
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 مقدمه

 افزایش  دلیل به دردنیا آن اهمیت که است داده اخصاص خود به را غذا جهانی صنعت از مهمی بخش غذایی مواد بندی بسته امروزه 

 ترین  مهم گذشته در. است افزایش حال  در و.... هزینه کاهش ماندگاری، اهمیت ایمن، غذای به دستیابی برای کنندگان مصرف تقاضای

 ورود با اخیر های دهه در اما بود. نامطلوب آثار از جلوگیری و  مکانیکی صدمات برابر در غذایی مواد از حفاظت بندی، بسته اهداف

 در روشنی و جدید های افق غذایی مواد های بندی بسته عرصه به فناوری نانو حتی و هوشمند فعال، های بندی بسته نوین های فناوری

  است. شده  ایجاد صنعت این

  فعال  بندی بسته  -1

افزودنی های مشخص در فیلم بسته بندی و یا داخل بسته مواد غذایی که سبب حفظ و افزایش مدت منظور از بسته بندی فعال الحاق 

ماندگاری ماده غذایی می گردد. بسته بندی فعال امروزه در سه گروه جاذب، رهاساز و سیستم های دیگر   تقسیم می گردد. سیستم 

دی اکسید کربن، اتیلن و .. از بین می برد. سیستم های رهاساز با  های جاذب در بسته بندی فعال ترکیبات نامطلوب مانند اکسیژن،

افزودن برخی ترکیبات مانند اتانول، دی اکسیدکربن و آنتی اکسیدان ها به سطح غذای بسته بندی شده باعث حفظ کیفیت  می 

اری از مواد غذایی را انجام می دهند.با گردند. در مقابل سیستم های دیگر کارهای متفرقه مانند گرم یا سرد شدن خود به خود یا نگهد

توجه به حالت فیزیکی  سیستم های بسته بندی فعال، جاذب و رهاسازها می تواندد به صورت بالشتک)کیسه کوچک( و فیلم و 

 برچسب باشند.

 هوشمند بندی بسته  -2

واد غذایی بسته بندی شده یا محیطی بسته بندی هوشمند به سیستمی گفته می شود که با استفاده از روش هی خاص، ویژیگی های م

را که ماده غذایی طی حمل و نقل و ذخیره سازی درآن قرار دارد را به تولید کنندگان، خرده فروشان و مصرف کنندگان می رساند. 

کیفیت   این نوع بسته بندی به دلیل  افزایش اهمیت سالمتی و تازگی محصوالت غذایی ، افزایش تقاضای مصرف کنندگان، نظارت بر

محصول و پیدا کردن نقطه بحرانی در زنجیره تامین مواد غذایی، کاهش شکایت مصرف کنندگان حائز اهمیت است. انواع سیستم 

 های مورد استفاده در بسته بندی هوشمند شامل: اندیکاتورها، شناسایی با بسامدهای رادیویی و سنسورها می باشد.

  کامپوزیت نانو و ذرات نانو بندی بسته  -3

با توجه به گسترش بیماری هایی با منشاء غذایی، محققان به دنیال یافتن راهی برای افزایش ایمنی مواد غذایی هستند که عالوه بر 

حفظ کیفیت و تازگی آن باعث جلوگیری از رشد عوامل میکروبی نیز بشوند. یک روش برای دستیابی به این موضوع، تولید بسته 

از مواد ضد میکروبی با هدف جلوگیری از رشد میکروب ها در فضای داخل بسته بندی و افزایش بندی های جدید با استفاده 

ماندگاری محصول است. آن هم استفاده از بسته بندی نانو می باشد. در بین تمام نانو ذرات های ضد میکروبی، نانو ذرات های فلزی 

ااال فعالیت شیمیایی زیادی دارند. دیگر کاربد آن ایجاد پوشش های بسیارموردتوجه هستند زیرا به علت داشتن نسبت سطح به حجم ب

سیلیکاتی که شامل پلی الکتیک اسید، پلی استرهی غیر  –جدید  با قابلیت تجزیه در طبیعت می باشد. نانو کامپوزیت های پلیمری 

 و در تولید آن ها از ترکیبات سمی و مضر نیز استفاده نشده است. اشباع و... بوده،  زیست تجزیه پذیر 

 منبع : کتاب فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

  

  

    

 

    

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

 فناوری های نوین بسته بندی مواد غذایی

 

 در این شماره می خوانید:

 های پروتئینیفرآورده  تخصصی بولتن

 شرکت پروتئین گسترسینا

 52  شماره

 1398ماه دی 

 اخبار 

 اخبار 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص( 

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه

جاده قدیم کرج، پشت کارخانه شیر آدرس: تهران، 

 شهریور 17پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.gooshtiran.com 
 

 

 از شرکت پروتئین گستر سینا    بنیاد مستضعفانمعاونت تحقیق و توسعه بازدید 

از شرکت  به همراه معاون خود جناب آقای گودرزی معاون تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان  جناب آقای مهندس عبدیبه گزارش واحد روابط عمومی پروتئین گستر سینا ،در این بازدید 

 .ایشان را همراهی نمودند شرکت پروتئین گستر سینا  مدیر و سرپرست واحد تولید به همراه مدیر حراست پروتئین گستر سینا بازدید به عمل آوردند ، در این بازدید 

 جوجه ریزی در واحد مرغ خرمدره

 

فناوری های نوین بسته بندی مواد ✓

 غذایی

 بحران مصرف برق در سردخانه ها✓

پرورش  یطیمح ستیثرات زا✓

 سدر قف انیآبز

 

معاونت تحقیق و توسعه  بازدید ✓

بنیاد مستضعفان از شرکت پروتئین 

 گسترسینا

برگزاری مراسم سوگواری ایام  ✓

 فاطمیه

 جوجه ریزی در واحد خرمدره ✓

های اهدایی محصوالت توزیع بسته ✓

 گوشتیران

 

 برگزاری مراسم سوگواری ایام فاطمیه

در دی ماه سال  نژاد آربوراکرزپالسمادر گوشتی از قطعه مرغ  81000به تعداد به استعانت از خداوند متعال   مجتمع مذکور،  3و 2،1های واحد خرمدره، جوجه ریزی در فارمبه گزارش 

 گردیده است.آغاز  با  اجرای باالترین سطوح بهداشتی  جهت ارائه محصول سالم و با کیفیت به مصرف کنندگان عزیز  جاری

 

 

 

با  نمازخانه شرکتدر  اری، مراسم عزاداری و سوگو  شهادت بزرگ بانوی جهان اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( به مناسبت فرارسیدن ایام ، به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا

 برگزار گردید. پرسنل حضور و  ، مدیران ارشدحضور مدیر عامل

 

 

 

 

 

اجتماعی و کمک رسانی به   هایبا نگاهی ویژه به موضوع مسئولیت    ،پروتئین گستر سینابط عمومی شرکت  به گزارش روا

بسته های اهدایی محصوالت به خانوارهای کم بضاعت در محدوده شرکت پروتئین گستر سینا  در ، های نیازمندخانواده 

 دخترانه و پسرانه  تضهیب ، طالقانی و آزادی  اهدا گردید. مدارس

 

 توزیع بسته های اهدایی محصوالت گوشتیران 

 

  

 

 

 

 

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.gooshtiran.com/


 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                              

  

 

 

      

 

 

 

   
 

 

 در قفس  ان یپرورش آبز  یطیمح ست ی ثرات زا

 

 

 

 

 

 ـاتیو تجرب تیسـا یدروگرافـینـوع غـذا، ه ،یسـاز ره یتراکـم ذخ ـزانیاز جملـه گونـه، روش پـرورش، م یدر قفـس بـه عوامـل مختلفـ یـیایدر یپـرور یآبز یطیمح سـتیز ـراتیتاث

دفـع   ،یـیغذا  عـاتیضا  ـقیاز طر  یـیایدر  یرورپـ  یکشـت آبز  ـطیبـه مح  دهوار  یغـذا  تـروژنی%ن  ۵2-۹۵% کربـن و   80-88%فسـفر،    8۵دارد. در مجمـوع حـدود    یبسـتگ  یپـرور  یآبز

 ـطیبـه درون مح  یبـه آزادشـدن بـار آلـ  یـادیباشـد تـا حـدود ز  ـزین یااگـر بـه صـورت دوره   یتـور قفـس حتـ  یرو  یهـا  یفیکـردن کث  زی. تمشـوندیرهـا م  ـطیبـه مح  یو تنفـس ماهـ

رقـم خواهـد زد. اسـتفاده از  یاسـتفاده کنندگان از مناطـق سـاحل ریتعـارض را بـا سـا ینوعـ ،یـیو مـواد غذا ـادیز یحاصـل بـار آلـ مشکالت. کنـدیآب و آلوده نمـودن آن کمـک م

بـه  یهمگـ یکـیژنت ـدیجد یها هیو سـو  ـزایماریعوامـل ب یمعرفـ گـرید ـرفهـا و از ط نگیفولی آنت، نهـایتامیکننده و یریشـگیپ ـایو  یدرمانـ یعنـوان داروهـا به ییایمیانـواع مـواد شـ

 سـتمیوارده بـه س  یفسـفر غـذا  %  ۵3  تـروژن،ین  %  21کربـن،    %  23مطالعـات نشـان داده اسـت که حـدود    ـجینتا  ـاد،یز  یبـار آلودگـ  رغـمی. علکننـدیوارد م  یجـد  یهابیآب آسـ  ـطیمح

بـر  ـراتیتاث ـنیا ـنی. مهمترگذارنـدیم یمزرعـه از خـود بـه جـا یلومتـریک ـکیآب منطقـه تـا شـعاع  ـکیبـر اکولوژ یداریمعنـ ـریو تاث ابنـدییپـرورش در رسـوبات کـف تجمـع م

کـرده و منجـر بـه کاهـش  یسـم یگازهـا ـدیتول ،یرهـوازیهسـتند، خواهـد بـود و لـذا رسـوبات غ ژنیمصرف کننـده اکسـ نیشـتریب یکـه موجـودات کفـز یـیجا یعنـی ـا،یکـف در

خـود را در  یمنفـ ـریتاث نیشـتریگرچـه کامـال مشـهود اسـت امـا ب ـزیدر آب ن یو بـار آلـ یـیسـطوح مـواد غذا ـشیمحلـول و افزا ژنی. کاهـش اکسـگـرددیآن منطقـه م یسـتیتنـوع ز

شـدن در فواصـل دور از مزرعـه باشـد.  قیآن رق ـلیدل دیشـا شـودیو کمتـر م رکـمیتاث ـنیا ،میشـو یو هـر چـه از قفـس دور م دهـدیم ننشـا یـیایقفـس و مزرعـه در یکناره هـا

 ـنیاثبـات شـده اسـت. بـا ا یشـگاهیاز مطالعـات آزما یاریکشــند قرمــز در بســ دکننــده یتول یهــارشــد گونه یبــر رو یماهــ یو مــواد دفعــ نهــایتامیو یکنندگــ کیاثــرات تحر

دار بـر  یمعنـ ـزیدآمیتهد ـریتاث یکـیژنت ـدیجد یهاهیسـو  ـایزا یماریعوامـل ب یمعرفـ یهـا و حتـ نیتامیهـا، وکیوتیبی آنت ،یـیادعـا کـه عوامـل دارو ـنیبـر ا یوجـود، هنـوز شـاهد

 بــهآن را  یندگــیآال ــزانیآورد و م در ـداریو پا افتهیصنعـت توسـعه  ـکیصنعـت را بـه شـکل  ـنیبرتـر ا ـتیریبـا اعمـال مد تـوانی م داشـته باشـند، وجـود نـدارد. طیمح سـتیز

 یسـاز ره یچنانچـه تراکـم ذخ ـرد،یصـورت گ یانتخـاب محـل بـه خوبـ چنانچـه کشــت باشــد. ــطیآب مح ــرشیپذ ــتینمــود کــه در حــد ظرف  ــتیریداد و مد ــرییتغ یاگونــه

 ،یماکروســکوپ یجلبکهـا)کشـت تـوام  یهـدف اسـتفاده شـود و چنانچـه از روشهـا یکشـت قفـس و گونـه آبـز سـتمیمناسـب س یغـذا ونیکنتـرل شـده باشـد، چنانچـه از فرموالسـ

 یــریمثــال، بــا بهره گ ــکیکــم نمــود. در  اریپــرورش را بســ ســتمیس ــنیا یطیمح ســتیز یاثــرات منفــ تــوانیبهــره گرفتــه شــود، م ا(کننده هــ هیکننده هــا و تجز هیتصف

 ــاتیو عمل یطیمح ســتیاثــرات ز یابــیارز حــد خــود برســانند. ــنیرا بــه کمتر یطیمح ســتیز ــراتیتوانســتند تاث یــیایدر یپــرور یآبز ــتیریدر مد یوتــریمــدل کامپاز 

هـم در اسـتخرها و هــم در قفــس احاطــه  ،یو ـسیر سـتمیدر س یـیایدر ـانیماه .ـدیآن کمـک نما یطیمح سـتیز یو دوسـتدار ـتیفعال یـداریپا نـانیبــه اطم تواننــدیم ــشیپا

و شــمال  یناویاســکاند یاســت کــه در غــرب اروپــا، کشــورها یپرورشــ ــانیماه ــنیســالمون از متداولتر یماهــ .ابنــدیپــرورش  تواننــدیآزاد م یشــده بــا تــور در آبهــا

هامـور، ، از سـالمون ــریغ یــیهاو ســنگاپورگونه یمالــز لنــد،یژاپـن، کره، هنگ کنــگ، تایی ایآسـ یدر کشـورها .می باشندکارخانـه  ـدیتول یاز غــذا یــریو بــا بهره گ ــکایآمر

بـا  یـیایدر ـانیگذشــته کشــت و پــرورش ماه یســالها ی. در طــشــوندیداده م ــرورشو پ ــهیتغذ ــشیاسـناپر و دم زرد بــا اســتفاده از تــراش ف  یـیایبـاس در ،یـیایدر ـمیبر

 ــراتیثتا ینگرانــ ــان،یماه ــنیسـرعت رشـد پـرورش ا. از کشــورها رونــق گرفتــه اســت و رونــد رو بــه رشــد آن قابـل انتظـار اسـت یاریدر بسـ یسـاحل یاز آبها یـریگبهره 

در ســواحل آنهــا  یــیایدر یپــرور یرشــد آبز نیشــتریکــه ب یــیجاها یعنــی ایو آســ ایاسـترال ـکا،یدر شـمال اروپـا، شـمال آمر ییکشـورها یآن را بـرا یطیمح ســتیز یمنفــ

مسـئوالنه و  ـتیریاعمـال مد یدانمــارک، نــروژ، کانــادا و هنگ کنـگ باعـث شـده تـا بـرا لنــد،یوزیدر ن یطیمح ســتیحظــات زاست. مالرخ داده اســت، بــه وجــود آمــده 

  .دور از ســاحل اســت یهـامزرعه یبـه فشـار بـر رو یعمومـ ـلیو هنگ کنـگ، تما اتلنداسـکدر  .ـوددر نظـر گرفتـه ش یمهلـت قانونـ ـداریپا

 اثرات زیست محیطی

یابنــد و بــا اســتخر پــرورش مین در قفــس یــا تقریبــا همــه مطالعــات اثرســنجی زیســت محیطی آبزی پــروری دریایــی در مناطــق معتدلــه یعنــی جایــی کــه ســالمون ماهیــا

فقــط یــک مطالعــه بــا هــدف اثرســنجی زیســت محیطی در مزرعـه قفـس تعبیـه شـده در آب هـای آزاد در شـرایط زیـر . انجــام شــده اســت  شــوند،غذاهــای فرمولــه تغذیــه می

ایـن مطالعـه نشـان داد بـار آلودگـی بیشـتر روی کـف بسـتر دریـا اثـر منفـی . غذیـه آن تـراش فیـش بـوده انجام شـده اسـتاسـتوایی و بـر روی گونـه ماهـی غیـر از سـالمون کـه ت

ـیژنی نمــوده و بــا کاهــش شــرایط تواننــد باعــث ایجــاد و توســعه بی اکسـکننــد میگذاشـته تـا بـر کیفیـت آب موثـر باشـد. مــواد آلــی کــه روی بســتر دریــا ته نشســت می

تقاضــا بــرای اکســیژن رســوبی مربــوط بــه رســوبات کــف بــا فعالیــت آبزی پــروری  د.ولیـد کننت آمونیـاک، متـان و سـولفید هیـدروژن، هــوازی رســوبات، گازهــای ســمی

 برابــر بیشــتر از رســوب مربــوط بــه کنتــرل بــوده   10آن کــه کل متابولیســم رســوبات براســاس گزارشــات،    حال   .یابــدیــش میبرابــر زمــان کنتــرل افزا  ۵الــی    2شــده تــا    غنی

فاقـد  ارش گردیـده اسـت. یـک منطقـهغییرات در سـاختار اجتمـاع بنتوزهـای بـزرگ در مسـیر شـیب افزایشـی غلظـت مـواد دفعـی و ضایعـات مزرعـه کامال ثابـت شـده و گزت است.

 2۵تجمــع بنتوزهــا حــدود . دشــو آیـد کـه باعـث کاهـش تنـوع زیسـتی بنتوزهـا در نزدیکـی مزرعـه یـا قفــس میبوجـود می (شـرایط زیسـت موجـود زنـده) درسـت در زیـر قفـس

هرچنـد گونـه پرورشـی  گردیده است.ن بـا غـذای فرمولـه پـرورش داده شـده بودنـد، درسـت شـبیه شـرایط طبیعـی مشـاهده متـر دور از قفسهایـی کـه در آنهـا سـالمون ماهیـا 1۵0تـا 

ممکـن اسـت بـا نـوع وحشـی آمیـزش نمـوده و تغییراتـی را در ذخیـره ژنـی  کمتـر ممکـن اسـت بـه شـرایط طبیعـی سـازش نشـان دهـد ولـی چنانچـه از محیـط پـرورش فـرار کنـد

 تاییدکننـده اثـرات اکولوژیکـی فـرار ماهیـان پرورشـی باشـد. بـا این وجـود، این موضــوع قابــل تصــور اســت کــه ژن معرفی شــده  کهبوجود آورد ولـی شـواهد ناکافـی وجـود دارد  

 ه در گذشــته بــرای راه ی وحشـی بـا انتخـاب طبیعـی بـه سـرعت حـذف شـود. زیســتگاههای ســاحلی همچــون جنگل هــای مانگــرو در خیلــی از کشــورها البتــدر انبــاره ژنـ

وحشــی انجامیــد،   رفتن محلهــای پــرورش نــوزادان ماهیــان  از دســتتنهــا بــه    شـدند و نتیجـه ایــن تغییــرات اکوسیســتمی، نهانــدازی مـزارع پـرورش ماهـی در دریـا تخریـب می

  بلکـه محـل مناسـب تخمریـزی مولدیـن نیـز از بیـن رفـت.
http://shilatiha.ir  :منبع  

 

 مقدمه

سردخانه ها .  در میان صنایع سرد کننده سرد خانه ها از اهمیت به سزایی برخوردار هستند

ی زنجیره فراورش مواد غذایی هستند. به طور معمول، سردخانه ها یکی از اجزای حیات

 درجه سانتی گراد کار می کنند. معموالً مصرف برق سردخانه ها باال ۵تا  -2۵بین 

نشان می دهد که متوسط  (IARW)باشد. بررسی موسسه بین المللی سردخانه هامی

مکعب می باشد. به هرحال کیلووات ساعت بر فوت  1.6مصرف ویژه سردخانه حدود 

هرچقدر اندازه سردخانه ها بزرگ تر باشد، میزان مصرف انرژی افزایش یافته، لیکن 

شدت مصرف انرژی پایین می آید. از طرف دیگر، در فصول گرم بویژه تابستان انرژی 

بیشتری صرف راه اندازی و بهره برداری از سردخانه می شود که دلیل آن باال بودن 

هایی جهت   دقت در طراحی و ارایه روش  .ای بین دمای داخل و بیرون استاختالف دم

ی انرژی یکاهش میزان مصرف این تجهیزات می تواند نقش به سزایی در صرفه جو 

. متاسفانه عدم رعایت بهینه سازی و ساخت و ساز استاندارد داشته باشد  الکتریکی کشور

ست که مصرف انرژی در این حوزه سردخانه ها در این چندساله در کشور موجب شده ا

 باال رود. 

 :انتخاب صحیح تجهیزات سردخانه 

 .اولین گام انتخاب صحیح تجهیزات برودتی مورد استفاده در پروژه است

 کمپرسور سردخانه-1

 نوع و ضخامت عایق سردخانه-2

 تابلو برق مناسب-3

 با مصرف بهینه فن های آکسیال  با کندانسور و اواپراتور انتخاب-۴

 اجرای صحیح سازه سردخانه-۵

 استفاده از سیستم اوپراتوری مناسب و بهینه-6

 استفاده از بانک خازن و اینورتر-۷

 :پردازیمحال به تشریح موارد فوق می

 :سردخانه کمپرسور -۱

کمپرسور سردخانه را باید به نحوی انتخاب کرد که مطمئن باشیم بار برودتی به درستی 

انتخاب شده باشد و در زمان مناسب دیفراست انجام و در زمان بهینه به دمای هدف 

 .رسیده باشد که خود مستلزم محاسبات دقیق فنی مهندسی است

ه خود با قدرت مشخص نسبت به دیگر مسئله مورد بحث انتخاب کمپرسوری است ک

سایر برندها یا مدل ها در آن بازه دمایی با مناسب ترین مبرد بیشترین ضریب عملکرد 

 .سرمایی را برای ما داشته باشد

 :نوع و ضخامت عایق سردخانه -۲

تواند کمک بسیاری در کاهش مصرف انرژی ضخامت مناسب عایق و کیفیت عایق می

ق ها که اکثرا ساندویچ پانل هستند از اهمیت باالیی شود هرچند که نصب این عای

متاسفانه در برخی موارد هیچگونه توجهی به نصب و کیفیت عایق نمی .برخوردار هستند

گیرد. عایق سردخانه باید تمامی محیط اتاق های شود و پرت انرژی به شدت صورت می

نظارت داشت و همچنین سرد را در بر داشته باشند و حتما باید در رفت و آمد پرسنل 

 .وجود سیستم های پرده هوا یا مشابه الزم است

 

   فریده چناری وری:آگرد 

 واحد ماهیران

 
 :تابلو برق مناسب-۳

 .کاهش مصرف برق بسیار تاثیر گذار استتابلو برق هوشمند و دارای فرامین کنترلی در  

تشخیص مدت زمان الزم برای دیفراست و قابلیت نصب اینورتر و بانک خازن یکی از 

 .اصلی ترین خصوصیت های یک تابلو برق خوب است

قابلیت کنترل از راه دور و مدیریت روشن شدن به صورت مجزا به منظور کاهش مصرف 

 .یک تابلو برق خوب استانرژی نیز یکی دیگر از خصوصیات 

 :انتخاب کندانسور و اواپراتور با فن های آکسیال با مصرف بهینه -۴

انتخاب تجهیزات مناسب برای کندانسور و اواپراتور نیز در مصرف انرژی تاثیر بسزایی 

دارد. مناسب بودن حجم کندانسور و اواپراتور باعث جلوگیری از اضافی شدن زمان 

 .شودمی کارکرد کمپرسور برودتی

نتخاب مناسب فن نسبت به هوادهی تعداد و مصرف انرژی باید کنترل شود و تعداد فن 

 .ها به اندازه کافی و دارای برچسب مصرف انرژی با درجه الزم باشد

 :اجرای صحیح سازه سردخانه -۵

ای باشد که ستون ها و یا کف زمین قابلیت انتقال حرارت به مجیط سازه باید به گونه

بیرون را نداشته باشند. کف اتاق های سرد به خوبی عایق شده باشد و ساندویچ پانل ها 

 .به درستی در دیواره ها قرار گرفته باشند

 :استفاده از سیستم اوپراتوری مناسب و بهینه -۶

کنند باید به خوبی مسائل سردخانه آگاهی پرسنل و افرادی که در یک سردخانه کار می

در مواقع عبور از درب های سردخانه به سرعت درب های سردخانه داشته باشند و 

 .راببندند و از سیستم اوپراتوری درست پیروی کنند

 :استفاده از بانک خازن و اینورتر-۷

تواند از هزینه های هنگفت برق استفاده از بانک خازن، اینورتر و راه اندازی نرم می

ز مصرف انرژی برق شود و بتواند به جلوگیری کند و بسیار زیاد باعث جلوگیری ا

 .صورت بهینه مصرف را کنترل نماید

 :سردخانه های هیبریدی

 سیستم های ترکیبی بیش از یک منبع جهت تولید برق، سیستم های هیبرید )هایبرید(

hybrid  گفته می شود. این سیستم ها امکان تولید برق به صورت بهینه و به صرفه

این سامانه ترکیبی)هیبرید(  شرایط عدم وجود برق شهری فراهم می آورنداقتصادی را در  

های مشخص و با پشتیبانی دیزل ژنراتور برای تأمین انرژی الکتریکی مصرف کننده 

که در باشد بطوریسازی میمحدود )حداکثر تا توان نامی دیزل( قابل طراحی و پیاده 

امروزه با توجه به ..کندده و تولید انرژی میمحل استفاده به همراه دیزل ژنراتور مستقر ش

بحران انرژی در آینده و حال مهندسین و متخصصین در این صنعت سعی بر استفاده از 

از این رو در دنیا سردخانه   .کنند دارندسیستم هایی که با انرژی های تجدید پذیر کار می

که متاسفانه هنوز با کنند هایی احداث شده اند که به کمک انرژی خورشیدی کار می

م ستسردخانه خورشید دارای مزیت های قابل توجهی نسبت به سی  .مشکالتی روبرو است

های دیگر خورشیدی است که به عنوان مثال می توان به کاهش راندمان سلول خورشیدی 

 برگشتی سیال  سردخانه در. گرفت نظر در دیگر های سیستم  در زمان افزایش دما را در

ل عمر سلول و بازدهی طو  افزایش باعث و کرده  خنک را خورشیدی سلول اواپراتور از

هدف از تأسیس یک سیستم هیبریدی کاهش هزینه های عملیاتی، تعمیرات و  .شود

نگهداری و هزینه های انتقال سوخت با حداقل سازی زمان بهره برداری و مصرف 

 .سوخت دیزل ژنراتور می باشد
 https://booranco.comمنبع : 
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   شهرام شفیعی وری:آگرد 

 واحد فنی 

  

http://shilatiha.ir/
https://booranco.com/coldstorage/
https://booranco.com/products/compressors/
https://booranco.com/products/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%db%8c%da%86-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84/
https://booranco.com/products/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%87%d8%a7/
https://booranco.com/
https://booranco.com/products/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c/%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://booranco.com/booran-industrial-refrigeration-company/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c/
https://www.booranco.com/
https://booranco.com/product/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c-bse/
https://booranco.com/
https://booranco.com/coldstorage/

