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تفاوت پیپت حبابدار و ساده چیست؟ چه
کاربردی در آزمایشگاه دارند؟

تفاوت پیپت حبابدار و ساده با توجه به ساختاری که هرکدام دارند، قطعًا متفاوت است. در این
و سپس آشنا شده  آن ها  استفاده  موارد  با  می تواند  بپردازید،  هرکدام  تعریف  به  چنانچه  میان، 
تفاوت  پیپت حبابدار و ساده را به خوبی درک کنید. پیپت به صورت های حبابدار و یا ساده امروزه
باقیمت های گوناگون در فروشگاه اینترنتی آویژه به فروش می رسند. برای کسب اطالعات بیشتر

در ادامه همراه ما باشید.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟
پیپت چیست؟

همه چیز در مورد تفاوت پیپت حبابدار و ساده

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید

اطالعات بیشتر
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پیپت چیست؟
پیپت (Pipette) یک نوع شیشه آزمایشگاهی است که در انواع گوناگونی نظیر ساده و حبابدار
به کار می آید. این نوع شیشه ها می توانند به اندازه گیری و انتقال محلول ها بپردازند. امروزه در
استفاده پیپت  انواع  از  می توان  بیولوژی)  و  دارویی  (شیمی،  تحقیقاتی  مراکز  اکثرآزمایشگاه ها، 
ساده و  حبابدار  پیپت  تفاوت  به  پیپت  انواع  تعریف  با  که  است  رسیده  آن  نوبت  حال  کرد. 

بپردازیم.

همه چیز در مورد تفاوت پیپت حبابدار و ساده



پیپت حبابدار

دست به  صاف  لوله  یک  از  می گویند،  حجمی  پیپت  و  ژوژه  پیپت  آن  به  که  حبابدار  پیپت 
پیپت تفاوت  خود  این  و  است  حباب  دارای  خود  میانی  بخش  در  صاف  لوله  این  می آید. 
حبابدار و ساده به شمار می آید. اگر به قسمت باالیی این لوله دقت کنید، متوجه خواهید شد
ابزار مشخص برداشت که روی  را می توان  تنها مقدار حجمی  که یک خط نشانه وجود دارد. 
از پیپت پرکن استفاده کرد. پیپت پرکن در انواع پیپت می توان  از  شده باشد. برای استفاده 
می آید، وجود  به  خأل  که  زمانی  و  می شود  بسته  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  لوله  انتهای 
نباید هیچ گاه در باشید که  به خاطر داشته  را  نکته  این  مایعات حالت کششی پیدا می کنند. 

داخل پیپت فوت کنید تا مایعات خارج شوند.
کاربرد:

برای اندازه گیری حجم دقیق یک محلول در تیتراسیون ها برای منتقل کردن مایع ها از پی پت
ژوژه می توان استفاده کرد، به این دلیل که دقت بسیار باالیی دارد و به خاطر کالیبره شدن به
را پیپت  نوع  این  مختلف  حجم های  میلی لیتر   ۵۰ و     ۲۵  ،۱۰ می کند.  کمک  مایعات  انتقال 
تشکیل می دهند. در آزمایشگاه های شیمی برای تجزیه و آماده کردن انواع محلول می توان از

این نوع پیپت استفاده کرد.
 لوله شیشه ای این نوع پیپت به صورت 2 سر باز است و یک سر این لوله با روزنه ای بسیار
کوچک مشاهده می شود و همین امر باعث می شود تا محلول شیمیایی با مقادیر کم را بتوان

برداشت. توجه به نوع کاربرد می تواند به “تفاوت پیپت حبابدار و ساده” اشاره کند.
آزمایشگاه دچار آسیب لوله مورد نظر شیشه ای در  به دلیلی  بنا  باشید که شاید  توجه داشته 
شود و شما باید به خرید لوله شیشه ای بپردازید که خرید آنالین می تواند انتخابی مقرون به
صرفه باشد. به هر حال هر ابزاری وسایل اختصاصی و خاص خود را دارد که باید این وسایل
را با قیمت مناسب و جنسی باکیفیت خریداری کرد.  حتی در هنگام خرید بالن ژوژه کیفیت

مسئله بسیار مهمی نسبت به قیمت به شمار می آید.
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پیپت ساده

پیپت ساده (مندرج) در حجم های مختلفی به کار می آید. این نوع پیپت می تواند به صورت
کامًال دقیق به اندازه گیری حجم بپردازد. حجم این نوع پیپت را 0 تا 25 میلی لیتر می توان در
نظر مورد  به حجم  بتواند  آن  اندازه  که  کنید  استفاده  پیپت ساده ای  از  باید  گرفت. شما  نظر 
پیپت شستشوی  به  باید  برسد  حد  کمترین  به  خطا  احتمال  که  این  برای  باشد.  نزدیک 
به چنانچه  آید.  کار  به  بسیار  محلول  حجم  کنترل  برای  می تواند  اشاره  انگشت  بپردازید. 
شستشوی اصولی پیپت نپردازید، احتمال شکستگی نوک پیپت هم وجود دارد. به هیچ عنوان
با تعاریف گفته شده می توانید به تفاوت پیپت نباید در حالتی عمودی نگه داشت.  را  پیپت 

حبابدار و ساده پی ببرید. این نوع پیپت خود دارای 2 مدل موهر و سرولوژیک است.
کاربرد:

برای برآورد قیمت استوانه مدرج شیشه ای می توانید با مشاورین ما در این مجموعه در ارتباط
باشید و سپس از کارایی و موارد استفاده پیپت ساده (مدرج) به نحو احسنت استفاده کنید.
برای استفاده از این نوع پیپت می توان پیپت را درون مایع قرار داد، این چنین حجم معموالً 
مشخصی را می توان برداشت. برای این که قادر باشید حجم مورد نظر را بردارید از پوآر باید
استفاده کنید. پوآر باعث به وجود آمدن خأل می تواند به باال کشیدن مایع کمک کند و آن را به
و انتقال  می تواند  مدرج  یا  و  ساده  پیپت  اصلی  کاربرد  حساب  این  با  کند.  تخلیه  سادگی 

برداشتن حجم دقیقی از مایعات باشد.

خرید انواع پیپت

کوتاه در  که  بگیرید؛ چرا  نظر  در  را  زیادی  زمان  اتوماتیک الزم نیست مدت  بورت  برای خرید 
ترین زمان ممکن می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی آویژه به خرید کلیه لوازم آزمایشگاهی
قیمتی سنتی  بازار  به  نسبت  فروشگاه  این  در  اتوماتیک  بورت  قیمت  اغراق  بدون  بپردازید. 

ایده آل تر است؛ زیرا بدون واسطه و مستقیم خرید می کنید.
و مناسب  گزینه  یک  را  فروشگاه  این  هم  مایر  ارلن  قیمت  برآورد  برای  مشتریان  از  بسیاری 
آزمایشگاهی وسیله  هر  یا  و  بشر  قیمت  که  باشید  داشته  توجه  می شناسند.  فرد  به  منحصر 

دیگری به واسطه کیفیت باالی خود شما را از خرید خود پشیمان نخواهد کرد.
با را  خود  ویژه  محصوالت  همچنین  و  پزشکی  آزمایشگاهی،  محصوالت  کلیه  آویژه  مجموعه 
این مجموعه افتخارات و گواهینامه های  به  قیمتی مناسب به فروش می رساند. شما چنانچه 
از این مجموعه می تواند به نفع شما باشد که نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که خرید 
از طریق شماره کنید.  اضافه  به سبد خرید خود  آنالین  به صورت  را  بدون دغدغه محصوالت 
تفاوت پیپت به  با توجه  بود.  ارتباط  با مشاورین مجموعه در  تلفن های سایت هم می توان 
حبابدار و ساده که بیان کرده ایم، به راحتی به خرید هرکدام از این فروشگاه اینترنتی بپردازید.
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سخن پایانی

با توجه به آنچه گفته شد، احتماالً متوجه شده اید که تفاوت پیپت حبابدار و ساده در چیست.
اندازه گیری حجم کوچک مایع مورد استفاده برای  ابزارهای اصلی  از  به عنوان یکی  پیپت که 
قرار می گیرد، امروزه در انواع گوناگون به فروش می رسند؛ به همین دلیل، برای خرید و برآورد
مراجعه آویژه  اینترنتی  فروشگاه  به  اکنون  می توانید هم  آزمایشگاهی شما  قیمت محصوالت 
کرده و با قیمت هایی منصفانه که مشاهده می کنید به خرید محصول مورد نظر خود بپردازید.
بالینی و تحقیقاتی بسیار به چشم آزمایشگاه های  انواع حبابدار و ساده پیپت در  از  استفاده 
می آید و هرچقدر پیپت کیفیت باالتر و جنس مرغوب تری داشته باشد، قطعًا شما را از انتخابی
ویژه و انواع محصوالت  با  بیشتر  آشنایی  برای  نگه خواهد داشت. شما  راضی  داشته اید،  که 

مرغوب این فروشگاه اینترنتی می توانید با مشاورین فروشگاه در ارتباط باشید.
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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

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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