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 شرح  مشخصات و موقعیت سردخانه 

 ای با مشخصات : سردخانه طراحی

  1395سال ساخت و بهره برداری 

  چالوسمحل سردخانه : شهر 

  : سالن سردخانه و پیش سردکن 2تعداد سالن 

  : درجه سلسیوس 33.8 –فارنهايت  93دمای طرح خارج سردخانه 

 سبزيجات  خانه : درمحصوالت نگهداری در س 

  : تن 2000ظرفیت سردخانه 

 
 نكات مهم در انجام پروژه 

اا ويا ايم. اما به علت ايجاد فضققای م ب برای گرده اوا در بامی قف ققهمتر در نظر گرفته 4.5 ارتفاع سقق ر را  -1

 بود.متر خوااد 3.5اا متر فضای خالی در نظر گرفته شده است. پس ارتفاع مفید اتاق1اا پالتباكس

اا در س ر كار گذاشته ايم. چرا كه اواپراتوراا در اين اتاقمتر در نظر گرفته 2را  سردخانه  چینی اتاقارتفاع قف ه -2

 شوند.می

 كنند.ساعت در شبانه رو  در سردخانه كار می 3كار گر به مدت  3 -3

در  KW17.4ا، با بار حرارتیبه مدت معین گفته شققده در ار بخد در ار اتاق و راارواباتری دار  يك لیفتراك  -4

 نظر گرفته شده است

باشد.رتان میوراعايق بكار رفته در سردخانه پلی -5
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سانتی -3دمای حداقل مطلق  چالوسشهر برای  -6 سانتی33.8گراد و دمای حداكثر مطلق درجه  گراد در نظر درجه 

ست كه اين  ست.م ب به ذكر ا شده ا شرايط ا  نظر دمايی گرفته  سبات در بدترين  صورت گرفته  درمحا تاب تان 

 است.( 92%نیز با توجه به جدول شهر )رطوبت ن بی  است.

C0دمای  مین با توجه به دمای حداقل  م تان  -7

 در نظر گرفته شده است. 27

 ساعت در رو  كار كنند. 16ای است كه اا به گونهی انتخاب دستگاهنحوه -8

 در نظر گرفته شده است. 50%رطوبت ن بی اوای داخل راارواای سردخانه -9

 با استفاده ا  جدول محاسبه خوااد شد . سبزيجات  بار تنف ی  -10

 در نظر گرفته شده است. C025نهبه سردخا محصومتدمای ورودی  -11



و راارواا پید سردكن سالن نگهداری اای اا برای روشنايی اتاقمیزان توان ممپ -12
2
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W اای و روشنايی اتاق

نگهداری
2

5.1
m

W  ساعت در رو  روشن است. 5در نظر گرفته شده است كه به مدت 

 در نظر گرفته شده است.m4تمامی راارواای اطراف اتاق اای سردخانهعرض  -13

 

  
 نقشه سردخانه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


