
لوله شیشه  ای مو몭ن چیست؟ و کاربرد آن در
آزمایشگاه ها

و مزیت  به  توجه  با  که  است  کاربرد  پر  آزمایشگاهی  لوازم  از  یکی  هم  مو몭ن  ای  شیشه   لوله 
خصوصیت مو몭نگی کار می کند. لوله شیشه ای مو몭ن به یک نوع لوله ی خیلی باریکی می گویند
که از دو سمت خود باز می باشد و قطر خیلی کمی هم دارد و به همین خاطر هنگامی که با یک

مایع در ارتباط باشد با سرعت آن را به طرف باال به جریان می اندازد.
شناخت ابزار آزمایشگاهی برای شکل کار با آنها خیلی مهم و ضروری می باشد و البته باید قبل از
شروع کار در آزمایشگاه با ابزار مهم آن آشنایی داشته باشید. مو몭نگی به یکی از تاثیرات نیروی
چسبندگی می گویند. لوله مو몭ن عموما از شیشه درست می شود که دیواره داخلی خیلی باریکی

دارد.
به طور مثال یک ظرفی را پر از آب کنید و لوله مو몭ن را داخل این ظرف قرار دهید. مقداری آب
لوله  و  آب  بین  نیروی چسبندگی  که  چرا  می باشد  داخل ظرف  آب  بیشتر  می گیرد  قرار  لوله  در 
در   شیشه ای  ابزار  این  است.  آب  ملکول های  خود  میان  که  می باشد  نیرویی  از  بیشتر 

آزمایشگاه هایی مثل شیمی، خونشناسی و فیزیک به شدت کاربرد دارد
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟
لوله مو몭ن چیست؟

همه چیز در مورد لوله شیشه ای مو몭ن

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید
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لوله مو몭ن چیست؟
لوله شیشه  ای مو몭ن، یک نوع لوله  آزمایش خیلی نازکی می باشد که از موادی سفت مثل شیشه
قطر و  می باشد  باز  آن  سر  دو  هر  اما  دارد،  معینی  طول  لوله  این  می شود.  درست  پالستیک  یا 
داخل لوله و بیرون لوله ثابت است. طول استاندارد این نوع لوله هفتاد و پنج میلی  متر است،
متر میلی    1.6 الی   1.5 لوله  بیرون  قطر  و  می باشد  متر  میلی    1.2 تا   1.1 لوله  این  داخل  قطر 
خواهد بود و دو طرف باز بودن از مزیت های مهم این محصول می باشد. لوله مو몭ن مطابق با
خاصیت مو몭نگی کار می کند، به همین خاطر زمانی که با یک مایع در تماس باشد، خیلی سریع

آن را به طرف باال به جریان در خواهد آورد.
با حبابدار  پیپ  و  ژوژه  بالن  خرید  و  اتوماتیک  بورت  خرید  شیشه ای،  لوله  خرید  به  تمایل  اگر 

کیفیت و قیمت مناسب دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.



همه چیز در مورد لوله شیشه ای مو몭ن

با انواع لوله مو몭ن آشنا شوید

ای مو몭ن در مدل های بدون هپارینو هپارینه درست شده است. سدیم هپارین لوله شیشه  
آبی مو몭ن  لوله  می رود.  کار  به  لخته شدن خون  از  کردن  جلوگیری  برای  که  است  ماده  یک 
ساده است و ماده ضد انعقاد ندارد. به لوله  هایی با رنگ قرمز که در آنها هپارین می باشد، لوله

هماتوکریت هم می گویند.
از این مدل لوله ها با قرمز رنگ برای سنجیدن مقدار هماتوکریت خون یا اندازه گرفتن درصد
اساسی ترین و  راحت ترین  هماتوکریت  می کنند؛  استفاده  خون  همه  به  نسبت  قرمز  گلبول 
داخل هماتوکریت  لوله  های  می باشد.  خونی  کم  و  آنمی  دادن  تشخیص  برای  آزمایش 

آزمایشگاه  های پزشکی که کارهای تشخیص انجام می دهند استفاده می شوند.
قیمت و  بشر  قیمت  ای،  مدرج شیشه   استوانه  قیمت  اتوماتیک،  بورت  قیمت  از  اطالع  برای 

ارلن مایر با همکاران ما در ارتباط باشید.

کاربردهای لوله مو몭ن در آزمایشگاه ها

استفاده مختلفی  کارهای  برای  مو몭ن    شیشه ای  لوله  از  گفتیم،  مطلب  اول  در  که  چنانچه 
تا مشخص گرفته  پرندگان  لقاح  و  ذوب  نقطه  دستگاه های  در  ابزار  این  از  استفاده  می کنند؛ 
آن کاربردها  بقیه  معرفی  به  کامل  طور  به   ادامه  در  اشخاص.  خون  غلظت  میزان  کردن 

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


تا مشخص گرفته  پرندگان  لقاح  و  ذوب  نقطه  دستگاه های  در  ابزار  این  از  استفاده  می کنند؛ 
آن کاربردها  بقیه  معرفی  به  کامل  طور  به   ادامه  در  اشخاص.  خون  غلظت  میزان  کردن 

می پردازیم.

کاربرد لوله مو몭ن در آزمایشگاه های پزشکی

این می کنند.  استفاده  اشخاص  خون  هماتوکریت  سنجیدن  یا  هماتوکریت  در  مو몭ن  لوله  از 
لوله ها با رنگ قرمز شناخته می شوند. آزمایش هماتوکریت، درصد گلبول قرمز خون را آزمایش
استفاده اشخاص  خون  هماتوکریت  مقدار  سنجیدن  برای  مو몭ن  لوله  از  می نماید.  بررسی  و 

می  شود.
به این صورت که اول با استفاده کردن از دستگاه سانتریفیوژ، گلبول های قرمز از پالسما جدا
می گردند. در هنگامی که مقدار خون مریض کم است، لوله مو몭ن گزینه خیلی خوبی است. به
مقدار باشد،  مریض  شخص  اگر  می نماید.  جذب  خود  به  را  مایعی  نوع  هر  که  این  دلیل 
گلبول های سفید خون بیشتر خواهد بود، اگر شخص سالم باشد تعداد گلبول های قرمز بیشتر

می شود.
 

کاربرد لوله مو몭ن برای اندازه گیری هماتوکریت

وسیله به  و  می گیرد  انجام  خون شخص  از  گیری  نمونه  اول  هماتوکریت  گرفتن  اندازه  برای 
سانتریفوژ نمونه گلبول های قرمز از داخل سرم خون جدا می گردد.

این آزمایش به دو شیوه ماکرو هماتوکریت و میکرو هماتوکریت انجام داده می شود. در مدل
ماکرو از لوله شیشه ای  که درجه بندی دارد، استفاده می کنند اما در شیوه میکرو از لوله مو몭ن

کار گرفته می شود. 
شیوه میکرو برای زمانی که نمونه خون کم می باشد خیلی کاربرد دارد. این لوله  برای کارهای
خون شناسی دو مدل هپارینه و غیر هپارینه دارد که با دو رنگ قرمز و آبی داخل بازار موجود

است.



لوله مو몭ن در جداسازی مواد در کروماتوگرافی

کروماتوگرافی یک شیوه برای جدا کردن و تفکیک مخلوط می باشد که به وسیله فاز متحرک از
لوله از  که  گاز می باشد  یا  مایع  به شکل  این شیوه  در   مخلوط  اجرا می باشد.  قابل  ثابت  فاز 

می گذرد و مخلوط به قسمت های تشکیل دهنده تقسیم خواهد شد.
به نیاز  که  می باشد    ماده ای  به  مربوط  متحرک  فاز  و  است  موجود  فاز  دو  کروماتوگرافی  در 
لوله از دو قسمت  تجزیه شدن و شناسایی خواهد دشات. ستون کروماتوگرافی گازی مو몭ن 

مو몭ن و فاز ساکن درست شده است.

انواع لوله های موجود در آزمایشگاه

لوله های آزمایش در اندازه های گوناگون و برای کاربرد های مختلف درست می شود. نمونه های
گوناگونی که برخی درپوش دارند و برخی بدون درپوش هستند برای کارهای متعددی طراحی
و درست شده اند   و در آزمایشگاه های شیمی و خونشناسی و زیست به کار گرفته می شوند و

در حقیقت محیطی خیلی کوچک برای آزمایش می باشد.
قطر که  است  شده  درست  باریک  خیلی  استوانه  یک  از  ظاهر  در  هم  مو몭ن    شیشه ای  لوله 
خیلی کمی دارد و دو طرف آن باز می باشد. این لوله از شیشه درست شده و بیشترین کارایی
آن در آزمایشگاه های خونشناسی است که برای اندازه گیری هماتوکریت استفاده می شود.

سخن پایانی

“لوله شیشه  ای مو몭ن” یکی از پرکاربردترین انواع لوله  ها در آزمایشگاه می باشد. این لوله  ها
و تشخیص زیستی  آزمایشگاه های  در  و  دارند  قرار  آزمایشگاهی  بندی شیشه  آالت  در دسته 
پر ابزار  به یک  را  آن  که  لوله مو몭ن  اصلی  و خصوصیت  مزیت  دارند.  زیادی  کارایی  پزشکی 

کاربرد در آزمایشگاه تبدیل نموده، کارایی آن مطابق با خاصیت مو몭نگی می باشد
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