
لوله شیشه ای چیست؟ بررسی کاربرد آن

لوله شیشه  ای چیست؟ لوله شیشه ای یک قطعه تو خالی از نوع شیشه  است شیشه هایی  (مثل
در که  کوارتز)  یا  کوآرتز  شیشه  سوددار،  آهک  سیلیکات،  آلومینیو  چخماخ  سنگ  بوروسیلیکات، 
حوزه های زیادی همانند تولید شیشه آالت آزمایشگاهی ، کارهای نورپردازی، سیستم های حرارتی

و همین طور در زمینه بسته بندی دارو کارایی دارند.
تا گرفته  میلی متر  از  گوناگونی  سایزهای  در  و  شیشه ها  از  متنوعی  مدل های  در  شیشه ای  لوله 
چندین سانت درست می شوند. در خط تولید، این مدل لوله ها با طول زیاد از مذاب شیشه بیرون
می شوند و با به کارگیری دستگاه برش با طول تقریبی ۱٫۵ متر باالی غلتک ها برش زده می شوند.
یا باشد  (افقی  شیشه  کشش  سمت  به  توجه  با  که  دارد  وجود  رابطه  این  در  مروج  شیوه  سه 
لوله شیشه ای چیست میتواند بسیار با این وجود سوال  با  عمودی و …)با هم فرق دارند.پس 

اهمیت باشد.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

https://avizhe.org/لوله-شیشه-ای-چیست/


سازندگان مطرح لوله شیشه ای در جهان
همه چیز در مورد لوله شیشه ای

سازندگان مطرح لوله شیشه ای در جهان
در این بخش به معرفی سه مجموعه سازنده این لوله ها می پردازم.
اولین تولید کننده این لوله های شرکت Nipro Glass می باشد.

دومین شرکت سازنده این لوله  GerresheimN er AG می باشد.

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید

اطالعات بیشتر

یژه
آو
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سومین کارخانه سازنده این مدل لوله شرکت  SCHOTT AG است.

همه چیز در مورد لوله شیشه ای

خرید لوله شیشه ای

شرکت ما عرضه انواع لوله شیشه ای در قطرها و ضخامت های گوناگون را دارد و آن ها را به
کسب برای  می توانید  عزیزان  شما  می رساند.  فروش  به  تناژ  با  و  کیلویی  و    شاخه ای  شکل 
اطالعات بیشتر در رابطه با خرید لوله  شیشه ای و شیوه خرید بالن ژوژه به بخش تماس با ما

مراجعه نما몭د و با شماره های تلفن ما تماس بگیرید.

https://avizhe.org/خرید-لوله-شیشه-ای/
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مراجعه نما몭د و با شماره های تلفن ما تماس بگیرید.
 

لوله شیشه  ای چیست؟

در پاسخ به این سوال که لوله شیشه  ای چیست؟ باید گفت لوله شیشه ای  که نود و نه درصد
آن از سیلیس درست شده است، در مقابل حرارت استحکام و مقاومت زیادی دارد و در دمای

بین ششصد تا هفتصد درجه نرم می گردد. 
فروشگاه اینترنتی مجموعه ما وارد کننده انواع لوله شیشه ای در کشور است که از اندازه های

چهار میلی متر تا سی میلی متر را به فروش می رساند.

کاربرد های لوله شیشه ای

این محصول در پنج جیز امکان استفاده دارد :
1- برای تولید انواع و اقسام موارد تزئینی از این میله به همراه میله رنگی استفاده می شود

2- برای تولید انواع همزن آزمایشگاهی پیرکس نیز از این میله استفاده می کنند
3- برای استفاده در صنعت لوستر سازی هم از این لوله کار گرفته می شود

نیز مورد استفاده بافندگی  برای کارخانه ریسندگی و  تا ده میلی متر  اندازه های هشت  4- در 
قرار می گیرد.

شیشه که    درب هایی  برای  البته  می شود  استفاده  نیز  درب  دسته  عنوان  به  میله  این  از   -5
سکوریت هستند.

خیلی از ظرف های شیشه ای در آزمایشگاه ها، صنایع مختلف و وسایل خانه با استفاده از این
سیماکس، پیرکس،  نظیر  برندی  اسم  به  بازار  در  لوله ها  این  می شوند.  درست  شیشه  مدل 
فروشگاه ها در  هم  پیرکس  لوله   و  پیرکس  میله  اسم های  به  و  می شناسند  مردم   … و  ترکس 
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سیماکس، پیرکس،  نظیر  برندی  اسم  به  بازار  در  لوله ها  این  می شوند.  درست  شیشه  مدل 
فروشگاه ها در  هم  پیرکس  لوله   و  پیرکس  میله  اسم های  به  و  می شناسند  مردم   … و  ترکس 

وجود دارند. برای خرید بورت اتوماتیک به سایت ما مراجعه نما몭د.
 

فروش لوله شیشه ای کوارتز

مجموعه ما یکی از شرکت های فعال در حوزه فروش لوله های شیشه ای  است که این لوله ها را
اطالعات برای  می توانید  شما  می کند.  عرضه  خریداران  به  خوب  قیمت  و  ضمانتی  کیفیت  با 
و شیوه خرید لوله شیشه ای  به   استوانه مدرج شیشه ای  قیمت  با محصول،  رابطه  در  کامل 
قسمت تماس با ما بروید و از طریق شماره های قرار داده شده با ما تماس حاصل کنید. و این

محصول را به صورت آنالین سفارش دهید.
 

خرید لوله کوارتز

بازار زیادی در  به کیفیت آن دقت کنید چرا که موارد مشابه  این محصوالت  در هنگام خرید 
وجود دارند که کیفیت الزم را ندارند بنابراین در هنگام خرید خیلی دقت کنید. از فروشگاهی

خرید خود را انجام دهید که قابل اعتماد باشد.
اگر فعالیت می کند.    زمینه عرضه محصوالت شیشه ای  در  که  ما چندین سال است  مجموعه 
تمایل به خرید لوله شیشه ای  دارید با کارشناس فروش ما در ارتباط باشید و بعد از اطالع از

قیمت بشر و قیمت ارلن مایر آن را با قیمت مناسب از ما خرید کنید.

کاربرد لوله پیرکس
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از  … و  مایر  ارلن  بشر،  مانند  می شوند  استفاده  آزمایشگاه ها  در  که  شیشه هایی  همه  امروزه 
بوروسیلیکات می باشند.

همین طور این لوله داخل سرنگ هایی که از قبل پر شده، بسته های داروهای پرنترال و اقسام
داروهایی که مربوط به تزریق هستند کاربرد دارد.

قرار می گیرد نظیر کارهای پزشکی که قسمتی در بدن  لوله در  این  از  لوله شیشه ای چیست؟ 
از بوروسیلیکات کار گرفته زیاد دیگر  ایمپلنت دندان، مفاصل، چشم های پروستتیکی و موارد 

می شود.
به خاطر ضریب انبساط پا몭ن و استحکام زیاد آن ها در ساخت ابزار و آالت آزمایشگاهی مثل
با بشرها، فالسک ها، کتری ها، لوله ها، انواع بست های آزمایشگاهی و بقیه موارد مشابه علمی
از این لوله استفاده می شوند. با محافظت درست ، آن ها حدودا نسبت به هر مدل حرارتی که

در کارهای آزمایشگاهی کارایی دارند، استحکام خوبی از خود نشان می دهند.

سخن پایانی

در ابتدا مقاله سوال شد که لوله شیشه ای چیست؟ در مقاله به این سوال پاسخ دادیم که لوله 
شیشه ای  دارای انواع زیادی است که این شیشه ها در اندازه های مختلف برای کارهای زیادی
استفاده می شود که برخی از کاربردهای این لوله های شیشه ای  را در این مقاله با هم مطالعه

کردیم.
این لوله ها در زمینه های آزمایشگاهی و در صنایع مختلف کارایی دارند و به صورت شاخه ای 

و کیلویی نیز توسط فروشگاه های زیادی به فروش می رسند.
مجموعه در  ما  مشاورین  با  دارید  این محصول  خرید  و  بیشتر  اطالعات  به کسب  تمایل  اگر 

تماس بگیرید و از قیمت این محصوالت مطمئن شوید و خرید خود را انجام دهید.
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LinkedIn 

WhatsApp 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/borosilicate-glass


Twitter 


