
لوله شیشه ای مدرج چیست؟ کاربرد آن در
آزمایشگاه

بسته آن  پا몭ن  و  است  باز  آن  سر  که  لوله های  شیشه ای  می گویند  به  مدرج  ای  شیشه  لوله 
می باشد. مدرج شباهت فراوانی به لوله آزمایش دارد، با این فرق که پا몭ن آن مسطح و تخت

است و می توان آن را به راحتی روی سطحی صاف قرار داد.
برای امیدوارم  بپردازیم.  لوله شیشه  ای مدرج  کاربرد  کامل  بررسی  به  داریم  نوشته قصد  این  در 

شما مفید باشد.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟
لوله مدرج چیست؟

همه چیز در مورد مزایا لوله شیشه ای مدرج



لوله مدرج چیست؟
باز است و کف آن بسته می باشد و یک لوله ای  است که سر آن  ابزار  این  بیان شد  چنانچه که 
آبریز به طرف بیرون دارد. این آبریز سبب می گردد که جا به جا کردن مایع از آن به راحتی انجام
شود. پایه این ابزار صاف می باشد و سبب می گردد به شکل قائم روی میز است. این ابزار یکی از

وسیله های   مهم آزمایشگاهی است که در دو جنس پالستیکی و شیشه ای    وجود دارد.

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید

اطالعات بیشتر

یژه
آو

https://avizhe.org/خرید-لوله-شیشه-ای/


همه چیز در مورد مزایا لوله شیشه ای مدرج

کاربرد لوله شیشه ای مدرج

آن کردن  جا  جابه  و  مایعات  حجم  گرفتن  اندازه  برای    مدرج  شیشه  ای  لوله  اصلی  کارایی 
هاست. دقت انداز گرفتن آن از ارلن و بشر باالتر است اما از بورت و پیپت پا몭ن تر می باشد.

این که استوانه شیشه ای  باشد یا پالستیکی کامال به شرایط کاری مشخص می شود.
و بودن  مناسب  قیمت  و  آن  بودن  سبک  استوانه  این  پالستیکی    مدل  خصوصیت های  از 
دقیق و    مهم  آزمایش های  در  آن  پالستیکی  مدل  اما  است.  ان  کمتر  احتمال شکسته شدن 

کارایی ندارد.
استوانه مدرج خیلی دقیق می باشد اما نیاز به مراقبت زیادتری دارد، چون که که لبه این لوله
به سادگی در برخورد با چیز دیگری می شکند و به اصطالح مردم لب پر خواهد شد. در برخی از



به سادگی در برخورد با چیز دیگری می شکند و به اصطالح مردم لب پر خواهد شد. در برخی از
لوله ها  برای جلوگیری کردن از این چیز یک حلقه مراقب پالستیکی در آن نصب می گردد.

محلول، از یک  معینی  گرفتن حجم  اندازه  به  می توان  وسایل  این  مهم    خیلی  کارایی های  از 
برای تع몭ن کردن حجم جسم های   جامد، اندازه گرفتن حجم معینی از مایعات با دقت زیاد

اشاره نمود.
 

لوله مدرج آزمایشگاهی چیست؟

لوله شیشه ای مدرج  یکی از ابزار و انواع شیشه های   آزمایشگاهی است که به شدت پرکاربرد
می باشد و مشابهت فراوانی به لوله آزمایش دارد. مزور یک سر آن باز می باشد و کف آن بسته
میز سطح  روی  بر  لوله  این  راحت  خیلی  تا  می کند  کمک  این  که  است  تخت  صورت  به  و 

گذاشته شود. 
درست پالستیک  یا  شیشه  از  دارد  امکان  آزمایشگاهی  مزور  کف  طور  همین  و  بدنه  قسمت 
اول سر مزور برای کارهای متفاوتی استفاده گردد. در  با جنس آن، می تواند  شود که مطابق 
مدرج آزمایشگاهی  یک آبریز داشت برای ریختن راحت تر    انواع مواد مایع از درون استوانه

به خارج آن است.
اگر تمایل دارید تا از قیمت انواع شیشه ها، لوله شیشه ای، پیپ حبابدار اطالع داشته باشید با

تماس حاصل کنید.
که استفاده می کردند چرا  بود  از جنس شیشه  که  استوانه مدرج  از  عموما    قبل  در سال های 
صنایع پالستیک و پتروشیمی به اندازه امروز رشد نکرده بود. مزوری که از جنس شیشه است

نسبت به مدل پالستیکی خود دارای عیوب و ویژگی های   زیر می باشد:
مزایای لوله شیشه ای

دقت اندازه گیری ان باالتر است
مقاومت شیمیایی آن  باالتر می باشد

معایب مزور شیشه ای:
وزن زیادی دارد
شکننده است



لوله شیشه ای مدرج

به نسبت  باشد  پالستیک  جنس  از  که    مدرج  شیشه ای  لوله   ، کردیم  بیان  که  چنانچه 
استوانه های   مدرجی که از جنس شیشه می باشد جدیدتر است. مزوری که از جنس پالستیک
شیمیایی مقاومت  ماده  این  که  چرا  است  شده  درست  پروپیلن  پلی  جنس  از  معموال  است 

خیلی زیادی دارد. 
البته به خاطر باال بردن شفافیت بدنه مزور پالستیکی از جنس پلی متیل پنتن هم کار گرفته
شده است. مزورهایی که از جنس پلی پروپیلن است به خاطر این که قابلیت اتوکالو را دارند،

امکان استفاده کردن دوباره هم در آن وجود دارد.

انواع حجم استوانه مدرج

استوانه مدرج در اندازه های   مختلفی از تقریبا پنج تا هزار میلی لیتر درست می شوند که دقت
  پر استوانه های  از  بیشتر  آنها،  کارایی  استوانه ها  به خاطر    این    انواع کم حجم تر  در ساخت 
حجم می باشد. بدیهی است اگر نیاز به دقت فراوانی در آزمایشات دارید، باید مزوری که کامال

مناسب عمل و آزمایش شما است را انتخاب نما몭د.
به خاطر پیوندهای هیدروژنی که در اکثر مایع ها، لبه و بخش باالی مایع در مزور قرار دارد، به
اندازه گرفتن درست مقدار طرف باال می آید و به صورت مقعر می شود. به همین خاطر برای 

مایع باید بخش مقعر آن را به عنوان سطح مایع مد نظر داشته باشیم. 
برای قرائت کردن این اندازه باید چشم در تراز سطح مد نظر یعنی نه خیلی باالتر و نه خیلی
اندازه گرفتن کمترین بر  انسان  نگاه  نور و خطای  تا خطای شکسته شدن    قرار داد    پا몭ن تر 

تاثیر را بگذارد.

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


قیمت لوله مدرج شیشه ای

و اصل  اجناس  امروزه  و  دارد    زیادی وجود  فروشگاه های  استوانه ها  در  این  که  این  دلیل  به 
فروشگاه ها  محصوالت از  برخی  است.  قیمتی  دارای  یک  هر  است  شده  قاطی  هم  با  تقلبی 
را را نداند همین جنس بی کیفیت  این  با قیمت کمتر عرضه می کنند و مشتری که  را  تقلبی 

خریداری می کند.
و است  زیاد  بازار  در  نوسانات  که  امروزه  دارند.  بیشتری  قیمت  کیفیت  با  کاالهای  عموما  اما 
هیچ چیز قیمت ثابتی ندارد نمی  توان برای این محصوالت قیمت دقیقی بیان کرد. برای اطالع
با مایر  ارلن  قیمت  و  بشر  قیمت  شیشه ای،  مدرج  استوانه  قیمت  اتوماتیک،  بورت  قیمت  از 

کارشناسان ما در ارتباط باشید

خرید لوله مدرج شیشه ای

برای تهیه لوله شیشه ای مدرج  باید به چند مسئله مهم دقت نما몭د تا بتوانید با کیفیت ترین
 و مناسب ترین     استوانه که کامال مناسب شرایط کاری شما باشد را خریداری کنید. مهم ترین 
 چیزی که در هنگام خرید استوانه مدرج باید به آن دقت کرد اطمینان از اصالت کاال است .

کاالیی را خریداری کنید که اصل باشد نه تقلبی. امروز اجناس تقلبی زیاد شده است و بسیاری
از فروشندگان این محصوالت را وارد بازار می کنند و مردم را فریب می دهند. دومین چیز این
است که از فروشندگان و شرکت های   معتبر خرید خود را انجام دهید. برای خرید لوله شیشه -

ای، خرید بورت اتوماتیک و خرید بالن ژوژه می توانید به سایت ما مراجعه نما몭د

سخن پایانی

در این مقاله با لوله شیشه ای  مدرج، انواع آن و کاربردهای آن در کارهای آزمایشگاهی آشنا
شدیم. در رابطه با قیمت این محصوالت صحبت کردیم و این که در هنگام خرید باید مواظب

باشید محصولی را خریداری کنید که دارای کیفیت مناسب است.
از بعد  و  کنید  کارشناسان ما مشورت  با  ابتدا  به فروش می رسد  ما  این محصوالت در سایت 

اطمینان اقدام به خرید این محصوالت با قیمت مناسب کنید.
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