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 مقدمه 

بـه حـدي اسـت كـه يكـي از معيارهـاي سـنجش رشـد فـن آوري در يـك كشـور، تعـداد              اي سـردخانه اهميت صنعت  

 .سيستم هـاي حمـل و نقـل سـردخانه دار و سـردخانه هـاي نگهـداري مـي باشـد          ،واحدهاي صنعتي انجماد مواد غذايي 

كـاربرد  .  مـي باشـد  والني مـدت  يك سردخانه، جلوگيري از فساد كاالهاي داخل آن با حفظ كيفيت طـ  يفهمهمترين وظ

 و شـود  نمـي  خالصـه سردخانه در نگهداري مواد غذايي، كشاورزي، انواع داروها، سيستم هاي نظامي، ميوه و سبزيجات 

نگهداري محصول يكي ازمهم ترين تكنيك هاي فرآوري مي باشد و هدف آن افزايش زمـان   بود. خواهد گسترده بسيار

  .نظر رنگ ، طعم، بو و بافت است ماندگاري وحفظ كيفيت محصول از

براي نگهداري مواد غذايي، از روش هاي پايه و قديمي براي حفـظ كيفيـت مـواد غـذايي و      سردخانه استفاده از سرما و 

د . كـاهش دمـا ، سـرعت    فراورده هـاي غـذايي دار  دما نقش مهمي در حفظ كيفيت جلوگيري از روند فساد بوده است. 

  درجـه  10. به طور كلي اعتقـاد بـراين اسـت كـه بـه ازاي هـر        نمايد ند ميُك را  كه به افت كيفيت مي انجامد واكنشهايي 

سـرد كـردن مـانع رشـد ميكروارگانيسـم هـاي        .سانتي گراد كاهش دمـا ، سـرعت واكـنش بـه نصـف كـاهش مـي يابـد        

مـانع ازدسـت رفـتن آب مـي شـود. بـا        و سـاخته نگهداري محدود فاسدكننده شده، فعاليت آنزيمي و تنفسي را در دوره 

يند متابوليـك غيـر فعـال شـده ومحصـول در يـك       آسرمايش سريع ويكنواخت و نگهداري محصول در دماي مناسب فر

مي تواند براي دوره طوالني تر بدون كـاهش تـازگي وطـراوت    محصول بنابراين .مي شودحالت خموده وغير فعال وارد 

   .در سردخانه نگهداري شود

قويم سردخانه هاي غير مكانيكي و كشـف كـاربرد و ذخيـره سـازي سـرما ، بـه دورانـي برمـي گـردد كـه از يـخ هـاي             ت

هزاره دوم مـيالدي، علـم تبريـد بـه عنـوان يكـي از ده       در پايان   .كوهستان ، استخرها و درياچه ها استفاده مي شده است

الً تبريـد بـه شـيوه    و با ابداع سيستم مكانيكي توليد سـرما بـا آمونيـاك، عمـ     1872اختراع برتر قرن شناخته شد كه از سال 

شـده  كه تا به امروز روش هاي متفاوتي براي انجماد و نگهداري مواد غذايي در سـطح دنيـا بكـار بـرده      صنعتي آغاز شد

  .است

» ويـن « ن و نقش اتم هاي كلر در تخريب اليه ازن مطرح گرديد كه منجـر بـه قـرارداد    زمساله حفظ اليه ا 1985در سال 

طـي برنامـه زمـان    ” ممنوعيت توليد مبردهـاي مخـرب اليـه ازن    ” با تصويب پروتكل مونترال با عنوان 1987در سال  .شد

 بندي شده، تمام مبردهاي
1
CFC و 

2
HCF برنامه توليد و استفاده خارج شدكه اين موضوع منجـر بـه اختـراع مبردهـاي     از

 جديد
3
HFC شد. مبردهاي HFC   مشكل تخريب اليه ازن را نداشته ولي پتانسيل بااليي در گرماي گلخانه اي داشته كـه

” گرمـايش كـره زمـين     ممنوعيت استفاده از موادي با پتانسـيل بـاال در  “با عنوان  1997با تصويب پروتكل كيوتو در سال 

نيز ممنوع شد و منجر به كشف و استفاده از مبردهـاي تركيبـي و مصـنوعي و نيـز برگشـت بـه        HFC استفاده از مبردهاي
                                                             

ميالدي به بعد مورد استفاده قرار نمي گيرند 90مخربي كه روي محيط زيست دارند از دهه كلروفلوروكربن ها(اين مبردها حاوي كلر هستند و به دليل آثار  -1 
روكربن هاكلهيدرو- 2  

هاهيدروفلوروكربن - 3  
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ولي با گذشت چندين سال از تصويب پروتكل مـونترال و كيوتـو هنـوز در     استفاده از مبردهاي طبيعي مثل آمونياك شد

  پروژه هاي بزرگ صنعتي استفاده ميشـود و همـواره در بـين مهندسـين طـراح     در  HCFC و CFC كشورمان از مبردهاي

  .داشته استاختالف نظر بر سر انتخاب مبرد و دستگاه ها براي تجهيز كردن يك سردخانه ي صنعتي 

هجري شمسي نسبت داده مي شود كه توسط روسها در شمال ايران  1290حداث اولين سردخانه در ايران به حدود سال ا

  . براي بهره برداري از شيالت شمال تاسيس گرديد

  

  تعريف سردخانه 

 ،هاي فاسد شدنيبراي سرد نگه داشتن كاال داراي فاكتورهاي استاندارد مكاني، به 1899براساس استاندارد شماره 

  .سردخانه گويند. در واقع مجموعه اي از ساختمان و تاسيسات براي حفظ كيفيت يك كاال مي باشد

 بندي سردخانه هادسته 

مـي شـوند. دسـته بنـدي ديگـري كـه        بنـدي  به دو دسته آمونياكي و فريوني نيز تقسـيم  سردخانه ها براساس سيستم تبريد

كـه در ايـن دسـتورالعمل سـردخانه زيـر       .مي باشد زير صفر به كار برده مي شود، سردخانه هاي باالي صفر و آنها براي

 صفر مدنظر مي باشد.

  

  نكته: 

  را دارا باشد. ( پشتيباني امور دام كشور)گانه پايه پاد 20بايد استانداردهاي ملكي يا استيجاري  سردخانه -1

در مـتن   .هسـتند در اولويـت  وني تم سـرمازايي آمونيـاكي نسـبت بـه فريـ     سردخانه هاي داراي سيس،  در انعقاد قرارداد -2

قرارداد منعقده ، در سردخانه هايي كه سيستم تبريد آنها از نوع فريوني است  اعمال عمليات يخ زدايي در زمـان مناسـب   

  قبل از ايجاد اختالل در عملكرد سيستم برودتي  لحاظ گردد. 

  

  چيدمان محموله 

از   در عمق محموله، درجه سانتيگراد -18ل به منظور حفظ كيفيت محموله در دوره نگهداري و برقراري برودت حداق

چيدمان كاال بيش از ظرفيت دروني(وزني)در هر سالن خودداري گردد. ظرفيت وزني سردخانه عبارتست از : مقدار 

  كااليي كه مي توان در سردخانه نگهداري كرد .

  نگهداري محاسبه گردد. قبل از چيدن محموله در سالن سردخانه با استفاده از فرمول زير ظرفيت وزني سالن
Gw=N.nWm  

Gw= ظرفيت وزني سالن مورد نظر  

N=تعداد باكس پالت هايي كه مي توان در سالن مورد نظر چيد  

n= تعداد كارتن هايي كه مي توان در باكس پالت چيد  

Wm=.وزن كااليي است كه بطور متوسط در هر ظرف وجود دارد  
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   استفاده از باكس پالت ضروري است.براي نگهداري محموالت پروتئيني  -الف

  كه روي آن حداقل سه ديواره عمودي ثابت يا بازشو يا قابل تاشدن نصب شده است. جعبه فلزي است *باكس پالت: 

  
  و نحوه چيدمان ابعاد و ساختمان باكس پالت

پايداري الزم بمنظور دارا داراي قدرت و استحكام كافي و بايد از موادي كه در ساختن باكس پالت بكار مي رود  -1

  هم برخوردار باشند. بودن قابليت چيدن روي

و يا پوشش آن از رنگ هاي ضدزنگ ،كوره اي، هواي خشك ،گالوانيزه سرد باشد از فلز زنگ نزن  بايد جنس آن -2

  و يا گالوانيزه گرم باشد.

ر شكل، رنگ كاري و آب كاري و باكس پالت بايستي فاقد عيوبي نظير ترك، كشيدگي، غير يكنواختي، تغيي -3

  پوشش ناقص باشد.

  سانتيمتر در نظر گرفته شود. 160سانتيمتر و ارتفاع داخلي آن ترجيحاً  120× 100طول و عرض داخلي باكس پالت  -4

  سانتيمتر در نظر گرفته شود.175ر و ارتفاع خارجي آن ترجيحاً سانتيمت130× 110و عرض خارجي باكس پالت  طول -5

  .باكس پالت بايد داراي حداقل ارتفاع مناسب از سطح زمين براي جابجايي بوسيله ليفتراك باشدكف  -6

شركت فروشنده و ساير موارد مورد نظر  ،مبداء توليد ،تاريخ توليد ،نوع قطعه ،كاال بايستي به تفكيك نوع گوشت -7

  چيده شود.

  افقي(خوابيده ) در باكس پالت چيده شوند.كارتنهاي حاوي اقالم پروتئيني بايستي بصورت  -8

  منظور برقراري جريان مناسب هواي سرد در اطراف محموله بايستي فواصل ذيل مد نظر قرار گيرد :ه ب -9

  سانتيمتر باشد. 20فاصله باكس پالت ها از ديواره هاي جانبي سالن نگهداري حداقل  -9-1

  سانتيمتر باشد. 50 فاصله باكس پالت ها از ديواره عقبي سالن -9-2

  سانتيمتر باشد. 5فاصله بين باكس پالت ها از يكديگر حداقل  -9-3

گونه اي باشد كه سطح روئي كاالهاي چيده شده در آن باالتر از سطح ه فاصله باكس پالت ها از سقف بايستي ب -9-4

  اواپراتورها (بادزنها) نباشد.

آسان مسئوالن فني به تجهيزات سرمازا و جلوگيري از ضايعات احتمالي به منظور امكان مانور ليفتراك، دسترسي  -9-5

  زير تجهيزات سرما زا نبايستي كاال چيده شود. ،يناشي از برفك زداي
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منظور كنترل كيفي ه سانتيمتر ب 50راهروئي با عرض حداكثر  )رديف 6حداكثر (بين چند رديف باكس پالت  -9-6

  كاال در نظر گرفته شود.

تاريخ ورود به سردخانه) بر روي اولين  ،مبداء توليد ،تاريخ توليد ،نوع قطعه،كاالاتيكت مشخصات كاال (نوع  -9-7

 باكس پالت مربوط به محموله يكسان نصب گردد.

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  نكته:

  تعداد باكس پالت موجود در سردخانه بايستي با ظرفيت نگهداري متناسب باشد. -1

  مي باشد. مترمكعب 5/2) ، 5با ابعاد بند( باكس پالت هرحجم خارجي  -2

منظور بهره برداري بهينه از سردخانه و حفظ كيفيت محموله در دوره نگهداري و همچنين برقراري جريان صحيح ه ب -9

(FIFO )دسترسي آسان جهت كنترل كيفيت و امكان خروج اولين كاالي وارده و رعايت تقدم و تأخر ،هواي سرد 
4 ،

 زير اقدام هايروشبه يكي از با توجه به تعداد تجهيزات سرما زا، وضعيت قرار گرفتن آنها و ظرفيت سالن نگهداري 

  گردد :

سانتيمتر در وسط سالن عمود بر راهروي ارتباطي خارجي سالن براي 70دسترسي كم : يك راهرو با عرض حداقل  -10

  سالنهاي با يك دستگاه كولر. 

نكته: براي امكان خروج كاال به ترتيبي كه وارد شده بايد راهرويي در مقابل درب ورودي سالن منظور نمود كه عرض 

  )1ادي شماره سانتيمتر باشد. ( شكل پيشنه 220آن با توجه به مانور ليفتراك حداقل 

                                                             
4
-First in,First out  

 اتيكت مشخصات كاال:

 نوع كاال-1

 نوع قطعه-2

 تاريخ توليد-3

 مبداء توليد-4

 تاريخ ورود به سردخانه-5



5 

 

  
  1شكل پيشنهادي شماره 

و نيز راهرويي  در مقابل درب ورودي   سانتيمتر فاصله50بين هر دو رديف باكس پالت حداقل  دسترسي زياد : -11

  .ايجاد گردد سانتيمتر220با عرض سالن 

  
  2شكل پيشنهادي شماره 

در مواردي كه در سالنهاي نگهداري قفسه تعبيه شده است در صورت وجود پايه جداگانه و امكان عبور هوااز  -12

  رديف چيدمان انجام گيرد.  8قسمت رو و كف هر پالت وجود داشته باشد حداكثر تا 
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