
آشنایی با لوله شیشه ای درپیچ دار و نحوه
استفاده از آن

 

در ای  لوله شیشه  آزمایشگاهی همچون  تجهیزات  بدانید  است  دار.بهتر  پیچ  در  ای  لوله شیشه 
سایر و  درمانی  اماکن  در  ها  آن  از  همواره  که  رود  می   شمار  به  ابزارآالتی  جمله  از  دار  پیچ 
تمامی از  واقع  در  کنند.  می   استفاده  غیره  و  غذایی  طبی،  صنعتی،  تحقیقاتی،  های  آزمایشگاه 
بیولوژیکی، خون و قرار دادن مواد  بررسی  اندازه گیری و مورد  به منظور  آزمایشگاهی  تجهیزات 
تجهیزات تمامی  از  نیز  غیره  و  غذایی  صنعتی،  مواد  تولید  در  البته  کنند  می  استفاده  ادرار 

ازمایشگاهی می توان کمک گرفت.
در نظر داشته باشید در برخی از آزمایشگاه های طبی بعد از اینکه تحقیقات انجام شده ثبت شد
را بیماران  تا  کند  آورده است سعی می  به دست  بر دالیل و مدارکی که  استناد  از طریق  پزشک 
درمان نماید. با توجه به اینکه درمان بیماران و تجویز دارو های مختلفی از سوی پزشکان با توجه
از کارهایی  چنین  انجام  برای  است  بهتر  بنابراین  گیرد،  می  صورت  شده  انجام  آزمایشات  به 
دستگاه های آزمایشگاهی استفاده شود که کیفیت آن بسیار باال بوده و عملکرد بسیار خوبی را
ارائه می کنند. یکی از کاربردی ترین تجهیزات آزمایشگاهی لوله شیشه ای در پیچ دار می باشد

که در اینجا به بیان این نوع تجهیزات می پردازیم.
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آشنایی با لوله شیشه ای در پیچ دار
اگر شما هم جزو افرادی هستید که نمی دانید لوله شیشه ای در پیچ دار چیست؟ باید بگو몭م در
آزمایشگاه انواع لوله های آزمایشگاهی مشاهده می شود که لوله شیشه ای در پیچ دار یکی از
آن ها است. در برخی از موارد مشاهده شده که لوله آزمایش گاهًا تحت عنوان لوله نمونه و لوله
کشت هم یاد می شود. این نوع از لوله ها از جمله ابزار آالت مربوط به آزمایشگاه می باشد که در
واقع از لوله شیشه ای تشکیل شده است که طول آن با انگشتان دست شباهت زیادی دارد و در

باالی لوله ها دهانه باز و در قسمت پا몭ن آن حالت u انگلیسی را مشاهده می کنید.
هر یک از لوله های آزمایشگاهی دارای خصوصیات و ویژگی هایی هستند بنابراین از مهمترین
ویژگی هایی که لوله شیشه ای در پیچ دار دارا است می توان به انتقال میزان زیادی از حرارت و
همچنین مقاومت زیاد در مقابل حرارت را عنوان نمود به طور کلی لوله شیشه ای درب پیچ دار از
جمله تجهیزات آزمایشگاهی به شمار می  رود که کاربرد آن بسیار زیاد است لذا از این نوع لوله در

موارد خاصی استفاده می کنند.
بهتر است بدانید برای تهیه پیپت حبابدار، لوله شیشه ای و سایر تجهیزات آزمایشگاهی بایستی
از تجهیزات تا بسیاری  اگر می خواهید  آورید.  به دست  را  به آن ها اطالعات الزم  حتما نسبت 
آزمایشگاهی را خریداری کنید در واقع باید نسبت به قیمت این تجهیزات همچون قیمت استوانه
در آورید.  دست  به  آگاهی  غیره  و  مایر  ارلن  قیمت  اتوماتیک،  بورت  قیمت  ای،  شیشه  مدرج 
حقیقت در چنین حالتی است که می توانید به خرید بالن ژوژه، خرید بورت اتوماتیک، خرید لوله
شیشه ای بپردازید؛ به همین خاطر است که می توان گفت “قیمت” یکی از مولفه های اصلی در
تع몭ن میزان کیفیت محصوالتی که می خواهید بخرید می باشد، بنابراین برخی از تجهیزاتی را
مشاهده می کنید که قیمت آن ها بسیار پا몭ن است و در مقابل کیفیت آن ها نیز پا몭ن خواهد
بود؛ اما در صورتی که نسبت به جنس محصوالت مورد نیاز اطمینان یافتید نسبت به قیمت آن
ها نباید دودل باشید زیرا هر چقدر بر کیفیت محصوالت افزوده شود قیمت آن ها نیز افزایش
پیدا خواهد کرد بنابراین در این مسئله نیز می توان گفت لوله شیشه ای درپیچ دار، پیپت حبابدار

و سایر موارد از این قضیه مستثنی نیستند.



همه چیز در مورد لوله شیشه ای در پیچ دار

آشنایی با انواع لوله های آزمایشگاهی

در نظر داشته باشید که لوله های شیشه ای که همواره در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می
را دارا از لوله ها کاربرد و خصوصیات ویژه خود  بنابراین هر یک  انواع متعددی دارند،  گیرند 
هستند. این لوله ها ممکن است ابعاد آن ها با هم تفاوت داشته باشند، بنابراین هر یک از

لوله ها را بر اساس جنس، ابعاد و غیره مورد استفاده قرار می دهند.
در نظر داشته باشید لوله ها عمدتًا به چند بخش دسته بندی می شوند برای نمونه می توان
لوله شیشه ای در پیچ دار را معرفی نمود که از آن به منظور ذخیره سازی، نگهداری و ترکیب
می گرفته  کار  به  مواردی  در  دار  پیچ  در  ای  شیشه  لوله  البته  کنند  می  استفاده  مواد  نمودن 

شوند که میزان مواد کم است.
از این نوع لوله ها برای از لوله های آزمایشگاهی لوله های کشت است. در واقع  یکی دیگر 
ها، کپک  از  مراقبت  آن  اصلی  کارایی  که  کنند  می  استفاده  شناسی  زیست  های  آزمایشگاه 
باکتری ها و غیره می باشد البته از لوله کشت در علم پزشکی نیز برای حفظ و مراقبت از نمونه

های خونی استفاده می کنند.
به طور کلی می توان گفت یکی دیگر از انواع لوله های آزمایشگاهی لوله های مخروطی می

باشد که در واقع از آن به منظور سانتریفیوژ کردن استفاده می کنند.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC186810/


باشد که در واقع از آن به منظور سانتریفیوژ کردن استفاده می کنند.

در چه مواردی می توان از لوله شیشه ای در پیچ دار
استفاده نمود؟

برخی از افراد زمانی که در رابطه با تجهیزات پزشکی همچون لوله شیشه ای در پیچ دار، پیپت
برایشان مطرح شود که آید ممکن است سوالی  به میان می  قبیل صحبت  این  از  و  حبابدار 

کاربرد هر یک از این تجهیزات چیست؟
حتمًا شما هم می دانید که آزمایشگاه ها از جمله اماکن بسیار حساس هستند که درون آن ها
برای موارد آزمایشگاه ها  در  ابزارآالت موجود  از  بنابراین هر یک  دارد  قرار  تجهیزات مختلفی 
انواع لوله های شیشه ای که خاصی در نظر گرفته می شوند به همین خاطر می توان گفت 
لوله شیشه ای در پیچ دار یکی از آن ها است برای موارد خاصی مورد استفاده قرار می گیرد؛
برای نمونه می توان از مهمترین کاربرد هایی که لوله شیشه ای در پیچ دار دارد به سرد یا گرم
نمودن، به منظور حفظ و نگهداری باکتری ها، کپک ها و حتی پرورش این موارد اشاره نمود.
در واقع از لوله شیشه ای درپیچ دار برای آزمایشگاه هایی همچون شیمی، زیست شناسی و

خون استفاده می کنند که این مورد بسیار کاربردی عمل خواهد کرد.
لوله شیشه ای در پیچ دار همواره به منظور حفظ میزان اندکی از نمونه های زیستی، بیولوژیکی
و شیمیایی به کار گرفته می شود. در واقع می توان از طریق به کار گرفتن لوله شیشه ای در پیچ
دار برای انجام کشت استفاده نمود. در حقیقت این نوع لوله دارای محفظه ای است که درون
آن می توان برخی از محلول های مایع شیمیایی را نگهداری نمود. با توجه به مواردی که بیان
به همین است  زیادی  مزایای  دارای  دار  پیچ  در  لوله شیشه ای  که  گرفت  نتیجه  شد می توان 

خاطر از آن برای موارد گوناگونی استفاده می کنند.
در نظر داشته باشید لوله های آزمایشگاهی که همواره برای انجام کار های مربوط به شیمیایی
عمومی مورد استفاده قرار می  گیرد غالبًا جنس شیشه ای هستند و به منظور استقامت نسبی



در نظر داشته باشید لوله های آزمایشگاهی که همواره برای انجام کار های مربوط به شیمیایی
عمومی مورد استفاده قرار می  گیرد غالبًا جنس شیشه ای هستند و به منظور استقامت نسبی
در مقابل گرما و حرارت تولید می شوند. لوله هایی که با استفاده از شیشه های مستحکم در
بروسیلیکات یا  و  شده  ذوب  کوارتز  شیشه  معمول  طور  به  شوند  می  تولید  انبساط  مقابل 
هستند که قادر به تحمل دمای زیاد حتی چندین درجه سانتی گراد می باشد. در حقیقت لوله
و شیمیایی  مواد  دادن  قرار  ارزیابی  مورد  و  بررسی  جهت  شیمیدانان  بواسطه  آزمایش  های 

انجام آزمایشات مختلف و سنجش آن ها به لحاظ کیفی به کار گرفته می شوند.

سخن پایانی

همچون اماکنی  برای  را  آزمایشگاهی  های  دستگاه  و  آالت  ابزار  از  بسیاری  معمول  طور  به 
پاالیشگاه، آزمایشگاه های تحقیقاتی، صنایع غذایی و آزمایشگاه های پزشکی به منظور ایجاد
مواد ضدعفونی و غیره استفاده می کنند بنابراین تمامی تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه

ها بایستی به لحاظ کیفی در سطح باالیی قرار داشته باشند.
لوله شیشه ای در از قبیل  آزمایشگاهی  از تجهیزات  با بسیاری  این که  افرادی به خاطر  هموار 
پیچ دار آشنایی زیادی ندارند به منظور اینکه از لحاظ اقتصادی میزان هزینه کمتری را صرف
کنند از این رو تجهیزات آزمایشگاهی را خریداری می کنند که پیش از این از آن ها استفاده

شده و به عنوان کاالی دست دوم به مصرف می رسد.
از افراد باید توجه داشته باشند که تجهیزات آزمایشگاهی به خاطر این که به منظور اینگونه 
کاری چنین  انجام  به  اقدام  شوند  می  گرفته  کار  به  ها  انسان  برای  و  غذایی  مواد  سنجش 
صحیح نیست چرا که ممکن است خسارات و خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. توصیه
می  کنیم برای تجهیزات آزمایشگاهی میزان هزینه بیشتری را صرف کرده و همان محصوالت را

به صورت نو بخرید تا برای هیچکس مشکلی به وجود نیاید.
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