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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

يـدي،  تول به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
المللـي   بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
كـدكس   كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 3

  استانداردتدوين كميسيون فني 

  » تعريف ها و اندازه گيري –خوراكي ها درسردخانه  شرايط فيزيكي نگهداري «

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  

  دانشگاه تهران
  كلباسي اشتري ، احمد

  )دكتراي صنايع غذايي ( 

  

    :دبير

   اسماعيل زاده ، غالمرضا

  )نس صنايع غذايي فوق ليسا( 

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    )به ترتيب حروف الفبا:(اعضا

  بري، مقصود

  )ليسانس فيزيك(

    تفرشي نژاد، ايوب

  )فوق ليسانس صنايع غذايي ( 

                                            جان فدا،ترانه سادات 

  )ع غذايي فوق ليسانس مهندسي شيمي گرايش صناي( 

    شعاعي ناييني،حميدرضا 

  )ليسانس مهندسي مكانيك (  

  كاشي، كريم

  ) باغبانيدكتراي ( 

  ، يونسمستوفي

  ) فيزيولوژي پس از برداشتدكتراي ( 

  ليواري، احد محمدي

  )فوق ليسانس فيزيك(

    محمدي،مهرداد

  )فوق ليسانس علوم و صنايع غذايي (  

    هاشمي،بابك

  ) ليسانس مديريت صنعتي(  

  

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  

  دانشگاه علم و صنعت ايران

  

  شركت تعاوني سردخانه هاي ايران

  

  دانشگاه تهران

  

  دانشگاه تهران

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  

  انستيتو تحقيقات تغذيه اي وصنايع غذايي كشور

  

  كت تعاوني سردخانه هاي ايرانشر
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ه  فهرست مندرجات
  و  پيش گفتار

  1   هدف و دامنه كاربرد      1      

  1  مراجع الزامي      2

  1                                                                                                     اصطالحات و تعاريف      3      

  5  دما      4      

  7  دمه نسبي      5      

  9  گردش هوا      6      

 11                  كار مي كند دماسنجي كه بر پايه فشار بخار و دماسنج دو فلزي )اطالعاتي( الفپيوست      7      

دما   چند حسگرو  دماسنجي كه بر پايه دگرگوني هاي مقاومت كار مي كند) اطالعاتي(پيوست ب    8

  ترميستوردر 

12  

  13  دمه سنج گردانو  ترموكوپل )اطالعاتي(پيوست پ     9

  14  بادسنج  لوله پيتوتو  دماسنج دمي )اطالعاتي(پيوست ت   10

  15  بادسنج داغو  نج  فنجانيبادس )اطالعاتي(پيوست ث 11 
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  گفتار  پيش

  بار در سال  نخستينً "تعريف ها و اندازه گيري–خوراكي ها درسردخانه  شرايط فيزيكي نگهداري  "استاندارد

 بـراي   مربـوط   هـاي  كميسيونتوسط   و بررسي  رسيده  پيشنهادهاي  استاندارد براساس  اين. شد تدوين 1351

خـوراك و  استاندارد   ملي  كميتة   سجالهفتصد و شصت و هفتمين ا در و  ر موردتجديدنظرقرار گرفتبااولين 

و   قـوانين   اصـالح   قـانون  3  مـادة   استناد بند يـك   استاندارد به  اين  اينك. شد  تصويبفرآورده هاي كشاورزي 

  ايـران  اسـتاندارد ملـي    عنـوان   به 1371  هما  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  مقررات

  .شود منتشر مي

،  خـدمات  و  ، علـوم  صـنايع   در زمينـه   و جهاني  ملي  و پيشرفتهاي  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

  ايـن   لو تكمي  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر   لزوم  در مواقع  ايران  ملي  استانداردهاي

بايد       بنابراين . قرار خواهد گرفت  مورد توجه    مربوط  فني  كميسيون رتجديدنظر د هنگامشود،  استاندارد ارائه

  .كرد  استفاده  ملي  تجديدنظر استانداردهاي  از آخرين  همواره

  .است1357سال : 2199 شماره ايران  استاندارد ملي جايگزيناستاندارد   اين

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه اخذيمنابع و م

درسـردخانه و   ميوه و سـبزيجات  شرايط فيزيكي نگهداري 1357سال: 2199 شماره استاندارد ملي ايران -1

 .روش اندازه گيري آنها

  .1990المللي دما دماسنجي بر اساس مقياس بين   1381سال : 5338 شماره ايران استاندارد ملي -2

  .نامه واژه -توزيع هوا، هدايت و پخش هوا   1380سال : 6890 شماره ايران استاندارد ملي -3

اي مركب  آزمون دوره( روشهاي اساسي آزمونهاي محيطي  1367سال : 2788 شماره ايران استاندارد ملي -4

  .)دما و رطوبت 

هـاي مربـوط بـه تجهيـزات      يط آب و هـوائي و آزمـون  شرا1379 سال: 5175 شماره ايران ملي استاندارد -5

  .گيري اندازه
6- International institute of refrigeration I.I.R, 2000 edition, Recommendations for 

chilled storage of perishable produce. 
7- International institute of refrigeration I.I.R, 2006, fourth edition, 

Recommendations for the processing and handling of frozen foods. 
8- ISO2169:1981 Physical conditions in cold stores-Definitions and measurement.  
9- International institute of refrigeration I.I.R, 1985, New international dictionary of 

refrigeration.  
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  اندازه گيري  و تعريف ها -درسردخانه ها خوراكي فيزيكي نگهداري شرايط  

  و دامنه كاربردهدف   1

موجـود در سـردخانه بـراي    راهنمايي است براي تعيـين شـرايط فيزيكـي     ارائه استانداردهدف از تدوين اين 

و نـرخ   هوا شگرد، نسبت گردش هوا ،نسبي )رطوبت(دما، دمه:و اندازه گيري، تعريف ها نگهداري خوراكي ها

سردخانه هاي باالي صفر، زيرصفر و دو  نگهداري شده دردرباره خوراكي هاي خراب شدني  كه ،جابجايي هوا

  .كاربرد دارد مداره

 مراجع الزامي    2

   . اسـت   شـده   داده  ها ارجاع آن  به ملي ايران استاندارد  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك

  .شود مي  محسوب ملي ايران استاندارد  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين

  نآ  بعـدي   ها و تجديد نظرهاي اصالحيهباشد،  شده  داده  ارجاعانتشار   تاريخ  صورتي كه به مدركي با ذكر در  

  داده  ارجـاع ار به آن ها  انتش  تاريخ  ي كه بدون ذكر در مورد مدارك.  نيست ملي ايران استاندارد  مورد نظر اين

  . مورد  نظر استي بعدي آن ها ها اصالحيه  و  تجديد نظر  آخرين است،همواره  شده

  : است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  از مراجع  استفاده

  .گيري دما ـ روشهاي الكتريكي اندازه 1382سال : 6441 ايران شماره استاندارد ملي 2-1

 .عمومي الزاماتاندازه گيري دما ـ  1382سال:6795شماره  ايران ملي استاندارد2-2

  .آيين كار ساختمان، تجهيزات و ايمني سردخانه مواد خوراكي 1375سال : 1899 شماره استاندارد ملي ايران2-3

  .واژه ها و اصطالحات پايه و اساسي اندازه شناسي  1378سال : 4723 شماره ايران استاندارد ملي 2-4

  .كميت ها و يكا هاي گرما  1376سال : 4026 شماره ايران تاندارد ملياس 2-5

  اصطالحات و تعاريف    3

  :تعاريف زير به كار مي رود يا واژه ها با/ودراين استاندارد،اصطالحات 

3-1  

  سردخانه 

  .شددستگاه سرمازايي بايا /سامانه وثابت يا متحركي گفته مي شود كه داراي  )مسدود(بسته در به فضاي

  .رجوع شود 1375سال : 1899 شماره به استاندارد ملي ايران كسب آگاهي بيشتر براي –يادآوري  
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 3-2  

  )يا هواي كنترل شده/هواي معمولي و(باالي صفر  سردخانه

در  ودمـه نسـبي   خـوراكي،   )انجمـاد (دماي باالي نقطه يـخ زدگـي   :ماننداست كه شرايط ويژه نگهداري  اي سردخانه

  .تامين كند را )SO2مانند تيمار انگور با ( وارد ديگرصورت نياز م

3-3  

  زير صفر سردخانه

، وسيدرجـه سلسـ   -18كمينـه   نقطه يخ زدگي خوراكي زيردماي : ماننداست كه شرايط ويژه نگهداري  سردخانه اي

  .تامين كند را )مانند يخ زده كردن خوراكي ها( دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگر

3-4  

   دو مداره هسردخان

درجـه   -18كمينـه   نقطـه يـخ زدگـي خـوراكي     ا زيري/و دماي باال: مانند است كه شرايط ويژه نگهداري سردخانه اي

  .تامين كند را وس، دمه نسبي و در صورت نياز موارد ديگريسلس

3-5  

  1دما

پايـه درجـه سلسـيوس    و بـر   مقياس حركت مولكول هاي آن است ،بوده)سردخانه(يا سرماي هوا /ميزان نسبي گرما و

  .مي شود اندازه گيري

  .رجوع شود 1376سال : 4026 شماره بيشتر به استاندارد ملي ايران كسب آگاهيبراي  –يادآوري  

3-6  

  2دمه نسبي

همان دمـا جـذب كنـد     تا اشباع شدن دردمه هواي سردخانه بگونه بخار به ميزان دمه اي كه آن هوا مي تواند  نسبت

  .ه مي شودو به درصد گفت بوده

3-7  

  هوا )جريان(گردش

  است كه به دو گونه  سردخانه )يك فضاي بسته( حركت هوا به دنبال اختالف دماي بين نقطه هاي سرد و گرم در

                                                
1-Temperature  
2- Relative humidity  
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   .مي شود اندازه گيريبر پايه متر بر ثانيه  1 مصنوعي گردش هواي.مي باشد مصنوعي يا/و )طبيعي(سرشتي 

3-8  

  2دماي كشنده

  .پيامد آن مرگ بافت ها مي باشد و در آن يخ زده بزي هاها وس ميوهكه  است يدماي

3-9  

   3بحراني دماي

 فيزيولوژيكيآن براي زماني كوتاه براي برخي از ميوه ها و سبزي ها موجب ايجاد عارضه هاي كه كمتر از  ستا يدماي

   .مي شود) سيب 4مانند قهوه اي شدن داخلي(

3-10  

  درست دماي

  .مي سازد فراهمبگونه اي بهينه  را در سردخانهگهداري دراز مدت دلخواه خوراكي ن امكان كه ستا يدماي

3-11   

  دنقطه سر

  .سردخانه كه دماي آن كمينه باشدجايي در 

    .سامانه استاين سامانه سرمازاي بادزن دار نقطه سرد بيشتر نزديك  در سردخانه هاي با –يادآوري  

3-12   

  نقطه گرم

  .باشد بيشينهماي آن جايي در سردخانه كه د

    .در دسترس نبوده و اندازه گيري آن دشوار است غالباٌگرم نقطه  –يادآوري

3-13   

  دماسنج

 از آن بهـره گيـري  تكميلـي   ه هـاي وسـيل  ديگـر  يا همـراه بـا   /و كه به تنهاييدما بوده  دستگاه اندازه گيرييا /ابزار و

  . ميشود

                                                
1- Forced circulation  
2- Lethal temperature  
3- Critical temperature  
4- Internal browning  
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  .رجوع شود 1382سال : 6795 شماره و 6441شماره  ملي ايران هاي انداردبه است كسب آگاهي بيشتربراي  –يادآوري  

3-14   

  دمه سنج

  از آن بهره گيريتكميلي  هاي هوسيل ديگر يا همراه با/و كه به تنهاييبوده  نسبي دمه دستگاه اندازه گيرييا /ابزار و

 . شودمي  

3-15   

  1سنج باد

از آن بهـره  تكميلي  هاي هوسيل ديگر يا همراه با /و كه به تنهاييبوده  هوا گردش تندي دستگاه اندازه گيرييا /ابزار و

 . شودمي  گيري

3-16  

  2گردش هوا نسبت

  .مي باشد حجمي از هوا كه در يك ساعت به وسيله باد زن ها دميده مي شود به حجم خالي سردخانهنسبت 

   .بستگي دارد اين نسبت به مدت سرد كردن فراورده و نگهداري آن –يادآوري  

3-17  

  3هوا) تعويض(جابجايي نرخ

  .مي باشد به سردخانه در يك ساعت به حجم خالي آن حجمي از هوا ي به درون آمده

3- 18    

  براي ايمني4اطمينان حاشيهدماي 

  در ديدها كه در اندازه گيري دما بودهميزان دمايي است كه جبران كننده نوسان دستگاه سرمازاي سردخانه 

   .شدبا مي 

                                                
1 - Anemometer 
2 - Air circulation ratio  
3 - Air change rate  
4 - Safety margin  
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3- 19    

  1ميانگين دما

  .واقعي سردخانه مي باشد دماي كمينه و بيشينه در هنگام تعادل بوده كه نزديك به دمايمتوسط 

ويژگـي   تندي گردش هوا، بسته بندي، چگونگي چيـدمان و پيرامون،  هواي دمايبه  بستگي واقعي سردخانه دماي –يادآوري  

   .دآن دار دراز مدت نگهداري هاي فراورده در

3- 20   

  اندازه گيري 

 .شود مي يا خودكار انجام/دستي و به گونهكه ) كميت(چندي يكيزان تعيين م  رايب استتمام كارهايي 

دمـاي فـراورده و    : ماننـد (يي كه اندازه گيري مي شود تعريف مي شـود و جا گونهبر پايه   اندازه گيري، دما درباره  – 1يادآوري 

  ). دماي هوا

: 6795 شـماره  و 6441شـماره  ، 1378سال:4723شماره  ن هاي ملي ايرا به استاندارد كسب آگاهي بيشتر رايب –  2يادآوري

  .رجوع شود 1382سال 

  دما    4

در سـردخانه بـاالي صـفر    ميوه ها را  )طبيعي(رسيدن سرشتي ،دماي بحراني از دماي كمتر ،حالت هادر برخي  1 -4

  . سازدمتوقف مي  )باالي صفر آن(يا دومداره/و

بيشـتر از   فراورده همواره بايد ، دماي)باالي صفر آن(يا دومداره/و سردخانه باالي صفر در در نگهداري دراز مدت2 -4

  .موارد بيشتر از دماي بحراني باشد در برخيدماي كشنده و 

 ،)صـفر آن  بـاالي در سـردخانه  (يـا دومـداره  /و سردخانه بـاالي صـفر   در يك فراورده نگهداري دراز مدت دماي 3 -4

  :يكي از حالت هاي زير است بردارندهدر

   براي ايمني اطمينان حاشيه دماي افزون بر دماي كشنده 3-1 -4 

  براي ايمني اطمينان حاشيهدماي  افزون بر دماي بحراني 3-2 -4

   .شديا كمي بيشتر از دماي نقطه سرد با/برابر و 3-3 -4

  درجه -18كمينه 3-19 با توجه به بند )زير صفر آن(يا دومداره/ر صفر وهاي زي سردخانه نگهداري دردماي  –يادآوري  

  .مي باشد سلسيوس 

                                                
1-Mean temperature  
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   اندازه گيري دما 4 -4

  .ودشاندازه گيري مي  يا نا پيوسته/پيوسته و بگونه دما

  .كند ثبتآن را يا دماسنج /شده و مستقيماٌ خواندهممكن است  دما ،اندازه گيري پيوسته در4-1 -4

  :بستگي دارد به زه گيري ناپيوسته دمااندا 4-2 -4

  .در دسترس نباشد ثبت دما ابزار4-2-1 -4

  اندازه گيري هاي افزون بر معمول4-2-2 -4

  :ه گيري مي شود گوناگون بوده و برخي از آنها به شرح زير استدما كه امروزه بهر ابزار اندازه گيري4-3 -4

  .1كار مي كند) مايع ها(آبگونه ها)ساطانب(دماسنج هايي كه بر پايه پر جاشدن4-3-1 -4 

   .2دو فلزي دماسنج هاي4-3-2 -4

  .رجوع شود) اطالعاتي(الف كسب آگاهي بيشتر به پيوست براي –يادآوري  

   .3فشار بخاردماسنج هاي 4-3-3 -4 

  .رجوع شود) اطالعاتي(الف كسب آگاهي بيشتر به پيوست براي –يادآوري  

   .4الكتريكي مقاومت  دماسنج هاي4-3-4 -4

  .رجوع شود) اطالعاتي(ب كسب آگاهي بيشتر به پيوست براي –يادآوري  

   .5يترميستور دماسنج هاي4-3-5 -4

  .رجوع شود) اطالعاتي(ب كسب آگاهي بيشتر به پيوست براي –يادآوري  

  . 6يترموكوپل دماسنج هاي4-3-6 -4

  .رجوع شود) اطالعاتي(پ كسب آگاهي بيشتر به پيوست براي –  1يادآوري

  .و كنترل دما بكار مي روند ثبت، 7خواندن مستقيم، خواندن از راه دور:دماسنج هاي ياد شده باال براي –  2يادآوري

  

   

                                                
1- Liquid dilatation thermometers   
2- Bimetal thermometers  
3- Vapour pressure thermometers   
4- Resistance thermometers   

 Thermistors thermometers -5 از نيمه هادي ساخته شده كه مقاومت الكتريكي آنها با دگرگوني دما دگرگون مي شود دماسنج هايي كه.   

 Thermocouples thermometers -6 با گرم شدن پيوندگاه، نيروي   هك,دو رساناي ناهمگون در دو پيوندگاه بهم متصل شده از دماسنج هايي كه

  . ليدي در پيوندگاه اندازه گيري مي شودالكتريكي تو

7- Remote reading  
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  دماسنج ها 1تصديق4-4-4

 گسـتره در  نـا پيوسـته   و نيازمند توجه فراواني است و بايد كمينـه سـالي يكبـار     دماسنج ها يك كار پايه اي تصديق

 ناكارآمـدي  براي كاهش و دوري از هر گونه اشتباه كه ممكن است به دنبال.انجام شود ايط كاربري آندمايي و در شر

زيرا  .شوند تصديقسفارش مي شود دماسنج ها درهواي در حركت  ،بروز كند تصديقدر هنگام  ها دماسنج 2)كارينا (

  .ا گردش هواي كند كمتر استي/و دماسنج ها درهواي در حركت در قياس با هواي ساكن 3حسگري آمدناكار

ايـن دماسـنج را بايـد در    .انجام مي شـود  4با دما سنج هاي جيوه اي تصديق ،يا صنعتي/تجاري و در سردخانه هاي – 1يادآوري

خوانـده مـي    دورراه كـه از   دماسـنجي  حسگرپشت شيشه و نزديك  5)تهويه( گردش هواي يك بادزنثابتي در نقطه سرد جاي 

آن  6در هر حـال حبـاب  .سنج جيوه اي بايد روشن بوده و از پشت شيشه ديدني باشد جاي دماآسان،  ديقتصبراي .شتشود گذا

   .بايد در امان بماند )و جز آنها بدن انسان، منبع روشنايي(بيروني 7تشعشع گونهراز ه

  .شود 8سفارش مي شود دماسنج ها توسط آزمايشگاه هاي تاييد صالحيت شده كاليبره – 2يادآوري

  براي اندازه گيري گزينش نقطه ها4-5 -4

و  10لـرزش ، غيـر عـادي، تشعشـع   گردش هواي ، 9)تقطير(كه از شبنم گذاشتاز سردخانه  هايي جادماسنج را بايد در 

    .در امان باشد ضربه هاي احتمالي

  .شمار نقطه ها براي اندازه گيري بستگي به حجم سردخانه دارد –  1يادآوري

گـرم  نقطـه  نقطه سـرد و  (ده هواي سردخانه باشدنمي شود در جاهايي گذاشت كه نماي ايد تابج را دماسن حسگر –  2يادآوري

  ).اگر بشود

  دمه نسبي    5

11رستياست ولي د ياندازه گيري دمه نسبي هر چند داراي حساسيت فراوان
  آن كمتر از اندازه گيري دما  

  :دارد كه برخي از آنها به شرح زير است دمه نسبي هواي سردخانه به عامل هاي زيادي بستگي. مي باشد

   بسته بنديسرشت فراورده و  5-1

   چگونگي بار چيني 5-2

   12و ساخت تبخير كننده )سطحي(بخش رويي 5-3

                                                
1- Verification  
2- Inertia  
3- Sensitive elements  
4- Mercury thermometers  
5- Vent  
6- Bulb  
7- Radiation 

8- Calibration  
9- Condensation  
10- Vibration 
11- Accuracy 

12- Evaporator  
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  هواي سردخانه و ميانگين دماي ميان رويه تبخير كننده)∆t(ختالف دماي ا 5-4

  سردخانه 1عايقكاري 5-5

  ) در سردخانهگونگي پخش هوا و دگرگوني هاي هوا نرخ گردش هوا، چ( سامانه هوا دهي 5-6

  دگرگوني در ساعت كاركرد دستگاه ها 5-7

  .دمه نسبي در طول ساعت هاي كار سردخانه دگرگون است–  1يادآوري

ختالف دماي ميان رويـه  و ا ودهها بايد زياد ب رويه تبخير كننده ، درصد در سردخانه80-90دمه نسبي براي ايجاد –  2يادآوري

بنـا بـراين در سـردخانه    .پـذيرفتني اسـت   درجه سلسيوس 5 -8 كمينه باشد،)∆t(و ميانگين دماي هواي سردخانه بخير كنندهت

در .باشـد  درجـه سلسـيوس   -3تـا  -5با عايقكاري درست، دماي تبخير شاره سرمازا بايـد  درجه سلسيوس 2هاي با دماي صفر تا

،  )زير صـفر آن سردخانه (يا دومداره/هاي زير صفر و سردخانه در است )ددرص70-75(كم دمه نسبيمواردي كه فراورده نيازمند 

  ). درجه سلسيوس 8بيشينه (مي تواند بيشتر باشد) ∆t(و ميانگين دماي هواي سردخانه ختالف دماي ميان رويه تبخير كنندها

ونه اي تنظيم مي كنند كه دمه نسبي را بگ ،ميوه ها و سبزي ها:در نگهداري دراز مدت فرآورده هاي آبدار مانند 5-8

در دمه نسـبي   ايجاد چنين) عمالٌ(در كاربري .به دماي ثابت دارد ثابت بستگي دمه نسبي تا مي شود يكنواخت بماند،

 موارد زيـر در چگـونگي تعـادل   .دشوسردخانه نيازمند زمان بوده و  اندازه گيري آن بايد در حالت نزديك تعادل انجام 

  :كارساز است دمه نسبي

   .خيلي دگرگون باشدبويژه در آغاز و پايان نگهداري ممكن است كه  بارچيني در سردخانه5-8-1

آنهايي كه در حال سرد شـدن   در فرآورده هاي آبدار مانندميوه ها بويژه 2)تعرق(دگرگوني در تندي فراتراوش5-8-2

  .هستند بيشتر است

چوب، كـارتن سـاخته   :اد جذب كننده دمه مانندخشك بودن بسته بندي ها كه ممكن است در مواردي از مو5-8-3

  سردخانه آسيب دمه نسبييا دفع كند، در سردخانه گذاشته شود به /به ميزان زيادي آب را جذب و شده باشد

  .كار واژگونه مي شود، بسته بندي ها و در حالت نمناكي زياد مي رساند 

اندازه گيري دمه نسبي را آغاز  ،هينه است پس از پايان بارچينيب ،دمه نسبي براي يكنواختي و ثابت كردن درصد  –يادآوري   

بنـا بـراين    .پيش مي آيد پايداري تعـادل دمـه اي مشـخص مـي شـود      دمه نسبيدر ميزان  كه دگرگوني هاي كمو بر پايه  كرد

    .تنها پس از پايداري تعادل آن انجام شود دمه نسبي 3درست سازيضروري است هر گونه 

  ازه گيري دمه نسبياند ابزار 5-9

  4دمه سنج مويي5-9-1

  

                                                
1- Insulation  
2-Transpiration   
3-Correction  
4- Hair hygrometer   
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  زياد دمه نسبي آن بويژه در و درستي 2، حساسيت1بهره گيري از دمه سنج مويي آسان است ولي دقتهر چند 

   .شوند تصديق)ماهي يكبار(منظماٌ  سفارش مي شود اينگونه ابزار اندازه گيري،است كم) درصد90-80(

 بـراي  .بهره برد3گردان سنجه يا دم/و شدهتصديق  پيش از دمه سنجاز يك ي مي توان دمه سنج موي تصديق براي –  1يادآوري

  .رجوع شود) اطالعاتي(پ كسب آگاهي بيشتر به پيوست

  :بايد به موارد زير توجه كرد دمه نسبي شرايط درست اندازه گيري بدست آوردنبراي  –  2يادآوري 

   ؛بگذاريددر جاي اندازه گيري )يش از اندازه گيريساعت پ2(مدتي را دمه سنج و ابزار همراه آن -الف

  ؛تر كنيد 4يون زدايي شده را با آب دمه سنج گردان ترحباب -ب

  ؛ثابت شد دما را بخوانيد دمه سنج گردان هنگامي كه اختالف دماي حباب تر و خشك -پ

  ؛كنيد اندازه گيري جيحاٌ در هر جا چند بار تر -ت

از انـدازه گيـري    )يا تـازه آغـاز بكـار كـرده اسـت     /خاموش و(سرد كننده پيوسته كار نمي كند بادزن هاي سامانههنگاميكه  -ث

  ؛خودداري كنيد

 48كمينه  مي توان را دمه سنج مويي ،ي در دسترس نباشديا دمه سنج گردان/و از پيش تاييد شده اگر دمه سنج –  3يادآوري

  .قرار داددرصد 100ساعت در هواي اشباع شده اي گذاشت و نشانگر آنرا روي 

  5الكتريكي دمه سنج5-9-2

الكتريكي مي توان دمه نسبي ميان فراورده ها را از راه دور اندازه گيري كرد و اگر دماي هـواي آن جاهـا    دمه سنجبا 

  .درصد درست كار مي كند 95بيشينه  دمه نسبيشود اين ابزار در  درست اندازه گيري

  اندازه گيريكه با هدايت الكتريكي .پايه غلظت سديم كلرايد استوار استها بر  چگونگي كار اين دمه سنج – 1يادآوري 

   .مي شود 

 براي .بهره جويي كرد يا دمه سنج گردان/و 6دمي دمه سنج سفارش مي شود از) درصد80-95(در دمه نسبي زياد–  2يادآوري

  .رجوع شود) اطالعاتي(ت كسب آگاهي بيشتر به پيوست براي

  گردش هوا   6

يان گردش هوا كه هوا در فضاي بسته اي گردش مي كند و جابجايي هوا كه بدنبال آن هـواي بيـرون   بايد م

  .وارد سردخانه مي شود، فرق گذاشت

                                                
1- Precision  
2- Sensitivity  

Whirling psychrometer-3   دمه سنجي است كه داراي دو دماسنج شيشه جيوه اي، با حباب هاي خشك و تر بوده كه با دسته اي در هوا

  .چرخانده مي شود

 

4-Demineralized water  
5-Electrical hygrometer  

Aspiration psychrometer -4 دمه سنجي است كه هواي پيرامون را به درون مكش كرده و دمه آن را اندازه گيري مي كند  .  
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  :آماج گردش هوا در بردارنده موارد زير است6-1

  .سرد كردن فراورده در آغاز ورود به سردخانه6-1-1

  .نسبي در سردخانهو تا ميزاني دمه  فراوردهدماي  واخت كردنكني6-1-2

بويژه در سردخانه بـاالي   فراورده فرار از بسته ها بدنبال سوخت وساز) مواد(بيرون كشيدن گاز ها و چيز هاي6-1-3

  .صفر

 يا آنهايي كه/فراورده هاي بو دار و درباره باالي صفر يا/و دو مداره ،زير صفر هاي بيشتر در سردخانه جابجايي هوا6-2

  انجام  يا نا پيوسته/بسته به شرايط كار و فراورده بگونه پيوسته ونگهداري توليد مي كنند، گاز هاي فرار در رمان

   .مي شود

  زه گيري گردش هواااند6-3

  خانه دريكنواختي پخش هواي تازه بيرون و گردش آن در سرد ،نرخ جابجايي هوا ،نسبت گردش هواعامل هاي 

  .است) موثر(كارساز زه گيريااند 

يا هواي وارد شده از راه دستگاه سرد كننـده انجـام   /بيرون شده و بر پايه هواي بايد نسبت گردش هوا زه گيريااند – 1يادآوري 

  .شود

  .انجام شود ،هوا به درون سردخانه وروديدرنقطه  بايد ،هوا جابجايي نرخ زه گيريااند –2يادآوري 

برنامه هاي تعريف شـده  بلكه تنها در ، اربري انجام نمي شوددر ك ،در سردخانه دشوار بوده هوا پخش زه گيريااند –3يادآوري 

  .و پژوهشي انجام مي گيرد

، بگونه اي كه هوا بهترين تماس را با بسته ها داشته باشد بايد از بي نظمـي  ابي به يك هوا دهي درستيدست براي –4يادآوري 

   .در گردش هوا جلوگيري كرد

  :يرنده موارد زير استتندي هوا در برگ زه گيرياندبزار اا6-3-1

بادسـنج  :ماننـد (ثانيه را اندازه گيري مي كنـد متر بر 2ي بيشتر از حركت هوافشارابزاري كه مستقيماٌ تندي 6-3-1-1

  .)2و فنجاني 1هاي لوله هاي پيتوت

  .رجوع شود) اطالعاتي(ث ت و هاي براي كسب آگاهي بيشتر به پيوست –يادآوري  

  ندك متر بر ثانيه را اندازه گيري مي2حركت هواي كمتر از فشارتندي ابزاري كه غير مستقيم  6-3-1-2

  ).3داغ سيم بادسنج هاي:مانند(

  .رجوع شود )اطالعاتي(ث براي كسب آگاهي بيشتر به پيوست –يادآوري  

                                                
1-  Pitot tubes لوله هايي است در مسير گردش شاره كه فشار درون آن با فشار پيرامون برابر است.  

2- Cup-type anemometer   
3- Hot - wire anemometer   
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  پيوست  الف

  )اطالعاتي(

  دماسنج دو فلزي و دماسنجي كه بر پايه فشار بخار كار مي كند

  
  دو فلزي نماي يك دماسنج -1شكل

  
  دماسنجي كه بر پايه فشار بخار كار مي كند نماي -2شكل
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  بپيوست  

  )اطالعاتي(

  دماسنجي كه بر پايه دگرگوني هاي مقاومت كار مي كند و چند حسگر دما در ترميستور

  

  
  مقاومت كار مي كند دگرگوني هاي دماسنجي كه بر پايهنماي  -1شكل

     

  
  ميستورتر در دما حسگر نماي چند -2شكل
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  پپيوست  

  )اطالعاتي(

  ترموكوپل و دمه سنج گردان 

  

  

  

  ماي  دو ترموكوپلن -1شكل

  

  
  دمه سنج گرداننماي   -2شكل
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  تپيوست  

  )اطالعاتي(

  دماسنج دمي و بادسنج  لوله پيتوت

  
  دمي يك دماسنج نماي -1شكل

  
  لوله پيتوتبادسنج  نماي  دو  -2شكل
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  ثپيوست  

  )اطالعاتي(

  جانيبادسنج  فن

  
  بادسنج  فنجانينماي دو  -1شكل

  
    داغ بادسنجنماي  -2شكل
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