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 نحوه استفاده از آنها

بررسی تفاوت پیپت حبابدار و مدرج و نحوه
استفاده از آن ها

تفاوت پیپت حبابدار و مدرج. پیپت یکی از لوازم آزمایشگاهی است که به شدت کاربرد زیادی در
کارهای آزمایشگاهی دارد.

از این وسیله برای جا به جا کردن مقدار مشخصی از مایعات استفاده می شود. پیپت در چندین
پیپت های از  گوناگون  دقتی  با سطح های  متفاوت  کارهای  برای  و  دارند  گوناگون وجود  طرح 

شیشه ای و حبابدار تا مدل های قابل تنظیم یا پیچیده تر مورد استفاده است.
این تجهیزات با به وجود آوردن خال کمی در قسمت باالی محفظه نگهدارنده محلول ها و آزاد
خیلی وسایل  به  بسته  تجهیزات  این  گرفتن  اندازه  دقت  می كنند.  کار  مایعات  انتخابی  نمودن 
از مقدار مشخصی  کردن  جا  به  جا  برای  پزشکی  و  آزمایشگاه شیمی  در  عموما  و  است  مختلف 
محلول استفاده می شود. برای دریافت اطالعات کامل تر در مورد تفاوت پیپت حبابدار و مدرج تا

پایان با ما همراه باشید.
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دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟
انواع پیپت

همه چیز در مورد تفاوت پیپت حبابدار و مدرج

یژهخرید لوله شیشه ای
آو



انواع پیپت
برای دانستن تفاوت پیپت حبابدار و مدرج ابتدا باید هر یک را تعریف کرد. پیپت ژوژه یا حبابدار
که به این نوع از پیپت ها پیپت حجمی هم گفته می شود و در بخش میانی خود یک حباب دارد

و برای برداشتن اندازه مشخصی از نمونه های آزمایشگاهی به کار گرفته می شود.
دسترس در  لیتر  میلی  پنجاه  و    پنج  و  بیست  ده،  های  اندازه  در  آزمایشگاهی  تجهیزات  این 
می باشد و در آزمایشگاه های شیمی و برای تیتراسیون و آماده کردن مایعات گوناگون با غلظت
ویژه مورد استفاده است. فرق پیپت حبابدار با مدل ساده این است که بدنه آن مدرج نمی باشد

و وجود حباب وسطی به تخلیه بیشتر و کامل تر نمونه کمک خواهد کرد..

برای اطالعات بیشتر کلیک کنید

اطالعات بیشتر

https://avizhe.org/خرید-لوله-شیشه-ای/


همه چیز در مورد تفاوت پیپت حبابدار و مدرج

پیپت مدل سرولوژی

این ابزار در اندازه های یک، پنج ، ده و بیست و پنج میلی لیتری می باشد و برای برداشتن و
جا به جا کردن نمونه ها با مقدار معین طراحی و کالیبره می شود. در این وسیله  تخلیه باید به

شکل کامل انجام بگیرد تا اشتباهی در برداشت و خالی کردن نمونه انجام نشود..
برای این که از قیمت انواع پیپت ها، قیمت بورت اتوماتیک، قیمت استوانه مدرج شیشه  ای،

قیمت بشر و قیمت ارلن مایر مطلع شوید با همکاران ما در ارتباط باشید.
 

پیپت مالنژور

این ابزار آزمایشگاهی در دو مدل پیپت سفید و قرمز برای اندازه گرفتن گلبول های سفید و
قرمز می باشد. هر کدام از این وسایل از یک بخش موئینه و یک بخش حبابدار درست شده اند
کار به  کننده  رقیق  محول  با  خون  کردن  قاطی  برای  که  است  گرانول  یک  حباب  درون  در   .

می رود.
به دویست به نسبت یک  را  دارد که خون  را  توانایی  قرمز  گلبول های  برای شمارش  مالنژور 
رقیق نماید و مالنژور برای شمارش گلبول های سفید این توانایی را دارد که خون را به نسبت

یک به بیست رقیق کند..

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


نحوه استفاده از پیپت مدرج

های نمونه  از  معینی  مقدار  برداشتن  برای  که  می باشد  ای  شیشه  ابزار  یک  مدرج  پیپت 
آزمایشگاهی برای بررسی کردن یا ترکیب به وسیله مواد دیگر به کار گرفته شده است. برای
بهره بردن از این ابزار آن را در درون محلولی قرار دهید که می خواهید اندازه معینی از آن را

بردارید.
 به این خاطر در همه اندازه های این تجهیزات وجود دارند و شما ابزار مد نظر را طبق اندازه
۰.پنج ، یک اندازه های  در  آزمایشگاهی  این وسایل  نما몭د.  انتخاب  نظرتان می توانید  مورد 

دو، پنج ، ده ، بیست میلی لیتر در دسترس می باشند..
ابزار دیگر به اسم ابزار در ظرف نمونه برای برداشتن مقدار کامل نیازمند یک  از گذاشتن  بعد 
پوآر می باشید که با به وجود آوردن خالء محلول را باال می کشد و بعد به تخلیه راحت تر آن

کمک خواهد کرد. از این ها می توان به تفاوت پیپت حبابدار و مدرج پی برد..
 

قیمت خرید و فروش پیپت

های مجموعه  از  می توانید  شما  و  است  مختلف  آن  مدل  طبق  پیپت  فروش  و  خرید  قیمت 
تامین و توزیع کننده ابزار آزمایشگاهی آنها را به شکل آنالین یا به صورت حضوری خریداری
کنید. اگر تمایل به خرید پیپت، خرید لوله شیشه ای، خرید بورت اتوماتیک و خرید بالن ژوژه و

پیپ حبابدار با کیفیت و قیمت مناسب دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
پیپت را از کجا بخریم؟

این ابزار یکی از تجهیزات آزمایشگاهی خیلی پرکاربرد می باشد و به سادگی قابل تهیه می باشد
و شما می توانید مدل های آن را از فروشندگان ابزار و لوازم آزمایشگاهی خرید کنید..

اینترنتی قابل سفارش در سایت و فروشگاه  از مدل های پیپت است که  پیپت حبابدار یکی 
مجموعه ما می باشد. شما می توانید با دیدن لیست قیمت پیپت حبابدار این کاال را سفارش

دهید.
شما می توانید در اسرع وقت این محصول را با کیفیت خوب و با قیمت عالی از فروشگاه ما

دریافت نما몭د. فروش انواع این محصوالت در فروشگاه ما انجام می شود.



تفاوت پیپت با بورت و استوانه مدرج چیست؟

برای دانستن تفاوت پیپت حبابدار و مدرج باید دانستن هر سه مدل این ابزار برای جا به جا
برای مثال شما  طور  به  است.  آن ها  کارایی  در  فرق  آزمایشگاه  در  متفاوت  های  اندازه  کردن 
حجم های بیشتر از پنجاه و صد برای جلوگیری از اشتباه و استفاده چند باره از پیپت مناسب

است از استوانه مدرج کار بگیرید.
در زمینه بورت هم گر چه از نظر ظاهر شباهت فراوانی به پیپت دارد اما یک شیر تخلیه دارد و
می توان با نصب کردن آن بر باالی پایه های گوناگون اندازه مایع خالی شده را کنترل نماید
اما برای پیپت ها این قابلیت وجود ندارد و خالی کردن آن در مقدار کم به وسیله دست خیلی
زمان بر، خسته کننده و با اشتباه همراه خواهد بود. بنابراین “تفاوت پیپت حبابدار و مدرج” را

دانستیم.

نحوه استفاده از پیپت حبابدار

برای دانستن تفاوت پیپت حبابدار و مدرج اول باید پیپت را بشناسیم. پیپت یکی از ابزار مهم
و مایع  کردن  جا  به  جا  طور  همین  و  برداشتن  برای  که  می آید  حساب  به  آزمایشگاه ها  در 
محلول از آن استفاده می شود. ابزار پر کاربرد از شیشه درست می شود و بر عکس بشر و ارلن
در معرض شعله مستقیم قرار نمی گیرد. حبابدار برای اندازه گیری حجمی مشخص از مایع یا

محلول کارایی دارد.
پیپت حبابدار یک حباب وصل شده به یک میله نازک و بلند دارد که یک مقدار معینی باالی
آن نوشته شده است و مثل بالن های اندازه ای می باشد. پیپت حباب دار از لوله ای صاف که
عالمتی و  نشانه  آن  باالیی  بخش  در  و  است  درست شده  دارد  قرار  حباب  یک  آن  وسط  در 

وجود



عالمتی و  نشانه  آن  باالیی  بخش  در  و  است  درست شده  دارد  قرار  حباب  یک  آن  وسط  در 
وجود

برای وسیله  یک  مدرج  پیپت  برعکس  نما몭د  نمی  مشخص  را  حجم  این  مقدار  که  دارد 
برداشتن می باشد. پیپت ها را به کمک وسیله ای دیگر به اسم پو آ ر استفاده می نمایند. این
وسیله که در آخر لوله قرار دارد با به وجود آوردن خال در درون لوله محلول را به درون آن جای

می دهد.

سخن پایانی

در این مقاله در رابطه با بررسی تفاوت پیپت حبابدار و مدرج صحبت کردیم و مطالبی در این
زمینه دانستیم با امید به این که برای ما مفید باشد.

شما می توانید  پیپت حبابدار را از فروشگاه ما به شکل آنالین خرید کنید. پیپت حباب دار در
اندازه های گوناگون موجود است و قابل سفارش می باشد.

مجموعه ما این محصوالت را با کیفیت باال و قیمت مناسب به فروش می رساند. کسانی که
تمایل به تهیه این محصول از یک فروشگاه با سابقه و فعال در این زمینه دارد می تواند روی
اگر تمایل به ارتباط باشد و  با کارشناسان ما در  ما حساب کند و برای مشورت در این زمینه 

خرید این محصول داشت از کارشناس فروش آن را تهیه کند..

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
LinkedIn 

WhatsApp 

Twitter 



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

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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