمع کردن نمونه هایی شبیه خون، آب دهان و ادرار

استفاده گردد.
ویژگی لوله های پالستیکی:

آزمایشگاهی دستگاه های  در  طور  همین  و  سانتریفیوژ  در  می توان  را    پالستیکی  لوله های 
استفاده کرد. همین طور این لوله ها  هیچ گونه ماده ضد انعقادی ندارد و کامال بسته به پلیمر
استفاده شده برای تولید آن، شیوه های   مختلفی برای استرلیزه خواهد داشت. و زمانی که به

لوله های شیشه ای نگاه کنیم می بینیم تفاوت لوله شیشه ای  و فالکون وجود دارد.
 

لوله گاما

لوله نمونه هم می باشد. جنس لوله آزمایش، کشت و  از جمله  لوله گاما دارای اسامی دیگری 
این مدل لوله ها  از پالستیک است اما بسته به کارایی آن می توان این شیشه را از پلی پروپیلن 

نصفه شفاف یا مات و پلی استایرن کامال شفاف درست کرد.
از مزایای لوله های گاما می توان استحکام و کیفیت خوب را یاد کرد ، کیفیت زیاد این لوله ها
، گذاشت  زیاد  دور  با  متفاوت  دستگاه های  داخل  لوله ها  را  این  بتوان    که  است  این  برای 
برابر چند  آن  داخل  اجسام  وزن  می نماید  چرخیدن  به  آغاز  سانتریفیوژ  دستگاه  که  هنگامی 

اضافه می شود.
خیلی آن  از  آزمایشگاه  در  که  می باشد  کاربرد  پر  شدت  به  لوله های  انواع  از  یکی  گاما  لوله 
لوله برای گرفتن خو، مخلوط نمودن، مشاهده کردن، جا به از این مدل    استفاده می شود و 
در کردن  استفاده  امکان  طور  همین  می گردد.  استفاده  دست  این  از  مواردی  و  نمونه  جایی 
سانتریفیوژ و بقیه دستگاه های آزمایش را هم دارد. این مدل لوله ها هم در کارهای گوناگونی
گرفته کار  خون  به  مربوط  آزمایش های  اقسام  و  انواع  بقیه  و  ایمونواسی  تست های  مثل 
این دارد. حجم  را  رایج  اسیدها  و  زیادی در مقابل مواد شیمیایی  می شود و استحکام خیلی 
مهم ترین از  ندارد.  وجود  ان  در  افزودنی  و  انعقادی  ماده  نوع  هیچ  و  است    میلی لیتر  پنج 

کارایی های   این نوع لوله  تست رقت ساز و آزمایش های رادیوایمنواسی می باشد.



لوله فالکون

لوله فالکون با اسم های   دیگر هم شناخته می شود مانند لوله مخروطی و لوله سانتریفیوژ و در
بازار بسیاری این لوله را با این اسم ها  نیز خرید و فروش می کنند.

لوله فالکون از پلی پروپیلن درست شده که به صورت نیمه شفاف است و به اسم پلی استایرن
هم شناخته می شود.  برای ذخیره و نگهداری کردن نمونه های مایع که حجم های آن ها  ده ،
پانزده و پنچاه  میلی لیتر است به کار گرفته می شود. فالکون ها بیشتر به شکل در پیچ دار است
لوله فالکون  برای آزمایش ها  و همچنین از   . را ندارد و یکبار مصرف هستند  و قابلیت نشت 
بقیه و   RNA & DNA کردن استخراج  باکتری شناسی،  در  استفاده می کنند.  برای سانتریفیوژ 

شیوه های   معمول آزمایشگاه از این لوله ها  استفاده می کنند.

سخن پایانی

لوله های شیشه ای و فالکون در انواع مختلفی درست می شوند و این تفاوت لوله شیشه  ای  و
کیفیت و  جنس  با  مختلف  کارهای  در  که  است  لوله  کاربرد  به  بسته  کامال  تولید  در  فالکون 
در که  نکات خیلی مهمی  به  آزمایشات  انجام  برای  و درصورتی  که  گوناگون درست می شوند 
رابطه با استفاده از لوله ها وجود دارد دقت نما몭م و جنس و کیفیت آن ها را مد نظر داشته

باشیم، از هر نوع خطر احتمالی جلوگیری خواهد شد.
حال که با تفاوت لوله شیشه ای  و فالکون آشنا شدیم انواع لوله های در مجموعه ما وجود دارد
اگر تمایل به خرید این محصوالت دارید با همکاران ما در قسمت فروش مشورت کنید و بعد

آن را با قیمت مناسب خرید کنید
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