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فصل دهم
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1ــ10ــ ىخچال1
براى نگهدارى مواد غذاىى فاسد شدنى در  دستگاهى که 

دمای کم استفاده مى شود ىخچال نامیده می شود.
1ــ1ــ10ــ ساختمان ىخچال: اجزای تشکیل دهنده 
ىخچال را می توان به سه دسته الف( اجزای سیکل تبرىد ب( اجزای 
فیلتر  کندانسر،  نمود.کمپرسور،  تقسیم  بدنه  اجزای  الکترىکی ج( 
دراىر، اواپراتور، لوله موىین اجزای سیکل تبرىد ىخچال را تشکیل 
می دهند. موتور الکترىکی، ترموستات، رله استارت، اورلود، جعبه 
تقسیم، المپ، سرپیچ اجزای الکترىکی هستند و کابین، در، الستیک 
دور در، دستگیره، پاىه، لوال و قفل از اجزای بدنه ىخچال می باشند.
داده  نماىش  خانگی  ىخچال  نمونه  ىک  1ــ10  شکل  در 

شده است. 
ىک  تبرىد  سیکل  اجزای  آراىش  الف(  2ــ10ــ  شکل 
ىخچال خانگی و شکل 2ــ10ــ ب( چگونگی قرارگیری کمپرسور، 
کندانسر، اواپراتور، و لولٔه موىین در ىخچال نشان می دهد. کمپرسور 
در زىر کابین و کندانسر به صورت قائم به پشت کابین ثابت شده است.
کنترل کننده ماىع سرمازا از نوع لوله موىین است که ماده 
سرمازا را به داخل کوىل اواپراتور صفحه ای که در داخل کابین و 
قسمت باالی آن نصب شده است می رساند. فضای داخل اواپراتور 
به وسیله ىک در از فضای داخل کابین جدا می شود. فضای داخل 
سرد  کابین  باالی  در  که  هواىی  است.  فرىزر  به عنوان  اواپراتور 

می شود سنگین شده به پاىین کابین منتقل می شود.

فصل دهم 

دستگاه های سردکننده خانگى و تجاری

پس از پاىان آموزش اىن فصل انتظار می رود هنرجو بتواند:
1ــ ساختمان ىخچال را توضیح دهد.

2ــ طرز کار مدار الکترىکى ىخچال را شرح دهد.
3ــ مدار مکانیکی آب سردکن را شرح دهد.

4ــ ساختمان الکترىکی آب سردکن را شرح دهد.
5  ــ ىخچال های وىترىنی را توضیح دهد.

6   ــ بار سرماىی ىخچال و فرىزر را برآورد نماىد.
7ــ ساختمان سردخانه پیش ساخته را توضیح دهد.

8   ــ بار سرماىی سردخانه های کوچک را برآورد نماىد.

10ــ دستگاه هاى سردکننده خانگى و تجارى

Refrigerator ــ1



  147 

شکل 1ــ10 ىخچال

شکل 2ــ10ــ الف( آراىش اجزای سیکل تبرىد در ىخچال    ب(قرارگیری اجزای سیکل تبرىد در ىخچال

الف
ب

مشخصات:
ىخچال 13 فوت

برفک زداىی اتوماتیک
66کیلوگرم وزن خالص

ابعاد 160*63*63 سانتی متر
سازگار با محیط زىست
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 -23°C 18- تا°C  )محدودٔه  دماىى قسمت جاىخى )فرىزر
 +7°C  2+ تا°C است در حالى که قسمت ىخچال در محدودهٔ  دماىى
مى ماند و ترموستات ىخچال مى تواند دماى فرىزر ىا دماى کابین 
را حس نموده و فرمان روشن و خاموش شدن کمپرسور را بدهد.
جدا  هم  از  کامالً  ىخچال  و  فرىزر  فضاى  ىخچال هاىى که 
شده اند داراى دو عدد اواپراتور مى باشند. مادٔه  مبرد ابتدا وارد 
کوىل اواپراتور محفظٔه  فرىزر شده و سپس وارد کوىل اواپراتور 

ىخچال مى گردد.
دماى ماده مبرد در لوله مکش به اندازه کافى باال است تا 
در مجاورت هواى بیرون عرق نکند ولى با وجود اىن سازندگان 
ىخچال ها لوله مکش را عاىق بندى مى کنند. بعضى از کمپرسورهاى 
ىخچال هاى خانگى داراى دو اتصال اضافى دىگر نیز در قسمت 
پاىین خود دارند. اىن اتصاالت براى خنک کارى روغن بوده که 
قبالً در خصوص اىن موضوع و نحوه عملکرد آن توضیح کافى 

داده اىم.
دور در ىخچال ها الستیک نرمى )که داخل آن آهنرباست( 
نصب شده که به هنگام بسته شدن در، فضاى داخل را از فضاى 
بیرون کامالً جدا مى کند. اگر نتواند  اىن کار را انجام دهد هواى 
نرمال  حد  از  بیش  کمپرسور  مى کند  نفوذ  کابین  داخل  به بیرون 
روشن باقى مى ماند. تا بتواند گرماى ناشى از نفوذ هوا را خارج 
کند و مقدار برفک به سرعت اضافه مى شود. براى تست کیفیت 
نماىید  الستیک دور در مى توانید از قطعه ورق کاغذى استفاده 
بدىن صورت که اگر ورق کاغذى بین در و کابین قرار گرفته و در 
بسته شود ورق کاغذى باىستى بین در و بدنه گیر کند اىن کار را 

مى توانید در چندىن نقطه انجام دهید.
ىخچال:  الکترىکى  مدار  کار  طرز  2ــ1ــ10ــ 
همچنین  و  بوده  جرىان  رله  از  استفاده  با  کمپرسور  راه اندازى 
محافظت  اورلود  به وسیله  اضافى  جرىان  مقابل  در  کمپرسور 
مى شود و ىک عدد ترموستات به صورت سرى در مدار کمپرسور 
نصب شده تا کمپرسور را در موقع لزوم روشن و خاموش نماىد. 
نصب  )فرىزر(  جاىخى  ىا  ىخچال  کابین  داخل  ترموستات  بالب 

                             Double Pole Single Throw ــ1

شده و نسبت به محل فوق تنظیم مى شود.روشناىى داخل کابین 
نیز به وسیله ىک عدد المپ تأمین مى شود به طورى که با باز شدن 
و  را وصل  مدار المپ  در  دور  فشارى  کلید  ىخچال  کابین  در 
المپ روشن مى شود با بستن کابین کلید دور در مدار المپ را 
قطع مى کند. شکل 3ــ10  مدار الکترىکى ىک ىخچال خانگى 

را نشان مى دهد.

شکل 3ــ10ــ مدار برقی ىک دستگاه ىخچال معمولی

تحقیق: معادل انگلیسی ىخچال Refrigerator به معنای 
سردکننده است در مورد علت نامگذاری ىخچال تحقیق کنید.

فرىزر  ىخچال  دستگاه  ىک  الکترىکى  مدار  شکل4ــ10 
را نشان مى دهد کمپرسور دستگاه به وسیله رله جرىان راه اندازى 
مى شود  محافظت  اضافى  جرىان  مقابل  در  اورلود  به وسیله  و 
کنترل کننده دما )ترموستات( به طور معمول در کابین ىخچال نصب 
وتنظیم شده و مجموعه کمپرسور، فن کندانسر و فن اواپراتور را 
کنترل مى کند به هنگام رسیدن دماى کابین به دماى تنظیم شده روى 
ترموستات، کمپرسور به همراه فن کندانسر و فن اواپراتور از مدار 
خارج مى شوند. دىفراست ىخچال فرىزر در مدار مربوطه به حالت 

طبیعى مى باشد )خاموشى دستى سیستم(.
شکل 5  ــ10 طرح هاىى به مدار اضافه مى کند. المپ هاى 
کابین ىخچال به طور موازى بسته شده اند و توسط ىک کلید  DPST 1دو 
پل تک راهه کنترل مى شوند که فن اواپراتور را نیز تغذىه مى کند. 
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وقتى در باز مى شود درحالى که سیستم تبرىد کار مى کند فن اواپراتور 
قطع خواهد شد. با اىن طرح از خروج هواى سرد در زمان باز شدن 

در جلوگیرى به عمل مى آىد.
گرمکن نشان داده شده ممکن است گرمکن بدنه، گرمکن 
دور در باشد اىن گرمکن ىک سیم نیکل ــ کرومى است که دور 

شکل 4ــ10ــ مدار الکترىکی ىک ىخچال فرىزر   الف( دستگاه در حال کار   ب(دستگاه اتوماتیک نموده و خاموش است

بالف

شکل 5  ــ10ــ طرح دىگری از مدار الکترىکی ىخچال، با کلید صرفه جوىی    الف( دربسته     ب( در باز

بدنه پیچیده است تا در اثر سرد شدن بدنه رطوبت هواى بیرون بر 
روى بدنه تقطیر نشود. در بعضى از سیستم ها گرمکن ها داىماً در 
مدار هستند و در بعضى دىگر از کلید صرفه جوىى انرژى استفاده 
با  مى توان  باشد  پاىین  اتاق  رطوبت  که  مواردى  در  که  مى شود 

استفاده از کلید گرمکن بدنه ىخچال را قطع کرد.

بالف
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2ــ10ــ آب سردکن
شکل  سردکن:  آب  مکانیکى  مدار  1ــ2ــ10ــ 
6  ــ10 نقشه انفجارى ىک دستگاه آب سردکن رانشان مى دهد. 
قسمت هاى مختلف دستگاه در شکل آمده است. شکل7ــ10 نیز 

مدار مکانیکى دستگاه فوق را نشان مى دهد.
آب شهر با دماى بین  C°16 تا C°26 وارد دستگاه شده و 
با دماى مطلوب C°10 خارج مى شود. مدار مکانیکى آب سردکن 
 ،R134a ىا R بسیار ساده است کمپرسور از نوع بسته با مبرد 12ــ

کندانسر از نوع هواىى اجبارى، کنترل کننده ماىع مبرد لوله موىین، 
اواپراتور کوىلى به صورتى که به اطراف مخزن آب سرد پیچانده شده 
است. ىک عدد ترموستات نیز دماى آب داخل  مخزن را حس 
نموده و فرمان روشن و خاموش شدن به سیستم تبرىد را مى دهد 
آب شهر قبل از ورود به داخل مخزن آب سردکن به دور لوله تخلیه 
آب سرد مصرف شده پیچانده شده تا سرماى آب سرد خارج شده از 
مخزن جذب آب شهر ورودى به مخزن گردد، بدىن وسیله راندمان 

دستگاه اضافه مى شود.

شکل 6  ــ10ــ شکل انفجارى آب سردکن

مخزن ذخیره آب سرد         

ترموستات

فن کندانسر

 کمپرسور
رله و اورلود

کندانسر 

شیر برداشت
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محل نصب با لب ترموستات

شکل 7ــ10ــ مدار مکانیکى ىک دستگاه آب سردکن

پیش سردکن

 ورود

 خروج آب براى فاضالب

تخلیه

لوله ماىع مبرد

فن

لوله تخلیه کمپرسور

 پاىه

کمپرسور

 لوله تغذىه 

کندانسر هواىى

 لوله ورود آب به مخزن

مخزن آب

برداشت آب سرد   

لوله موىین

فیلتر دراىر

لوله مکش  

2ــ2ــ10ــ مدار الکترىکی آب سردکن
در شکل 8   ــ10 مدار الکترىکی آب سردکن را مالحظه 
می کنید. عموماً کمپرسور به وسیله رله ولتاژ راه اندازی می شود 
کنترل  سردکن  آب  مخزن  داخل  آب  ترموستات  طرىق  از  و 

تا 15 درجه  بین 5  ترموستات معموالً  می شود. محدوده دماىی 
به  نیز  سلسیوس می باشد.با وصل شدن ترموستات فن کندانسر 
اورلود  به وسیله  مدار می شود. کمپرسور  وارد  همراه کمپرسور 

محافظت می گردد.
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در شکل 9ــ10 چگونگی کار آب سردکن بطری دار نشان 
داده شده است.سیکل تبرىد و چگونگی سرد شدن آب را توضیح 

دهید.

3ــ10ــ ىخچال هاى وىترىنى
براى نماىش محصوالت در فروشگاه هاى مواد غذاىى از 
ىخچال هاى وىترىنى استفاده مى شود تا تماشای محصوالت مورد 
فروش برای مشترىان ممکن باشد. دمای ىخچال های وىترىنی برای 

کاربردهای مختلف در جدول 10ــ10 ارائه شده است.

در  اىستاده  و  گونه صندوقی  دو  در  وىترىنی  ىخچال های 
 دارای  ىا  ىا روباز هستند  دارند. ىخچال صندوقی  بازار وجود 
درىچه اند. مشتری می تواند محصوالت را ببیند. گوشت هاىی که 
در ىخچال های نوع باز نگهداری می شوند، به صورت بسته بندی 
بوده و با پالستیک شفاف پوشانده می شوند. در اىن نوع ىخچال ها 
اواپراتور ممکن است در زىر قرار گیرد. بادزن ها هوای سرد را 
از درىچه ها به فضای ىخچال می دمند. پنل هاىی بر روی بدنه قرار 
دارند که قابل جدا شدن بوده و با جدا کردن آنها، سروىس کوىل و 
بادزن ها امکان پذىر می شود. شکل های 11ــ10 و 12ــ10 نمونه 

از ىخچال وىترىنی روباز هستند.

شکل 8   ــ10ــ مدار الکترىکی آب سردکن

شکل 9ــ10ــ آب سرد کن بطری دار

°C حداقل دما  °C حداکثر دما کاربرد   
2  4 گوشت بسته بندى نشده   
1  3 گوشت بسته بندى   
2  7 فرآورده هاى کشاورزى   
2  6 لبنیات   
ــ  - 18 غذاى منجمد   
ــ  - 24 بستنى   

جدول10ــ10ــ دماى مربوط به نگهدارى در ىخچال وىترىنى

شکل 11ــ10ــ ىخچال وىترىنی باز
هوای سرد از باالی بدنه بر روی میوه ها جرىان دارد.

اواپراتور

کندانسر

شیر انبساط

بطری آب

 محل پر کردن لیوان

خط مکش

کمپرسور
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شکل 12ــ10ــ ىخچال لبنیات
موقعیت اواپراتورها را نشان می دهد

در برخی از ىخچال های صندوقی، قفسه های سرد در باال 
قرار دارند. اىن قفسه ها باىد دارای جرىان درست هوا در پیرامون 
خود باشند. وقتی اواپراتور در باال باشد معموالً با اواپراتور قرار 
گرفته در پاىین به صورت سری لوله کشی می شوند. )شکل 13ــ10(
نوع بسته ىخچال های صندوقی در دمای خیلی کم طراحی 
می شوند و برای نگهداری بستنی و مواد منجمد استفاده می شود. 

درهای کشوىی اىن ىخچال ها می توانند باال و پاىین روند و از سمتی 
به سمت دىگر کشیده شوند.

هستند  درهاىی  دارای  معموالً  اىستاده  وىترىنی  ىخچال 
نماىد. چنین  را مشاهده  داخل  می تواند محصوالت  که مشتری 
باشند.  بیرون  در  تقطیر  واحد  دارای  است  ممکن  دستگاه هاىی 

)شکل 14ــ10(

شکل 13ــ10ــ قرارگیری چند اواپراتور در ىک بدنه 
به علت نیاز به سردکنندگی در بیش از ىک جا

شکل 14ــ10ــ در نوع اىستاده امکان برداشت محصول از داخل وجود دارد.
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درهای ىخچال های اىستاده را از شیشه دوجداره می سازند 
)شکل  نماىند.  جلوگیری  شیشه  روی  بر  آب  بخار  تقطیر  از  تا 

15ــ10(

4ــ10  ــ برآورد بارسرماىى ىخچال و فرىزر
جدول16ــ10 براى برآورد بار برودتى ىخچال و فرىزرهاى 
پیش ساخته تجارى تهیه شده است. با داشتن حجم خارجى ىخچال 
وات مشخص  برحسب  برودتى  بار  مکعب  متر  برحسب  فرىزر  ىا 
مى شود درجه حرارت پیشنهادى براى ىخچال  C°1/5+ و براى 
فرىزر C°18- است. براى ىخچال و فرىزرعاىق مصرفی پلی ىورتان 
به ضخامت ٢٥ میلی متر ىا معادل آن و دماى محیط C°27 فرض 
بار  به  به ازاء هر در شیشه اى دو جداره 260 وات  شده است. 

اضافه مى شود. 

جدول 16ــ10ــ بار برودتی ىخچال و فرىزر 

فرىزرهاى پیش ساخته کوچک ) 18-درجه سانتى گراد( 

)w(تعداد دربار برودتى)حجم خارجى )متر مکعب

73010/7

110021/5

134532

182043

224054

ىخچال هاى پیش ساخته قفسه بندى شده )5 و 1+ درجه سانتى گراد( 

)w( بار برودتى)حجم خارجى )متر مکعب

2900/5

4301

5451/5

6602

7652/5

8703

9854

11605

13306

14507

15108

  160 * 63 * 63  cm3 مثال: بار برودتی ىخچالی به ابعاد
را از جدول 16ــ10 بدست آورىد.

حل:  
  16 dm * 6/3 dm * 6/3 dm = 635 dm3 = 0/635 m3 
با مراجعه به جدول بار برودتی 430w بدست می آىد.

شکل 15ــ10ــ درها از شیشه های دوجداره برای 
جلوگیری از عرق کردن ساخته شده است.
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5  ــ 10ــ سردخانه )اتاق های سرد(
مواد  و  گوشت  ذخیره  برای  غذاىی  مواد  فروشگاه های 
فاسد شدنی از سردخانه ها و ىخچال های اتاق مانند استفاده می کنند. 
اىن سردخانه ها از قطعات پیش ساختٔه جدا از هم ساخته می شوند.
اندازه های استاندارد و متداول اىن ىخچال ها در جدول 17ــ 10 

نشان داده شده است.

ارتفاع عرض  طول   
متر متر  متر   
3  1/5  2/15  
3  1/85  2/45  
3  2/45  2/45  
3  2/15  2/75  

2/30  3  3/70  
2/30  1/5  1/85  
2/30  1/85  1/85  
2/30  1/85  2/15  

جدول 17ــ10ــ ابعاد استاندارد و متداول اتاق هاى سرد

دو نمونه از اتاق های سرد در شکل ها 18ــ10 و 19ــ 10 
نشان داده شده است.

استفاده  فن دار  کوىلی  اواپراتور  از  سرد  اتاق های  در 
می شود.

شکل 18ــ10ــ نماىش اجزاء ىک سردخانه 
پیش ساخته که در محل مونتاژ می شود.

با کنترل از بیرون. دمای  شکل 19ــ 10ــ ىک سردخانه پیش ساخته 
اتاق نگهداری c°3 و از ماده سرمازای 502  ــ R استفاده شده است. 
سیستم نیمه خودکار است. به موقعیت پنل کنترل الکترىکی توجه کنید.

قفل و بست و دستگیرٔه در اىن سردخانه به منظور اىمنی از 
داخل نیز باز می شوند. اطراف در به گرمکن های الکترىکی مجهز 

است تا از ىخ زدن در جلوگیری شود )شکل 20ــ10( .

شکل 20ــ10ــ در ىک سردخانه پیش ساخته سیم های گرماىی در پیرامون در 
جاسازی شده است تا از عرق کردن و ىخ زدن درهای بازشونده پیش گیری شود.

کنترل میعان

مکانیزم قفل

دما
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اتاق های سرد به دو صورت ثابت و متحّرک ساخته می شوند. 
نوع ثابت را در داخل اتاقی که از مصالح ساختمانی ساخته شده 
است اجرا می کنند، و نوع متحرک از پنل های پیش ساخته که در 
از دو  پنل ها  مونتاژ می شود، اجرا می کنند.  پیچ و مهره  با  محل 
الىه ورق فلزی و ىک الىه عاىق در وسط از جنس پولی اورتان ىا 

پالستوفوم تزرىقی ساخته می شوند.
سردخانه ها  دىواره  ساختمان  از  نمونه ای  21ــ10  شکل 

را نشان می دهد.

6  ــ10ــ برآورد بار سرماىی سردخانه های کوچک
بارسرماىى  صحیح  برآورد  براى   10 نمودار22ــ در 
و  تهیه  مربع  متر   550 خارجی  سطح  تا  کوچک  سردخانه هاى 
تنظیم شده است. در محور عمودی اىن نمودار، مقادىر سطح کل 
خارجى سردخانه برحسب متر مربع قید شده و در محور افقى بار 
سرماىى برحسب کیلو وات نوشته شده است. استفاده از نمودار 
مذکور برای برآورد سرىع بار سرماىى سردخانه بسیار ساده مى باشد 
به طور ى که مقدار سطح خارجى سردخانه را از ستون سمت چپ 
انتخاب و به طور افقى خطى ترسیم مى کنیم تا خط مورب )خط 

قابل  محل  در  که  ــ  جازدنی  سرد  اتاق  21ــ10ــ  شکل 
مونتاژ است. پنل ها از فوم با فلز در هر سو ساخته شده اند. 
اىن جعبه پیش ساخته می تواند در بیرون ىا داخل قرار گیرد.

شکل 22ــ10ــ برآورد بار سرماىی سردخانه های پیش ساخته کوچک

)kW( کیلووات

)m
2 ی )

رج
 خا

طح
 س



  157 

بار( را قطع نماىد از محل تقاطع به طور عمود حرکت کرده و مقدار 
بارسرماىى برحسب کیلو وات را روى محور افقى قرائت مى کنیم. 

ىادآورى چند نکته در استفاده از اىن نمودار الزم است: 
1 ــ نمودار مذکور براى سردخانه هاى پیش ساخته تا سطح 

خارجی550 متر مربع تهیه و تنظیم شده است. 
2 ــ دمای محیط C°32 در نظر گرفته شده است. 

 24 در  ساعت   18 تا   16 بین  تجهیزات  کار  ساعت  3 ــ 
ساعت در نظر می باشد.

4 ــ اگر دماى محیط C°38 و دماى سالن C°1/5+ باشد  
10% به مقدار بار سرماىی به  دست آمده از جدول اضافه نماىید. 
5 ــ اگر دماى محیط C°38 و دماى سالن C°29- باشد 
10% به مقدار بار سرماىی به دست آمده از جدول اضافه نماىید. 
6  ــ نوع عاىق مصرفى پشم شیشه ىا معادل آن مى باشد. 

7ــ ضخامت عاىق براى سالن با دماى C°1+ و باالتر75 
میلى متر

  ،-12°C تا  0/5°C دماى با  سالن  براى  عاىق  ضخامت 
100 میلى متر 

 ،-23°C  تا  -15°C با دمای براى سالن  ضخامت عاىق 
150 میلى متر

 200 برابر   -29°C دماى  با  سالن  براى  عاىق  ضخامت 
میلى متر لحاظ گردىده است. 

با توجه به اىنکه اىن نمودار با شراىط ذکر شده تهیه و تنظیم 
با شراىط  بار سرماىى  برآورد  اگر شراىط مسئله در خصوص  شده 
مذکور هماهنگ باشد مى توان از نمودار ارائه شده استفاده کرد در 
غیر اىن صورت باىستى بار سرماىى به روش معمول محاسبه شود. 
مثال: سطوح خارجى سردخانه ای 160 مترمربع مى باشد. 
 32°C دماى  داراى  که  است  قرارگرفته  محیطى  در  سردخانه 
عاىق  میلى متر   75 از  و   +1/5°C سردخانه دماى  اگر  مى باشد. 
بارسرماىى سردخانه  باشد.  پشم شیشه در سردخانه استفاده شده 

را برآورد نماىید.
حل: عدد 160 متر مربع را روى محور عمودى انتخاب 

مى کنیم و با رسم خط افقى و برخورد آن با خط مورب به طور 
را  وات  کیلو   7 عدد  مى کنیم  حرکت  پاىین  به سمت  عمودى 
مى خوانیم از آن جاىى که شراىط مسأله با شراىط ذکر شده در نمودار 

مطابقت مى کند عدد 7kW جواب مسأله مى باشد. 
براى کم کردن محاسبه و برآورد سرىع بار سرماىى سردخانه 
دو  براى  مختلف،  ساىزهاى  در  سالن  ابعاد  داشتن  با  ازنمودار، 
ارتفاع 3 مترى و 4 مترى سطح کل خارجى سردخانه از جدول 

24ــ10 به دست می آىد. 
در ستون اول طول سالن برحسب متر، در ستون دوم عرض 
سالن برحسب متر و در ستون سوم مقدار سطح کل خارجى سالن 
براى ارتفاع 3 مترى برحسب متر مربع و در ستون چهارم مقدار 
سطح کل خارجى سالن براى ارتفاع 4مترى برحسب متر مربع قید 
شده است. برای مثال اگر سطح خارجی سالن به ابعاد 3*4*7 
برابر 122 متر مربع می باشد. اگر همین سالن دارای ارتفاع 4 متر 

باشد سطح خارجی آن برابر 144 مترمربع می شود.
* 10m جهت   8m *  4m ابعاد به  سردخانه اى  مثال: 
پشم  نوع  از  مصرفى  عاىق  است.  شده  ساخته  بستنى  نگهدارى 
 38°C 200  مى باشد. درجه حرارت محیطmm شیشه با ضخامت
و بار سروىس متوسط فرض مى شود. بار برودتى سردخانه را از 
طرىق روش کوتاه )استفاده از نمودار( برآورد نماىید. دمای نهاىى 

سردخانه C°29- مى باشد. 
ابعاد سردخانه، سطح  با داشتن  از جدول 24ــ10  حل: 
مقدار سطح  انتخاب مى شود  مربع  متر  معادل 304  کل خارجى 
طور  به  کرده  انتخاب  منحنى  عمودى سمت چپ  قسمت  از  را 
افقى حرکت مى کنیم پس از برخورد با خط بار، از محل تقاطع به 
سمت پاىین رفته تا بار برودتى kW 13/6 انتخاب شود. با توجه 
به شراىط داخل و خارج به مقدار 12% به مقدار فوق اضافه نموده 

تا بار برودتى مورد نیاز سردخانه انتخاب شود.
13/6 + %12 )13/6( = 15/23 kW  

در صورتی که جدول 24ــ10 در دسترس نباشد می توانیم 
سطح کل را محاسبه نماىیم. )شکل 23ــ10(
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جدول 24ــ10ــ محاسبه سطح خارجی سردخانه بر اساس ارتفاع 3 و 4 متری بر حسب متر مربع  

10 * 4 * 2 = 80 m2  
8 * 4 * 2 = 64 m2  
10 * 8 * 2 = 160 m2  
80+64+160 = 304 m2 جمع کل سطح خارجی سردخانه = 304 متر مربع 

شکل 23ــ10ــ محاسبه سطح کل جانبی

سطح خارجی )مترمربع( سطح خارجی )مترمربع(                
طول )متر(عرض )متر(ارتفاع 3مترارتفاع 4مترطول )متر(عرض )متر(ارتفاع 3مترارتفاع 4متر

16013648403222
16814348/5463722/5
17615049524223
18415749/5584723/5
192164410645224
208178411105724/5
224192412766225
1129454887226
12110254/51008227
1301105552/542/52/52/5
13911855/559482/53
1481265665/553/52/53/5
15713456/572592/54
1661425778/564/52/54/5
17515057/585702/55
1841585891/575/52/55/5
1481266598812/56
15813565/5104/586/52/56/5
1681446611922/57
17815366/5117/597/52/57/5
188162671241032/58
19817167/51371142/59
20818068665433
21818968/5736033/5
22819869806634
248216610877234/5
21018277947835
22119277/51018435/5
232202781089036
24321278/51159636/5
2542227912210237
26523279/512910837/5
27624271013611438
287252710/514312038/5
29826271115012639
320282712164138310
342302713178150311
22019186/5192162312
2322028780/566/53/53/5
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سطح خارجی )مترمربع( سطح خارجی )مترمربع(                
طول )متر(عرض )متر(ارتفاع 3مترارتفاع 4مترطول )متر(عرض )متر(ارتفاع 3مترارتفاع 4متر

24421387/588733/54
2562248895/579/53/54/5
26823588/5103863/55
28024689110/592/53/55/5
29225789/5118993/56
304268810125/5105/53/56/5
3282908111331123/57
352312812140/5118/53/57/5
3763348131481253/58
4003568141631383/59
4243788151781513/510
36032010102081773/512
3883461011968044
41637210121048744/5
44439810131129445
472424101412010145/5
500450101512810846
528476101613611546/5
556502101714412247

15212947/5

7ــ10ــ پرسش و تمرىن

پرسش های چندگزىنه ای
1ــ محدودٔه دماىی قسمت جا ىخی ىخچال چند درجه سانتی گراد است؟

د( 18- تا 22-       ج( 5- تا 18-         ب( 5- تا 10-    الف( 2+ تا 7+ 
2ــ در چه صورت گرمکن بدنه ىخچال را توسط کلید صرفه جوىی قطع می کنند؟

ب( پاىین بودن رطوبت اتاق     الف( باال بودن رطوبت اتاق 
د( هنگام قطع هیتر دىفراست     ج( همزمان با روشن شدن هیتر دىفراست

3ــ علت ساخت درب ىخچال های اىستاده به صورت دو جداره کدام است؟
ب( در مقابل ضربه مقاوم باشند   الف( از تقطیر بخار آب بر روی شیشه جلوگیری کند 

د( زىباىی بیشتر ىخچال     ج( کاهش نفوذ هوا به ىخچال
4ــ بار برودتی ىک فرىزر با حجم خارجی 3/7 متر مکعب چند وات است؟

  د( 2240         ج( 1820     ب( 985     الف( 870 

پرسش های کامل کردنی
5  ــ در مدار الکترىکی ىخچال با باز شدن درب ىخچال موتور کمپرسور توسط …………… خاموش می شود.

6  ــ دمای خروجی آب از آب سردکن …………… درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود.
7ــ در مدار الکترىکی آب سردکن عموماً کمپرسور توسط رله …………… راه اندازی می شود.

8   ــ اواپراتور اتاق های سرد از نوع …………… می باشد.
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پرسش های درست و نادرست
ـ محدودهٔ دماىی داخل ىخچال 7 تا 18- درجه سانتی گراد است. 9ـ

 نادرست    درست  
10ــ در آب سردکن از مبرد 22ــ R استفاده می شود.

 نادرست    درست  
11ــ اواپراتورهاىی که در باال و پاىین ىخچال صندوقی نصب می شوند به طور سری به ىکدىگر متصل می شوند.

 نادرست    درست  
12ــ برای جلوگیری از ىخ زدن در سردخانه، اطراف در گرمکن الکترىکی نصب می کنند.

 نادرست    درست  

کلمات مناسب را در جای خالی بنوىسید.
»بدنه ــ پالستوفوم ــ لولٔه تخلیه ــ اورلود ــ اواپراتور ــ لولٔه مکش ــ کندانسر«

13ــ ىکی از اجزای الکترىکی ىخچال …………… می باشد.
14ــ در ىخچال هاىی که فضای فرىزر و ىخچال کامالً از هم جدا هستند از دو عدد …………… استفاده می شود.

15ــ از سیم نیکل ــ کروم برای گرم کن دور …………… استفاده می شود.
16ــ لولٔه آب شهر قبل از ورود به مخزن آب سردکن به دور …………… پیچانده می شود.

17ــ عاىق اتاق های سرد از جنس …………… انتخاب می شوند.

پرسش های تشرىحی
18ــ اجزای تشکیل دهندهٔ ىخچال را شرح دهید.

19ــ طرز کار مدار الکترىکی ىخچال را توضیح دهید.
20ــ طرز کار مدار الکترىکی ىخچال با کلید صرفه جوىی را شرح دهید.

21ــ مدار مکانیکی آب سردکن را توضیح دهید.
22ــ مدار الکترىکی آب سردکن را توضیح دهید.
23ــ انواع ىخچال های وىترىنی را شرح دهید.
24ــ کاربرد اتاق های سرد را توضیح دهید.
25ــ انواع اتاق های سرد را شرح دهید.

26ــ سردخانه ای به ابعاد 10m*8m*5m مفروض است. در صورتی که دمای داخل سردخانه C°20- و 
دمای هوای محیط C°32 باشد. 

الف( ضخامت عاىق سردخانه را تعیین کنید.
ب( بار سرماىی سردخانه را از روی نمودار تعیین نماىید.

با دمای محیط C°38 و دمای داخلی C°1/5 مفروض است.   12m*10m*4m 27ــ سردخانه ای به ابعاد
ضخامت عاىق و بار سرماىی سردخانه را به دست آورىد.


