
نحوه استفاده لوله شیشه ای  پیرکس برای ساخت
پایپ

لوله شیشه  ای  پیرکس یک مدل لوله شیشه ای  است که که مقداری اکسید بور با بیش از چهار
درصد وزن دارد.

خیلی از ظرف های شیشه ای داخل آزمایشگاه ها  ، صنایع مختلف و لوازم خانه با بهره گیری از این
مدل شیشه تولید می شوند.

… و  ترکس  سیماکس،  پیرکس،  مثل  تجارتی  برندهای  اسم ها  و  با  بازار  در  شیشه ها  نوع  این 
مشهور و  شناخته شده هستند. در این مقاله با لوله شیشه  ای  پیرکس و نحوه استفاده کردن از

آن صحبت خواهیم کرد.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

https://avizhe.org/لوله-شیشه-ای-پیرکس/


ترکیبات لوله شیشه  ای  پیرکس
همه چیز در مورد لوله شیشه ای پیرکس

ترکیبات لوله شیشه  ای  پیرکس
محدوده ترکیب کردن این مدل شیشه خیلی محدود می باشد و تغ몭رات کم در قاطی کردن مواد
عموما پیرکس  شیشه های  گردد.  فازی  جدایش  پدیده  آمدن  وجود  به  منجر  دارد  امکان  اولیه 

امروزه در محدوده ترکیبی زیر قرار می گیرند.

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید

اطالعات بیشتر

یژه
آو

https://avizhe.org/خرید-لوله-شیشه-ای/


Al۲O۳: و همین طور محدوده B۲O۳: ۱۲-۱۳% و محدوده ترکیبی SiO۲: ۷۹,۵-۸۰.۵% محدوده
K۲O: ۰-۱,۱% و همچنین محدوده ترکیبی Na۲O: ۳,۵-۴.۵% ۲,۸-۲ و محدوده%

همه چیز در مورد لوله شیشه ای پیرکس

کاربرد لوله پیرکس یا بوروسیلیکات

هم اینک همه انواع شیشه های مورد استفاده در کارهای آزمایشگاهی مثل بشر، ارلن مایر و
… از بوروسیلیکات می باشد.



… از بوروسیلیکات می باشد.
داروهای و  پرنترال    داروهای  بسته های  شده،  پر  جلوتر  که  سرنگ هایی  داخل  طور  همین 

تزریقی کارایی دارند.
همین طور در کارهای پزشکی که قسمتی از آن داخل بدن قرار می گیرد مانند ایمپلنت دندان،
گرفته کار  به  بوروسیلیکات  از جنس  پروستتیکی هم  و چشم های  استخوان  سیمانی  مفاصل، 

می شود.
به خاطر ضریب انبساط خیلی پا몭ن و استحکام زیاد آن ها نسبت به حمالت شیمیایی انواع
نظیر آزمایشگاهی  محصوالت  ساخت  در  می باشند  بوروسیلیکاتی  جنس  از    که  شیشه هایی 
بشرها، فالسک ها، کتری ها، لوله هایی که برای کارهای آزمایشی است، بست های مورد نیاز در

آزمایشگاه و بقیه ابزار علمی استفاده می شوند .
، آن ها تقریبًا نسبت به هر مدل حرارتی که در کارایی عمومی محل های  با نگهداری درست 

 آزمایش به کار برده می شود، استحکام نشان می دهند.
 

تاریخچه لوله بوروسیلیکات

این نوع از شیشه اولین بار به دست یک تولید کننده شیشه در کشور آلمان در قرن نوزدهم
میالدی درست شد و تحت عنوان بوران در بازار به فروش رسید. در سال 1915 هم نوع لوله
شیشه ای  پیرکس درست شد و بعد از آن شیشه  بوروسیلیکات در زیر مجموعه پیرکسی قرار

گرفت.
  آزمایشگاهی انواع شیشه های  در حوزه ساخت  بهترین  و  از مشهورترین  یکی  بوران  شرکت 
پیرکس است. اگر تمایل دارید تا از قیمت لوله شیشه ای و قیمت پیپ حبابدار اطالع حاصل

کنید با کارشناسان ما تماس بگیرید.



خرید لوله شیشه ای  پیرکس یا بوروسیلیکات

شرکت پیرکس آماده عرضه انواع لوله شیشه ای  پیرکس  و  بوروسیلیکات است که دارای قطرها
و اندازه های   متفاوت است و به شکل کیلویی و شاخه ای    و تناژ عرضه می شود.

و کاال  کیفیت  از  دهید  انجام  فروشگاهی  هر  از  محصول  این  خرید  به  اقدام  که  این  از  قبل 
اصالت آن مطمئن شوید به دلیل این که بسیاری از فروشگاه ها  اقدام به فروش کاالهای تقلبی

می کنند که از کیفیت مطلوب برخودار نیستند.
را با کیفیت و اگر تمایل دارید خرید لوله شیشه ای، خرید بورت اتوماتیک و خرید بالن ژوژه 

قیمت مناسب تجربه کنید با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

فروش لوله آزمایش شیشه ای

شرکت های   زیادی این محصوالت را به فروش می رسانند. بسیاری از برندها دارای نمایندگی
بنابراین دارد  اهمیت  بسیار  معتبر  فروشگاه  یک  از  خرید  اما  می باشند،  مختلف  شهرهای  در 

تالش کنید که از یک فروشگاه مناسب خرید را انجام دهید.
شرکت ما آماده عرضه و فروش انواع لوله آزمایش در سایزها و اندازه های   متفاوت می باشد.
شما می توانید  لوله شیشه ای پیرکس   را از همین سایت سفارش داده و یا با کارشناسان ما در
رابطه با این محصوالت مشورت کنید و بعد از این که از خرید خود مطمئن شدید آن را تهیه
اتوماتیک، قیمت استوانه مدرج شیشه ای، قیمت بشر و از قیمت بورت  نما몭د. برای این که 

قیمت ارلن مایر اطالع داشته باشید با ما تماس بگیرید.
 



انواع لوله آزمایشگاهی

آزمایش لوله  مختلف،  انواع  این  از  یکی  که  دارد  زیادی  گوناگون  انواع  آزمایشگاهی  لوله 
هم نمونه  لوله  همچنین  و  کشت  لوله  آن  به  جاها  برخی  آزمایش  لوله    است.    شیشه ای 
می گویند. یکی از شیشه آالتی که در کارهای آزمایشگاهی استفاده می شود و ساخته شده از
یک عدد لوله شیشه ای    است که طول آن شبیه انگشت دست است و در قسمت باالی آن

دهان باز دارد و در قسمت پا몭ن آن هم به شکل یو و بسته است.
لوله های   شیشه ای    انواع زیادی دارد که هر یک از این لوله ها  خصوصیت ها  و کارایی های 
 خاصی را دارند. به طور نمونه برخی از این لوله ها  بزرگی و ارتفاعی بیشتر دارند که به این نوع

لوله ها، لوله جوش می گویند و برای جوشاندن مایعات از این لوله استفاده می شود.
 این مدل لوله های   جوش دارای یک استوانه سیلندری است که جایگزین لوله تست می باشد
لوله ها  نسبت به بقیه از آن استفاده می کنند. این مدل  که برای جوشاندن مایعات شیمیایی 
لوله ها  استاندارد بهتر و کلفت تری    دارند تا محلولی که در حال جوش می باشد از آن سرریز

نکند.
مقاومت و  می باشند    بوروسیلیکاتی  شیشه های  جنس  از  که  این  دلیل  لوله ها  به  نوع  این 
زیادی نسبت به شوک حرارتی دارند و هنگامی که در گرمای بی پایان زیاد قرار داده می شود

نمی  شکند و می توانند کامال در شعله تاب بیاورد.

انواع لوله شیشه ای  پیرکس

لوله های  انواع،  این  همه  میان  از  نمود  بندی  دسته  مهم  گروه  جند  به  می توان  لوله ها  را 
لوله آزمایش می باشد که عمدتا اکثرا برای سانتریفیوژ استفاده می شوند. نوع دوم   مخروطی 
برای ذخیره کردن، نگهداری و قاطی کردن مواد چنانچه که بیان شد در اندازه های   کم استفاده

می گردند.
کارهای در  که  است  کشت  لوله  می شود  استفاده  کاشت  برای  که  لوله  این  سوم  نوع 
آزمایشگاه ها  برای مراقبت از باکتری ها  از آن استفاده می کنند. این لوله ها  در کارهای پزشکی

هم برای نگهداری نمونه خونی که از بیمار گرفته می شود کارایی دارد.
برای مراقبت و مرتب کردن این لوله ها  از یک ابزاری به اسم رک یا جالوله ای    استفاده می کند
آن ها  استفاده نگهداری  برای  آزمایش  لوله  گیره  از  دارند  باال  لوله ها  حرارت  که  هنگامی  و 

می کنند.

سخن پایانی

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


کاربردهای و  لوله  این  انواع  شیشه ای  پیرکس،  لوله  با  رابطه  در  کامل  مطالبی  مقاله  این  در 
هنگام در  که  مهمی  نکات  کردیم.  دارد صحبت  موارد  بقیه  و  آزمایشی  کارهای  در  که  زیادی 
خرید این محصول باید به آن ها  دقت کرد را نیز بیان کردیم تا خریداران محترم متضرر نشوند.
برای دارد  وجود  ما  مجموعه  در  مناسب  قیمت  همچنین  و  مطلوب  کیفیت  با  محصول  این 

کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
LinkedIn 

WhatsApp 

Twitter 


