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طراحی ،نصب و ارزيابی سردخانه کنترل خودکار اتمسفر
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(تاریخ دریافت -1334/1/22 :تاریخ تصویب)1334/5/22 :

چكيده
یکي از راههاي افزایش ماندگاري محصوالت كشاورزي نگهداري آنها در شرایط اتمسفر كنترل شده مي باشد .بدین
منظور سردخانه اي مجهز به سامانه برودتي با شرایط اتمسفر كنترل شده طراحي و نصب شد كه امکان تزریق O2 ،CO2
و  N2را بهصورت خودكار و با استفاده از سامانه فرمان پيالسي را داشت .گازهاي مورد نياز براي تزریق توسط سه
كپسول  11كيلویي تامين ميشد .تشخيص غلظت هر یک از گازهاي داخل مخزن توسط حسگرها و عمل تزریق گاز به
درون مخزن توسط شيرهاي برقي انجام شد .در پایان ،سامانه خودكار تزریق و كنترل گازها با اعمال سه تركيب گاز و سه
دماي سردخانه مورد ارزیابي فني قرار گرفت .نتایج نشان داد كه سامانه تزریق گاز با خطاي ميانگين  11/55درصد،
قابليت تنظيم تركيب گازهاي درون محفظه سردخانه را دارا مي باشد .ميانگين خطاي سامانه برودتي نسبت به مقدار
دماي تنظيمي  13/71درصد به دست آمد.
واژههاي کليدي :افزایش ماندگاري ،محصوالت كشاورزي ،تزریق گاز  ،CO2پيالسي

مقدمه

1

عمر انبارداري ميوهها و سبزيها به فاكتورهاي مختلفي از قبيل
فيزیولوژي ميوهها و سبزيها ،شرایط پيش از برداشت ،دما،
رطوبت نسبي ،اكسيژن و دياكسيدكربن بستگي دارد .دماي
پایين به كاهش سرعت تنفس،كنترل رشد ميکروارگانيسمها و
به تعویق فعاليت متابوليکي بافت گياهي كمک ميكند .كاهش
دما به ميزان  11درجه سلسيوس سرعت تنفس را  2یا  3برابر
كمتر ميكند .شدت تنفس در گياهان و بر حسب اندامهاي
مختلف ،متفاوت است ولي در هر حال در مقایسه با تنفس
جانوران ،تنفس در گياهان بسيار ضعيف است .در گياهان ،اندام
هاي در حال رشد و جوان و در دانههاي در حال رویش ،ميزان
تنفس باالتر است .همچنين در گلهاي در حال باز شدن و به-
ویژه در اندامهاي توليد مثلي ،تنفس شدیدتر است به همين
دليل ماندگاري این اندام ها نيز كمتر مي باشد .عواملي از قبيل
غلظت اكسيژن ،دياكسيدكربن ،نيتروژن و دما بيشترین تاثير را
بر ماندگاري محصول دارند و با كنترل هر یک از این عوامل
ميتوان عمر انبارداري محصول را افزایش داد .در شرایط اتمسفر
كنترل شده با كنترل هر یک از این عوامل در محدوده موردنظر
* نویسنده مسئولSaiedirad@yahoo.com :

تا حد زیادي ميتوان فعل و انفعاالت شيميایي را محدود نموده
و بر مدت زمان نگهداري محصول مورد نظر افزود (Arthey and

).Dennis, 1991
نتایج تحقيقات نشان داده است كه كاهش غلظت اكسيژن
از  21درصد به  2درصد باعث كاهش سوختوساز به ميزان
تقریباً  31درصد ميشود .غلظت  CO2بيش از  21درصد بر روي
سرعت تنفس اثر منفي دارد و بسته به نوع مواد گياهي و غلظت
اكسيژن ممکن است تنفس بيهوازي تشدید گردد .اثر
بازدارندگي  CO2بر روي سرعت تنفس كامالً مشخص نيست،
چون غلظت باالي  CO2بسته به نوع محصول و مرحله رشد
اثرات متفاوتي خواهد داشت .اندازهگيري جذب اكسيژن در
بعضي از محصوالت نشان ميدهد كه غلظت باالي  CO2سرعت
تنفس را كاهش ميدهد ولي در محصوالتي چون كاهو ،اسفناج
و كدو موجب تغييرمحسوسي نميگردد ).(Mittal, 1997
استفاده از اتمسفر كنترل شده براي نگهداري ميوهها و
سبزيهاي تازه در اغلب تحقيقات قرن بيستم مورد توجه بوده
است .نتایج نشان داده كه این روش در افزایش عمر و كيفيت
پس از برداشت محدوده وسيعي از ميوهها و سبزيهاي تازه
مؤثر ميباشد .انبار با اتمسفر كنترل شده ،زماني مؤثر خواهد بود
كه با كنترل دما همراه باشد .بنابراین مقادیر گاز و درجه حرارت
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در این فن آوري از اهميت زیادي برخوردار است .علت افزایش
استفاده تجاري از این فن آوري در سالهاي اخير ،نگهداري
ميوه ها و سبزیجات تازه خارج از فصل و پاسخ به نياز مشتریان
براي انواع ميوها و سبزيها در طول سال ميباشد .علت دیگر
استفاده از این فن آوري ،عدم استفاده از مواد شيميایي در مواد
غذایي مورد مصرف است.
تركيب هوا شامل  17درصد ازت 21 ،درصد اكسيژن و
مابقي را گازكربنيک و گازهاي دیگر تشکيل ميدهند .با افزایش
متناسب دياكسيدكربن و كاهش اكسيژن ميزان تنفس كاهش
یافته و زمان ماندگاري طوالنيتر ميشود ،اما باید كنترل صحيح
صورت گيرد تا از بينظمي فيزیولوژیک در بافتهاي زنده و فساد
ثانوي توسط ميکروارگانيسمهاي غيرهوازي جلوگيري شود

).(Fellows, 1990
مصريها و سامريها دو قرن پيش از ميالد از سنگ آهک
درون دخمههاي نگهداري ميوه براي افزایش عمر آنها استفاده
ميكردهاند .این كار با محبوس كردن گاز درون این دخمهها و
سردابهها صورت ميگرفته است .با استفاده از این روش ميزان
اكسيژن كاهش یافته و عمر نگهداري ميوهها افزایش یافته است.
این روش كه در قرن نوزدهم مورد استفاده قرار ميگرفته بنيان
علم نگهداري ميوهها و سبزیجات را كه همان آگاهي از علم
تنفس ميوهها است تشکيل ميدهد (.)Kader, 1986
تعدادي از محققين گزارش دادهاند كه غلظت هاي كمتر
از  1درصد اكسيژن و بيشتر از  15درصد دياكسيدكربن
غلظتهاي بحراني براي محصوالت كشاورزي ميباشند .محدوده
تحملپذیري نسبت به اكسيژن كم و دياكسيدكربن زیاد ،به
چندین متغير از جمله دما ،شرایط فيزیولوژیکي ،بلوغ و
فرآیندهاي مقدماتي حداقل بستگي دارد .بهطور كلي سطح دي-
اكسيدكربن بيشتر از  11تا  15درصد اگرچه ميتواند از رشد
ميکروارگانيسمهاي فاسدكننده جلوگيري كند اما سبب آسيب
فيزیولوژیک بر محصوالت حساس به دياكسيدكربن ميشود.
سطح اكسيژن كمتر از  1درصد نيز باعث بيهوازي شدن تنفس
مي شود (Lopez et al., 1993 , Antmann, 2008 & Exama et
).al., 1993

در تحقيقي تجهيزات آزمایشگاهي مخصوصي جهت
نگهداري ميوه موز با امکان كنترل دياكسيدكربن ،اكسيژن و
اتيلن طراحي شد .محققين جهت نگهداري ميوه موز و كنترل
سرعت رسيدگي آن از یک محفظه آزمایشگاهي  25ليتري از
جنس پالستيک شفاف استفاده نمودند .محفظه موردنظر داراي
یک فن بوده تا گازها را به خوبي با هم مخلوط كند .یک دریچه
براي نمونهبرداري از گازهاي داخل مخزن و دریچههاي ورودي و

خروجي براي تنظيم ميزان گاز درون مخزن و كنترل اتمسفر
درون آن تعبيه شده بود .در ابتداي كار پمپ مکشي شروع به
كار كرده تا هواي داخل مخزن را از آن خارج سازد؛ سپس به
مدت  5دقيقه هوایي كه تركيب آن از قبل مشخص شده بود به
داخل مخزن تزریق شده تا با توجه به عایقبنديهاي انجام شده
فشار درون آن به حد مورد نظر برسد .نتایج نشان داد كه
بهترین دما براي كنترل سرعت رسيدگي  25درجه سانتيگراد
بوده و تزریق اكسيژن ،دياكسيدكربن و اتيلن در تکميل فرآیند

رسيدگي مؤثر ميباشد (.)Fabio et al., 2008
نگهداري بهتر و زمان طوالني تر بسياري از محصوالت
كشاورزي نيازمند نگهداري در شرایط اتمسفر كنترل شده مي
باشند .سردخانه هاي كنترل اتمسفر در مقياس هاي صنعتي هم
اكنون موجود بوده و محصوالتي كه تركيب مناسب گازها براي
نگهداري آن طي مراحل پژوهشي به دست آمده است در این
سردخانه ها نگهداري مي كردند .به منظور تعيين تركيب
مناسب گازها براي محصوالت داخلي ،نيازمند پژوهش هاي
جدید بوده كه این مستلزم وجود یک سردخانه آزمایشگاهي با
امکان تغيير و كنترل گازها است .لذا هدف از اجراي این تحقيق
طراحي و ساخت سردخانه آزمایشگاهي با امکان كنترل گازهاي
داخل آن ميباشد .این سردخانه شامل یک محفظه مجهز به
سامانه برودتي ( 1-5درجه سانتيگراد) با امکان تزریق و كنترل
غلظت گازهاي  O2 ، CO2و  N2بهصورت خودكار است .از گاز
 N2به عنوان پركننده استفاده شده و با انتخاب غلظت هاي CO2
 ،O2 ،غلظت گاز  N2تا رسيدن به فشار اتمسفر تنظيم مي گردد.

مواد و روش ها
در مرحله اول سردخانه مورد نياز با ظرفيت داخلي  1/17متر
مکعب و محدوده دمایي  1-5درجه سانتيگراد و امکان قرار
گيري تعداد شش سيني هركدام به مساحت  1/5متر مربع
توسط شركت سازنده یخچال هاي صنعتي (گروه توليدي محمد
زاده) به صورت سفارشي و با رعایت شرایط الزم براي نصب
تجهيزات مورد نياز ساخته شد .اندازه ذكر شده بر اساس یخچال
هاي صنعتي توليدي و مورد استفاده در بخش هاي تجاري و
همچنين ظرفيت قرارگيري چند نمونه محصول انتخاب گردید.
این سردخانه مجهز به سامانه سرمایشي رایج در كليه یخچال
هاي صنعتي و خانگي ،شامل یک كمپرسور ،كندانسور و اواپراتور
بوده و براي عایق نمودن بدنه سردخانه ،بين دیوارهها فوم تزریق
شد .براي ساخت درب هاي سردخانه نيز از شيشههاي دوجداره
و درب هاي آهنربایي به همراه دستگيرههاي قفل شونده
استفاده شد .به منظور افزایش عایقبندي درب ها ،فاصله بين
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درب و بدنه سردخانه با نوارهاي الستيکي ارتجاعي پر شد (شکل
 -1الف).
در مرحله بعد ،سامانه تزریق گازهاي  O2 ، CO2و N2
(شامل مخازن ،شيرهاي برقي ،شيلنگ ها و اتصاالت مربوطه) و
همچنين مدار فرمان شامل (حس گر اكسيژن ،حس گر دي
اكسيد كربن ،حس گر فشار و دما) ،و مدار قدرت شامل (سویيچ
اصلي برق ،شستيهاي فرمان ،المپهاي سيگنال و
ميکروسویيچها) بر روي سردخانه طراحي و نصب گردید .با توجه
به اینكه گاز  N2به عنوان پركننده استفاده مي شود ،ميزان
تزریق این گاز بر اساس فشار داخل محفظه تنظيم ميگردید.
مجموعه كنترل كننده قابل برنامه نویسي ( )PLC1شامل منبع
تغذیه ،ماشين  PLCو مبدل آنالوگ به دیجيتال ميباشد .ماشين
 PLCاز نوع  LOGOانتخاب شد كه زبان برنامه نویسي آن
 FBD2بود.
براي كاليبراسيون و همچنين ارزیابي عملکرد سامانه
تزریق خودكار و اندازه گيري درصد گازهاي موجود در داخل
سردخانه ،از یک دستگاه گاز آناالیزر مدل  WITTكه قابليت
اندازه گيري دو گاز  CO2 , O2را با دقت  1/1درصد را داشت و
همچنين از یک فشارسنج اختالفي ساخت شركت  TESTOبا
دقت  1پاسکال استفاده شد.
به منظور ارزیابي سامانه خودكار تزریق گازهاي O2 ، CO2
و  N2تاثير تيمارهاي دما در سه سطح ( 3 ،1و  5درجه
سلسيوس) و درصد تركيب گازها در سه سطح ( 21،11و ،)11
( 11 ،25و  )25و ( 5 ، 51و  )45درصد به ترتيبب براي ، CO2
 O2و  N2بر ميزان خطاي سامانه برودتي ،تاخير زماني در قطع
سامانه برودتي ،ميزان خطاي سامانه تزریق خودكار نسبت به
غلظت تنظيمي و تاخير زماني در قطع سامانه پس از رسيدن به
غلظت مورد نظر ،در قالب آزمایش فاكتوریل و با استفاده از طرح
آماري كامال تصادفي در سه تکرار بررسي شد .تاخير زماني در
قطع دو سامانه برودتي و تزریق خودكار ،از زمان رسيدن دما و
غلظت گازها به محدوده تنظيمي تا زمان صدور فرمان قطع
توسط پي ال سي ،بوسيله یک زمان سنج دیجيتالي با دقت
 1/11ثانيه اندازه گيري شد .براي محاسبه ميزان خطاي دو
سامانه برودتي و سامانه تزریق گاز از روابط زیر استفاده شد .در
این تحقيق تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم
افزار ) SPSS(16و رسم نمودار ها با استفاده از نرم افزار
)Excel(2007انجام گردید.
1. Programmable Logic Controller
2. Function Block Diagram

111

(رابطه )1
(رابطه )2
كه در آنها Da ،Tm ، Ta ،E :و  Dmبه ترتيب ميزان
خطا ،دماي تنظيمي ،دماي اندازه گيري شده ،غلظت تنظيمي و
غلظت اندازه گيري شده مي باشد.
طراحی و نصب سامانه تزريق گاز

براي تامين سه گاز دي اكسيد كربن ،نيتروژن و اكسيژن از سه
مخزن  51كيلوگرمي استفاده و اتصال آن ها به داخل محفظه
مخزن سردخانه توسط رگوالتور و شيلنگ انجام و از شير برقي
براي تنظيم ميزان تزریق استفاده شد .به منظور تخليه گازهاي
درون مخزن در ابتداي شروع به كار سامانه ،از یک پمپ مکشي
استفاده شد (شکل -1ب) .با توجه به این كه حجم داخلي
سردخانه 171ليتر بود ،ميزان هر یک از گازهاي مورد نياز براي
پر كردن این انبار در جدول ( )1آورده شده است.
تشخيص ميزان هر یک از گازهاي درون مخزن توسط سه
حس گر با مشخصات ذكر شده در جدول ( )2و عمل تزریق گاز
به درون مخزن توسط شيرهاي برقي انجام شد تا بتوان با بيش-
ترین دقت ممکن مقدار گازهاي مورد نظر را به درون مخزن
تزریق نمود .عالوه بر این ،شيرهاي برقي این امکان را فراهم
ميآوردند كه بتوان از آنها به عنوان عملگر در مدارهاي فرمان
استفاده نمود .با شروع كار مدار فرمان ،یک پمپ مکنده تا حد
ممکن گازهاي درون مخزن را تخليه كرده تا در ادامه ميزان
دقيقي از گازهاي مورد نظر به صورت خودكار وارد محفظه
سردخانه شود.
الزم به توضيح است كه امکان تهيه حس گر دي اكسيد
كربن جهت اندازه گيري غلظت گاز در محدوده  %51در داخل
كشور وجود نداشت ،لذا حس گر دي اكسيد كربن ذكر شده در
جدول ( )2به اجبار انتخاب گردید .هرچند كه دامنه اندازه
گيري عنوان شده توسط كارخانه سازنده این حس گر حداكثر
 11111پي پي ام را نشان مي دهد ولي با توجه به این كه
خروجي ولتاژ حس گر دي اكسيد كربن به صورت خطي مي
باشد ،خروجي مورد نظر با استفاده از یک برد الکترونيکي شکل
( )3گرفته شد و غلظت گاز داخل محفظه سردخانه در محدوده
مورد نظر اندازه گيري گردید.
طراحی و نصب سامانه کنترلی

پيالسي طبق برنامهایي كه براي آن نوشته شده است ،به
عملگرها فرمان ميدهد تا ميزان مناسبي از هر یک از
فاكتورهاي كنترلي درون سردخانه را برقرار نمایند .هرگاه
تغييري در تركيب گازها یا فشار در سردخانه ایجاد شود ،حس
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گرها آن را تشخيص داده و به قلب دستگاه كه همان پي ال سي
مي باشد اعالم مينمایند .پيالسي به عملگرها دستورات الزم را
داده تا شرایط به حالت مورد نظر بازگردد .براي مدار فرمان از
پيالسي لوگو كه كوچکترین پيالسي ساخت شركت زیمنس
ميباشد استفاده شد .پيالسي قلب دستگاه است و طبق برنامه
كاري كه براي آن نوشته شده است مدیریت كل سامانه را بر
عهده دارد و با توجه به اطالعاتي كه از حس گرها دریافت مي
كند در هر زمان تصميمات الزم را گرفته و به عملگرها دستور

الف

ميدهد تا با انجام فعاليت مناسب در زمان مورد نظر شرایط
درون مخزن را تحت كنترل داشته باشند .برنامه كاري پيالسي
با استفاده نرم افزار  Siemens Logo Softنوشته شد .پشت هر
یک از درب هاي سردخانه یک ميکروسویيچ نصب شد كه با باز
شدن درها ،فرمان قطع تزریق گازها توسط پيالسي صادر و
شروع مجدد آن نيز نيازمند استارت سامانه توسط اپراتور
ميباشد.

ب

شكل -1الف .سردخانه کنترل اتمسفر ب :کپسول هاي گاز
جدول  -1مشخصات گازها مورد نياز براي تزريق

نوع گاز

وزن مولکولي

اكسيژن
نيتروژن
دياكسيدكربن

32
23/12
44/11

جرم حجمي

تركيب گازها در سردخانه
()%

مقدار وزني مورد نياز
()gr

1/423
1/2512
1/331

5
45
51

55/131
471/517
111/341

)(gr/lit

جدول -2مشخصات حس گرهاي مورد استفاده

نوع حس گر

حس گر دي اكسيد كربن

حس گر اكسيژن

فشار سنج

مدل
دامنه اندازه گيري
خروجي
منبع تغذیه

Mg811

O2A2

BT210

351-11111 ppm
1-11 V
12VDC

1-21/3 %
1-11 V
12VDC

1-211bar
4-21mA
24VDC

به منظور گرفتن خروجي از حس گرهاي دي اكسيد
كربن و اكسيژن از یک مدار الکترونيکي استفاده شد .خروجي

این مدار شامل دو خط ولتاژ صفر تا  5ولت است كه هر یک
مربوط به یکي از سنسورهاي گاز ميباشند .با تغيير غلظت گاز

سعيديراد و همكاران :طراحی ،نصب و ارزيابی سردخانه کنترل ...

اكسيژن درون مخزن از  1تا  21درصد ولتاژ خروجي از مدار
الکترونيک بين صفر تا  11ولت تغيير خواهد كرد و چنانچه
غلظت دياكسيدكربن موجود در مخزن بين صفر تا  45درصد
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تغيير كند ولتاژ خروجي مربوط به حس گر دياكسيدكربن نيز
بين صفر تا  5ولت تغيير خواهد كرد .شکلهاي (2و  )3نقشه و
برد الکترونيک مربوط به حس گرها را نشان مي دهد.

شكل  .2مدار الكترونيک سنسورهاي گاز

شكل  -1برد الكترونيک حس گرهاي اکسيژن و دي اکسيد کربن

شكل  -7جعبه مدار فرمان و قدرت شامل (پی ال سی  ،منبع تغذيه ،شيرهاي
برقی ،رله ها ،کنتاکتور و سويچ هاي اصلی و فرمان)

عملگرهاي دستگاه عبارت بودند از پمپ مکشي و سه شير
برقي كه گاز را به درون مخزن تزریق ميكنند .رلهها فرمان الزم
را از پيالسي دریافت كرده و با تحریک شدن بوبين آنها
شيرهاي برقي تحریک ميشوند .پمپ مکشي با برق  221ولت
كار ميكند بنابراین براي راهاندازي آن از یک كنتاكتور استفاده
شد كه فرمان الزم را از یک رله و رله نيز از پيالسي دریافت
ميكند.
با چرخاندن سویيچ اصلي ،برق وارد سامانه ميشود و از
این پس با زدن كليد  Startپمپ مکشي براي مدت  5دقيقه
شروع به كار مي كند تا حد الزم گازهاي درون مخزن را تخليه
نماید .بعد از پایان كار پمپ مکشي ،شيرهاي برقي شروع به كار
كرده و سه گاز اكسيژن ،نيتروژن و دياكسيدكربن به صورت
كنترل شده به درون مخزن تزریق شد .عالوه بر روش خودكار
تنظيم ميزان گازهاي درون دستگاه این امکان فراهم شده است
كه با استفاده از سویيچهاي فرمان به صورت دستي گاز را درون
مخزن تزریق نمود .در ادامه چنانچه هر یک از درب هاي
دستگاه به هر علتي باز شود ،تزریق گاز قطع شده و به محض
بسته شدن درب ،دستگاه كار خود را از ابتدا و با تخليه گاز
توسط پمپ مکشي ادامه مي داد .همچنين اپراتور این امکان را
خواهد داشت تا در صورت لزوم با زدن كليد  Stopدستگاه را
خاموش نموده و با زدن استارت مجدداً آن را راهاندازي نماید.
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براي نمونهگيري از محيط درون مخزن بدون این كه
درهاي آن باز شود و باعث به هم خوردن تعادل اتمسفر داخل
آن شود ،از یک بالن الستيکي استفاده شد كه داراي دو سوپاپ
یک طرفه در دو انتها است .با فشردن بالن هواي درون آن در
محيط تخليه مي شود و با رها كردن آن هوا از درون مخزن
مکيده مي شود كه با استفاه از سوزن نوک گاز آناالیزر ميتوان
نسبت گازهاي درون بالن را بررسي كرد كه نماینده تركيب
گازهاي درون یخچال است (شکل .)5

شكل -5دستگاه گاز آنااليزر ،بالن الستيكی و فشار سنج نصب شده بر روي
بدنه سردخانه

نتايج و بحث
نتایج ارزیابي فني دستگاه كه در قالب طرح آماري كامالً تصادفي
با آزمایش فاكتوریل انجام شد نشان داد كه تيمار دماي
سردخانه تاثير معني داري بر تاخير زماني در قطع سامانه
برودتي و همچنين تاخير زماني در قطع سامانه تزریق گاز پس

از رسيدن به غلظت مورد نظر در سطح احتمال  %1دارد.
همچنين نتایج حاصل از آناليز واریانس (جدول )3نشان مي دهد
كه تاثير تيمار تركيب گازها بر چهار صفت مورد مطالعه معني
دار بوده و اثر متقابل دماي سردخانه در تركيب گازها تاثير
معني داري بر هيچ یک از صفات ندارد.
نتایج حاصل از آزمون مقایسه ميانگين ها كه در سطح
احتمال  %5انجام گردید (جدول  )4نشان داد كه افزایش دما
تاثير چنداني بر خطاي دو سامانه و همچنين تاخير زماني در
قطع آن ها نداشته است ولي با افزایش نسبت  CO2در مقایسه
با دو گاز دیگر ،خطاي سامانه برودتي افزایش مي یابد و از طرف
دیگر تاخير زماني در قطع سامانه برودتي كاهش پيدا مي كند
(شکل هاي  1و  . )7از آنجا كه گاز  CO2در سردخانه ها به
عنوان سرماساز استفاده مي شود و تزریق این گاز موجب كاهش
شدید دما در داخل محفظه سردخانه شده و از طرف دیگر
سامانه برودتي خود سردخانه نيز در حال كار مي باشد لذا
تداخل این دو سامانه موجب مي گردد تا دماي داخل محفظه
سردخانه به سرعت كاهش یافته و موجب افزایش تاخير زماني
در قطع سامانه از زمان رسيدن دما به مقدار تنظيمي گردد .به
طور كلي ميتوان نتيجه گرفت كه سامانه تزریق گاز با خطاي
ميانگين  11/55درصد ،قابليت تنظيم تركيب گازهاي درون
محفظه سردخانه را دارا مي باشد .ميانگين خطاي سامانه برودتي
نسبت به مقدار دماي تنظيمي  13/71درصد به دست آمد.
همچنين ميانگين تاخير زماني در قطع سامانههاي برودتي و
تزریق گاز به ترتيب  51/11و  35/25ثانيه به دست آمد.

جدول  -1نتايج آناليز واريانس (ميانگين مربعات)

درجه آزادي

2
2
4

دماي سردخانه
تركيب گازها
دماي سردخانهتركيب گازها
خطا

*  :اختالف معني دار در سطح احتمال  1درصد

خطاي سامانه
برودتي

خطاي سامانه
تزریق گاز

تاخير زماني در قطع
سامانه برودتي

تاخير زماني در قطع
سامانه تزریق گاز

2/11 ns
*123/32
3/35 ns
1/27

1/37 ns
*255/73
4/55 ns
1/72

**555/71
*1572/71
73/25 ns
32/44

*442/71
*221/15
41/15 ns
13/14

 : nsعدم وجود اختالف معني دار

جدول  -7نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها در سطوح مختلف متغيرها با استفاده از آزمون دانكن .

متغيرها
دماي سردخانه
(درجه سلسيوس)
تركيب گازها (درصد)
()N2,O2,CO2

سطوح

خطاي سامانه
برودتي ()%

خطاي سامانه
تزریق گاز()%

تاخير زماني در قطع سامانه
برودتي ()s

تاخير زماني در قطع
سامانه تزریق گاز ()s

1
3
5
()11،21،11
()25،11،25
()51،5،45

13/11 a
21/13 a
13/31 a
15/21a
13/37b
23/13c

11/33 a
11/71 a
11/11 a
21/21a
12/31b
12/11c

41/11a
54/55 b
54/21 b
24/11a
47/21b
31/55a

31/22 a
43/33 b
31/17 a
44/11a
34/22b
21/11c

اعداد با حروف مشابه براي هر تيمار در هر ستون حاكي از عدم اختالف معني دار در سطح احتمال  5درصد است .
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30
20
10

ﺧﻄﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮودﺗﯽ )(%

0

ﺧﻄﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز )(%

50

10

25
ﻣﯿﺰان  co2ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه )(%

ﺷﮑﻞ  -7ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ  CO2ﺑﺮ ﺧﻄﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮودﺗﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز

80
60
40
20

ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮودﺗﯽ )(s
ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز)(s

25

50

10

0

ﻣﯿﺰان  co2ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه )(%

ﺷﮑﻞ  -8ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ  CO2ﺑﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮودﺗﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘ ﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اي از ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪي
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮم و
ﻧﻮارﻫﺎي درزﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪي را ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺎزﻫﺎي داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﺣﺲ ﮔﺮﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از ﻫﺮ
ﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ،ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﯽ
ﺳﭙﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺰرﯾﻖ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ دﻣﺎي
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه  2-3درﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدد .دﺳﺘﯿﺎﺑ ﯽ

ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺤﻔﻈﻪ
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪي ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ:
-

-

دﻣﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ در
ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮودﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻄﻊ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
دارد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ  CO2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺎز دﯾﮕﺮ ،ﺧﻄﺎي
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮودﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از ﻃﺮف دﯾ ﮕﺮ

1195  بهار،1  شمارۀ،74  دورۀ،مهندسی بيوسيستم ايران

 درصد13/71 برودتي نسبت به مقدار دماي تنظيمي
.به دست آمد
 مانع از،ساخت محفظه سردخانه بصورت چند تکه
 لذا براي.ایجاد عایق بندي هوایي مناسب گردید
حصول به نتيجه مناسب تر نيازمند محفظه هاي
.ریخته گري شده و یک تکه مي باشد

-

تاخير زماني در قطع سامانه برودتي كاهش پيدا مي
 كاهش شدید دما در داخل محفظه سردخانه با.كند
 موجب افزیش خطاي سامانهCO2 تزریق گاز
.برودتي ميشود
 درصد11/55 سامانه تزریق گاز با خطاي ميانگين
قابليت تنظيم تركيب گازهاي درون محفظه
 ميانگين خطاي سامانه.سردخانه را دارا مي باشد
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