
 های آن  ای کوارتز و کاربرد آشنایی با لوله شیشه
های آزمایشگاهی است که در بسیاری از کارهای آزمایشگاهی  یکی از انواع لوله کوارتز ای شیشه لوله

، انواع آن و کاربردهایی که در کارهای مختلف دارد ارتزکو ای شیشه لوله کاربرد دارد. در این مقاله با این

 .آشنا خواهیم شد. بنابراین تا پایان مقاله با ما همراه باشید
 

 

 

 ای کوارتز چیست؟   لوله شیشه 
ها است که در  یکی از انواع لوله کوارتز ای شیشه لوله

 .رودهای گوناگون به کار می صنعت 
ها استحکام شیمیایی و پایداری خیلی باال، استحکام  مزیت این لوله

شوک حرارتی خیلی زیاد و همین طور انبساط حرارتی کم 

 .باشدمی 
قطر بیرونی لوله کوارتز که از دو میلی متر تا نود میلی متر است  

و برای کارهای خاص امکان تامین کردن کوارتز به اندازه پنج  

ارتزی که گداخته شده است در پروسه کوره  متر هم است. لوله کو

شود  های شیمیایی یک محفظه استفاده می برای انجام دادن واکنش 

های جابه جا کردن  و یا دهانه وارد کردن مایعات، گازها و یا لوله

 .رودبه کار می 
های این لوله کوارتز مقدار حباب کم این لوله، خالص بودن  مزیت 

شیمیایی زیاد و تلورانس اندازه دقیق برای صنعت نیمه رساناها  

ها در گریدهای گوناگون برای برطرف  است. پیرکس این نوع لوله

ها های نیمه هادی نمودن نیازهای خالص کردن شیمیایی در صنعت 

 .کندرا عرضه می 

https://avizhe.org/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2/


 

همه چیز در مورد لوله شیشه ای 

 کوارتز
 ای کوارتز کاربردهای لوله شیشه

برای کارهای   ویسکوزیته پروسه گداخت کوارتز را با کمترین

 .کندهای خیلی زیاد آماده می کوره و حرارت 
 .شوداستفاده می PECVDاین لوله برای فضای محفظه واکنش، 

های مایع یا گاز و این مدل لوله در پروسه خورشیدی و کوره 

شود.همین های جا به جا کننده استفاده می همچنین برای لوله

 .ستطور کارایی این مدل لوله در ساخت المپ ا

 خرید لوله کوارتز

حساسیت به خرج دهید و   کوارتز ای شیشه  لوله در هنگام خرید

هایی نسبت به کیفیت و اصالت آن مطمئن شوید. از شرکت 

خرید را انجام دهید که تضمین اصالت دارد و با قیمت مناسب  

رسانند. شرکت ما آماده فروش لوله شیشه به فروش می 

ای  های متعدد به شکل شاخه ها و ضخامت کوارتز در اندازه   ای

ها و قطعی کردن ی اطالع از قیمت و کیلویی و تناژ است. برا

 .خرید با کارشناسان ما تماس بگیرید
 

 

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


 ای کوارتز انواع لوله شیشه

مخروطی بیشتر برای سانتریفیوژ به کار    هایرا به چند نوع تقسم کردند از بین همه این مدل ها، لولهها لوله

های ذخیره نمودن، مراقبت و قاطی کردن ماده شوند. مدل دیگر لوله آزمایش است که عموما برای برده می 

 .شوندکم استفاده می   مختلف چنانچه که ذکر شد در سایزهای
ها های آزمایشگاه باشد که در فعالیت کنند لوله کشت می مدل دیگر این لوله که برای کاشت از آن استفاده می 

در امورات پزشکی هم برای مراقبت  ها . این لولهکننداز این نوع لوله استفاده می ها  برای نگهداری از باکتری 

 .گیرند کارایی دارداز نمونه خونی که از بیمار می 
شود و  ای کار گرفته می به اسم رک یا جالوله  ایاز یک وسیلهها برای نگهداری و مرتب نمودن این لوله

 .نماینداستفاده می ها بت کردن آنحرارت زیادی دارند از گیره لوله آزمایش برای مراق ها زمانی که لوله
  

 انواع لوله آزمایشگاهی

باشد. لوله ای کوارتز” می  های زیاد آن، “لوله شیشه لوله آزمایشگاهی انواع فراوانی دارد که یکی از این مدل 

هایی که  شود. یکی از شیشه آزمایشگاهی بعضی مناطق به آن لوله کشت و همین طور لوله نمونه هم گفته می 

باشد که اندازه آن می    ایشود و تولید شده از یک لوله شیشه های آزمایشگاهی به کار برده می در فعالیت 

 .مشابهت زیادی به انگشت دارد و در بخش باالیی آن یک دهانه باز وجود دارد و بخش پایین آن بسته است
خاصی دارند.     و کاربردهایها  ها مزیت ولهانواع فراوانی دارد که هر کدام از این مدل ل   ایشیشه   هایلوله

شود و برای ها طول بیشتری دارند که به این مدل لوله ها، لوله جوش گفته می به طور مثال بعضی از این لوله

 .نمایندجوش دادن مایعات از این مدل لوله استفاده می 
گیرد و برای جوش دادن مایعات ر می ها یک استوانه سیلندری دارد که به جای لوله تست قرااین نوع لوله 

استاندارد بیشتری هستند و  های دیگر دارای نسبت به لولهها توان از آن استفاده نمود. این نوع لوله شیمیایی می 

 .دارند تا مایع که در حال جوش است از آن سرریز نشودبیشتری    تریکلفت 
 

 

 



 فروش لوله شیشه ای 

های بزرگ دارای نمایندگی در بسیاری رسانند. خیلی از شرکت ها را به فروش می های فراوانی این لوهشرکت 

باشند، اما تهیه کردن از یک فروشگاه با سابقه درخشان خیلی اهمیت دارد پس سعی کنید  از شهرهای کشور می 

 .فروشگاه معتبر خرید این لوله را انجام دهید که از یک
ای لوله شیشه  توانیدگوناگون است. شما می   هایمجموعه ما آماده ارائه و فروش انواع لوله در ابعاد و اندازه

ها مشورت نمایید و بعد از این  را از این سایت سفارش دهید و یا با مشاورین ما در رابطه با این لوله   کوارتز

ز خرید خود اطمینان حاصل نمودید آن را خرید نمایید. برای این که از قیمت بورت اتوماتیک، قیمت  که ا

 .ای، قیمت بشر و قیمت ارلن مایر اطالع داشته باشید با ما در ارتباط باشیداستوانه مدرج شیشه

 خرید محصوالت کوارتز 

هایی که دارای سایزها و  . شیشهباشدای کوارتز می  شرکت ما آماده فروش انواع مدل لوله شیشه 

 .رسدو تناژ به فروش می    ایمختلف است و به صورت کیلویی و شاخه   هایاندازه
قبل از این که اقدام به تهیه این نوع لوله کنید از کیفیت این لوله و اصالت آن اطمینان کامل حاصل نمایید به 

رسانند که از کیفیت مناسب برخودار  ه را به فروش می ها نوع تقلبی این لولدلیل این که خیلی از فروشگاه

 .نیستند
ای، خرید بورت اتوماتیک و خرید بالن ژوژه و پیپ حبابدار را با کیفیت و  اگر قصد دارید خرید لوله شیشه

 .قیمت خیلی خوب تجربه نمایید با کارشناسان ما در ارتباط باشید

 سخن پایانی

های خیلی زیادی که در امورات  ای کوارتز، انواع لوله و کارایی له شیشه در این مقاله مطالبی در موضوع لو

دقت ها  آزمایشی و سایر موارد دارد صحبت نمودیم. نکات خیلی مهمی که در زمان خرید این لوله باید به آن

 .نمود را نیز بیان کردیم تا مشتریان محترم دچار ضرر نشوند
ارزان در مجموعه ما وجود دارد برای دریافت اطالعات بیشتر با  های با کیفیت مناسب و قیمت این لوله

 .همکاران ما تماس بگیرید

 


