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بورت اتوماتیک چیست؟ و کاربرد آن

بورت اتوماتیک چیست را می توان یکی از ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی در نظر گرفت که معموًال
بیشتر در آزمایشگاه های شیمی مورد استفاده قرار می گیرد. گیره، مخزن و پوآر هم لوازم جانبی
این نوع بورت را تشکیل می دهند. در ادامه راجب سوال بورت اتوماتیک چیست و در مورد نحوه
ترتیب این  به  کرد.  بیشتر صحبت خواهیم  با شما  اتوماتیک  بورت  کاربرد  و  کار، نحوه شستشو 

می توانید با شناخت کافی به تهیه و استفاده این چنین وسایل و تجهیزاتی اقدام کنید.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟
بورت چیست؟

همه چیز در مورد بورت اتوماتیک

بورت چیست؟

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید

اطالعات بیشتر

یژه
آو

https://avizhe.org/خرید-لوله-شیشه-ای/


بورت در مورد  بهتر است کمی  اتوماتیک چیست،  بورت  که  بپردازیم  مقوله  این  به  اینکه  از  قبل 
مورد شیمی  آزمایشگاه  در  بسیار  که  است  آزمایشگاهی  شیشه  نوع  یک  بورت  دهیم.  توضیح 
استفاده قرار می گیرد. از بورت در آزمایشگاه برای خارج کردن یا به قولی برداشتن حجم معین و
معرفی میلی لیتری   50 بورت ها  پراستفاده ترین  معموالً  می کنند.  استفاده  مایع  انواع  مشخص 
اتوماتیک و بورت ساده، که ما در در 2 دسته  بندی می توان جای داد، بورت  را  بورت  می شوند، 

ادامه در مورد بورت اتوماتیک قصد داریم با شما صحبت کنیم.
شما حتی قبل از خرید بالن ژوژه نسبت به آن اطالعاتی به دست می آورید تا خریدی آگاهانه را
تجربه کنید. در مورد استفاده و خرید بورت هم، داستان به همین شکل است. شما باید با بورت

و انواع آن که منظور ما در این مبحث نوع اتوماتیک است، بیشتر آشنا شوید.

همه چیز در مورد بورت اتوماتیک
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بورت اتوماتیک چیست و تفاوت با بورت ساده

شما حدس می زنید بورت اتوماتیک چیست؟
این نوع بورت برای انتقال دقیق و صحیح حجم انواع مایع مورد استفاده قرار می گیرد. مخزنی
از مواقع البته در برخی  از جنس شیشه بوده که  از آن ساخته شده است  این مدل بورت  که 
شاید تفلون هم باشد. به خاطر داشته باشید که تفاوت اصلی این نوع بورت با دیگر بورت ها
این است که از قسمت باالی بورت اتوماتیک، محلول وارد می شود و در آزمایشگاههای شیمی
اقداماتی چنین  برای  اتوماتیک  بورت  مانند  بورت  انواع  و  ای  شیشه  لوله  از  استفاده  معموالً 
کامًال طبیعی است. ناگفته نماند که از بورت اتوماتیک در حجم  های 1 سی سی تا 100 سی
حال در  شیر  دو  و  شیر  تک  به صورت های  اتوماتیک  بورت  حتی  کرد.  استفاده  می توان  سی 
به توجه  با  اتوماتیک  بورت  قیمت  که  باشید  داشته  توجه  می گیرند.  قرار  کاربرد  مورد  حاضر 
جنسی که دارد و کیفیت آن برآورد می شود و البته نحوه خرید شما هم بی تأثیر نخواهد بود؛
پرداخت واسطه  بابت  هزینه ای  و  بوده  مستقیم  صورت  به  خرید  آنالین،  خرید  در  که  چرا 

نخواهید کرد.
 

کاربرد بورت اتوماتیک

بورت کاربرد  که  است  این  احتماالً  می آید،  وجود  به  شما  ذهن  در  احتماالً  که  دیگری  سؤال 
اتوماتیک چیست؟

در که  است  مایعی  مواد  از  ریختن حجم مشخصی  و  برداشتن  اتوماتیک  بورت  اصلی  کاربرد 
آزمایشگاه های شیمی مورد استفاده قرار می گیرند؛ همچنین این بورت برای خارج کردن مواد
مایع دارای سوپاپ است. بورت اتوماتیک لوازم جانبی خاص خود را هم دارد که پوآر و مخزن

این لوازم را تشکیل می دهند.
پوآر برای اینکه محلول به ستون و مخزن بورت منتقل شود، اعمال فشار می کند و این کاربرد
اصلی پوآر در بورت اتوماتیک است. شما برای خرید بورت اتوماتیک همین حاال می توانید با

کارشناسان سایت در تماس باشید.

https://avizhe.org/product/بورت-اتوماتیک-سفید/


نحوه شستشوی بورت اتوماتیک

در مورد اینکه کاربرد بورت اتوماتیک چیست اطالعاتی را ارائه داده ایم، حال بهتر است در مورد
نحوه شستشوی بورت اتوماتیک با شما صحبت کنیم. شما همیشه به یاد داشته باشید که قبل
از انجام کار باید بورت مورد نظر را کامًال با استفاده از محلول شستشو دهید و اجازه دهید که
تا آخرین قطره محلول از آن خارج شود که امروزه استفاده از بورت شور، این کار را آسان کرده
است. بورت شور، شاید برای شما جالب باشد که بدانید از جنس پالستیک ساخته شده، کامًال
سبد   است.  شده  تشکیل  جار شستشو  و  سبد  شور،  بورت  قسمت  سه  از  و  است  اتوماتیک 
بسیار بورت  احتمال شکستگی  تا  باعث می شود  و  نگه می دارد  ثابت  کامًال  را  بورت  شستشو 
پا몭ن بیاید. جار شستشو به شستشوی راحت بورت کمک می کند. بورت شور، پیپت حبابدار و

تجهیزات دیگر آزمایشگاهی همگی کاربرد خاص خود را به رخ می کشند.
 

نحوه کار با بورت اتوماتیک

اینکه ماهیت بورت اتوماتیک چیست را توضیح داده ایم ولی بهتر است در مورد نحوه کار این
شیشه آزمایشگاهی هم صحبت کنیم. خرید لوله شیشه ای مدرج برای کار با بورت یک خرید
این دلیل که بورت یک نوع شیشه مدرج معرفی می شود که در به  ضروری به شمار می آید. 
قسمت پا몭ن این شیشه، یک شیر قرار گرفته است. شیری که در پا몭ن شیشه قرار گرفته به

کنترل میزان مایعی که خارج می شود، کمک می کند.
از استفاده، شیشه مورد نظر یعنی بورت را 2 یا حتی 3 توصیه ما به شما این است که قبل 
مرتبه یا 5 میلی لیتر محلول شستشو دهید. محلول مورد نظر را به باالتر از درجه صفر برسانید،

حال نوبت آن رسیده است که محلول را به مخزن دیگری منتقل کنید.
اگر به دنبال انعطاف بیشتر مخزن هستید، باید از مخزن هایی که به بورت پالستیکی متصل
هستند، استفاده کنید. بورت معموالً جنس شیشه خود را از بوروسیلیکات یا پیرکس انتخاب
بورت زیرین  قسمت  در  که  نماند  ناگفته  است.  اتیلن  پلی  از  مخزن  جنس  اما  می کند 
مخزن هایی نظیر بشر، ظرف های آزمایشگاهی و یا بالن هم می توانند وجود داشته باشند. با

این حساب برآورد قیمت بشر را هم باید مدنظر داشته باشید.
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خرید تجهیزات آزمایشگاهی

آویژه معتبر  سایت  به  هم اکنون  می توانید  ای  شیشه  مدرج  استوانه  قیمت  محاسبه  برای 
سال های طی  در  توانسته  که  است  معتبری  سایت های  جمله  از  سایت  این  کنید.  مراجعه 
فعالیت خود به خاطر فروش قیمت مناسب وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی معتبر، مشتریان
با می توانید  و… هم  بورت  مایر،  ارلن  قیمت  بررسی  برای  کند.  خود جذب  به سوی  را  زیادی 

کارشناسان سایت در ارتباط باشید.

سخن پایانی

در مورد اینکه کاربرد، نحوه کار و مزایای بورت اتوماتیک چیست اطالعات مختصر و مفیدی را
ارائه داده ایم. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انواع بورت و علی الخصوص بورت اتوماتیک
ارتباط باشید. خرید با کارشناسان مجموعه آویژه در  و هر نوع تجهیزات دیگر شما می توانید 
آنالین حقیقتًا مزایای ترغیب کننده ای دارد که شما را از خرید سنتی از فروشگاه های سطح شهر
در سایت  مشاورین  با  ابهام  و  سؤال  هرگونه  وجود  صورت  در  کافیست  تنها  می کند.  دلسرد 

تماس باشید تا خریدی آگاهانه و هوشمندانه را با قیمتی مطمئن تجربه کنید.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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لوله و میله شیشه ای

شیشه آالت آزمایشگاهی

محصوالت پالستیکی آزمایشگاهی

ملزومات آزمایشگاهی

لوازم شیشه گری

پیرکس فن

پیرکس فن شاپ

عضو اتحاديه کشوری

کسب و کارهای مجازی

درباره پیرکس فن (آویژه) 

صنایع تولیدی پیرکس فن (آویژه) از سال 1372 فعالیت خود را آغاز و تا به امروز گامی بزرگ در جهت رشد و شکوفایی کشورمان برداشته است. این

مرکز دارای پروانه تولید از سازمان صنایع به شماره 162-11500 می باشد.

صنایع تولیدی پیرکس فن (آویژه) تولید کننده انواع شیشه آالت آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی از نوع بروسیلیکات می باشد. این مرکز همچنین

تخصص کار بر روی لوله های کوآرتز را نیز دارا می باشد. صنایع تولیدی پیرکس فن بالغ بر 500 نوع شیشه آالت آزمایشگاهی را تولید می کند که از

باالترین کیفیت برخوردار بوده و مطابق با استانداردهای دین (DIN) آلمان می باشد.

فن پیرکس  از محصوالت  ایران  در سراسر  آزمایشگاهی  تمامی شرکت های  گردد.  عرضه می  ایران  تمامی شهرهای  در  مرکز  این  تولیدی  محصوالت 

(آویژه) خریداری نموده و همچنین این واحد تولیدی مستقیمًا با مراکز بزرگی چون انستیتو پاستور ایران، مراکز داروسازی شرکت نفت، آزمایشگاه ها

خدمات مشتریاندسترسی سریع

https://avizhe.org/product-category/لوله-و-میله-شیشه-ای/
https://avizhe.org/product-category/شیشه-آلات-آزمایشگاهی/
https://avizhe.org/product-category/محصولات-پلاستیکی-آزمایشگاهی/
https://avizhe.org/product-category/ملزومات-آزمایشگاهی/
https://avizhe.org/product-category/لوازم-شیشه-گری/
https://avizhe.org/iso-1725/
http://pyrexfan.com/
https://pyrexfan-shop.com/


(آویژه) خریداری نموده و همچنین این واحد تولیدی مستقیمًا با مراکز بزرگی چون انستیتو پاستور ایران، مراکز داروسازی شرکت نفت، آزمایشگاه ها

و دانشگاه ها در ارتباط بوده و شیشه آالت آزمایشگاهی تولیدی خود را به انها عرضه می دارد.

همچنین محصوالت این شرکت به کشورهای ترکیه، عربستان، سوریه و عراق نیز صادر شده است
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تماس با ما

تهران، ابتدای بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، خیابان 17 شهریور، خیابان مختاری پالک 15 
021- 66811000 
info@avizhe.org

 

انرژی گرفته با  ❤ از تیم سئو سایت تابان شهر
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