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پیپت حبابدار چیست؟ بررسی کاربرد آن

پیپت حبابدار چیست؟ یکی از وسایل و ابزار خیلی مهم و خیلی  پرکاربرد در آزمایشگاه ها است و
از مایعات و برای به حجم رسانی به کار گرفته اندازه معینی  به همین خاطر برای برداشتن یک 
دیگر آزمایشگاهی  ظرف های  عکس  بر  و  می شود  درست  شیشه  از  عموما  ابزار  این  می شود. 

توانایی این که در معرض مستقیم شعله قرار گیرد را ندارد.
این لوله شیشه ای هر دو طرف آن باز می باشد اما سوراخ یک طرف آن همانند نوِک یک قطره
چکان خیلی باریک می باشد. در جواب سوال کاربرد پیپت حبابدار چیست میتوان گفت که کاربرد
پیپت برای برداشتن و همین طور جا به جا کردن مایعات و مواد شیمیایی به کار می رود و عموما

زمانی بخواهیم با دقت خیلی زیاد کمی مایع را اندازه گیری نما몭م.
ها کردن محلول  جا  به  جا  و  گیری  اندازه  برای  دقیق  به دشت  وسیله  پیپت های شیشه ای یک 
است و دقت این وسیله در حد میلی لیتر می بشد. در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم که

پیپت حبابدار چیست؟

0

... کلید واژه مورد نظر

https://avizhe.org/my-account/lost-password/
https://avizhe.org/
https://avizhe.org/my-account/
https://avizhe.org/cart/
https://avizhe.org/cart/
https://avizhe.org/
https://avizhe.org/product-category/تجهیزات-پزشکی/
https://avizhe.org/category/وبلاگ/
https://avizhe.org/درباره-ما/
https://avizhe.org/تماس-با-ما/
https://avizhe.org/پیپت-حبابدار-چیست/


دانلود PDF این مقاله
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پیپت حبابدار چیست
پیپت حبابدار چیست؟ پیپ ها عموما دارای دو مدل پیپ مدرج و حبابدار درست می شود. پیپ
حباب دار از یک نوع لوله به صورت صاف که در وسط ای  لوله یک حباب است ساخته شده است
و در بخش باالیی آن یک خط نشانه است. در این مدل پیپت بر عکس پیپت مدرج، تنها مقدار

حجم مشخص شده روی وسیله، قابل برداشت می باشد.
پیپت ها را به کمک وسایل دیگری به نام پو آ ر پیپ یا پیپت پر کن به کار می گیرند. این وسیله
به را  مایعات  پیپت  در درون  اوردن خالء  به وجود  با  پیپت بسته خواهد شد  لوله  پا몭ن  در  که 
سمت آن می کشد. پیپت مدرج یک لوله شیشه ای  به صورت صاف است که یک سمت آن نازک

می باشد.
در این مدل پیپت بدنه آن متناسب با حجم های گوناگون مدرج شده است و دقت این ابزار به
اندازه های می توان  پیپت  از  مدل  این  است.در  وابسته  بدنه  روی  بندی  تقسیم  واحد  ریزترین 

گوناگون را مطابق با ظرفیت پیپت برداشت. 
پیپت ها هم به شکل مدرج هم به شکل حبابدار در سایت ما به شکل جزیی و کلی عرضه میشود.
این فروشگاه آمادگی کامل خود را برای همکاری کردن با مراکز تحقیقاتی در دانشگاه ها و همین

طور با مراکز صنعتی اعالم می کند. این پاسخ سوال پیپت حبابدار چیست؟ بود.
شیشه ای، مدرج  استوانه  قیمت  اتوماتیک،  بورت  قیمت  ها،  لوله  انواع  قیمت  از  که  این  برای 

قیمت بشر و قیمت ارلن مایر اطالع حاصل کنید با ما در ارتباط باشید.



همه چیز در مورد پیپت حبابدار

انواع پیپ

پیپت ها مطابق با کاربرد به دو مدل مدرج و حبابدار تقسیم می شوند پیپت ساده، مثل بورت
باالی درجه بورت  را مثل  باید آن  و  قرار گرفته  باالی  بندی است و صفر آن در قسمت  درجه 
صفر تنظیم نمود و کامال خالی نمود. پیپت حباب دار از یک عدد لوله که به صورت صاف است
و در وسط آن یک حباب است درست شده است و در بخش باالیی آن یک خط نشانه دیده

می شود.
در این مدل پیپت بر عکس پیپت مدرج تنها اندازه حجم مشخص تع몭ن شده بر باالی ابزار
امکان برداشت را دارد. پیپت ها را به کمک وسایل دیگری به نام پوآر که به آن پیپت پر کن
هم می گویند استفاده می کنند. این وسیله که در آخر لوله پیپت قرار می گیرد با به وجود آمدن
خالء در درون پیپت مواد مایع را به داخل آن خواهد کشید. بسته به کارایی، انواع پیپت ها با

حجم های متعدد از یک میلی لیتر گرفته تا پنجاه میلی لیتر تولید می شوند. 
اگر قصد دارید خرید لوله شیشه  ای، خرید بورت اتوماتیک و خرید بالن ژوژه و پیپ حبابدار را

با کیفیت و قیمت مناسب انجام دهید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

فروش پیپت حبابدار

پیپت حبابدار که به آن پیپت ژوژه  هم می گویند یکی از انواع پیپت است که امکان سفارش
را کاال  این  پیپت حبابدار  قیمت  با دیدن  دارد. شما می توانید  ما وجود  اینترنتی  فروشگاه  در 



را کاال  این  پیپت حبابدار  قیمت  با دیدن  دارد. شما می توانید  ما وجود  اینترنتی  فروشگاه  در 
را محصوالت    بقیه  فروش  به صفحه  کردن  مراجعه  با  می توانید  طور  همین  دهید.  سفارش 

مشاهده نما몭د.
با قیمت خوب همراه  و  کیفیت ضمانتی  با  را  حبابدار  پیپت  زمان  کمترین  در  شما می توانید 
فروشگاه در  پیپت  انواع  فروش  کنید.  تهیه  ما  اینترنتی  فروشگاه  از  سریع،  و  راحت  دریافت 

مجموعه ما انجام می شود. برای اطالع از قیمت انواع محصوالت با ما تماس بگیرید.

پیپت حبابدار

volumetric آن  به  انگلیسی  زبان  در  که  حبابدار  یا  ژوژه  پیپت  عبارتی  به  یا  حبابدار   پیپت 
اندازه برداشتن  برای  که  است  آزمایشگاهی  نیاز  مورد  وسایل  از  یکی  می گویند     pipette

مشخص از مایع در آزمایشگاه به کار گرفته می شود.
این ابزار مهم عموما از شیشه درست می شود و بر عکس وسایلی مثل بشر و ارلن نمی تواند
روی شعله مستقیم گذاشته شود. پپیت های دارای حباب برای انداز گرفتن حجم از محلول یا

مواد مایع استفاده می شوند.
پیپت حبابدار ژوژه یک حبابی است که به یک میله باریک بلند وصل شده است و یک حجم
در دار  حباب  پیپت  است.  بالن های حجمی  مثل  و  است  داده شده  قرار  آن  باالی  مشخصی 
در بخش و  دارد  آن یک حباب است  در وسط  که  لوله صاف درست شده است  از یک  واقع 
باالیی آن یک نشانه می باشد. در پیپت های حبابدار بر عکس نوع مدرج آن تنها اندازه حجم
اسم به  دیگری  به کمک وسیله  را  پیپت ها  برداشت می باشد.  قابل  ابزار  باالی  مشخض شده 
پوآر  استفاده می نمایند. این وسیله که در آخر لوله بسته می شود با به وجود آمدن خالء در

لوله مواد مایع را به داخل آن می کشد.
این پیپت ها خیلی دقیق کالیبره شده اند   و برای منتقل کردن یک حجم کم از مایع به کار
با دقت از محلول    اندازه ای  داد که یک  را خواهند  اجازه  این  به شخص  آنها  برده می شوند. 

خیلی زیاد را اندازه گیری نمایند.



با دقت از محلول    اندازه ای  داد که یک  را خواهند  اجازه  این  به شخص  آنها  برده می شوند. 
خیلی زیاد را اندازه گیری نمایند.

حجمهای دارای  ابزار  این  نماید.  تجاوز  آنها  کل  اندازه   %0.05 از  می تواند  وسیله  این  دقت 
گوناگون است که مروج ترین آنها 10، 25 و 50 میلی لیتر می باشد و معموال در آزمایشگاههای
گرفته کار  به  معین  غلظتی  با  مواد  کردن  آماده  و  تیتراسیون  برای  و  می شوند  تجزیه  شیمی 

می شوند.
باالی این پیپتهای حبابدار یکسری عددها قرار داده شده که هر یک از آنها نشان دهنده یک

چیز می باشد.

خرید پیپت حبابدار

شما می توانید خرید پیپت حبابدار را از سایت ما به شکل آنالین انجام دهید. پیپت حباب دار
در اندازه های گوناگونی موجود است و قابل سفارش می باشد.

این قسمت مخصوص فروش پیپت حبابدار یا پیپت ژوژه است. در صورت تمایل و همچنین
نیاز به بقیه ظرف های آزمایشگاهی به بخش محصوالت سایت مراجعه کنید. شرکت ما توزیع
کننده و عرضه کننده ی انواع ظرف ها و وسایل آزمایشگاهی است که از شرکت های معتبر، به

شکل تک و عمده می باشد.
خرید پیپت حبابدار ژوژه در فروشگاه ایت ما به شکل اینترنتی است و محصول تهیه شده بعد
از پرداخت کردن آنالین به وسیله پیک در تهران و یا به وسیله پست پیشتاز برای شهرستان ها

ارسال می شود.

پیپت حبابدار یا ژوژه

این به  هم  ژوژه  پیپت  یا  سنجی  حجم  پیپت  است.  نیز  دیگری  اسامی  دارای  پیپت   این 
لوله به صورت  آن  آخر  در  که  استوانه ای می باشد  حبابدار یک  پیپت  گفته می شود.  محصول 



این به  هم  ژوژه  پیپت  یا  سنجی  حجم  پیپت  است.  نیز  دیگری  اسامی  دارای  پیپت   این 
لوله به صورت  آن  آخر  در  که  استوانه ای می باشد  حبابدار یک  پیپت  گفته می شود.  محصول 

باریک کشیده شده و در وسط آن یک حباب درست شده است.
در باالی پی پت یک نشان به شکل حلقه قرار داده شده است به صورتی که اگر پی پت مطابق
اندازه را  مواد  از  ثابتی  حجم  گردد،  پر  محلول  از  نشان  این  تا  آن  روی  بر  شده  یاد  شرایط 
می کند. این مدل پی پت که تنها حجم ثابت و مشخصی از محلول را اندازه می نماید، به عنوان
پی پت جا به جا کننده مایعات در تیتراسیونها به کار می رود. دقت آن خیلی زیاد است و عموما

در آزمایشهای خیلی دقیق از آن استفاده می کنند.

کاربرد پیپت ژوژه

و پیپت حجمی است برای خالی کردن بهتر و کامل تر  دیگر آن حبابدار  اسم  ژوژه که   پیپت 
مایع استفاده می شود. این هم به این خاطر که وقتی ماده مایع در حال خالی شدن است ،
برسد، حباب  این  به  مایع  باالی  که  زمانی  گذاشته شود،  قسمت  این  روی  بر  اگر دست شما 
شدن خالی  به  و  می شود  مایع  بر سطح  مضاعفی  فشار  آمدن  وجود  به  سبب  دست  گرمای 

کامل مایع کمک خواهد کرد.

سخن پایانی

در این مقاله به این سوال پاسخ داید که “پیپت حبابدار چیست” گفتیم پیپت یک لوله نازکی
است که از جنس شیشه درست می شود و هر دو طرف ان باز می باشد اما سوراخ یک سر آن

به مقدار نوِک یک قطره چکان نازک و کوتاه است.
های محلول  همچنین  و  مایع  مواد  از  کم  مقادیر  کردن  جا  به  جا  و  برداشتن  برای  پیپت 
شیمیایی استفاده می شود و عموما زمانی بخواهیم با دقت فراوان مقداری از مایعات را اندازه
گیری نما몭م. پیپت های شیشه ای  این کار را خیلی دقیق تر انجام می دهند و دقت این ابزار در

حد میلی لیتر می باشد.

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

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

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/


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

https://avizhe.org/wp-content/uploads/2022/06/photo_2022-06-02_13-32-33.jpg
tel:02166811000
https://trustseal.enamad.ir/?id=248916&Code=kVChtCErUXRQRZYHnBCm
https://tabaneshahr.com/سئو-سایت/

