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بررسی الزامات و توصیه استفاده از پیپت حبابدار

نحوه استفاده از پیپت حبابدار بسیار ساده است ولی دقت باالیی می طلبد؛ به همین دلیل بهتر
انواع پیپت است کمی در مورد این موضوع با شما صحبت کنیم. تجهیزات آزمایشگاهی مانند 
هرکدام به شکلی کارایی خاص خود را به رخ می کشند ولی اگر با نحوه نگهداری و طرز صحیح
استفاده از آن ها آشنا نباشید، صد درصد با مشکالت زیادی روبرو خواهید شد؛ به همین دلیل، در

ادامه شما را با نحوه استفاده از پیپت حبابدار بیشتر آشنا خواهیم کرد.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟
پیپت حبابدار چیست؟

همه چیز در مورد استفاده از پیپت حبابدار

پیپت حبابدار چیست؟

خرید لوله شیشه ای
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید

اطالعات بیشتر

یژه
آو
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برای خرید بورت اتوماتیک و تجهیزات آزمایشگاهی کافیست با کارشناسان این سایت در ارتباط
باشید؛ چرا که دلیل بقای این مجموعه نزد مشتریان، توجه به کیفیت محصوالت است. حال قرار
تا کنیم  صحبت  شما  با  چیست،  حبابدار  معروف  قول  به  یا  ژوژه  پیپت  که  این  مورد  در  است 

بتوانید با نحوه استفاده از پیپت حبابدار به صورت واضح آشنا شوید.
پیپت حبابدار حجمی که در زبان انگلیسی volumetric pipette نامیده می شود، جزء ابزارهای
بسیار کاربردی در آزمایشگاه به شمار می آید که اگر قصد داشته باشید مایع را در یک اندازه دقیق
بردارید، از این نوع پیپت می توانید استفاده کنید. دقتی که در کالیبره بودن این نوع پیپت است
را ارلن  و  بشر    کارایی همانند  این وسیله شیشه ای  کرد.  ویژگی شاخص می توان معرفی  را یک 
و نمی دهد  نشان  از خود  دوامی  برابر شعله مستقیم حرارت  در  که  دلیل  این  به  نمی دهد،  ارائه 

نمی تواند قرار بگیرد. ولی می توانید از این مجموعه به برآورد قیمت بشر بپردازید.
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همه چیز در مورد استفاده از پیپت حبابدار

جلوگیری از شکستگی پیپت حبابدار

چنانچه در مورد نحوه استفاده از پیپت حبابدار بخواهیم با شما حرف بزنیم، این نکته ضروری
باید نوک کامًال سالمی داشته باشد، نوک ابتدای بحث به خاطر بسپارید، پیپت  را در همین 
شکسته پیپت به کار شما نمی آید. به هر حال این یک وسیله آزمایشگاهی است که دقت در
اندازه گیری شاخصه اصلی آن است. به جزء شکستگی نوک پیپت، حتی ترک برداشتن شیشه
هم خود یک مشکل بزرگ به حساب می آید. با این وجود باید هرچه سریع تر به خرید یک لوله
پیپت که  می شود  باعث  شده  گفته  نکته   2 بپردازید.  مایعات  برداشتن  جهت  ای  شیشه 

موردنظر (حبابدار) کالیبره نباشد.

نحوه شستشوی پیپت حبابدار

را کار  این  استاندارد  به صورت  باید  تنها  نیست،  کارسختی  چندان  پیپت حبابدار  شستشوی 
باشید، داشته  درستی  برخورد  آن  نوک  با  نظر  مورد  پیپت  شستشو  هنگام  در  دهید.  انجام 
باشید، مطمئن  که  آن  برای  حال  باالست.  آن  نوک  احتمال شکستگی  گفته شد  که  همچنان 
به پیپت  درون  آب  اگر  کنید.  آب  از  مملو  را  پیپت  درون  باید  است  شده  تمیز  کامًال  پیپت 
سادگی از درون شیشه عبور کند، یعنی هیچ گونه قطره ای باقی نماند، این یعنی شما به صورت
استاندارد پیپت را شستشو داده اید. دیده شده است که برخی از روش مکش دهان استفاده
اطالع احتماالً  و  نمی شود  توصیه  عنوان  هیچ  به  و  است  اشتباه  کامًال  روشی  این  می کنند، 
ندارید که بعضی از مواد مایع، بخار سمی دارند. به هر حال اگر قصد دارید عالوه بر پیپت های

https://avizhe.org/product/پیپت-ژوژه-حبابدار-یا-حجمی/


اطالع احتماالً  و  نمی شود  توصیه  عنوان  هیچ  به  و  است  اشتباه  کامًال  روشی  این  می کنند، 
ندارید که بعضی از مواد مایع، بخار سمی دارند. به هر حال اگر قصد دارید عالوه بر پیپت های
مایر ارلن  قیمت  برآورد  به  و  کنید  استفاده  آزمایشگاهی  حوزه  در  دیگری  ابزار  از  حبابدار 

بپردازید، می توانید با کارشناسان سایت در تماس باشید.

نحوه استفاده از پیپت حبابدار جهت برداشتن مایع

ضمن بررسی “نحوه استفاده از پیپت حبابدار” چنانچه قصد شما برداشتن حجم مشخصی از
پیپت موضوع داشتن  نگه  ابتدا عمود  در  باشید.  آشنا  آن  کار  با شیوه  باید  است،  مایع  مواد 
مهمی است. حباب پیپت را به هیچ وجه نباید بگیرید؛ چراکه پیپت حالت کالیبره بودن خود را
این گرفته می شود؟ جواب هم  آن چگونه  که حباب  این است  از دست می دهد. حال سؤال 
از امر، خود می تواند  است که گرمای دست شما دلیل منبسط شدن حباب می شود و همین 

دقت اندازه گیری پیپت به شدت بکاهد.
اگر به خط نشانه روی پیپت دقت کنید، متوجه خواهید شد که معقوالنه ترین محل برای نگه
دچار پیپت  شیشه ای  لوله  چنانچه  باشد.  آن  نشان  خط  باالی  خط  می تواند  پیپت  داشتن 
از این لوله شیشه ای به صورت آنالین  مشکل شده است، می توانید هرچه سریع تر به خرید 

مجموعه بسپارید.
نوبت آن رسیده است که پیپت را وارد محلول مورد نظر کنید، برای انجام این کار پیپت باید
بکشید، باال  را  مایع  بتوانید  که  این  برای  پوآر  از  هنگام  این  در  بگیرد.  قرار  عمود  حالت  به 
استفاده می کنید که این گونه حجم مورد نظر به دست می آید و با توجه به خط نشانه پیپت،

مشخص خواهد شد که به چه حجمی رسیده است.

نحوه خالی کردن مایع درون پیپت حبابدار
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پیپت های کردن  خالی  مورد  در  است،  مطرح  حبابدار  پیپت  از  استفاده  نحوه  بحث  که  حال 
باید باالی ظرفی نگه را  با شما صحبت کنیم. پیپت مورد نظر یعنی حبابدار  باید  حبابدار هم 
دارید که قصد خالی کردن مایع، درون آن ظرف را دارید. سپس با استفاده از پوآر یعنی شیر
تمام تا  باشید  نظر خالی می کنید. صبور  مورد  داخل ظرف  را  مایع  پر کن،  پیپت  مایع  خروج 
با و  آرامی  به  که  زمانی خارج خواهد شد  پیپت  درون  مایع  آخرین قطره  و  مایع خالی شود 

دقت بسیار، نوک پیپت را به ظرف مورد نظر بزنید.
این نکته را از یاد نبرید که اگر بازهم چند قطره مایع درون پیپت وجود داشته باشد، از دهان
خود برای فوت کردن درون پیپت استفاده نکنید، به این دلیل که سازنده به این موضوع، قبًال
در هنگام ساخت دقت کرده است. به این ترتیب که این میزان محاسبه شده است و در برآورد
دچار شکستگی پیپت  نوک  احتیاطی،  بی  بر  بنا  اگر  نمی آید.  وجود  به  پیپت مشکلی  خطای 
مجموعه این  از  اتوماتیک  بورت  قیمت  همچنین  و  پیپت  قیمت  برآورد  به  می توانید  شود، 

بیندیشید.

خرید تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات خرید  قصد  اگر  حال  داده ایم.  قرار  بررسی  مورد  را  حبابدار  پیپت  از  استفاده  نحوه 
آزمایشگاهی نظیر پیپت های حبابدار را داشته باشید، می توانید با کارشناسان سایت در ارتباط
باشید تا خریدی مقرون به صرفه را تجربه کنید. در مورد قیمت استوانه مدرج شیشه ای بهتر
است بدانید که اگر به دنبال کیفیت هستید، قیمت نباید موضوع خاصی به شمار آید؛ چرا که
ارزان می توان جنس با قیمت  ارتباط هستند و نمی توان گفت  با یکدیگر در  قیمت و کیفیت 
قرار توجه  مورد  شکل  همین  به  موضوع  هم  ژوژه  بالن  خرید  برای    کرد.  خریداری  مرغوبی 

می گیرد.

سخن پایانی

نحوه استفاده از پیپت حبابدار به شما کمک می کند تا با دقت بیشتری بتوانید از این وسیله
آزمایشگاهی استفاده کنید. جهت خرید انواع تجهیزات نظیر پیپت های حبابدار در حجم های
مختلف می توانید با کارشناسان این سایت در ارتباط باشید تا خریدی هوشمندانه و آگاهانه را

تجربه کنید.
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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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