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 CO2 گـاز  شـود.  مـی  گـرفـتـه  کـار  بـه  انـکـوبـاتـور 
از سـیـلـنــدر گــازی کــه حــاوی ایــن گـاز اسـت 
سنسورهای  با  یـا   CO2 غـلـطـت  مـی شـود.  تـامـیـن 
هـای  سـنـسـور  بـا  یـا   (TCD ) گــرمــایــی رسانای 
شود.  مـی  مـانـیـتـور   (infra-red) قـرمـز  مـادون 
 TCD سـنـسـورهای  از  قـرمـز  مادون  سنسورهای 
گرانقیمت تر است. برخی کاربران به رطوبت بسیار باال 
درون محفظه نیاز دارند که آن را با استفاده از حمام های 
از  برخی  در  سازند.  می  فراهم  آب  مداوم  تبخیر  و  آبی 
است.  نیز گذاشته شده  اضافی  امکانات  انکوباتورها  این 
به عنوان نمونه: فیلترهایی به نام فیلتر HEPA هوا یا فیلتر 
شـده  پـوشـیـده  داخـلـی  سطح  گاز،  ورودی   HEPA 
کنترل گازهای دیگر  باگ،  از مـس جـهت کاهش رشد 
امکان  ای،  شیشه  داخلی  در  اکسیژن،  و  نیتروژن  مانند 
 ،(ultra-violet)استریلیزاسیون مثال با المـپ فـرابـنـفـش
یا  درجه   ۹۰ مرطوب  هوای  اسـتـریـلـیـزاسـیون 
استریلیزاسیون با دمای باالی ۱۸۰درجه، تعویض خودکار 

شیشه CO2 و… 
کــه  است  هایی  آن   CO2 انکوباتورهای  بهترین 
مـحـفـظــه داخـلــی انـکـوبـاتـور بـه قـسـمـت هـای 
در  که  است  تقسیم شده  مجزا  های  با درب  تر  کوچک 
صـورت وجـود آلـودگـی در یـک قـسـمـت بـه سـایر 
است  بهتر  همچنین  شود.  نمی  داده  انتقال  ها  قسمت 
ایـــن نـــوع دســتــگــاه مـجـهــز بــه سـیـسـتــم 
گاز  ورودی  دو  باشد. ضمنا  استریلیزاسیون  خــودکــار 
شدن  تمام  هنگام  در  تا  باشد  داشته  سیلندر  دو  از   CO2
در   CO2 استفاده شود. سنسور  دیگری  از  سـیـلندر  یک 
انـکـوبـاتـورهـای کـشـت سـلـولـی بـا مـیـزان رطوبت 
رابـطــه عـکــس دارد، یعنی پــایـیـن آمـدن رطـوبـت 

انكوباتور ) به انگليسي Incubator( يك دستگاه آزمايشگاهي است كه 
در آزمايشگاه هاي بيولوژي براي كشت و رشد دادن نمونه هاي زنده مانند 
سلول ها يا ميكروب ها به كار مي رود. اين وسيله با كنترل رطوبت، دما، 

ميزان اكسيژن و دي اكسيد كربن شريطي مناسب براي رشد ارگانيسم هاي 
زنده فراهم مي كند. انكوباتور يكي از ابزار هاي مهم در آزمايش هاي 

ميكروبيولوژي، زيست شناسي سلولي ، .... به حساب مي آيد. اين وسيله 
 )  FedelMundoتوسط پزشك كودكان فيليپيني فيدل موندو ) به انگليسي

اختراع شده است.

انواع انكوباتور
 انکوباتورهای استاندارد

محیط  دمای  از  ها  آن  داخلی  دمای  که  انـکـوباتورهایی 
شروع شده و قابلیت گرم کردن تا ۸۰ درجه باالتر از دمای 

محیط را دارد.

 انکوباتورهای خنک کننده
دمای  از  تر  پایین  دمایی  تامین  برای  که  انکوباتورهایی 

محیط به کار می روند.

 انکوباتورهای مرطوب   
کنترل  قابلیت  دما،   کنترل  بر  عالوه  که  انـکـوباتورهایی 
نـیـاز  مـورد  رطوبت  دارند.  نیز  را  داخلی  محفظه  رطوبت 
انـکـوبـاتور  گرمایش  سـیـسـتم  و  آب  مـخـزن  تـوسـط 
انجام  واحـدهـایی  با  رطوبت  دقیق  کنترل  شود.  می  تامین 
می شود که به جای استفاده از گـرمـایـش مستقیم، توسط 

سیستم خنک کننده ای رطوبت اضافی را کاهش می دهد.

 انکوباتورهای دی اکسید کربن
بـیولوژیک   مـوارد  در  انـکـوبـاتـورهـا  ایـن  کـاربـرد 
درصد  تـامـین  بـرای  دمـا   کـنـتـرل  بـر  عـالوه  و  اسـت 
محفظه  داخل   (%۵ (مثال  کربن  اکسید  دی  از  خاصی 

مروری بر انكوباتور و انواع آن

                  مقاله علمی فنی
مهندس اميرحسين عسگري
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 انکوباتورهای واکسی
ایـن انـکـوبـاتـورها در علم بافت شناسی کاربرد دارد 
و ماکزیمم دمای تولید شده در داخل آن ها ۱۰۰ درجـــه 
ســـانــتـیـگــراد اســت. مـحـفـظــه داخـلــی ایــن 
دستگاه ها پوششی از استیل ضد زنگ دارد و اکثرا دارای 

محفظه ای دو جداره است.

 انکوباتورهای استریل کننده
عــنـــوان  بـــه  اســتــفـــاده  امـکـــان 
یـا دارنـد  را  اسـتـانـدارد   انــکــوبــاتــورهــای 
مـی توان در دمای باال برای استریل کردن ابزارها و وسایل 

از آن ها استفاده کرد.

منابع :
۱- واحد تحقیق و توسعه شرکت طوبی نگین 

2- http://tuba-negin.com/fa/post-178.aspx2
3- http://www.bmecenter.ir
4- http://shimiazma.ir

باید  بـاعـث باالرفتن میزان گاز CO2 در دستگاه می شود. 
الکل  ایزوپروپیل  یا  درصد   ۷۰ الکل  با  مرتبا  سنسور  ایـن 

تمیز شود.

 انکوباتورهای ارتعاشی
عالوه بر کنترل دمای محفظه، قابلیت تکان دادن فالسک ها 
به صورت اوربیتالی یا دایره ای را دارد. ایـن انـکـوباتورها در 
انواع دیواری یا ایستاده روی زمین موجود است و اکثرا قابلیت 

خنک کنندگی در دمایی پایین تر از دمای محیط را دارد. 

 Hybridizationانکوباتورهای 
انـکـوبـاتـورهـایـی کـه مـجـهز به میله های گردان است 
تا شیشه های هیبریدیزاسیون با سایزهای مختلف را نگه داشته 
و آن ها را با سرعت تعیین شده بچرخاند تا هیبریدیزاسیون 
مــخــتــلـــف  انـــواع  شــــود.  فعال  ها  آن  محتویات 
و  متحرک  شیکرهای  دارای  هـــا  دســتــگـــاه  ایـــن 

طبقات متعدد هستند.


