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تفاوت بورت اتوماتیک و بورت ساده در چیست؟

فرق بورت اتوماتیک و بورت ساده آن چنان زیاد نیست ولی باز هم تفاوت و فرقی را می توان در
رایج ترین شیشه آالتی است که مورد استفاده قرار می گیرد. به از  نظر گرفت. بورت امروزه یکی 
همین خاطر در ادامه به معرفی انواع بورت و فرق بورت  اتوماتیک و بورت ساده خواهیم پرداخت
که بتوانید انتخابی مطابق با  نیاز خود داشته باشید و خریدی مقرون به صرفه را تجربه کنید.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟
بورت چیست؟

همه چیز در مورد تفاوت بورت اتوماتیک و بورت ساده

بورت چیست؟
قبل از اینکه به بررسی فرق بورت اتوماتیک و بورت ساده بپردازیم، بهتر است در مورد بورت کمی

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید

اطالعات بیشتر

یژه
آو
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برای بورت  از  دارد. معموالً  نام  بورت  آزمایشگاهی،  رایج ترین شیشه های  از  یکی  توضیح دهیم. 
اندازه گیری به  است  قادر  بورت  می کنند.  استفاده  آزمایشگاه  در  بیشتر  تجزیه  و  تیتراسیون 

محلول های شیمیایی با مقادیر متغیر اقدام کند.
برای اینکه به ظرف واکنش محلول بتواند اضافه شود باید از مقدار مشخصی محلول استفاده کرد
که این کار را بورت انجام می دهد. کنترل جریان خروجی بورت، به واسطه استفاده از شیری است
در ای  شیشه  لوله  با  آزمایشگاه  در  شما  که  است  ترتیب  بدین  است.  شده  تعبیه  بورت  در  که 

شکل های اینچنین روبه رو می شوید.

همه چیز در مورد تفاوت بورت اتوماتیک و بورت ساده
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انواع بورت

انواع بورت را اگر بخواهیم نام ببریم، می توان گفت با بورت حجمی، بورت پیستونی/دیجیتال
کارایی با  متناسب  اتوماتیک  بورت  قیمت  کرد.  کار  آزمایشگاه  در  می توان  اتوماتیک  بورت  و 
یا و  شیشه ای  نام  برده ایم،  که  بورتی  مختلف  انواع  جنس  است.  بیشتر  ساده  بورت  از  خود 
می آید. کار  به  درجه بندی  به صورت  که  است  مدرج  بورت هم  انواع  حالت  است.  پالستیکی 
مخزن بورت و پوآر بورت هم لوازم جانبی مورد استفاده به حساب می آیند. با این وجود فرق

بورت اتوماتیک و بورت ساده را در لوازم جانبی آن ها هم می توان در نظر گرفت.

نحوه کار بورت

در را  بورت  اول،  مرحله  در  داد.  قرار  بررسی  مورد  می توان  را  بورت  با  کار  برای  مرحله   3
آزمایشگاه به گیره متصل می کنند. سپس در مرحله 2 محلول را درون بورت مورد نظر می ریزند
تا در مرحله 3 شیر بورت را بتوان با خونسردی کامل باز کرد. این 3 مرحله اساس کار با بورت

را نشان می دهند.
کاربرد می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  که  محلول  نوع  است،  اهمیت  حائز  اینجا  در  که  نکته ای 
باید را  باشد  باز  باید  میزان  چه  حتی  و  می شود  باز  چه صورت  به  شیر  اینکه  و  دارد  خاصی 
متفاوت در نظر گرفت. چنانچه شیشه  آزمایشگاهی مورد نظر شما دچار اشکال شود، توصیه
ما خرید لوله شیشه ای به صورت آنالین از این فروشگاه اینترنتی معتبر است. در این فروشگاه

شما حتی می توانید به خرید بالن ژوژه با قیمتی مناسب هم بپردازید.
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بورت اتوماتیک چیست؟

بورت اتوماتیک (Automatic burette) را باید بشناسید که با “فرق بورت اتوماتیک و بورت
ساده” راحت تر آشنا شوید،  این نوع بورت یکی از پرکاربردترین بورت هایی است که می توان نام
برد. یک نوع ظرف که مدرج است و اندازه گیری محلول را با دقت بسیار باالیی انجام می دهد.
البته محلول های تیتراسیون انتقال محلول و  از این ظرف مدرج می توان به  با استفاده  حتی 
اوقات بسیار ضروری برآورد قیمت استوانه مدرج شیشه ای بعضی  این حساب،  با  پرداخت. 

است که بتوانید فعالیت آزمایشی خود را در آزمایشگاه سریع و بدون مشکل انجام دهید.
بورت اتوماتیک دقت بسیار باالیی یعنی ۰.۰۵ میلی متر و یا ۰.۱ میلی متر دارد. زمانی که پوار
فشرده می شود، ورود هوا به درون محفظه امکان پذیر شده و به باال رفتن محلول در استوانه
می رسد. صفر  به  فشار  و  می شود  خارج  مایع  بورت،  شیر  کردن  باز  هنگام  می کند.  کمک 
مخزن هایی که برای بورت اتوماتیک به کار می آیند، شیشه ای و به رنگ های قهوه ای و یا سفید
هستند. البته هرکدام از این مخزن ها را با توجه به نحوه کار می توان مورد استفاده قرار داد.

اتوماتیک بورت  ظاهری  شکل  که  هستند.  پیستونی  و  حجمی  شامل  اتوماتیک  بورت  انواع 
و سفید  رنگ های  و  میلی لیتری   ۱۰۰ الی  حجم۵۰  با  مخزن  است.  سرنگ  مانند  پیستونی 
قهوه ای، همگی ویژگی های اصلی این نوع بورت را تشکیل می دهند. در ادامه به بررسی فرق

بورت اتوماتیک و بورت ساده می پردازیم.

بررسی فرق بورت اتوماتیک و بورت ساده

اتوماتیک و بورت ساده بخواهیم اشاره کنیم، می توان بورت  تفاوت  به  ابتدا چنانچه  از همین 
گفت بورت اتوماتیک به مخزن به راحتی متصل می شود و همین امر قادر است تیتراسیون را
با فرایند ساده تری کنترل کند. این چنین است که به حالت کامًال اتوماتیک مایع مورد نظر را
1 در حجم های  اتوماتیک  بورت  کند. حتی  تنظیم  اتوماتیک می تواند  بورت  نشانه،  روی خط 

سی سی  الی 100 سی سی هم اکنون موجود هستند.
 در مورد مخزن بورت هم حجم های مختلفی بسته به کارایی تولید می شوند، ولی معمول ترین
حجم مخزن بورت  2.5 لیتر است. ناگفته نماند که در 2 حالت ساده و رنگی مورد استفاده قرار
راحتی به  را  هستند  نور حساس  به  که  مایعاتی  از  دسته  آن  می تواند  رنگی  مخزن  می گیرد. 
تفلون از جنس  که  دارد  اتوماتیک حتی شیرتخلیه ای  بورت  که  نماند  ناگفته  کند.  تیتراسیون 
ساخته می شود، و 2 صورت تک شیر و 2 شیر مورد کاربرد قرار می گیرند. با این وجود اگر به
از طریق این سایت به صورت آنالین خرید اتوماتیک هستید، همین حاال  دنبال خرید بورت 

کنید.
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خرید تجهیزات آزمایشگاهی

حال که به بررسی تفاوت بورت اتوماتیک و بورت ساده به صورت واضح و مختصر ولی مفید
پرداخته ایم، شما کاربران عزیز می توانید برای خرید کلیه تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه
به فروشگاه اینترنتی آویژه مراجعه کنید. از قیمت پیپت حبابدار گرفته تا خرید پیپت ساده در

این فروشگاه برای شما همه چیز به صورت اصولی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
این کارشناسان  با  می توانید  هم  مایر  ارلن  قیمت  حتی  یا  و  بشر  قیمت  محاسبه  برای  حتی 
و کرده  جویی  صرفه  خود  زمان  و  هزینه  در  شکل  این  به  قطعًا  باشید.  تماس  در  فروشگاه 
باورنکردنی قیمتی  و  کیفیت  با  آزمایشگاه  در  کار  برای  را  خود  نیاز  مورد  تجهیزات  می توانید 

خریداری کنید.

سخن پایانی

با توجه به آنچه در مورد فرق بورت اتوماتیک و بورت ساده بیان کرده ایم، متوجه این موضوع
اندازه گیری در  باالتر  دقت  دنبال  به  اگر  و  است  مخزن  دارای  اتوماتیک  بورت  که  شده ایم 
برای کسب بود.  آن خواهد  انواع مختلف  و  اتوماتیک  بورت  گزینه  بهترین   هستید،  محلول 
با آزمایشگاهی  مختلف  تجهیزات  و  بورت  انواع  خرید  و  انتخاب  مورد  در  بیشتر  اطالعات 
کارشناسان ما در این مجموعه در ارتباط باشید که این چنین انتخاب هوشمندانه و آگاهانه را

تجربه خواهید کرد.
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این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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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

خدمات مشتریاندسترسی سریع
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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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