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 راهنمای انتخاب دستگاهها، طراحی و ساخت سردخانه ها

شود و برای این ده میجات استفاتهیه و نگهداری مواد غدایی و انواع میوه  در سطح وسیعی جهت تبریدمروزه از ا

های مسکونی بزرگ اجتناب ناپذیر گردیده و ابعاد کوچک نیز در های مختلف در شهرها و مجتمعمنظور ایجاد سردخانه

گردد.از آنجاییکه یکی از وظایف متخصصین تبرید ا استفاده میهها و حتی منازل از انواع فریزرها و یخچالفروشگاه

ها بوده و حتی آشنایی با محاسبه و انتخاب دستگاههای سردکننده از جمله سردخانه بخصوص مهندسین بوران طرح و

 .باشدنحوه ساخت و برآورد آنها نیز برای مهندسین تاسیسات ضروری می

و کندانسور و اواپراتور  کمپرسوره مثل یی با روش محاسبه دستگاههای سردکننددر این مقاله سعی شده عالوه بر آشنا

 .ها و انتخاب صحیح دستگاهها مورد نیاز آشنا کردرا با طرح انواع سردخانهشما دوستان 

ابعاد ها با فرض مسئله و معلوم نبودن باشد این است که در این مقاله به محاسبات سردخانهای که الزم به ذکر مینکته

رارت داخل و خارج و رطوبت یک سردخانه و مقدار و نوع محصول ورودی و مدت نگهداری آن ، حتی با تعیین درجات ح

نسبی مجموع بارهای سرمایی را محاسبه نموده و قدرت و ظرفیت دستکاهها ) کمپرسور ، کندانسور ، اواپراتور ( را 

باشد یعنی یک مهندس طراح با اطالع از نوع محصوالت یکردیم در صورتی که در عمل قضیه برعکس متعیین می

 .شود اقدام به طرح و محاسبه می نماییدسردخانه برای آنها ساخته میسردخانه و تعداد ساکنین شهرکی که 

به این ترتیب که اول مصرف سرانه محصوالتی را که قرار است در سردخانه نگهداری شوند بوسیله آمار موسسات 

الت را تعیین ها تعیین نموده و با اطالعات از روش و مدت نگهداری آنها حجم محصوآمارگیری از خانوادهمسوئل و حتی 

های سردخانه و در نتیجه ابعاد آنها و با توجه ضرایب حجم که برای محصوالت مختلف متفاوت است حجم هر یک از اتاق

ختمانی و سایر سطوح اقدام به محاسبه بار سرمائی نموده ها و نوع مصالح سارا بدست آورده و پس از تعیین انواع عایق

 .نماییمها و سایر مجهوالت را مشخص مینیاز و قطر لوله و باالخره ظرفیت دستگاههای مورد

ها به عنوان محل نگهداری انواع گوشت و یا الزم به ذکر است که در بعضی مواقع بدون توجه به روش فوق سردخانه

 .شوندتناژ معین ساخته میمیوه جات مختلف با 

 کنندهانتخاب دستگاههای سرد

 ها اواپراتورانتخاب  •

گردند، در ها نصب میاواپراتورها ار عامل جذب حرارت در سردکنندها بوده و بمنظور سردکردن هوا در داخل سردخانه

 .گیرداینجا بعنوان اولین عضو مورد بحث قرار می

 :اپراتورها در نظر گرفت عبارتندازبایست قبل از محاسبه اونکاتی که می

کند حرارت محیط خود را جذب و ایجاد ها ، زمانیکه دستگاه کار می سایر اعضا تشکیل دهنده سردخانه   اواپراتور با همکاری .1
نامند بوسیله اواپراتور می  Cooling load نماید. به عبارت دیگر گرمای محصوالت و هوای داخل سردخانه که آنراسرما می 

 .کندب و به خارج دفع می جذ
بایستی ظرفیت آن به حدی باشد که  کند می ساعت کار می  ۲۰الی  ۱۴ساعت معموال بین  ۲۴در با توجه به این که اواپراتور  .2

 .ساعت را تامین نماید ۲۴بار سرمائی 

 

https://yektasarmayesh.com/cool-room/
https://yektasarmayesh.com/cool-room/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://yektasarmayesh.com/compressor/
https://yektasarmayesh.com/heat-exchanger/air-evaporator/
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 :ظرفیت اواپراتورها به عوامل زیر بستگی دارد .3

 اخلی سردخانهحجم د –درجه حرارت مبرد  –درجه حرارت سردخانه 

های اواپراتور اجتناب ناپذیر بوده و باید با  باشد برفک زدن لوله f°۳۰ در صورتی که درجه حرارت نهایی سردخانه کمتر از .4

 .مشکل برفک را حل کرد  Defrosting ایجاد یک سیستم برفک زدایی

 

مل زیر روی ظرفیت اثر  آید و عوا می  سازنده بدستظرفیت اواپراتورهای ساخته شده معموال از کاتالوگ مشخصات کارخانه  .5
 :مستقیم دارند

 طریقه جریان هوا روی اواپراتور  •
 شرایط برفک زدن اواپراتور و روش دیفراست آن  •
 رطوبت هوا  •

ها نسبت به هم و مسائل دیگر از عواملی است که دستیابی به جواب صحیح را  ها ، فاصله پره با توجه باینکه نوع و شکل پره  .6
سازنده با آزمایش و تحقیقات آزمایشگاهی خود ظرفیت اواپراتورهای ساخته شده  ی که کارخانجات نمایند ولی از آنجای مشکل می 

میتوان در انتخاب اواپراتور از کاتالوگها استفاده کرد البته باید توجه داشت که با تغییرشرایط   کنندرا با شرایط مختلف تعیین می 
 .اواپراتور ظرفیت آن نیز تغیر خواهد کرد

سازنده کافیست که بارسرمایشی محاسبه شده اطاق باضافه اختالف درجه  تخاب اواپراتور مناسب از کاتالوگ کارخانه بمنظور ان .7
سرعت هوا   –وای اطالق را داشته باشیم که در نتیجه مدل و سایر مشخصات اواپراتور از قبیل مقدار هوادهی حرارت مبرد و ه

 .آیدتالوگ بدست می قدرت الکترومتور فن و دور موتور و … از کا –
 .از جدول مشخصات هوا در تعیین شرایط هوای عبوری در تهویه مطبوع بسادگی میتوان استفاده کرد  .8
نسبی مورد  تالف بین درجه حرارت هوای داخل سردخانه را با میانگین درجه حرارت ماده مبرد نسبت به رطوبت جدول زیر اخ  .9

 .کندنظر در سردخانه را تعیین می 

 رطوبت نسبی به درصد      (c°)  به حرارت درجه اختالف    

۶٫۶- 

۷٫۷- 

۸٫۸- 

۱۰- 

 ۷۵تا  ۷۰

 ۸۰تا  ۷۶

 ۸۵تا  ۸۱

 ۹۰تا  ۸۶
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 ها و واحد تقطیرکندانسورانتخاب  محاسبه و •

  

نماید  ی هوا یا آب از سیستم خارج می باشد، حرارت را بوسیله های تبرید می کندانسور که عامل دفع حرارت جذب شده در سیستم  .1
 .شودهوایی یا آبی نامیده می و بر حسب اینکه سیال خنک کننده هوا یا آب باشد بنام کندانسور 

برد ورودی و خروجی و مقدار مبرد جریانی نسبت مستقیم دارد که های م ر کندانسور با اختالف آنتالپی مقدار حرارت دفع شده د .2
 .میتوان به صورت فرمول زیر آنرا بیان کرد

H = W ( h2-h1 ) 

 : که در آن

H = مقدار حرارت دفع شده از کندانسور بوسیله آب یا هوا BTU \hr 

w= مقدار مبرد جریانی در کندانسور   lb\hr 

h 2= دانسورآنتالپی مبرد ورودی به کن    BTU \hr 

h 1= آنتالپی مبرد خروجی از کندانسور   BTU \hr 

 .آیدکننده که هوا با آب باشد از رابطه زیر بدست می مقدار دبی سیال خنک  .3

W w = H \ C(t o – t i) 

 : که در آن

W w = کننده بر حسبدبی سیال خنک   lb\hr 

H=  دفع شده در کندانسور برحسبمقدار حرارت                                        BTU \hr 

t o= کننده از کندانسور بهدرجه حرارت سیال خروجی خنک      °f 

t i= کننده از کندانسور بهدرجه حرارت سیال ورودی خنک      °f 

C= کنندهگرمای ویژه سیال خنک BTU \hr .°f 

ر همان طوری که قبال نیز گفته شده است معموال کندانسورها همراه با کمپرسورهای معادل خودشان از لحاظ انتخاب کندانسو .4
شوند ، یعنی کمپرسور و کندانسور روی یک شاسی سوار شده و کلیه اتصاالت  یکجا و به نام واحد تقطیر به بازار عرضه می 

 .گرددجام می بین آنها نیز از طرف کارخانه سازنده ان

 .خاب آنها که بر اساس ظرفیت محاسبه شده صورت خواهد گرفت دو عامل زیر را باید در نظر گرفتپس در انت

 فشار مکش  •
 درجه حرارت متوسط تقطیر  •

https://yektasarmayesh.com/heat-exchanger/air-condenser/
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