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صفر تا صد چگونگی ساخت لوله شیشه ای

تولیدات اولین  می دهند  نشان  زیادی  شواهد  دارد.  طوالنی  تاریخ  یک  ای  شیشه   لوله  ساخت 
شیشه ای    دو هزار و پانصد سال قبل از میالد درست شده است. تولید شیشه چه از نگاه هنری و
چه از جنبه صنعتی دارای مشترکاتی می باشد. تولیدات شیشه ای    هم به شکل تجاری و هم در

خانه به عنوان ظرف و بقیه ابزار و وسایل تزئینی استفاده می گردد.
در صورتی که مواد به کار رفته برای تولید شیشه امکان دارد با هم فرق داشته باشد، اما روش
کلی تولید شیشه در همه آن ها  برابر می باشد و این فرایند در مراحل پا몭ن به طور کامل توضیح

داده شده است. در این مقاله با روند ساخت لوله شیشه  ای آشنا می شویم.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟
ساخت لوله شیشه ای مرحله اول

همه چیز در مورد نحوه ساخت لوله شیشه ای

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید

اطالعات بیشتر

یژه
آو
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ساخت لوله شیشه ای مرحله اول
ماده اول برای ساخت لوله شیشه  ای سیلیس می باشد که از آن به اسم کوارتز نیز یاد می شود. هر
به طور   وشفاف درست می شود.    باشد، شیشه صاف تر  به مقدار کمتر  ناخالصی سیلیس  مقدار 
مثال اندازه آهنی که در سلیس وجود دارد سبب می شود که رنگ محصوالت شیشه ای    به طرف

سبز تمایل پیدا کند.
زمانی که با سلیس کار می شود باید خیلی مراقب بود که به وسیله تنفس انسان سلیس وارد ریه
خطر دچار  را  انسان  آینده  و  است  آفرین  بدن خطرک  برای  به شدت  این  که  چه  نشود  گول  و 
جلوگیری خطری  و  مشکل  نوع  هر  آمد  وجود  به  از  ایمنی  موارد  کردن  رعایت  البته   .   می کند. 
می کند. استفاده نمودن از ماسک گزینه خیلی خوبی برای جلوگیری از رفتن سلیس به داخل ریه

می باشد. 
اگر ندارد.  بر  در  فراوانی  آن هزینه  کردن  تهیه  و  به شمار می رود  ارزان  ماده خیلی  سیلیس یک 
امکان آماده کردن سیلیس خالص وجود نداشت و سیلیس ناخالصی آهن داشته باشد، می توان
اگر تمایل دارید شیشه از رنگ دهی آن جلوگیری کرد. یا  با اضافه کردن مقداری اکسید منگنز، 

سبز درست نما몭د ، آهنی که در آن وجود دارد را نگه دارید.  
برای این که از قیمت انواع شیشه ها، لوله شیشه  ای، پیپ حبابدار اطالع حاصل کنید با تماس

بگیرید.



همه چیز در مورد نحوه ساخت لوله شیشه ای

ساخت لوله شیشه ای مرحله دوم

سدیم کربنات و اکسید کلسیم را داخل سیلیس بیفزا몭د. سدیم کربنات سبب کم شدن دمای
استفاده با    صنعتی  اندازه های  در  کربنات  لوله شیشه  ای می گردد. سدیم  برای ساخت  کافی 
درباره سدیم که  دیگر  مهم  نکته  نمک ساخته می شود. یک  و  آمونیاک  از سنگ آهک،  کردن 
پس می کند،  رد  شیشه  داخل  از  را  آب  ماده  این  که  است  این  دارد،  زیادی  اهمیت  کربنات 
یا منیزیم  اکسید  می گردد.  اضافه  سیلیس  با  آن  کردن  قاطی  به  هم  آهک  یا  کلسیم  اکسید 
آلومینیوم هم می تواند افزوده شود تا شیشه درست شده دارای دوام بیشتری باشد. به شکل

کلی این مواد از بیست و شش تا سی درصد ترکیب بیشتر نمی  شود.
 

ساخت لوله شیشه ای مرحله سوم

مواد شیمیایی دیگر را هم با توجه به مقصد می توان به این مواد افزود. به عنوان مثال یکی از
که سبب می باشد  سرب    تزئینی،  شیشه های  ساخت  برای    می شوند  اضافه  که  مواردی  این 

درست شدن شیشه کریستال و نرمی می گردد.
اکسید سرب نقطه ذوب شدن را کمتر می کند. لنزهای عینک امکان دارد به خاطر مزیت های 
 انکساری آن اکسید النتان الزمی باشد. در صورتی که آهن به شیشه کمک خواهد کرد تا گرمی
قیمت اتوماتیک،  بورت  قیمت  دانستن  برای  ببرد.  سبزی  طرف  به  را  رنگ  و  نماید  جذب  را 

استوانه مدرج شیشه ای، قیمت بشر و قیمت ارلن مایر با همکاران ما در ارتباط باشید.

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


ساخت لوله شیشه ای مرحله چهارم

با اضافه کردن اکسید فلزات به این اولیه، شیشه را با رنگ های   مختفی می توان ساخت و
شیشه شدن  رنگ  سبز  سبب  آهن  اکسید  نمودن  اضافه  شد،  بیان  که  چنانچه  نمود.  تولید 
می گردد. اضافه کردن اکسید مس با درصدهای گوناگون سبب ساخت شیشه زرد، قهوه ای،

فیروزه ای، سیاه و سفید می گردد.
  درست   فیروزه ای  رنگ  دو-سه٪،  غلظت  همراه  مس  اکسید  کردن  اضافه  مثال،  عنوان  به 
شدن درست  سبب    متفاوت،  غلظت های  در  نیکل،  کردن  اضافه  طور  همین  می نمایند. 
رنگ های   آبی، بنفش یا سیاه می گردد. طال، در غلظت های   خیلی پا몭ن (تقریبا ۰٫۰۰۱٪)، یک
  مالیم تری  قرمز  کمتر،    خیلی  غلظت های  در  می کند. حتی  درست  روبی  رنگ    با    شیشه ای 

 ساخته خواهد شد.
 سلنیوم یکی از مواد خیلی مهمی است که باید به این ترکیب اضافه شود و برای درست کردن
شیشه با رنگ صورتی و قرمز به کار گرفته می شود. ترکیبات نقره به عنوان یک ماده خیلی مهم
برای ساخت رنگ شیشه زرد می باشند. این مواد می توانند طیف وسیع رنگی از نارنجی نزدیک

به قرمز گرفته تا زرد را درست کنند.
از رنگ زرد تا نزدیک به را  با رنگ زرد  اضافه نمودن گوگرد، همراه با نمک های   کربن شیشه 
اضافه نمود.  درست  می توان  زرد  عمیق  رنگ  یک  کلسیم  کمک  به  می آورد.  وجود  به  سیاه 
نمودن تیتانیوم یک شیشه زرِد قهوه ای    درست می نماید. اورانیوم (۰٫یک٪ تا دو٪) می تواند

برای درست کردن شیشه ای    با رنگ فلورسنت زرد یا سبز اضافه گردد.
برای کسب اطالعات بیشتر مربوط به ساخت رنگ های   گوناگون شیشه و خرید لوله شیشه ای،

خرید بورت اتوماتیک و خرید بالن ژوژه می توانید به کارشناسان ما مراجعه نما몭د.

نحوه ساخت لوله شیشه ای مرحله پنجم



در مرحله بعدی برای ساخت لوله شیشه  ای باید ترکیب حاصل شده را داخل یک ظرف که در
مقابل حرارت قوی باشد، بگذارید. ظرف باید مقاومت کافی در مقابل حرارت خیلی باالی کوره

را دارا باشد.
و تقریبا هزار  ترکیب حاصل شده می تواند در دما   ، اید  اضافه کرده  به موادی که شما  بسته 
پانصد و دو هزار و پانصد درجه سانتیگراد ذوب گردد. ظرف شما هم باید به سادگی با قالب

فلزی کنترل گردد.

ساخت لوله شیشه ای مرحله ششم

ترکیب به دست آمده را داخل کوره ذوب نما몭د. در حوزه ساخت لوله شیشه  ای ، با استفاده
کردن از کوره های   گازی کار ذوب کردن انجام می گیرد. در صورتی که می توان با بهره بردن از

کوره های   الکتریکی هم این عمل را انجام داد. 
است. درجه سانتیگراد  و سیصد  دو هزار  نشود  افزوده  آن چیزی  در  که  دمای ذوب سیلیس 
افزودن سدیم کربنات سبب کم شدن دمای مورد نیاز برای درست کردن شیشه تا هزار و پانصد

درجه سلسیوس می گردد.

ساخت لوله شیشه ای مرحله هفتم

درست کردن یکنواختی، همگن ساختن و برداشتن حباب ها  از شیشه ذوب شده. می توان با
اضافه کردن بعضی از مواد شیمیایی نظیر سولفات سدیم، کلرید سدیم و یا اکسید آنتیموان،

حبابی که داخل مذاب وجود دارد را به تعادل رساند.



سخن پایانی

شیشه ماده جامد صاف و براق است که می توان از شیشه برای آماده کردن انواع محصوالت
در حوزه هایی   مثل معماری و طراحی بهره برد. شیشه یک ماده خیلی پرکاربرد است و زندگی

امروزی بدون شیشه غیرقابل تصور می گردد.
اگر شیشه را از نظر علمی تعریف کنیم، شیشه را به عنوان یک ماده جامد آمورف غیر کریستالی
می شناسند که ویژگی اصلی آن شفافیت است و برای کارها و فعالیت های   عملی، تکنولوژیکی

و و کارهای تزئیناتی از آن استفاده می کنند. 
شیشه صاف و در عین حال نفوذ ناپذیر می باشد و به عنوان یک مانع پایدار در مقابل هر چیز
از آب و هوا تا باکتری ها  در نظر می گیرند. شیشه همین طور یک ماده غیر سمی می باشد و در

ارتباط با غذا و نوشیدنی بدون خطر می باشد. 
برای کارهای علمی، جراحی لوله شیشه ای  تاثیر است و ساخت  شیشه یک ماده کامال بدون 

خیلی مناسب می باشد. برای اطالع بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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شیشه آالت آزمایشگاهی

محصوالت پالستیکی آزمایشگاهی

ملزومات آزمایشگاهی

لوازم شیشه گری

پیرکس فن شاپ

عضو اتحاديه کشوری

کسب و کارهای مجازی

درباره پیرکس فن (آویژه) 

صنایع تولیدی پیرکس فن (آویژه) از سال 1372 فعالیت خود را آغاز و تا به امروز گامی بزرگ در جهت رشد و شکوفایی کشورمان برداشته است. این

مرکز دارای پروانه تولید از سازمان صنایع به شماره 162-11500 می باشد.

صنایع تولیدی پیرکس فن (آویژه) تولید کننده انواع شیشه آالت آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی از نوع بروسیلیکات می باشد. این مرکز همچنین

تخصص کار بر روی لوله های کوآرتز را نیز دارا می باشد. صنایع تولیدی پیرکس فن بالغ بر 500 نوع شیشه آالت آزمایشگاهی را تولید می کند که از

باالترین کیفیت برخوردار بوده و مطابق با استانداردهای دین (DIN) آلمان می باشد.

فن پیرکس  از محصوالت  ایران  در سراسر  آزمایشگاهی  تمامی شرکت های  گردد.  عرضه می  ایران  تمامی شهرهای  در  مرکز  این  تولیدی  محصوالت 

(آویژه) خریداری نموده و همچنین این واحد تولیدی مستقیمًا با مراکز بزرگی چون انستیتو پاستور ایران، مراکز داروسازی شرکت نفت، آزمایشگاه ها

و دانشگاه ها در ارتباط بوده و شیشه آالت آزمایشگاهی تولیدی خود را به انها عرضه می دارد.

همچنین محصوالت این شرکت به کشورهای ترکیه، عربستان، سوریه و عراق نیز صادر شده است
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تماس با ما
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