
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آون چیست؟

ز حرارت با استفاده اآون آزمایشگاهی یا فور در آزمایشگاه، وسایل مختلف را 

یست هایی همچون زکند. از این دستگاه در زمینه، خشک و استریل میباال

ادر قشود. آون آزمایشگاهی شناسی، داروسازی و پزشکی قانونی استفاده می

یز وجود گراد برساند. البته انواعی ندرجه سانتی300است، دما را تا باالی 

 دهند.گراد افزایش میدرجه سانتی 600دارند که دما را تا 

آزمایشگاهی شامل انجام آزمایشات مختلفی همچون کاربردهای خاص آون 

آنالیز صفاتی همانند تعیین مقاومت کششی، تغییر شکل و تاب آوری 

ه باتوجه ب های مدار است.محصوالت تولیدی، مقاومت لحیم کاری در تخته

رآمدند کاربرد فراوان این دستگاه، کارخانه و برند های مختلف در صدد آن ب

ز موارد، آن را تولید کنند. به این ترتیب که در برخی ا که انواع مختلفی از

ا جریان یگیری از پنکه انتقال گرمت به صورت طبیعی و در برخی دیگر با بهره

 شود.همرفتی هوای گرم و سرد انجام می

 اجزای سازنده:

صی شود که هریک از این اجزا نقش خایک آون از اجزای مختلفی تشکیل می

 د.در عملکرد آن دارن

 محفظه اصلی:

این محفظه محلی است که وسایلی که میخواهند استریل شوند، در داخل 

آن قرار میگیرند. جنس این محفظه اغلب از استیل ضد زنگ یا آلیاژ های 

مقاوم نسب به حرارت و رطوبت ساخته میشوند. در داخل این محفظه 

 اجزای خاص و مهمی همچون ترموکوپل و سنسور دما نیز تعبیه میشوند.

 

 آون

 

 عایق:

باتوجه به اینکه، دمای تولید شده در داخل آون آزمایشگاهی باید 

بسیار باال باشد، الزم است که تاحد امکان از به هدر رفتن انرژی 

جلوگیری شود. به غیر ازاین مسئله، گرمای بسیار باالیی در داخل 

محفظه ایجاد میشود اگر به بخش خارجی و مدارهای دستگاه نفوذ 

کند،  آنها را ذوب خواهد کرد. بنابر این به کارگیری از عایق بسیار 

اهمیت دارد، عموماً از پشم شیشه جهت این امر استفاده میشود. 

 درضمن وجود نواری از فایبرگالس با طول عمر باال نیز به جلوگیری 

 از هدر رفتن دما کمک میکند.

 المنت: 

در نزدیکی جداره بیرونی آون)فور(، المنتهایی در نظر گرفته میشوند 

که دمای آون را به میزان مورد نظر برساند. در اغلب نمونهها یک یا دو 

المنت فلزی با پوششی سرامیکی وجود دارد. علت استفاده پوشش 

نسوز و عایق، به دلیل خطر اتصال جریان به محفظه و بروز آتش 

 سوزی است.

 بخش محافظتی:

در چنین دستگاهی حتماً باید سیستم هایی جهت حفاظت مدارهای 

الکتریکی و داخلی پیش بینی شوند. در این خصوص فیوزهای 

الکتریکی در موارد اضطراری وظیفه قطع جریان برق را بر عهده 

خواهد داشت. ضمن اینکه سیستم کنترل دمای مناسب نیز در 

 دستگاه وجود دارد.

 نمایش دما:

این سیستم به روش های مختلفی همچون دماسنج، برد الکتریکی 

متصل به سنسور حرارتی، ترموکوپل فلزی یا جیوهایی و غیره دمای 

 داخل محفظه را اندازهگیری میکند وآن را نمایش میدهد.

 

 حدیث حاصلی

دانشگاه رازی _صنایع غذایی  هایدانشجوی مهندسی ماشین  
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 انواع آون آزمایشگاهی:

هی درست است که آون آزمایشگاهی یا فور یکی از تجهیزات آزمایشگا

ین اولید انواع مختلفی از بسیار ضروری است اما کاربرد آن موجب ت

یل دستگاه شده است. ساختار متفاوت نیزدر شکل گیری این انواع دخ

 ی آلومینیومی وبوده است. به این ترتیب که برخی دارای محفظه

ضد زنگ دارند یا ممکن است ای از جنس استیل برخی دیگر محفظه

گر دیی اها به شکل هوشمند کامالً دیجیتال و دستهی از آندسته ا

 تنها مجهز به تایمر باشند.

 :vacuum ovenآون خشک یا 

ز ابا کمک این نوع آون آزمایشگاهی که بیشتر در صنایع داروسازی 

شود، با محفظ خالء عمل خشک کردن تجهیزات آن استفاده می

ر شود. جهت مکش هوا و ایجاد خالء نیز یک پمپ خالء، دانجام می

 ود. جنس بدنه آن نیز ممکن استشکنار یا زیر دستگاه تعبیه می

 .چدن، آلومینیوم یا استیل ضد زنگ باشد

 :convection oven آون همرفتی یا

د آون آزمایشگاهی از نوع همرفتی یک فن و یک المنت گرمایشی دار

کان ها امکند. المنتکه گرمای مورد نیاز جهت استریل را فراهم می

ب . این امر موجباشند دارد؛ حتی در خارج از دستگاه قرار داشته

ه از شود که از تابش مستقیم گرما به مواد جلوگیری شود. استفادمی

 فن جهت ایجاد جریان هوا در داخل محفظه ضرورت دارد. 

ه های مختلفی از جملاین نوع از آون در برخی از منابع به دسته

ها از شوند که در آنهمرفت مکانیکی و همرفت جاذبه تقسیم می

مختلفی همچون پنکه جهت ایجاد جریان همرفت دما  تجهیزات

 شود.استفاد می

:Heavy duty آون 

د باشها که دارای تنظیمات خاص و پیشرفته ای میاز این نوع آون

 شود و در اغلب اوقاتمی در کاربردهای پیشرفته و فنی استفاده

 .وظیفه خشک کنندگی دارد

 تفاوت آون آزمایشگاهی با انکوباتور:

 براساس کارکرد این دو دستگاه عملکردهای متفاوتی

یا  ت کشت نمونه های زنده میکروبنیز دارند. انکوباتور عموما جه 

سلول های مختلف استفاده می شود اما آون آزمایشگاهی یا فور 

خشک یا استریل کردن تجهیزات است. به همین وسیله ای جهت 

این درحالی  درجه است. 35-65جهت محدوده دمایی انکوباتر بین 

ال و ابدرجه شروع و به دماهای بسیار  70است که در آون این بازه از 

که استفاده از تایمر اهمیت رسد. ضمن ایندرجه می 300حداقل 

ومات چندانی در انکوباتر ندارد، در حالیکه وجود تایمر یکی از ملز

نیز  باتوجه به توان حرارتی باالی فور مصرف برق باالتری. آون است

اید نسبت به انکوباترخواهد داشت. از لحاظ شکل ظاهری، انکوباتر ب

، ای باشد که داخل آن را قابل مشاهده کندک درب شیشهمجهز به ی

د این درحالی است که تمامی محفظه خارجی فور باید عایق بندی شو

 توجه به این نکات باعث. و امکان استفاده از شیشه وجود ندارد

م افزایش دقت و آگاهی متقاضیان و به حداقل رساندن اشتباه هنگا

 ود.شتهیه هر یک از این تجهیزات می

 

 

 اصول کارکرد:

عمومًا  .باشدمی آزمایشگاهی وسایل های خشک کننده که جزوآون

یک محفظه داخلی و یک محفظه خارجی دارند. جنس ساخت 

 محفظه اول از آلومینیوم و یا جنس فوالد است که ویژگی انتقال

گرمایی آن خوب و در دیواره آن سوراخ هایی از جنس استیل به 

ت. طراحی این سوراخ ها برای سهولت یافتن وجود آورده شده اس

 شود،  جریان هوا در اطراف اجسامی که بایستی خشک و یا استریل

 است.  بوده

این  .شودمحفظه داخلی از بخش بیرونی توسط مواد عایق جدا می

مواد عایق سبب حفظ دمای باالی محفظه داخلی شده و همچنین 

ظه خارجی آون خواهد موجب تأخیر در انتقال گرما به قسمت محف

های استیلی درست شده که پوشانده شد. محفظه خارجی از ورقه

ها با یک الیه رنگ الکترواستاتیک محافظ صورت گرفته شدن آن

 .است
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نرژی ین اگرما از راه مقاومت های الکتریکی به وجود می آید و انتقال ا

ها در بخش این مقاومت .گیردمی حرارتی به محفظه داخلی صورت

مک کپایینی آون واقع شده و گرما به شکل طبیعی و یا توزیع آن با 

 .گیردنیروی پنکه درونی در بین محفظه صورت می

 تجهیزات موزد نیاز برای نسب آون:

 :برای نصب آون ، تجهیزات زیر مورد نیاز است

 میز کاری با فضای وسیع و بزرگ( 1 

 5مکان نصب آون، به نحوی که حداقل  فضای خالی در اطراف( 2 

ف سانتیمتر از فضای اطراف آن باز باشد. همچنین بایستی در اطرا

ست آون ، فضای الزم برای قرار دادن تجهیزات و وسایلی که قرار ا

 .استریل شوند، وجود داشته باشد

برق  پریز برق قوی با سیم اتصال به زمین تا از خطرات ناشی از( 3 

و آتش سوزی اجتناب شود. این پریز باید استاندارد داخلی  گرفتگی

و یا بین المللی استفاده در آزمایشگاه را داشته باشد و در فاصله یک 

ولت و  220یا  110ستفاده متری از دستگاه واقع شود. ولتاژ مورد ا

Hz/V ست60ا. 

ای های الکتریکی سبب ضمانت تغذیههم چنین محافظت کننده( 4 

 .مناسب مورد نیاز است

 شیوه بکاربردن:

که  هایی را در نظر داشتدر هنگام استفاده از آون، بایستی توصیه

 :شوندها در زیر بیان میترین آنمهم

راف و آتش زا در داخل و اطاز قرار دادن مواد قابل اشتعال  .1

 .آون دوری شود

ده های اسیدی و یا ایجاد بخارات خورناز قرار دادن محلول .2

در درون آون جلوگیری شود. این کار سبب از بین رفتن 

 .سطح درونی آون خواهد شد

 

 حفاظت  . در زمان کارکردن با آون وسایل3   

 فردی نظیر دستکش عایق ، عینک محافظ و انبرک 

 )برای گذاشتن و برداشتن وسایل( به کار گرفته شود.

 شیوه عملکرد معمول دستگاه:

 :کنندبه منظور استفاده از آون، معموال به شیوه زیر عمل می

 فعال شدن کلید اصلی با فشار دادن به طرف پایین انجام( 1 

 گیرد.می

ر را که به عنوان برنامه ریزی معین شده است، فشاکلیدی ( 2 

 .دهید

با  تنظیم دمای مورد نظر خود را توسط فشار دادن کلیدی که( 3 

عالمت )+( دیده می شود انجام دهید. دمای مذکور در صفحه 

ده مربوطه نشان داده خواهد شد. آون زمانی که به دمای مشخص ش

 .برسد ، برنامه خود را آغاز خواهد کرد

مل ، دستورالعکان برنامه ریزی وجود داردهای که امدر آون( 4 

ساس تنظیم مواردی نظیر زمان ، نحوه حرارت دادن و هشدار، بر ا

 .گیردبرنامه شرکت سازنده صورت می

 

 

 

46 

https://namnak.com/first-aid-electric-shock.p80451
https://namnak.com/first-aid-electric-shock.p80451
https://namnak.com/first-aid-electric-shock.p80451

