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 1  اختمانس معماري و –فصل اول 

  معماري و ساختمان  ‐اول فصل 

 

  مقدمه -1-1

 تـامين اي باشـد تـا بتوانـد ضـمن      معماري و ساختمان انبارهاي فني چند منظوره بنـا بـه ضـرورت بايـد داراي مشخـصات ويـژه            

هـاي   هاي مختلف انبار كردن محـصول و فعاليـت    نگهداري محصوالت، در رابطه با بارگيري و تخليه، روشبرايترين شرايط     مطلوب

  .ورودي و خروجي كارآيي و عملكرد مناسب داشته باشدالزم جهت محصول 

 انبارها   تجهيزات  معماري و  ، عملكرد و فعاليتها در رابطه متقابل محصول، ساختمان        ضوابط مورد نياز   اهداف فوق    تاميندر راستاي   

  .شوددر ادامه ارايه مي

  سطح و حجم مورد نياز برمبناي انواع محصوالت و شيوه آرايش انبار -1-2

پارچه اسـت      و در واقع هر انبار يك سالن يك        هستندانبارهاي نگهداري غالت كشور در وضعيت موجود به صورت يك انبار ساده             

 و در نهايـت نيـز توسـط         شـود  ير وسايل مشابه در آن انبار مي      كه محصوالت بوسيله تخليه مستقيم از كاميون و جابجايي با لودر و سا            

در اين بخش سطح و حجم مورد نياز انبارهاي فني بر مبناي انواع محصوالت، شيوه آرايـش                 . شود  آالت از انبار خارج مي      همان ماشين 

  .شود آنها و نحوه تحويل محصول به انبار مشخص مي

با توجه به عمـده بـودن ميـزان توليـد گنـدم در كـشور،           . شود  شده تحويل انبار مي   اساساً محصول به دو صورت كلي فله و كيسه          

از . محصول گندم به عنوان الگوي اصلي در تدوين ضوابط طراحي انبار محصوالت زراعي كـشاورزي مـورد نظـر قـرار گرفتـه اسـت                        

 بارگيري به صورت فله انجام شده اسـت           محاسبات مربوط به سطح و حجم برمبناي       استآنجاييكه تحويل گندم عمدتاً به صورت فله        

  .حال به صورت كيسه براي گندم و ساير محصوالت نيز ارايه  خواهد شد و در عين

هاي مختلف و يا ساختماني با ابعاد مختلـف سـاخته    نظر مساحت و شكل عموماً به دو صورت سيلوهاي فلزي در ظرفيت   انبارها از 

مام شده سيلوهاي فلزي در مقايسه با هزينه عمليات ساختماني،  انبارهاي ساختماني در تدوين               با توجه به باالبودن  قيمت ت      . شوند  مي

  .ضوابط برگزيده شده است

 ارتفـاع سـاخت   آنجاييكـه  و از اسـت   متـر  ۵/۵محـصوالت در انبـارغالت حـدود          در مورد ارتفاع ديواره مجاور     *توصيه مراجع علمي    

هاي الزم در مورد فضاي خالي باالي محصول در انبارها   ضمن رعايت توصيه   است متر   ۶ هاي فلزي سازه انبارها بصورت عمومي       قاب

  . متر تعيين گرديده است۵/۴تهويه  ارتفاع مفيد محصول در انبار حدود  و براي برقراري گردش كامل هوا
 هـر    انبارهـا بـه ازاء   و ملحـوظ داشـتن وزن مخـصوص آن ظرفيـت          ) گندم( متر ارتفاع جهت انبار كردن محصول        ۵/۴با احتساب   

  ).بارگيري بصورت فله(  گيلوگرم خواهد بود ۲۷۰۰ تا ۲۵۰۰مترمربع فضاي مفيد انبار 
 
*: Wheat and Barely Drying, William f.Wilcke and Kenneth j.Hellevang, University of Minnesota,2004  
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شرحي كه در بخش تاسيسات مكانيكي ذكر خواهد شد انبارها مجهز  به جهت نگهداري مناسب محصوالت در انبار به       آنجاييكه از

بنابراين يك بعـد فـضاي      .  متر تجاوز نمايد   ۳۰به سيستم هوادهي خواهند بود، طول كانال هوادهي در انبارها به صورت افقي نبايد از                

  .  متر باشد۳۰تواند حدود  انبار حداكثر مي

ها بايد قابل دسترس       متر، باتوجه به اينكه كليه كيسه      ۳۰ي در انبارهاي با عرض      ا  قرارگيري و آرايش محصوالت به صورت كيسه      

  .بوده و امكان كنترل آنها در طول دوره نگهداري ميسر باشد به صورت زير خواهد بود

  

 متـر جهـت امكـان بـارگيري و تخليـه         ۵/۲هـا و فـضايي بعـرض حـدود             سانتيمتر فضاي گردش بين ديوار و كيسه       ۶۰با رعايت   

 متر برابـر خواهـد      ۵/۴آالت مربوطه در انبارها ظرفيت مفيد انبار با ارتفاع بارگيري حداكثر              محصوالت با استفاده از تجهيزات و ماشين      

  :با بود
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  :محاسبه عرض سالن

۸/۲۸)=۶/۰+۶/۰(‐۳۰=A  

  :حجم محصول در هر زون برابر است با

  ۸/۲۸×۲×۵/۴=۲/۲۵۹مترمكعب  

  :زون برابر است با م وزن هرتوجه به وزن مخصوص گند و با

  ۲/۲۵۹×۶۰۰كيلوگرم برمترمكعب=۱۵۵۵۲۰كيلوگرم

  :ها در بارگيري فوق و با احتساب فضاي خالي بين كيسه

  ۱۵۵۵۲۰×۹۵/۰ ≈ ۱۴۷۷۴۴كيلوگرم

  : مساحت زون فوق برابر است باآنجاييكهاز 

  ۵/۴×۳۰متر=۱۳۵ مترمربع

  :ظرفيت بارگيري انبار با مشخصات باال برابر است با

  ۱۴۷۷۴۴كيلوگرم÷۱۳۵مترمربع=۴/۱۰۹۴  ≈ ۱۰۹۰كيلوگرم برمترمربع

 كيلوگرم بر مترمربـع   ۱۰۹۰بنابراين ظرفيت نگهداري محصوالت كيسه شده با رعايت كليه فضاهاي تردد ومالحظات هوادهي معادل               

  .فضاي انبار خواهد بود

تـوان   مي) تراك و مشابه ليفت(فاده از وسايل حمل و نقل اي با كمك نيروي انساني و بدون است         بديهي است در صورت بارگيري كيسه     

  .به ظرفيت بيشتري طبق محاسبات زير دست يافت

  
  ۵۰/۴‐۵۰/۱=۰۰/۳    عرض فضاي بارگيري 

  ۰۰/۳×۸۰/۲۸×۵۰/۴=۸/۳۸۸مترمكعب     حجم محصول در يك زون 

  ۸/۳۸۸مترمكعب×۶۰۰=۲۳۳۲۸۰كيلوگرم     وزن محصول در يك زون 
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  ۲۳۳۲۸۰×۹۵/۰=۲۲۱۶۱۶كيلوگرم     ها ين كيسهبااحتساب فضاي خالي ب

  :مساحت زون بارگيري

  ۵۰/۴×۰۰/۳۰=۱۳۵مترمربع      

  ۲۲۱۶۱۶كيلوگرم÷۱۳۵مترمربع =۶/۱۶۴۱    

  ≈ ۱۶۴۰كيلوگرم برمترمربع     
خل فـضاي  آالت در دا آالت با حذف فضاي تردد ماشين  اي با كمك نيروي انساني و بدون استفاده از ماشين           بنابراين در بارگيري كيسه   

  .كيلوگرم بر مترمربع دست يافت۱۶۴۰توان در ساختمان انبار با مشخصات ذكر شده قبلي به ظرفيت  انبارها مي

توان دريچه كانالهاي فرعي هوادهي را يك در ميان بسته و              ظرفيت مناسب مي   تاميندر صورت بارگيري به صورت كيسه در راستاي         

در اين صورت ظرفيت با استفاده از ماشين جهت تخليـه و بـارگيري برابـر                .  متر رساند  ۹ به   در واقع فاصله كانالهاي فرعي هوادهي را      

  :خواهد بود با

  
  

  ۵/۶×۸۰/۲۸×۵/۴=۴/۸۴۲مترمكعب     اي در يك زون حجم بار كيسه

  ۴/۸۴۲×۶۰۰=۵۰۵۴۴۰كيلوگرم      وزن در يك زون بارگيري

  ۵۰۵۴۴۰×۹۵/۰=۴۸۰۱۶۸كيلوگرم     ها با احتساب فضاي بين كيسه

  ۹×۳۰ =۲۷۰مترمربع     مساحت كل كف هر زون بارگيري



 

 5  اختمانس معماري و –فصل اول 

  ۴۸۰۱۶۸÷۲۷۰=۴/۱۷۷۸كيلوگرم برمترمربع     اي در شرايط استفاده از ماشين ظرفيت بارگيري كيسه

  ≈ ۱۷۸۰كيلوگرم برمترمربع     

   :و در شرايط استفاده از نيروي انساني ظرفيت بترتيب زير خواهد بود

  

  

  ۵/۷*۸۰/۲۸*۵/۴=۹۷۲ ≈ ۹۷۰مكعب متر    اي در يك زون حجم بار كيسه

  ۹۷۰*۶۰۰=۵۸۳۲۰۰كيلوگرم     وزن در يك زون بارگيري

 ۵۸۳۲۰۰*۹۵/۰=۵۵۴۰۴۰كيلوگرم     ها با احتساب فضاي بين كيسه

  ۹*۳۰=۲۷۰مترمربع     مساحت كل كف يك زون بارگيري

  ۵۵۴۰۴۰÷۲۷۰=۲۶/۲۰۳۴ ≈ ۲۰۵۲گيلوگرم برمترمربع     

تواند با دو روش انبار با راهروي ميـاني   ظر وسعت و تنوع محصوالت دريافتي طراحي انبارها ميبا لحاظ نمودن نيازهاي هر منطقه از ن      

  .و انبار با راهروي كناري در طول انجام پذيرد

  
به مساحت اضافه خواهد شد و در گزينـه  % ۵/۱۳ها در ساختمان انبار با راهروي كناري حدود   متناسب با انتخاب هر كدام از اين گزينه       
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  .شود هاي محاسبه شده قبلي اضافه مي به مساحت مورد نياز انبار با ظرفيت% ۱۰اهروي مياني حدود با ر

، بديهي است فضاهاي جنبـي انبـار   استالزم به ذكر است كه موارد اشاره شده فضاي خاص انبار و راهروي دسترسي مستقيم به آنها             

  .شود هاي مورد نظر به فضاي انبار اضافه مي ت و قابليتكه ضميمه ساختمان اصلي انبار خواهند بود باتوجه به ظرفي

  

  چرخه حركت كاال در انبار -1-3

   تا ورود به انباركاالمسير حركت  ‐ ۱‐۳‐ ۱

افتد به    هايي كه اتفاق مي     شود و سير فعاليت      و پس از نگهداري از آن خارج مي        شود اال وارد انبار مي   در مجموعه انبار مراحلي كه ك     

بـرداري و     هرگاه محصوالت منتخب در بدو ورود قبل از نگهباني و ورودي اصلي كنترل شود، پس از كنترل و نمونـه                   . استشرح ذيل   

حـاملين محـصول بـه      . ريافت و پس از آن به قسمت توزين حمل خواهدشـد          بررسي در صورت دارا بودن شرايط الزم مجوز ورود را د          

بخش دريافت كاال مراجعه كرده و كاالي خود را تحويل داده و پس از مراجعه بـه باسـكول و تـوزين مجـدد وسـيله نقليـه خـالي از                               

  شوند  مراجعه و از مجموعه خارج ميمحصول و با مستندات مربوط به وزن كاالي تحويلي جهت تشريفات اداري و مالي به امور اداري 

  

  

  

  

  

    

  
   ورود كاال به يك انبار  ۱ ‐۱نمودار

  

اين عمليات شامل بوجاري و     . پس از تحويل كاال به قسمت دريافت، عمليات الزم و مقدماتي جهت انبار نمودن كاال انجام خواهد شد                 

هـاي   صوصيات اقليمي و شرايط آب و هوايي منطقـه  بـا توصـيه   در صورت نياز به تناسب خ. استهاي انبار    تفكيك و انتقال به سلول    

درصورت نياز نسبت به هوادهي كاالها در داخل انبار اقدام خواهد شد تا در مدت زمـان نگهـداري كـاال                      ارايه شده درضوابط هوادهي،   

  .شودقبل از انتقال به انبارهاي اصلي و يا بازار كيفيت كاالها در حد مطلوب استاندارد حفظ 

  مسير حركت كاال جهت خروج از انبار ‐ ۲‐۳‐ ۱

پس از نگهداري بر حسب نياز و ضرورت جهت صدور مراحـل زيـر را طـي    ) محصوالت منتخب حبوب و غالت (كاالي مورد نظر    

  .كند مي
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  مسير حركت كاال جهت صدور  ۲‐۱ نمودار

  

مراحل ورود وسايل نقليه جهت تحويـل و بـارگيري محـصول و             ) فصل ششم (بيني شده در دستورالعمل بهره برداري         موارد پيش كليه  

  .شودارايه آن به مراكز مورد نظر مي بايد رعايت 

  فضاها و روابط بين آنها -1-4

 شرايط به منظور برقراري يك چرخـه ورود تـا           تاميندار وظايف الزم جهت سرويس دهي و          ر عهده فضاهايي كه در يك مجموعه انبا     

  : به شرح ذيل استهستندخروج كاالي مورد نظر از انبار 

 ورودي و نگهباني -

 برداري كنترل و نمونه -

 توزين -

 ساختمان اصلي انبار -

 واحد دريافت كاال •

 سكوي تخليه •

 تجهيزات تخليه •

 :املسالن ورودي محصول ش •

 تفكيك •

 سالن عمليات  تخصصي توليد •

 ضدعفوني •

 بندي بسته •

 راهروهاي ارتباطي •

 سلولهاي انبار •

 )صدور(واحد تحويل كاال  •

 سكوي بارگيري •
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 تجهيزات بارگيري •

 اداري كنترل دريافت و صدور كاال •

 واحد كنترل ورود و خروج كاالي انباري •

 اتاق استراحت كاركنان •

 فضاهاي پشتيباني •

 واحد تاسيسات •

 تورخانه و تاسيسات الكتريكي و مكانيكيمو •

 :واحد تجهيزات شامل •

 تجهيزات پرتابل تخليه و بارگيري •

 كن در صورت ضرورت خشك •

 انبار قطعات و كارگاه تعميرات •

 تراك ـ شارژ باطري محل پارك ليفت •

 مجموعه اداري -

 آزمايشگاه -

 :هاي جنبي شامل ساير ساختمان -

 مسكوني مديريت •

 .شودبردار در زمان طراحي بايد در مجموعه طراحي  ه برحسب نياز بهرهك... مسكوني سرايداري و •

 :هاي ارتباطي داخل سايت شامل شبكه -

 هاي دسترسي شبكه راه •

هاي حفاظتي و نگهداري محوطه و فضاهاي پارك وسايل نقليه سبك و سنگين و همچنين فضاهاي ترافيكي در  شبكه •
 .مان طراحي به تناسب ظرفيت و ترافيك انبار در نظر گرفته شود در زبايدمجاورت بخش بارگيري و تخليه انبار 

 : انرژي شامل تامينواحدهاي  -

 در صورت نياز به انرژي الكتريكي بيش از ظرفيت ترانسفورماتور مجاز هواييپست برق  •

 .هاي موجود اختمانبه تناسب ظرفيت مورد نياز در انبار و ساير سدر مجموعه انبار پست پاساژ  •

، وظـايف در بخش تشريح فضاها بـه عملكـرد،         . استبه اينكه هدف، تدوين ضوابط ومعيارهاي طراحي انبارهاي چند منظوره           با توجه   

هاي جنبي رفاهي، خدماتي و تاسيسات        شود و ساختمان    ويژگي فضاهاي ساختمان اصلي انبار و در نهايت ضوابط مورد نياز پرداخته مي            

  .ط و استانداردهاي رايج در كشور طراحي خواهند شدبه تناسب در زمان طراحي برمبناي ضواب
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   روابط فضاها و واحدهاي احداثي در يك مجموعه انبار  ۳‐۱ نمودار

  

  تشريح فضاها -1-5

  ورودي و خروجي اصلي و نگهباني محوطه ‐ ۱‐۵‐ ۱

 كه جهت كنترل    استدر هر مجموعه انبار احداث يك واحد ورودي و خروجي اصلي نگهباني به انضمام ساختمان نگهباني الزامي                  

ورود و خروج وسايل نقليه در نظر گرفته شده است، مسير ورودي و خروجي از يكديگر جدا بوده تا تداخلي در زمان دريافت محـصول                         

بـه جهـت   . راجعين بوجود نيايد و ورود محصوالت و صدور آن از محوطه به بيرون بدون اشكال امكـان پـذير باشـد      با توجه به تعدد م    

  .كنترل كامل در محل نگهباني ضروري است كه ساختمان نگهباني در وسط دو باند خروج و ورود استقرار يابد

    

  ورود                     خروج                            

  

  

 
 
 
 
 

 نگهباني



 

 فني چند منظوره  و مباني طراحي انبارهايضوابط 10

هاي ديد نگهباني نسبت به اطراف مناسب بوده تا بيـشترين اشـراف را بـه                  ها، جهت و زوايه      پنجره بايددر طرح ساختمان نگهباني     

به جهت حضور دائم نگهبان در داخل ساختمان ضروري است كه يك واحد سـرويس بهداشـتي نيـز در آن            . ورود و خروج داشته باشد    

بيني فضاي خواب و استراحت ضرورت ندارد و درصورت نياز به كاركرد مجموعـه بـيش از                   ني پيش در ساختمان نگهبا  . شودبيني    پيش

  .يك شيفت كاري، نگهبانان بايد تعويض شوند

 با توجه به فاصله جاده اصلي دسترسي از محل ورودي و با توجه به استانداردهاي چرخش و                  بايدعرض درهاي ورودي و خروجي      

بـراي  .  متر كمتر باشد   ۵ در عين حال عرض در نبايد از         شود زمان طراحي نسبت به موقعيت زمين تعيين         ورود وسايل نقليه سنگين در    

  .شودبيني   سانتيمتر پيش۹۰رو به عرض حداقل  ورود و خروج مراجعين در مجاورت ساختمان نگهباني بايد يك در آدم

   فرعيي و خروجيورود ‐ ۲‐۵‐ ۱

در مجموعه محوطه انبارهاي چند منظوره با توجه به موقعيت زمين انتخاب شده براي برقراري  ارتباط مـستقل واحـدهاي جنبـي          

بردار و بنا بـه مقتـضيات    مجموعه مانند واحدهاي مسكوني مديريت، سرايداري و ساير خدمات پشتيباني با بيرون مجموعه با نظر بهره         

الزم به ذكر است در صـورتيكه  . بيني نمود  متر پيش۴رودي فرعي ، مستقل از ورودي اصلي با حداقل عرض   توان يك در و     محلي مي 

 فرعي مجزا ندهد همان ورودي ي و خروجيهاي اصلي دسترسي به اطراف اين اجازه را جهت احداث ورود     هاي محوطه و جاده     ويژگي

  .كند و خروجي اصلي مجموعه كفايت مي

  واحد توزين ‐ ۳‐۵‐ ۱

در هر مجموعه انبار با توجه به ضرورت توزين دقيق و كنترل وسايل نقليه حامل محصوالت بـه داخـل انبـار و همچنـين صـدور                     

  .استمحصوالت، احداث يك واحد مجموعه توزين شامل اتاقك باسكول و صفحه و تجهيزات توزين ضروري 

بار كشش الكترونيك بـوده    تني و به صورت يك ۶۰ بايدشوند    اي كه به مجموعه وارد مي       ه وسايل نقليه  ظرفيت باسكول با توجه ب    

استاندارد و مشخصات فيزيكي ورود و خروج با  طي حداقل مسافت مستقيم قبـل و بعـد از صـفحه                     . تا از دقت مناسبي برخوردار باشد     

  .بيني و اجرا شود ه شده از طرف كارخانه سازنده باسكول در طرح پيش طبق مشخصات ارائبايدتوزين و ابعاد دقيق اتاق باسكول 

  مجموعه اداري و آزمايشگاه ‐ ۴‐۵‐ ۱

اني براي انبارهاي فني چند منظوره يك مجموعه اداري متناسب با چارت سـازم            ... به جهت انجام خدمات اداري مالي و تداركات و        

 يـك واحـد     بايـد  كـه در آن      شود بيني شده آن طراحي مي      در هرمنطقه و براساس نيازهاي پيش     ) بردار  بهره(ارائه شده از طرف كارفرما    

بيني و به تناسب وسعت عملكرد انبارها در        د واجد شرايط بودن محصول تحويلي براي ورود به انبار پيش          ييآزمايشگاه جهت كنترل و تا    

  .شودطرح در نظر گرفته 

  محوطه بارگيري و تخليه ‐ ۵‐۵‐ ۱

آالت حامل محصول در زمان برداشت، بايد داراي تناسبات درست باشد             محوطه بارگيري و تخليه با توجه به ترافيك باالي ماشين         

  . شوند بدون احتمال خطر تصادف باشد رفتن نزديك ميتا تردد وسايل نقليه در زماني كه به محدوده بارگيري جهت پهلو گ
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، عرض فـضاي تخليـه و بـارگيري انتخـاب           زير طبق كروكي و جدول      بايدباتوجه به طول و تعداد وسايل نقليه حامل محصوالت          

ـ (  متـر باشـد   ۲۵/۴بيني شده به ازاء هر توقفگاه حدود        عرض محدوده بارگيري و تخليه باتوجه به ظرفيت پيش        . شود راي بزرگتـرين  ب

توانـد     متر با توجه به طول وسـايل نقليـه مـي           ۵/۲۸ الي   ۲۴و طول فضاي تخليه و بارگيري در سايت بين          ) اندازه وسايل نقليه موجود   

اي برخوردار است ضروري   وسايل نقليه تحويل دهنده و يا تحويل گيرنده محصول از تنوع نسبتاً قابل مالحظه       آنجاييكهاز  . تغيير نمايد 

كه در طراحي با توجه به نحوه بارگيري و تخليه و همچنين نوع وسايل حمل و نقل محصوالت نـسبت بـه تعيـين دقيـق ابعـاد                            است  

  .شودفضاي بارگيري و تخليه در سايت اقدام 

  

  
  فضاي مورد نياز براي ورود و خروج خودروي حامل محصول

  )متر(c  دشگر آزاد فضاي  )متر  (bعرض  )متر (a طول

  

۷۰/۱۰  

  

۰۰/۳  

۶۵/۳  

۲۵/۴  

۰۰/۱۴  

۱۰/۱۳  

۹۰/۱۱  

  

۲۰/۱۲  

۰۰/۳  

۶۵/۳  

۲۵/۴  

۶۵/۱۴  

۵۰/۱۳  

۸۰/۱۲  

  

۷۵/۱۳  

۰۰/۳  

۶۵/۳  

۲۵/۴  

۳۵/۱۷  

۰۰/۱۵  

۶۵/۱۴  

  هاي پشتيباني ساختمان ‐ ۶‐۵‐ ۱

وعـه و برابـر بـا اسـتانداردهاي اختـصاصي تاسيـسات        در محدوده محوطه انبارهاي چند منظوره براساس نيازهاي موجود هر مجم          

بردار در هر سايت وجـود        متناسب با نياز بهره   . شود طراحي و جانمايي     بايد الزم    الكتريكي و مكانيكي، فضاهاي پست برق و موتورخانه       

  .انبار عمومي براي نگهداري ملزومات با وسعت الزم ضروري است
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  هاي رفاهي و خدماتي ساختمان ‐ ۷‐۵‐ ۱

هاي مسكوني براي مديريت و يا سرپرست مقـيم           هاي رفاهي شامل ساختمان     در محوطه مجموعه انبارهاي چند منظوره ساختمان      

  .نيست ضروري اين واحدها) شهر يا روستا(در صورت نزديكي مجموعه به محل زندگي عمومي . شودبيني  و اقامت سريدار پيش

  هاي اصلي و فرعي  ارتباطي خيابان شبكه ‐ ۸‐۵‐ ۱

 دسترسـي وسـايل نقليـه بـه      هـاي اصـلي و فرعـي بـراي           راه   است شبكه  در محوطه محل استقرار انبارهاي چند منظوره ضروري       

بيني شـده      متر با توجه به نوع عملكرد پيش       ۶هاي فرعي با حداكثر عرض        شبكه. شودي طراحي   هاي موجود و ساختمان اصل      ساختمان

هاي اصلي دسترسي كـه عمـدتاً    در طرح بايد در نظر گرفته شود تا امكان عبور دو اتومبيل سواري از كنار يكديگر مقدور باشد و شبكه   

راي عرض متناسب با عبور دو وسيله نقليه سنگين از كنـار يكـديگر              اختصاص به تردد وسايل نقليه سنگين حمل محصول دارد بايد دا          

جدا بودن مسيرهاي رفت و برگشت در مسيرهاي اصـلي تـردد            . است متر   ۵/۷عرض پيشنهادي براي مسيرهاي اصلي ارتباطي       . باشد

هاي اصلي    كليه شبكه . پرهيز شود  درسايت حائز اهميت بوده و رعايت آن ضرورت دارد تا در زمان ترافيك باال از بروز حوادث احتمالي                 

 سـازمان مـديريت و   ۲۶۸  و۵۵هاي شماره  نشريه بايد داراي روكش  مناسب مانند آسفالت و يا بتن طبق مشخصات فني درج شده در  

  .ريزي كشور باشد برنامه

   ارتباطي حفاظتي و امنيتي شبكه ‐ ۹‐۵‐ ۱

ها   امنيت و تعميرات در حاشيه ساختمانتاميننشاني و يا  در مجموعه محوطه انبارهاي چندمنظوره مسيرهايي جهت حفاظت، آتش

  :استمسيرهاي فوق به شرح ذيل . بيني شود و ديوار محوطه در طرح بايد پيش

هـاي    تعميـرات و تـردد ماشـين      مسير حفاظتي پيرامون ساختمان اصلي انبار چندمنظوره و انبـار عمـومي جهـت امكـان                  -
 . متر ضروري است5نشاني با حداقل عرض  آتش

تواند در طرح     متر مي  5مسير حفاظتي امنيتي و تعميراتي پيرامون ديوار محوطه بنا به مقتضيات سايت و با عرض حداقل                  -
 .بيني شود پيش

ايي مخلوط ريـزي كوبيـده شـده باشـد و           تواند با رويه نه     سطح تمام شده رويه مسيرهاي حفاظتي امنيتي و تعميراتي مي          -
 .ستيضرورتي به اجراي آسفالت و يا بتن ن

  پاركينگ وسايل نقليه سبك و سنگين ‐۱۰‐۵‐ ۱

  :شوند مراجعين به مجموعه انبارهاي چند منظوره به چند دسته تقسيم مي

 بك جهت انجام و دريافت خدمات اداريمراجعين با اتومبيل س -

 مراجعه كارمندان شاغل در مجموعه با اتومبيل سبك به مجموعه انبار -

 خروج محصول وسايل نقليه سنگين حامل محصول براي  تحويل و يا -
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ر و بررسي توجه به ظرفيت انبا  در خارج از محوطه در مجاورت نگهباني و ورودي اصلي با1پاركينگ روباز براي مراجعين رديف 
  . طبق استانداردهاي مربوطه طراحي شودبايدتعداد مراجعين 

توجه به تعداد كاركنان شاغل در مجموعه انبار و ضمن هماهنگي با   با2پاركينگ سرپوشيده براي كاركنان مجموعه رديف 
  .بيني شود  پيشبايدبردار در طرح  بهره

ز ورودي اصلي و توزين از مسير در اصلي به صورت ممتد خواهد بود عمالً     يكه ورود و خروج وسايل نقليه حامل محصول ا        ياز آنجا 
احداث پاركينگ اختصاصي جهت اين دسته از وسايل نقليه ضرورت ندارد ولي به دليل چندمنظوره بودن انبارهاي مورد نظر بـسته بـه                 

توانـد    ه سنگين بارعايت استانداردهاي مربوطه مـي       احداث چهار الي پنج واحد پاركينگ روباز وسايل نقلي         ،موقعيت انبار در منطقه طرح    
  .مفيد باشد

  تشريح فضاها و عملكردهاي آنها در ساختمان اصلي انبارهاي چندمنظوره -1-6

  :استل انبارهاي چند منظوره شامل فضاهايي به شرح ذي

   سكوي بارگيري و تخليه‐۱

   قسمت اداري كنترل بارگيري و تخليه‐۲

  بندي محصول  سالن عمليات مقدماتي و بسته‐۳

   فضاي پشتيباني و رفاهي پرسنل‐۴

   راهرو ارتباطي‐۵

   سلولهاي نگهداري‐۶

   واحد تاسيسات‐۷

  تراك  فضاي شارژ باطري و پارك ليفت‐۸

  يزات قابل حمل مربوط به بارگيري و تخليه انبار وسايل و محل دپوي تجه‐۹

  انبار قطعات و كارگاه كوچك تعميرات۱۰

  

  
  عملكردهاي داخلي ساختمان انبار و  ارتباط فضاها 4-1 نمودار
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  هاي بارگيري و تخليه روش -1-7

هـاي مختلـف بـارگيري و      و براساس آن به بررسي روشاستبناي محصول گندم    د الگوي طراحي انبار برم    شهمانگونه كه اشاره    

  .شود تخليه محصول گندم پرداخته و مباني و ضوابط الزم جهت طرح و اجرا ارائه مي

بايـد از   العاده زياد است      ها فوق   در انبارهاي بزرگ كه اينگونه فعاليت     . هاي دريافت و ارسال مواد از امور عادي هر انبار است            فعاليت

ابتدا در طراحي به صورت ويژه  مورد توجه قرار گيرد و تدابيري اتخاذ شود تا كار تخليه و بارگيري با سرعت الزم و كـارآيي مناسـب                            

هايي كه به واسطه  تاخير تحويل  صورت ممكن است صف طوالني كاميونهاي در انتظار تخليه، عالوه بر هزينه            انجام شود، در غير اين    

سـازي آن بوجـود آورنـد كـه باعـث             هاي ذخيره   هايي بين محل دريافت مواد و محل         كاالاز انبار دارند مشكالت و آشفتگي      و يا ارسال  

  .تر شدن زمان تخليه و انتقال كاال و محصوالت به انبار و افزايش ميزان ضايعات شود طوالني

  :تواند به دو صورت زير باشد بطور كلي ورود و خروج محصوالت به انبار مي

  به صورت فله -

 به صورت كيسه شده -

را ) فله يـا كيـسه  (دهي صحيح براي هر دو حالت ورود و خروج محصول  ضروري است كه بخش تخليه و بارگيري قابليت خدمات 

  . داشته باشد

زه تخليـه و  هاي مكاني به منظورتقليل ضايعات و جلوگيري از اتالف وقت و كوتاه نمودن زمان تخليه و بارگيري، استفاده از سيستم   

هاي مورد نياز بـراي بـارگيري و تخليـه            ها با توجه به ظرفيت      اين سيستم . استگيري از نيروي انساني ضروري        بارگيري در كنار بهره   

 محاسبه و متناسب با آنها سكوهاي بارگيري و تخليه در طرح انبارهـا لحـاظ          بايدانبار در هر منطقه براساس ترافيك ورود و خروج آن           

  .شود

  تحويل محصول فله به انبار -1-8

در اين شيوه وسايل حامل محصول به قيف تخليه در كنار سكو نزديك شـده و بـا                  .  مكانيزه باشد  بايدنحوه تخليه محصوالت فله     

هـاي   حصول از داخل آن  بوسيله باالبر به نـوار نقالـه  م. شود هاي زير اطاق حمل بار محصول در داخل قيف تخليه مي            استفاده از جك  

 كه عمـود    ييها  و سپس در داخل نوار نقاله     شود    افقي كه در سرتاسر طول راهرو اصلي انبار و در زير سقف نصب شده است منتقل مي                

توان از   روليكي نباشند مي  در صورتيكه وسايل نقليه حامل محصول مجهز به جك هيد         . شود   منتقل شده و در انبار تخليه مي       استبرآن  

 بـا توجـه بـه       بايـد ظرفيت قيف  ورودي،باالبرها و نوارهاي نقالـه انتقـال دهنـده             . صفحات باال رونده با جك هيدروليك استفاده شود       

ترافيك ورود محصوالت محاسبه و طراحي شود، بعبارت ديگر ابعاد قيف ورودي متناسـب بـا ميـزان دريافـت محـصول در سـاعت و                         

  .نيز انتخاب و نصب شوند) باالبر و نوارهاي نقاله(ا آن ساير تجهيزات متناسب ب

. شود ورود وسايل نقليه حامل بارهاي فله به داخل انبار بدليل انتقال آلودگي و باال بردن ضايعات محصول به هيچ وجه توصيه نمي

 كـه در    شـود بينـي      پـيش   اي در طـرح     گونـه  به   بايدموقعيت قيف هاي تخليه و يا تحويل محصول نسبت به محل ذخيره محصوالت              

  .شودبه سلولهاي نگهداري منتقل  محصول بوسيله تجهيزات انتقال دهنده  ترين فاصله  كوتاه
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  بندي و يا كيسه به انبار تحويل محصول به صورت بسته -1-9

بندي شده ضرورتاً نياز به احداث سكو براي هر  ت محصوالت كشاورزي و تحويل آن به انبار به صورت كيسه و يا بسته  براي درياف 

  .استانبار 

هـا بـه    تـراك   و اين امر به علت دسترسي بهتـر ليفـت  استمزيت اساسي سكوها سهولت در كار تخليه و بارگيري و تسريع در آن  

خـارج از مجموعـه     ) حمل محصول (ه و بارگيري بايد متناسب با سيستم حمل و نقل عمومي            سكوهاي تخلي . وسايل حمل و نقل است    

آهن امكان پذير  در مواردي كه دسترسي به راه    . اي و ريلي هستند ساخته شوند       انبار كه بطور عمده متشكل از وسايل حمل و نقل جاده          

البته با توجه به عملكرد انبارهاي      .. دي مورد استفاده واقع شود    باشد بايد مطالعات اقتصادي الزم صورت گيرد و در صورت صرفه اقتصا           

توانـد مـورد      مـي ) سيلوها(آهن فقط جهت صدور محصوالت به انبارهاي نگهداري دائمي            چند منظوره استفاده از حمل ونقل توسط راه       

  .نظر باشد

  اي سكوهاي تخليه و بارگيري وسايل حمل جاده -1-10

 و انتخاب صحيح اين دو عامل بـه مـوارد      استدر ارتباط با طراحي سكوها دو عامل مهم و اساسي يعني ارتفاع و شيب سكو مؤثر                 

  :زير بستگي دارد

 بيني شده حداكثر ميزان تخليه يا بارگيري پيش -

 ميزان فضاي موجود براي مانور وسايل حمل و نقل -

 ...)تريلر، كانتينر و( كنند  هايي كه از سكو استفاده مي نوع كاميون -

 نوع تجهيزات حمل و نقل و باالبرهاي انتخاب شده براي انبار -

. اسـت ريزي و تعيين طول سكو        تعيين ميزان تخليه و بارگيري روزانه در انبار و ميزان حداكثر آن از محاسبات ضروري براي طرح                  
  .هاست فضاي موردنياز به منظور اختصاص به محوطه مانور و دور زدن كاميونعامل مهم ديگر ميزان 

  
   درجه۸۰ و ۴۵ – ۹۰سه نوع سكوي تخليه و بارگيري زاويه 

دهند بـه   ايستند و كار تخليه و بارگيري را انجام مي شود سكوهايي كه كاميونها عمود بر آن مي     همانگونه كه در شكل مشاهده مي     
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  . متر كاهش خواهد يافت۲۳ درجه، اين مقدار به ۴۵در حالي كه با تقليل زاويه به .  متر نياز خواهند داشت۳۵اي با عرض  محوطه

شـود عـالوه بـر فـضاي موجـود، نـوع        هـاي آن انتخـاب مـي         درجه باتوجه به زمـين و محـدوديت        ۵۰ تا ۳۰معموالً زاويه سكوها بين     

همانگونه كه در شكل نشان داده شده با داشتن سكوهايي كـه     . استكو مؤثر   هايي كه از سكو استفاده ميكنند نيز در ساخت س           كاميون

هاي كانتينردار نمود زيرا       درجه دارند ميتوان اقدام به تخليه و بارگيري كاميونهاي تريلردار معمولي و همچنين بعضي كاميون               ۸۰زاويه  

اي براي سـكو، مقـدار فـضاي مـورد نيـاز بـراي مـانور                  زاويهبا انتخاب چنين    . تخليه و بارگيري آنها فقط از پشت كانتينر مقدور است         

نوع سكو نيز براي اسـتفاده    . ها باعث كم شدن محوطه مانور ميشود        در اين حالت ظرفيت زياد كاميون     . يابد  كاميونها باز هم كاهش مي    

عواملي اسـت كـه بايـد باتوجـه بـه نـوع             ارتفاع سكو نيز از     . شوددر تخليه يا براي بارگيري يا هر دو مورد بايد ابتدا مشخص و معلوم               

هاي بكار گرفته شده با يكـديگر اختالفـي نداشـته             در مواردي كه ارتفاع كاميون    . شودكنند تعيين     هايي كه از سكو استفاده مي       كاميون

هـاي تريلـردار در حـدود       اين ارتفاع براي كاميون   ( باشد، يا اختالف آنها ناچيز باشد، ارتفاع سكو مقدار ثابتي در نظر گرفته خواهد شد،                

اي استفاده نمود در صورت استفاده از سكوي شيبدار بايد دقت  توان از سكوي شيبدار يا پله     در غير اين صورت مي    ) است سانتيمتر   ۱۴۰

  .تجاوز نكند% ۵/۱۲شود كه شيب ايجاد شده از 

  
آالت كـشاورزي، وانـت،       ع و شامل تريلرهاي ماشـين     نمايند متنو   يكه وسايل نقليه حامل محصوالت كه به انبار مراجعه مي         از آنجاي 

 ۱۴۰ سانتيمتر تاحـداكثر     ۸۰ترين وسيله حامل محصول از         ارتفاع سكو با توجه به كوچك      استكاميونت و كاميونهاي كوچك و بزرگ       

  .سانتيمتر ميتواند متغيير باشد

گير در بدنه سكو طراحي و        نها ضروري است ضربه   براي جلوگيري از ضربات وارده به سكوها در هنگام نزديك شدن كاميونها به آ             

آالت به ديـواره سـكو جلـوگيري          تواند از صدمات ناشي از فشارهاي ناگهاني ماشين         گيرها مي   پذيري اين ضربه    انعطاف. بيني شود   پيش

 .شودتواند از نوع پالستيكي و يا بصورت فنري طراحي و اجرا  گيرها مي  اين ضربه. نمايد

  از صفحات رابط و پلهاي مكانيكي در سكوهااستفاده  -1-11

تراك و چرخهاي دسـتي بـه داخـل آنهـا، از              تراك، پالت   منظور اتصال سكو به كف كاميون يا واگن و ورود سريع و راحت ليفت             ه  ب

اين صـفحات از جـنس   . شوند د كه به دو صورت قابل حمل و نصب در انواع متنوعي ساخته مي      شو  صفحات يا پلهاي رابط استفاده مي     

نوع آلومينيومي به دليل سبكي و نوع الستيكي به دليل جذب نوسانات و فشارهاي     . شوند  چوب، فوالد، آلومينيوم و الستيك ساخته مي      

صفحات مذكور در داخل شياري كه به همين منظور تعبيه شده،           . استتر    وارده و جلوگيري از انتقال آن به ساختمان يا كاميون مناسب          

روش ديگر برقراري ارتباط بين سكوي ثابـت و داخـل كـاميون يـا واگـن، اسـتفاده از پـل                      . هستنددر دو جهت قابل انتقال و حركت        
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شـود،    خليه يـا بـارگيري مـي      اين روش بخصوص در مواردي كه تجهيزات حمل و نقل متنوع با ارتفاع كف متفاوت، ت               . مكانيكي است 

اين نـوع پلهـا از نظـر تكنيكـي بـه      . ها و كانتينرها را تخليه نمود  و با كاهش يا افزايش شيب آنها ميتوان انواع كاميون         استتر    مناسب

شوند كه بعضي از انواع آن بوسيله كـارگر و برخـي بوسـيله نيـروي بـرق كـار                      هاي مختلف مكانيكي و هيدروليكي ساخته مي        صورت

  .كنند مي

  تخليه و صدور محصوالت به خارج -1-12

اي در انبارهـاي چنـد    العـاده   كـه داراي اهميـت فـوق   اسـت عمل صدور محصوالت و تخليه بخش دوم عمليات بارگيري و تخليه    

هاي مشابه و نوارهاي  ها و حامل تراك  بوسيله تجهيزاتي مانند انواع ليفتبندي شده اي و يا بسته تخليه محصوالت كيسه. منظوره است

  .شود نقاله از طريق سكوهاي بارگيري و تخليه كه توضيح داده شده انجام مي

مسئله حائز اهميت اين است كه باتوجه به چند منظوره بودن انبارهـا باالجبـار               . تخليه محصوالت فله بايد به صورت مكانيزه باشد       

 شـود بيني    جهت تخليه مكانيزه انبارها بايد در مدخل ورودي سلول انبار يك دريچه زميني كنترل دار پيش               . هستند انبارها مسطح    كف

تا در زمان تخليه با بازكردن دريچه محصوالت فله از دريچه ذكر شده به نوار نقاله زيرزميني منتقل شده و در نهايت به سـمت قيـف                            

هاي ويژه  ز آنجا با باالبرها به داخل حامالن فله محصوالت منتقل شده و يا جهت تخليه سريع به داخل سيكلونتخليه انتقال يافته و ا    

  .حمل شود...) سيلوها و يا (ييهاي حامل محصوالت به طرف مقصد نها تخليه فله محصوالت منتقل شود و از آنجا بداخل كاميون

نبار همه محصوالت فله درون انبار مستقيماً بداخل حفـره دريچـه نخواهنـد رفـت     الزم به ذكر است كه با توجه به مسطح بودن كف ا  

  )شكل زير(

  
  

، با استفاده از نيروي انساني و وسايل دسـتي و  Stop logهاي  پس از مرحله اول تخليه، ضمن باز كردن در ورودي و برداشتن تخته

هاي زير به طرف دريچه تخليـه منتقـل شـده و در نهايـت بـه                   شكل ها، باقيمانده محصول طبق     ها و يا هليس     تجهيزاتي مانند مكنده  

  .روند سمت قيف تخليه مي
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هاي انبار و سـپس خـروج          نمودار مسير ورود و خروج محصول از قيف هاي ورودي، انتقال آنها به سلول              ۴ الي   ۱هاي شماره     در شكل 

ن محصول در سه گزينه به عنوان نمونه نشان داده شده اسـت  محصول از كف و انتقال محصول به باالبرهاي  منتقل كننده به حامال        

هاي مورد نياز در زمان طراحي برمبناي مالحظـات اشـاره             كه البته بنا به مقتضيات سايت، ظرفيت انبار، نوع محصوالت و تعداد سلول            

  .شود نهايي بايدشده 

  
  )1-1(شكل 

  

  
  ) 2-1(شكل 
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  )3-1(شكل  

  

  

  

  

  

  

  
  و خروج تخليه محصوالت فله در انبارها) بارگيري(ماتيك ورود مسير ش ) ۴‐۱(شكل

  

  .له حائز اهميت در تخليه محصوالت از داخل انبار اين است  محصولي كه زودتر وارد انبار شده مي بايد زودتر نيز خارج شودأمس
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  دفتر كنترل و بارگيري و تخليه -1-13

نمايد كه در مجاورت مبادي ورودي و خروجـي محـصوالت             در هر انبار ضرورت كنترل دقيق ورود و خروج محصوالت ايجاب مي           

 شـود بينـي   هاي الزم پيش به منظور كنترل ورود و خروج و ثبت آنها در دفاتر يك اتاق اداري با سرويس               ) سكوهاي بارگيري و تخليه   (

  .اي در طرح در نظر گرفته شود تا اشراف كامل به عمليات ورود و خروج كاال داشته باشد يد بگونهموقعيت استقرار اين اتاق با

  بندي محصول سالن عمليات مقدماتي و بسته -1-14

ايـن   .شـود بينـي   بنـدي محـصول پـيش    مقدماتي و بـسته در مجموعه انبارهاي چند منظوره بايد فضايي مخصوص انجام خدمات       

بنـا بـه تـشخيص      . اسـت بندي، ضدعفوني و تـوزين محـصوالت          بندي آنها، بسته    عمليات شامل پاكسازي، تفكيك محصوالت، درجه     

وق طبـق  هـاي انجـام و ارائـه خـدمات فـ       نسبت به طراحي سالن عمليات مقدماتي اشاره شده بـا قابليـت           بايدبردار در هر منطقه       بهره

  .استانداردهاي مربوط به آنها اقدام شود

  فضاهاي پشتيباني و رفاهي كاركنان -1-15

يروي  متناسب با تعداد نبايدهاي الزم    تعداد نيروي انساني فعال در انبار بستگي به وسعت عملكرد و ظرفيت انبار دارد، لذا سرويس               

  .بيني شود انساني فعال در انبار و طبق استانداردهاي موجود در طرح پيش

  :استفضاهاي پشتيباني و رفاهي پرسنل بشرح زير 

  اتاق مسئول انبار -

 اتاق استراحت كارگران -

 اتاق تعويض لباس -

 سرويس بهداشتي -

 دوش و رختكن -

 نمازخانه -

 هاي اوليه اتاق كمك -

  راهروهاي ارتباطي -1-16

  :شود راهروهاي ارتباطي در انبارها باتوجه به عملكرد به سه دسته كلي تقسيم مي

  راهروهاي خدمات كاركنان -

 هاي نگهداري محصوالت راهروهاي بين و مجاور سلول -

 هـاي تابلوهـاي بـرق و        اتـاق در سالن مقـدماتي و      ... هاي فني مجاور تجهيزات مربوط به بسته بندي سورتينگ و             راهرو -
 .تاسيسات
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  راهروهاي خدماتي كاركنان ‐۱‐۱۶‐ ۱

تواننـد   هـاي معمـولي در انبارهـاي فـوق مـي            فضاهاي پشتيباني و اداري درون انبار قرار دادند باتوجه به فعاليت           راهروهايي كه در  

 .استارتفاع آنها برابر ارتفاع استاندارد فضاهاي اداري . تر باشند م۲۰/۱حداكثر داراي عرض 

  هاي نگهداري محصوالت راهروهاي بين و يا مجاور سلول ‐۲‐۱۶‐ ۱

 بسته به موقعيت استقرار آنها و نحوه استالت در انبارها هاي نگهداري محصو مشخصات اين راهروها كه محل آنها در بين سلول

 متر براي راهروهاي يك طرفه و ۴عرض .  متر باشند۶ و حداكثر ۴دهي از يك طرف يا از دو طرف بايد داراي عرض حداقل            سرويس

  .استها از دو طرف  دهي به سلول  متر براي راهروهايي با امكان سرويس۶عرض 

بيني شود ارتفـاع سـقف بـر مبنـاي نقـل و انتقـال                 سقف كاذب براي راهروهاي بين سلولها در طرح پيش        در صورتيكه سقف و يا      

  . متر كمتر باشد۳، در عين حال ارتفاع اين راهروها نبايد از شود تعيين بايدبلندترين تجهيزات موجود در فضاهاي مجاورشان 

  راهروهاي فني ‐۳‐۱۶‐ ۱

خدمات رساني به فضاهاي انجام عمليات مقـدماتي در سـالن مقـدمات و               هاي فني شامل، راهروهايي كه جهت دسترسي و         راهرو

عـرض  . شـود   بينـي مـي       در طـرح پـيش      اسـت هاي موتورخانه تاسيسات هوادهي       فضاهاي تاسيساتي مانند اتاق تابلوهاي برق و اتاق       

هاي كارخانجات سازنده تجهيزات و آرايش اين تجهيزات در سـالن،              با توجه به توصيه    بايدند  رداراهروهايي كه در سالن مقدماتي قرار       

  .شوددر زمان طراحي تعيين 

شوند  هاي تابلوهاي برق در نظر گرفته مي هاي موتورخانه تاسيسات و يا اتاق راهروهايي كه براي دسترسي وخدمات رساني به اتاق

زات مربوط به اين فضاها بايد پس از انجام عمليات ساختماني صورت گيرد و لزوماً امكان استفاده از                  باتوجه به اينكه حمل ونقل تجهي     

  . متر باشند۳در آنها فراهم باشد بايد داراي عرض حداقل ... تراك و  وسايل حمل و نقل مانند ليفت

يفه نگهداري محصوالت را تا زمـان مـورد         اين بخش وظ  . استسلولهاي نگهداري محصوالت در واقع مهمترين بخش ساختمان انبار          

اي باشد كه در طول مدت نگهداري بتوانـد شـرايط الزم و مطلـوب را بـراي                    ساختار فيزيكي اين بخش بايد بگونه     . دار است   نياز عهده 

  . محصوالت درون خود فراهم آورد

 متر و فضاي خالي     ۵/۴ع بارگيري حداكثر     در مورد سطح و حجم و ظرفيت انبار توضيح داده شد ارتفا            ۲‐۱همانطور كه در قسمت     

توجه به محدوديت در طول كانال هوادهي حداكثر عرض هر سلول در صـورتيكه از يـك     متر باشد و با۵/۱تواند تا    روي محصول مي  

  . متر باشد۳۰تواند تا   ميشودجهت در مجاورت هواي آزاد واقع 

زماني دريافت محصوالت مختلف منتخب در انبـار و يـا لـزوم تفكيـك               بديهي است طول يا تعداد سلول در يك انبار براساس هم          

  .شود هاي مختلف دريافتي از يك محصول براساس مطالعات انجام شده در هر منطقه و به تناسب نياز طراحي و تعيين مي گونه

  :شودراحي رعايت  در طبايدهاي نگهداري محصول در سلولهاي انبار موارد زير   شرايط الزم در طول دورهتامينبراي 

  كف ييكاري رطوبتي كامل زير پوشش نها عايق -

 قابليت شستشو و ضدعفوني كف و ديوارها -
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 درجه و كمتر پرهيز نمـود و كليـه   90هاي داخلي بايد از ايجاد كنج با زاويه  به جهت سهولت شستشو و ضدعفوني جداره      -
 پالستر ماسـه و سـيمان شـده و بـا رويـه پرداختـي                بايدبار   بصورت پخ يا گرد اجرا شوند و سطح رويه داخل ان           بايدزوايا  
 . و فرج موجود در آن به حداقل برسدو و ضدعفوني وجود داشته باشد و خللاي نهايي شود تا امكان شستش ليسه

اي  كاري رطوبتي گردند بگونه  عايقبايد) 55نشريه شماره (كليه ديوارها طبق مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني  -
 .ن به باال جلوگيري شوديياز نفوذ رطوبت از طريق پاكه 

 به عايق حرارتي مناسب طبق محاسبات تاسيـسات مكـانيكي و بـا    بايدكليه ديوارهاي خارجي مجاور انبارهاي نگهداري    -
ور توجه به جهت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي هر منطقه مجهز شوند و عايق انتخابي بايد از نوعي باشد كه در اثر مر       

 .زمان حداقل افت كيفيت را دارا باشد مانند پانل پلي استايرين و يا پانل پلي يوريتان

 تحقـق   بنابر اين براي   شوداي باشد كه از ايجاد درزهاي ممتد در آنها پرهيز             هاي حرارتي بايد به گونه      نحوه اجراي عايق   -
 .كي روي هم قرار گيردييهاي حرارتي در دو اليه و به صورت موزا  ضروري است كه عايقاين امر

  
  كي پانل هاي عايق برروي ديواريي                نحوه آرايش موزا
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 دو   تواند به صورت ديوار دو جداره كه فضاي بـين           ديوارهاي خارجي ساختمان انبار در مجاورت سلولهاي نگهداري محصوالت مي         
وار و در سمت داخل پس از اجراي عايق حرارتي بـا پالسـتر پوشـش                جدار با عايق حرارتي پر شده است اجرا شوند و يا اينكه روي دي             

  .داده شود
 به آخرين چاپ و تجديـد نظـر نـشريه اسـتاندارد        بايدهاي حرارتي در ديوارهاي خارجي        براي تعيين مشخصات دقيق اجراي عايق     

هـاي مـواد غـذايي منتـشره      ردخانهن كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهـداري سـ  يي مربوط به آ   1899-16شماره  
  .مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مراجعه شود

 بـه   بايـد هاي ارتباطي در انبارها براي كنترل بهتـر شـرايط داخـل انبـار                 ديوار داخلي بين سلولهاي نگهداري و بين سلول و راهرو         
 فاصله با محاسبات مكانيكال در زمان طراحي برمبناي ويژگي صورت دو جداره و فقط با فاصله هوايي اجرا شوند ميزان و ضرورت اين

 برمبناي مشخصات و ضوابط اجرايي ديوارهاي دو جداره طبق مشخصات بايداجراي ديوار فوق . شود آب و هوايي هر منطقه تعيين مي
  .ريزي كشور باشد سازمان مديريت و برنامه) 55نشريه ( فني عمومي كارهاي ساختماني 

 متـر محاسـبه و   5/4 براي تحمل فشار جانبي گندم تا ارتفـاع      بايدتنوع آرايش محصوالت در داخل انبار، ديوارهاي انبار         باتوجه به   
  .طراحي گردند

 سقف انبارهاي نگهداري محصوالت •

وشـش  اي كه پ    گونه  به. تواند به دو صورت باشد      كاري حرارتي سقف سلولهاي نگهداري محصوالت انبارهاي چند منظوره مي           عايق  
 حرارتي به صـورت كـاذب و         نهايي سقف اصلي با عايق حرارتي مناسب و با مشخصات محاسبه شده بخش مكانيكال باشد و يا عايق                 

  .شودبيني  در زير پوشش كلي سقف نهايي ساختمان انبار در طرح پيش
. شـود داري انجام خواهد شد رعايت  كليه شرايط الزم براي تخليه محصوالت فله كه از باالي سلولهاي نگه         بايددر هر دو صورت     

  . باشد1899-16هاي نشريه استاندارد شماره نحوه اجراي سقف كاذب با عايق حرارتي ميبايد طبق توصيه
هاي مربوط به آنها كه ابعـاد و موقعيـت آنهـا برمبنـاي محاسـبات                  ها يا دريچه    هاي الزم براي نصب اگزوزفن      ها يا خروجي    دريچه

  .شودبيني   در سقف كاذب پيشبايد بود تاسيسات مكانيكي خواهد
  كف انبارهاي نگهداري •

  . داراي عايق رطوبتي باشد تا از رسيدن رطوبت به محصول داخل انبار جلوگيري به عمل آيدبايدكف انبار 

 بايدتراك  پوشش نهايي كف انبار با توجه به حجم محصول و وزن ناشي از آن و همچنين تردد وسايل نقليه داخل انبار مانند ليفت      

  . سانتيمتر باشد ۱۵از بتن و باضخامت 

  . صورت گيردبايدات اجرايي زير ييكاري زير بتن نهايي كف طبق جز نحوه زيرسازي و عايق

  



 

 فني چند منظوره  و مباني طراحي انبارهايضوابط 24

  
 سازمان مـديريت برنامـه ريـزي    ۵۵ طبق مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شمارهبايدات اشاره شده فوق    يياجراي جز 

  .كشور باشد

   از كف و يا جدارهوادهي •
  :روش هوادهي محصوالت در انبارهاي نگهداري به يكي از دو صورت كلي زير خواهد بود

هوادهي از جداره بيروني انبار در مجاورت كف و انتقال هوا توسط روپوش مشبك پرتابل جهـت توزيـع مناسـب هـوا در داخـل انبـار                            

 )۵‐۱ شكل(

يرزميني و درپوش شياردار براي خروج هوا و روپوش مشبك پرتابل جهـت توزيـع هـوا و              هوادهي مستقيم از كف با استفاده از كانال ز        

  )۶‐۱شكل (جلوگيري از ورود محصول به داخل كانال 
  

  

  
  ۵ ‐۱شكل 
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    ۶ ‐۱شكل 

  

  .استشكلهاي زير نشان دهنده نحوه ورود و توزيع هوا در حالت هوادهي از جداره ديوار در مجاورت كف 
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ي زير نشان دهنده نحوه عبور هوا از كانال كف به داخل روپوش مشبك پرتابل كانال جهت توزيع هـوا از زيـر محـصول بـه                           ها  شكل

  .استطرف باال 

  

  
هاي معرفي شده بايد از پالت به عنوان توزيع كننده هوا به شـكل زيـر اسـتفاده                    درصورت بارگيري محصوالت با گوني بجاي درپوش      

  .شود

  

  
  

هاي روپوش پرتابل برمبنـاي ميـزان هـواي مـورد نيـاز محاسـبه        ها و سوراخ     كانال و فواصل آن و شيارهاي درپوش كانال        ابعاد، تعداد 

  .شود و در هر صورت نبايد فاصله بين دو كانال هوادهي در كف از ارتفاع محصول بيشتر باشد مي

ن باشد و ضروري است كه رويه كانال كامالً صاف باشد تـا در              تواند با مصالح بنايي و يا با استفاده از بت           اجراي كانال زيرزميني مي   

  ).اي باشد رويه ديوارها و كف كانال بصورت ليسه(مقابل عبور جريان هوا كمترين مقاومت را داشته باشد 

ـ بيني شده طبق نظر طراحان مكانيك فضاي مورد نياز ايـن تجهيـزات                در صورت نياز به وارد كردن هوا با تجهيزات پيش           در  دباي

هـا از طريـق يـك كانـال           هاي توزيع زير سـالن       قبل از ورود به كانال     بايدبيني شود و تركيب نهايي هواي الزم          بخش تاسيسات پيش  

  .شوداصلي به طرف كانالهاي فرعي هدايت 

برتـر انتخـاب      گزينـه نهايتاً گزينه هوادهي با كانال پرتابل كف با توجه به چندمنظوره بودن انبارها و ارجحيت اقتصادي به عنـوان                    

  .تواند گزينه هوادهي با استفاده از كانال زميني و روپوش پرتابل استفاده شود برداري مي ه  و در شرايط خاص با نظر دستگاه بهرشود مي

تراك باشد و به صورت كشويي يا ريلي باز شود تا در صورت               هاي انبار بايد داراي عرض مناسب براي عبور ليفت          در ورودي سلول  

 در شـرايط    آنجاييكـه از  .  متر باشـد   ۲۰/۲هاي فوق بايد حداقل       عرض در . باز بودن و هنگام انجام فعاليت مانعي در مسير ايجاد ننمايد          

هـاي ورودي   گيرد، براي جلوگيري از فشار ناشي از بار فلـه بـه در       ن صورت مي  ييبارگيري به صورت فله، بارگيري از باال و تخليه از پا          
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  .شودبيني   طبق كروكي زير پيشStop log بايدا هاي انباره سلول

  

  
براي جلوگيري از احتمال برخورد وسايل نقليه داخل انبار در موقع ورود و خروج به كناره در انبارها مي بايد در سـمت خـارج انبـار          

  .نسبت به اجراي حفاظ طبق كروكي زير اقدام نمود
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  تخليه انبار -1-17

تـراك و يـا       تراك يا ليفت    محصوالت و موادي كه در داخل انبار به صورت بسته، كيسه و يا جعبه هستند جداگانه و يا بوسيله پالت                   

 ازطريق كف كـه داراي      بايداند براي تخليه      ها از انبار تخليه خواهند شد ولي محصوالت فله كه از باال بارگيري شده               ساير انتقال دهنده  

  . تهيه شونداستيدات الزم براي تحقق اين عمل تمه

 دريچـه قابـل     ۲۱ و   ۲۰به منظور تخليه سريع محصول از داخل انبار ضروري است كه طبق كروكي نـشان داده شـده درصـفحه                     

رد نظـر   تا زمان تخليه با بازكردن دريچه مـو شودبيني   جلوي ورودي پيشStop logكنترل از داخل راهرو يا خارج انبار در نزديكي 

  .محصول به شبكه افقي حمل محصول منتقل شده و در نهايت به قيف تخليه منتقل شود

  ...تراك و فضاي شارژ باطري و پارك ليفت -1-18

 بايـد  از نوع برقي باشند به تناسب ظرفيت هر انبار        بايد تراك و مشابه كه البته      براي استقرار وسايل حمل ونقل موتوري مانند ليفت       

شود اين فضا بايـد       بيني    تراكها پيش   هاي ليفت   فضاي مناسبي براي پارك اختصاص داد و در مجاورت آن فضاي مربوط به شارژ باتري              

ها تخليـه نمـوده و    قسمت باالي باترياي كه هوا را از        از ساير فضاهاي مجاور كامالً جدا و داراي تجهيزات مناسب تهويه باشد بگونه            

) كاشـي و سـراميك    (ها بايد از مصالح مقاوم با رويه لعاب دار ضداسـيد              كف و ديوار فضاي شارژ باتري     .به خارج ساختمان منتقل نمايد    

  .پوشش داده شود

  كارگاه و انبار قطعات -1-19

 سريع بر روي تجهيزات و وسايل موجود در انبار، نياز به يك كارگاه كوچـك و انبـار                   ييتوجه به نياز به تعميرات جز     در هر انبار با     

 مترمربـع  ۲۰توانـد حـدود    مساحت كل تعميرگاه و انبار مي. استقطعات براي نگهداري قطعات ضروري مصرفي تجهيزات داخل انبار   

 در محوطه و خارج از ساختمان انبار چندمنظوره نسبت به           بايدي مشابه بزرگتري داشته باشد      بردار نياز به فضا     باشد و در صورتيكه بهره    

  .شوداحداث آن اقدام 

  فضاي دپوي وسايل و تجهيزات پرتابل بارگيري و تخليه -1-20

بندي، همچنين چندمنظوره بودن انبار، در طول زمان تخليه و بارگيري به تجهيزات                از نظر نوع و بسته     توجه به تنوع محصوالت    با

 متناسب با ظرفيت انبار و تعداد تجهيزات نقل و انتقال دهنده محـصوالت و مـواد انبـار                   بايد، لذا   استمتنوعي كه قبالً اشاره شده نياز       

بيني شود تا اين تجهيزات در اين محل نگهداري و حفاظت         اتي بر روي محصول پيش     در كنار بخش انجام عمليات مقدم      ييشده، فضا 

  .شود

  تعيين شكل ساختمان انبار -1-21

ت اقليم  شود ضروري است ابتدا شكل ساختمان به جه         هاي بزرگ محسوب مي     براي تعيين شكل ساختمان انبار كه جزو ساختمان       

  .مورد بررسي قرار گيرد
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  )هاي جنبي ساختمان(شكل ساختمان در رابطه با اقليم  ‐۱‐۲۱‐ ۱

 ساختمان شكلي است ترين شكل ساختمان به جهت مسائل اقليمي بايد به اين نكته توجه نمود كه بهترين شكل                 در تعيين مناسب  

را در زمستان از دست بدهد و در تابستان نيز كمترين مقدار حرارت را از آفتاب و محـيط اطـرافش                     ) كالري(كه كمترين مقدار حرارت     

  .با اين ديدگاه، ساختماني با پالن مربع بهترين شكل شناخته شده است. كسب نمايد

  اقليم معتدل •
سازد اما درهرحال گسترش       معتدل در حدي است كه انعطاف پالن ساختمان را ممكن مي           با وجود آنكه ميزان دماي هواي مناطق      

در رابطه با شدت تابش آفتاب و تأثير آن برفرم ساختمان نيز در اين مناطق . رسد پالن در طول محور شرقي و غربي ضروري بنظر مي

غربي در ايـن     ختلف ساختمان، حتي ديوارهاي شرقي و     چون شدت تابش آفتاب برديوارهاي جهات م       آزادي عمل بيشتري وجود دارد،    

هاي آزاد و حتي صليبي شكل استفاده نمود، اما باز هم الزم              توان از فرم    مناطق كمتر از مناطق ديگر است در نتيجه در اين مناطق مي           

  .است فرم ساختمان حتماً در طول محور شرقي و غربي گسترش داشته باشد

  اقليم سرد •
تـر از اضـالع    هايي كه اضالع شمالي و جنوبي آنهـا طـوالني         هاي باز يا فرم      اقليم، فرم   د هوا در زمستان در اين     بدليل سرماي شدي  

ساختمان دو طبقه كه فرمي نزديـك بـه         . شرقي و غربي آنها هستند مناسب نبوده و بهتر است ساختمان فشرده و پالن آن مربع باشد                

  .استداخلي ساختمان در زمستان مكعب دارد بهترين نوع از نظر كنترل گرماي 

  خشك اقليم گرم و •
تواند در طول محور شرقي و غرب گسترش يابد اما شرايط تابستاني حكم            در رابطه با شرايط زمستاني اين اقاليم فرم ساختمان مي         

  . نمايد برفشردگي ساختمان نموده و داشتن فرمي مكعب شكل را ضروري مي

و هواي خنك   ) سايه ديوار، درخت، پيچك و مو     (ن مكعب و پرنمودن حفره ايجاد شده با سايه          در هر صورت با بريدن قسمتي از اي       

در اطراف ايـن    . توان اقليم نسبتاً مطلوبي در ساختمان ايجاد نمود         شده بوسيله تبخير آب سطح چمن، برگ درختان، حوض و فواره مي           

  .شود الن كلي ساختمان در اين مناطق بطرف داخل معطوف ميبدين ترتيب پ. تواند آزاد باشد باغچه داخلي، پالن ساختمان مي

  اقليم گرم و مرطوب •
نمايد سـاختمان كـشيده باشـد و بـه شـكل              در مناطق گرم و مرطوب، شدت زياد تابش آفتاب در سمت شرق و غرب، ايجاب مي               

ل سـاختمان و كـاهش رطوبـت هـواي     اين شكل از نظر ايجاد كوران در داخ. مكعب مستطيلي در امتداد محور شرقي غربي قرار گيرد  

  .تواند آزاد و باز باشد گونه مناطق ساختمان در سايه كامل قرار گيرد پالن آن مي كه در اين داخلي نيز بسيار مناسب است، در صورتي

  هاي بزرگ در رابطه با اقليم شكل ساختمان ‐۲‐۲۱‐ ۱

دهـي اهميـت     ها عواملي از قبيل روابط داخلي، فضاي كلي مورد نياز و همچنين مـسئله اقتـصاد در سـازمان                    گونه ساختمان   در اين 

ها چون پوششي بر عملكردهاي داخلي بيشتر تحت تأثير روابط داخلـي آن قـرار گرفتـه و                    بيشتري دارند در نتيجه شكل اين ساختمان      

ها باعث تقليل تـأثير عوامـل         عامل ديگري كه در اينگونه ساختمان     . دهد  بر شرايط اقليمي از خود نشان مي      العمل كمتري در برا     عكس

 بـه  ۱ :۶م نسبت حجم آن در برابر سـطحش از     ييچنانچه شكلي را چهار برابر بزرگ نما      .  بزرگي ساختمان است   شود اقليمي بر آنها مي   
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  .يابد بت به حجم مورد پوشش، تأثير عوامل اقليمي بر آن كاهش مي كاهش يافته و در نتيجه كاهش سطح خارجي نس۵/۱:۱

توان اصولي به شرح  بطور كلي در ساختمانهاي بزرگ شكل و جهت قرارگيري در مرحله دوم اهميت قرار دارند اما با اين وجود مي           

  :ها در نظر گرفت گونه ساختمان ذيل براي اين

 مناطق سرد •

هاي مكعب شكل يا ساختمانهاي بهم چسبيده پشت به پشت كه در جهت محور شمال جنوب                  هاي بسته و فشرده و ساختمان       فرم
  .تر هستند قرار داشته باشند ترجيح دارند در اين مناطق ساختمان مرتفع مناسب

 مناطق معتدل •

محـور شـرقي غربـي    هاي قرار گرفته در جهت  بدليل اعتدال هوا، آزادي بيشتري در انتخاب فرم وجود دارد، اما در هر صورت فرم        
  .تر هستند مناسب
 مناطق گرم و خشك •

هايي كه اضالع شمالي جنوبي آنها بزرگتـر از           هاي مكعب شكل يا فرم      فرم.  هستند هاي توپر و فشرده مناسب      شكلدر اين مناطق    
  هاي مرتفع نسبت به ساختمان كوتاه ترجيح دارند اضالع شرقي غربي هستند مفيدتر بوده و همچنين ساختمان

 اطق گرم و مرطوبمن •

  .هايي كه بطور آزاد در جهت محور شرقي غربي كشيده شده باشند مناسب هستند ساختمان

  انتخاب مصالح ساختماني متناسب با اقليم -1-22

 انتخاب مـصالح يـك سـاختمان بـه شـرايط اقليمـي محـيط آن                 .استترين ويژگي مصالح ساختماني، مقاومت حرارتي آنها          عمده

ساختمان بستگي داشته و در نتيجه خصلت ضروري مصالح ساختماني در مناطق اقليمي مختلف متفاوت است در مناطقي كه در طول                     

 در رابطـه    بايدلح  سال فقط يك فصل بحراني وجود داشته و شرايط آب و هوايي ساير فصول در منطقه آسايش قرار دارد، ويژگي مصا                    

اي انتخاب    مقاومت و ظرفيت حرارتي مصالح بايد بگونه      . اي دو فصل بحراني وجود دارد        اما وقتي در منطقه    شودبا فصل بحراني تعيين     

  .شوند كه جوابگوي نيازهاي هر دو فصل باشد

اسـت، روش اولگـي و گيـوني دو روش    هاي گوناگوني پيشنهاد گرديـده   در مورد تعيين ويژگي مصالح مورد نياز در هر اقليم روش    

توان محل مطلوب و مقدار مقاومت يا ظرفيت حرارتي مـصالح    و با استفاده از اين دو روش مي    استمعمول براي تعيين ويژگي مصالح      

  .ساختماني در اقاليم مختلف را تعيين نمود

  »اولگي«روش پيشنهادي  ‐۱‐۲۲‐ ۱

گيري نموده كه نياز به ظرفيـت   هاي مختلف در مناطق اقليمي مختلف انجام شده و نتيجه        اين روش براساس محاسبات و آزمايش     

ها جدولي پيشنهاد نمـوده اسـت كـه در آن نيـاز بـه                 اولگي براساس اين آزمايش   . و مقاومت حرارتي در مناطق گوناگون متفاوت است       

  . مصالح براي مناطق مختلف در رابطه با عرض جغرافيايي آنها بطور تقريبي نشان داده شده استسازي و ظرفيت حرارتي عايق
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  .توان از نمودار اولگي بدست آورد بطور خالصه نتايج ذيل را مي

  

 مناطق معتدل و مرطوب •

ند تـا از انتقـال گرمـاي        هاي غربي ساختمان از مصالحي سنگين با مقاومت حرارتي زياد ساخته شـو              در مناطق معتدل بايد قسمت    
 از مـصالحي بـا مقاومـت        بايـد هـا     در حاليكه ديوارهاي ساير قسمت    . ناشي از تابش آفتاب بعداز ظهر بداخل ساختمان جلوگيري نمايد         

  .حرارتي خوب ساخته شوند
 مناطق سرد •

مـصالح را افـزايش داده و       در مناطق سرد براي ثابت نگاهداشتن شرايط مطلوب در فضاي داخلي ساختمان بايد مقاومت حرارتـي                 
  .ضمناً ديوارهاي غربي و همچنين قسمتهاي داخلي ساختمان را با مصالح سنگين بنا نمود

در مناطق خيلي سرد استفاده از ديوارهاي سنگين براي برقراري تعادل گرمايي هواي داخلي ضروري اسـت همچنـين اسـتفاده از                      
  . جلوگيري از انتقال گرما از داخل ساختمان به خارج الزم استعايق حرارتي در سطوح خارجي ديوارهاي جانبي براي

 گرم و خشك •

در مناطق گرم و خشك بدليل اختالف زيادي كه بين دماي هوا در شب و روز وجود دارد، الزم است انتخاب مصالح ساختماني بـا                     
هايي از ساختمان كه در روز مـورد اسـتفاده      تشود كه قسم    گونه مناطق بهترين نتيجه زماني عايد مي        در اين . دقت بيشتري انجام شود   

هاي مورد استفاده در عصر و شب با مصالحي سبك و با مقاومت حرارتي كـم سـاخته                    قرار دارند با مصالح ساختماني سنگين و قسمت       
  .شوند
 گرم و مرطوب •

تـرين نـوع مـصالح        ناسـب در مناطق گرم و مرطوب كه نوسان دماي روزانه هوا كم است، مصالحي بـا مقاومـت حرارتـي زيـاد م                     
  .ساختماني هستند

  »گيوني«روش پيشنهادي  ‐۲‐۲۲‐ ۱

در اين روش انتخاب مصالح ساختماني مناسب براي مناطق سرد و گرم بطور جداگانه و با درنظر گرفتن عواملي كه در هركـدام از               
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  .گيرد ح زير صورت مياين مناطق اهميت دارند به شر

  انتخاب مصالح ساختماني در مناطق سرد -

 انتخاب مصالح ساختماني در مناطق گرم -

  در مناطق سردساختماني انتخاب مصالح  •
در اين مناطق مصالح ساختماني با در نظر گرفتن دو عامل يكي شرايط بحرانـي هـواي خـارج و ديگـري دمـاي مطلـوب تعيـين                

از آن دماي مطلوب هـواي داخلـي سـاختمان مـشخص شـده و                ادترين شرايط هواي خارج و بعد     بدين صورت كه نخست ح    . شود مي

  . شود ترين نوع مصالح محاسبه و انتخاب مي سپس با استفاده از اين دو عامل مناسب

 انتخاب مصالح ساختماني در مناطق گرم •

مقـدار اشـعه   . اسـت امنه نوسان دماي روزانه هوا مهمترين عامل تعيين كننده مصالح ساختماني مناسب در مناطق گرم حداكثر و د 
مهمتـرين ويژگـي    . خورشيدي جذب شده در ديوار نيز يكي ديگر از عوامل مهمي است كه به جهت و رنگ خارجي ديوار بستگي دارد                    

  . شود مصالح ساختماني نيز به مقاومت حرارتي و ظرفيت حرارتي آنها بستگي دارد كه معموالً به شكل ضريب مشخص مي
ترين نوع ديوار در مناطق گرم ديوارهاي تركيبي، شامل يك اليه عايق نزديـك بـه سـطح خـارجي و يـك اليـه مـصالح                       ناسبم

 اي عايق حرارتي كه خود نيز بوسيله قـشري ضـد            اگر يك اليه مصالح ساختماني سنگين بوسيله اليه       . استسنگين در قسمت داخلي     
 شود ميزان جذب انرژي خورشيدي در سطح خارجي ديوار و انتقال آن از سطح      رطوبت كه رنگ سطح خارجي آن روشن است حفاظت        

اليه سنگين . شود خارجي به سطح داخلي بوسيله اليه عايق به حداقل رسيده و فقط مقدار بسيار كمي حرارت در اليه داخلي جذب مي     
  .نمايد فته بداخل ساختمان را جذب ميداخلي نيز بدون آنكه تأثير چنداني در دماي هواي داخلي بگذارد، حرارت نفوذ يا

در . اسـت هـاي جنبـي انبـار نيـز           موارد اشاره شده در خصوص مصالح ساختماني تا اين قسمت عمومي بوده و مربوط به ساختمان               
ارتباط با ساختمان اصلي انبار ضمن مصداق موارد كلي ذكر شده شرايط هر منطقه و تنوع مصالح قابـل دسـترس در تعيـين آنهـا بـه                            

 استفاده از مصالح بـسيار سـنگين   است متر 6 ارتفاع ساختمان حدود آنجاييكهاز . عنوان مصالح مورد نياز جهت ساخت مؤثر خواهد بود 
هاي سـيماني در تركيـب بـا مـصالحي       بهتر است از مصالحي مانند آجرهاي سفالي و يا بلوكشود هاي الشه پيشنهاد نمي مانند سنگ 

هـاي رايـج اجـراي     هـا و دسـتورالعمل   نامـه  نيي كليه آبايددر هر صورت ضرورتاً . برابر گرما استفاده شودجهت عايق كردن ديوارها در   
 167-2 و نشريه شماره     99 هاي آجري نشريه شماره     مانـصات اجرايي ساخت  ـ و مشخ  55شريه شماره   ـ ن 2800نامه    نييديوارها مانند آ  

  .شودحي و اجراي ديوارهاي ساختمان انبار رعايت ريزي كشور در طرا  سازمان مديريت و برنامه167-1و 
 و يا سقف كاذب ييها نيز در ديوار يا سقف نها توان از مصالح تركيبي مانند ساندويچ پانل عالوه بر استفاده از مصالح ساختماني مي 

توان پـس از بـرآورد        انبار مي ولي به جهت قيمت تمام شده باالي اين مصالح با توجه به گستردگي حجم و مساحت                 . نيز استفاده نمود  
  .برتر اقدام نمود ها و تحليل اقتصادي نسبت به انتخاب آن به عنوان گزينه  هزينه

دارا باشـند نظـر بـه بـار جـانبي قابـل                قابليت بارگيري محصوالت بـه صـورت فلـه را            بايدباتوجه به اينكه انبارهاي چند منظوره       
 برابـر   بايـد بنـدهاي ديوارهـا       ر طراحي انبار لزوم اجراي درست و صحيح مهاربندها و پشت          شود د   اي كه به بدنه ديوار وارد مي        مالحظه

  .شودها رعايت  هاي توليد كننده ساندويچ پانل هاي كارخانه هاي مربوطه و توصيه ن نامهييآ
ه رنگ روشن باشد تا      ب بايدهاي خارجي ساختمان درسمت شرق و غرب و جنوب            كاري نهايي آنها در جداره      رويه مصالح و يا نازك    

  .كمترين ميزان جذب انرژي تابشي را دارا باشد
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  جهت استقرار ساختمان در رابطه با اقاليم چهارگانه ايران -1-23

طبيعي زمين، ميزان نياز به فضاهاي خصوصي، كنترل و كـاهش           بطور كلي انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملي چون وضع           

  .صدا و نيز دو عامل باد و تابش آفتاب بستگي دارد

همانگونه كه فصول مختلف سال در نتيجه تغيير محور زمين نسبت به خورشيد از يكديگر متمايز هستند جهت يك ساختمان نيـز    

  .ارهاي آن در ساعات مختلف متفاوت استتحت تأثير مقدار انرژي خورشيدي تابيده شده به ديو

 درجه شمالي يك ديوار جنوبي حدود سه برابر ديوارهاي شرقي يـا غربـي انـرژي خورشـيدي                   ۴۰در زمستان در عرض جغرافيايي      

بيده شده  در صورتيكه در تابستان مقدار كل انرژي تابيده شده به ديوارهاي جنوبي و شمالي تقريباً يك دوم انرژي تا                  . نمايد  دريافت مي 

هاي جغرافيايي كمتر اين اختالف شديدتر بوده و به همـين دليـل جهـت يـك سـاختمان                     در عرض . به ديوارهاي شرقي وغربي است    

  .تواند تعيين كننده شرايط نامناسب يا شرايط آسايش هواي داخلي باشد بخوبي مي

  :نتايج ذيل دست يافته استفليكس ماربوتين با محاسبه شدت تابش آفتاب در فصول و در جهات مختلف به 

براي ايجاد بهترين شرايط گرمايي در داخل ساختمان، گرم در زمستان و خنك در تابـستان، الزم اسـت نمـاي اصـلي سـاختمان                         

  .بطرف جنوب قرار داده شود

در زمـستان  تـر و   نماهاي جنوب شرقي و جنوب غربي گرچه نظم بهتري از نظر دريافت تابش آفتاب دارنـد امـا در تابـستان گـرم     

  .شوند سردتر از نماي جنوبي مي

  .شوند ديوارهاي شرقي و غربي در تابستان گرمتر و در زمستان سردتر از ديوارهاي جنوبي، جنوب شرقي و جنوب غربي مي

هايي كه در مورد ارتباط جهت ساختمان و تابش آفتاب ارائه گرديده جهت جنوبي بهتـرين جهـت بـراي سـاختمان           در كليه تئوري  

  . مداد شده استقل

شدت تابش آفتاب برسـطوح قـائم در جهـات    » اولگي«هاي جغرافيايي مختلف  ترين جهت ساختمان در عرض      براي تعيين مناسب  

  .مختلف جغرافيايي و در ساعات و فصول گوناگون را مورد مطالعه قرار داده است

هاي مربوط به  ي و عرض جغرافيايي با استفاده از منحنيترين جهت ساختمان از نظر شرايط اقليم با استفاده از چنين روشي مناسب

هاي جغرافيايي گوناگون كشور در ضميمه كتاب اقليم و معماري ايران ارائـه   شدت تابش آفتاب برسطوح قائم جهات مختلف در عرض        

ر آن منـاطق را در      تـرين جهـت سـاختمان د        توان مناسب   هاي سرد و گرم در مناطق مورد نظر مي          با مشخص نمودن زمان   . شده است 

  .رابطه با تابش آفتاب بدست آورد

ميزان تأثير جهت ساختمان در شرايط گرمايي هواي داخلي آن به خصوصيات طرح و نوع ساختمان بستگي داشـته و ايـن ميـزان                     

  . اي تغيير نمايد ممكن است از مقداري بسيار اندك تا مقدار قابل توجه
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  جهت ساختمان در رابطه با اقليم  

اين نكته نيز توجه داشت كه گرچه تشابهي در نتيجه حاصل از سفيد نمودن سطح خارجي يا افزودن مقاومت حرارتي                    ه  بته بايد ب  ال

، اما مابين عملكـرد     شود ديوارهاي خارجي يك ساختمان در كاهش تأثير جهت ساختمان در كنترل دماي هواي داخل آن مشاهده مي                

سفيد نمودن ديوارها ميزان جذب انرژي خورشيدي در آنهـا و در نتيجـه تـأثير كمـي تـابش      . داين دو روش اختالفي اساسي وجود دار 

امـا افـزايش مقاومـت      . شود حداكثر و حداقل دماي داخلي كاهش يابـد          آفتاب در گرم كردن ساختمان را به حداقل رسانده و باعث مي           

ارجي به سطوح داخلـي شـده و در نتيجـه حـداكثر دمـاي        حرارتي ديوارهاي خارجي باعث كاهش انتقال حرارت از سطوح گرم شده خ           

  . يابد داخلي كاهش و حداقل آن افزايش مي

هاي روشن در سطح خارجي ديوارها در مناطق گرم و عايق نمـودن ديوارهـاي خـارجي در منـاطقي كـه                        بنابراين استفاده از رنگ   

  .زمستاني سرد دارند مفيد خواهد بود

  پوشش سقف انبار -1-24

 ۱۵دار و با شـيب    و نوع سقف به صورت شيب    استساختمان اصلي انبار چندمنظوره باتوجه به ابعاد و سازه ساختمان از نوع سبك              

  .شود  درصد بوده كه با توجه به شرايط اقليمي و ميزان بارش تعيين مي۲۰تا

هاي پوشش سقف و ميـزان اورلـپ          ضخامت ورق . اي  باشد    يزه سينوسي و يا ذوزنقه    پوشش سقف بايد از ورق آلومينيومي يا گالوان       

هاي زير آن ميبايد در زمان طراحـي برابـر اسـتانداردها و مشخـصات فنـي مربوطـه                     آنها با توجه به شرايط هر منطقه و فواصل پرلين         

  طراحي شوند
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  پوشش ساختمان -1-25

 و همانطور كه    استها برخوردار     اي در ساختمان    العاده  شش ساختمان به جهت كنترل تبادل حرارت داخل و خارج از اهميت فوق            پو

ها ميبايد به رنگ روشن باشد تا ضـمن داشـتن كمتـرين ميـزان جـذب اشـعه                     در مبحث مصالح اشاره گرديد سطوح خارجي ساختمان       

استفاده از مصالح به رنـگ روشـن و يـا رنـگ آميـزي پوشـش نهـايي                   . را نيز دفع نمايد   هاي ناشي از انعكاس       مستقيم خورشيد تابش  

  .تواند بسيار مؤثر باشد اي كه به رنگ سفيد نزديك باشد مي ساختمان بگونه

ـ  هايي از ورق فلزي آلومينيومي يا گالوانيزه به رنگ روشن مي ها نيز با استفاده از پوشش  سقف شي توانند در كاهش جذب انرژي تاب

كنـد و ضـرورتاً    ها به تنهايي كفايت نمي      خورشيد و نهايتاً انتقال آن به داخل بسيار مؤثر باشند البته استفاده از راه كارهاي رنگي پوسته                

بويژه در ساختمان انبار نگهداري محصوالت استفاده از عايق حرارتي عالوه بـر             . استاستفاده از عايق حرارتي در ديوار و سقف قطعي          

  .ها ضرورت دارد ارد ذكر شده در مورد مصالح و پوششهمه مو

  ها درها و پنجره -1-26

هاي مقدمات و فضاهاي جنبي تاسيساتي و پشتيباني تـابع            هاي ساختمان اصلي انبار چند منظوره  در بخش          ها و پنجره    در -
هـاي تاسيـساتي و       هـاي الكترومكانيـك در ارتبـاط بـا سـاختمان            هاي بخش   يه شرايط الزم در داخل برمبناي توص      تامين
هاي اقليمي برمبناي فضاهاي پشتيباني و پرسنلي داخلي و در بخش عمليات مقدماتي تابع شرايط اسـتقرار و نـوع                      توصيه

  .استتجهيزات مربوط به بخش مقدمات 
 متر كمتر باشـد و نـوع آن از نـوع     5/3اصلي انبار نبايد از     هاي ورودي به سكوي بارگيري و تخليه در ساختمان            عرض در  -

هـاي     و پنجـره در آنهـا وجـود نـدارد و در            رنـد انبارهاي نگهداري نياز به نور طبيعي ندا      . پروفيل با صفحات فوالدي باشد    
  .استو ترجيحاً با عايق حرارتي مناسب ) فوالدي(ارتباطي به داخل فضاي انبار نگهداري از نوع فلزي 

   انبارتهويه -1-27

  .استالعاده آن داراي ويژگي خاصي در زمينه تهويه  ساختمان اصلي انبار چند منظوره به دليل اهميت فوق

  :تهويه در اين ساختمان در سه بخش كلي زير مورد نظر است

  هاي نگهداري سلول -

 هاي مقدماتي و فضاهاي پشتيباني سالن -

 هاي تاسيسات داخل ساختمانفضا -

o هاي نگهداري محصوالت تهويه سلول 

o  انجـام پـذيرد و از       بايـد هاي نگهداري به دو منظور نگهداري محصوالت و نگهداري ساير كاالها              تهويه سلول 

ن پرداخته خواهـد شـد انجـام        آه   نگهداري محصوالت عموماً با سيستم هوادهي كه در فصل سوم ب           آنجاييكه

عمـل تهويـه    . شودشوند نيز استفاده      ها در مواقعي كه ساير كاالها انبار مي         ند براي تهويه سلول   توا   مي ،شود  مي

هـايي كـه در زيـر محـصول قـرار داده              ن به باال توسط كانـال     ييدر اين فضا بصورت كامالً كنترل شده و از پا         
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هايي روي   سقف و يا دريچهشود و از هوا از زير دميده شده و به طرف باال هدايت مي. گيرد شود صورت مي    مي

 .شود هاي نگهداري تخليه و اگزوز مي ديوار سلول

o        و  هـا  عمل هوادهي در سلولها تا رسيدن به شرايط دما و رطوبت دانه به حد استاندارد مطلوب برابر دستورالعمل

ه سـلول   ادامه خواهد داشت و پس از آن عمل تهوي        ) تاسيسات مكانيكي   (هاي ارائه شده در فصل سوم         توصيه

هاي هوادهي هـواي تـازه خنـك          به نحوي كه از يك طرف با استفاده از فن         . ازباالي محصول انجام مي شود    

ميزان سرعت و مشخـصات فنـي مربـوط بـه ايـن             . شود وارد محصول در انبار شده و از سمت ديگر خارج مي          

 .مباني ارائه شده در بخش تاسيسات مكانيكي آمده است سيستم طبق مطالعات و

 هاي مقدماتي و فضاهاي پشتيباني و اداري هويه در سالنت ‐

o   آالت استقرار يافتـه در فـضا و حجـم فـضاي               با توجه به نوع ماشين     بايدهاي عمليات مقدماتي      تهويه در سالن

در فضاهاي پشتيباني و اداري عمل تهويه       . مورد نظر برمبناي محاسبات الزم تاسيسات مكانيكي صورت گيرد        

 .استها اساس آسايش انسان  ، زيرا در آناسترايط اقليتواند تابع ش مي

 تهويه فضاهاي تاسيساتي -

o                   برمبنـاي   بايدتهويه اين فضاها با استفاده از تجهيزات الكترومكانيكي بوده و به تناسب نوع فضا و كاربري آن 

 جابجايي هـواي    هاي سازنده ماشين آالت اين فضاها نسبت به تهويه و          ي كارخانه  توصيه استانداردهاي رايج و  

  .شودآنها اقدام 
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  ســازه ‐ فصل دوم

  

  بررسي ويژگيهاي سازه انبارهاي چندمنظوره -2-1

 با در نظـر گـرفتن       بايدنبارهاي چند منظوره    ها و قطعات مختلف ا      طراحي عمومي، بارگذاري، طراحي سازه، ساخت و اجراي بخش        
  .اين انبارها، مطابق ضوابط زير صورت پذيرد شرايط خاص حاكم بر

  بارگذاري انبار -2-2

    بار مرده ‐ ۱‐۲‐ ۲

نامه حداقل بـار وارده بـر    نيي كه تعيين مقادير آنها از آاستو تجهيزات ثابت انبار ، اسكلت باربر بار مرده شامل وزن سقف، ديوارها 
آالت و لوازم تاسيساتي داده شـده در           وزارت مسكن و شهرسازي ايران و وزن ماشين        519استاندارد شماره   « ها و ابنيه فني       ن  ساختما

  .استفاده خواهد شد) كاتالوگ( دفترچه مشخصات آنها 

    زندهبار  ‐ ۲‐۲‐ ۲

  .انتخاب خواهد شد  519توجه به استاندارد   كه بااستبرداري  بار زنده شامل باربرف وسربارهاي بهره

  بارافقي ‐ ۳‐۲‐ ۲

  بارباد -2-2-3-1

نامـه    نييطبق اين آ  . شود   در نظر گرفته مي    519 استاندارد   6د باد برروي انبارهاي مختلف با استفاده از فصل          مقادير و نحوه عملكر   
 A فـشار يـا مكـش ناشـي از بـاد و      P كـه در آن  F=P.A از فرمول ها  ها و ساير سازه     نيروي ناشي از باد بر روي سطوح ساختمان       

فشار باد در مورد سـطوح قـائم سـاختمان بـه     . شود شود، محاسبه مي رد مي برآن واPمساحت سطحي از ساختمان كه فشار يا مكش  
بادبندها، ديوار برشي و    ( كند كه بايد با كمك اسكلت ساختمان و عناصر آن مقاومت در برابر نيروي افقي                  صورت نيروي افقي اثر مي    

كنـد كـه      ورت مكش و يا فـشار عمـل مـي         ها برحسب مقدار و جهت شيب سقف، به ص          اين فشار در مورد سقف    . تحمل شود ) يا قاب 
  .شودنيروي مكشي بايد بوسيله وزن سقف تحمل 

   بارهاي ناشي از زلزله-2-2-3-2

تر باشد، انتخاب  در طراحي ساختمان براي پايداري در مقابل نيروهاي جانبي، از بين بارهاي ناشي از باد و زلزله باري كه بحراني
هاي با وزن زياد و  نيروي افقي ناشي از باد و در مورد ساختمان) نظير انبارها(شود معموالً براي ساختمان با ارتفاع زياد و وزن كم  مي

 مركز 2800نامه شماره  نييخرين آآبراي تعيين نيروي افقي پايه زلزله، از . استارتفاع كم نيروي افقي ناشي از زلزله تعيين كننده 
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ها  ساختمان)  استاتيكي(ن نامه مذكور براي طراحي ييطبق آ بر. شود تحقيقات ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي ايران استفاده مي
  :آيد كه درآن  به دست ميV=CWدر برابر زلزله حداقل نيروي افقي پايه از رابطه 

W :  تاسوزن ساختمان كه شامل تمام بارمرده و درصدي از بار زنده.  

C : آيد ضريب زلزله كه از رابطه زير بدست مي:  

C=ABI/R 
A :  كند  تغيير مي35/0 تا 2/0شتاب مبناي طرح كه با توجه به منطقه اجراي پروژه بين.  

B : شود ضريب بازتاب ساختمان كه از رابطه زير تعيين مي:  

B= 2.5 )(
T
TO 2/3 ≤   2.5 

To : كند  تغيير مي1 تا 4/0وع زمين بين عددي است كه برحسب ن.  

T : آيد زمان تناوب اصلي نوسان ساختمان كه از يكي از روابط موجود بدست مي  

I :  شود  انتخاب مي2/1 و يا 1، 8/0ضريب اهميت ساختمان كه برحسب نوع ساختمان يكي از اعداد.  

R : كند  تغيير مي11 تا4ر نيروي زلزله بين ضريب رفتار ساختمان كه برحسب نوع اسكلت و قسمت مقاوم در براب.  

  بارهاي جانبي ديوارها -2-2-3-3

  :يا فشار ناشي از مواد انبار شده در پشت ديوار باشد بارهاي جانبي ديوارها ممكن است بر اثر فشار خاك و

  فشار خاك-

قسمتي از آن در زيرزمين قرار گرفته باشد و به عللي پشت ديوار خاكريز شود، ديوارهاي خـارجي                  در مواردي كه كل ساختمان ويا       
، زاويـه   )γ(مقدار فشار بستگي به خصوصيات خـاك از قبيـل وزن مخـصوص              . اين قسمت در معرض فشار خاك قرار خواهند گرفت        

  .دارد) q(بار روي خاك و سر) h(، ارتفاع خاك پشت ديوار )C(مقدار چسبندگي ) φ(اصطكاك داخلي 

  .است ∗∗و تئوري كولن ∗ روابط متفاوتي مانند تئوري رانكينhبراي محاسبه فشار در عمق 

  :رود، رابطه ساده شده رانكين، به شرح زيراست اي كه در مورد خاكريز پشت ديوار به كار مي ترين رابطه رايج

qa = γ h ka 
  ka وزن مخصوص خاك برحسب كيلوگرم برمترمكعب و γيلوگرم برمترمربع و برحسب ك h فشار در عمق qa: كه در اين رابطه 

  .آيد ترين حالت از رابطه زير بدست مي ضريب فشار اكتيو خاك كه درساده

                                                 
 -  ∗ Rankines Theory 

∗∗  - Columbs theory 
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Ka= )( 24
2

1
1 φπ

φ
φ

−
+
− tg

Sin
Sin  

  .رد اصالح گردنددر مواردي كه روي خاك پشت ديوار، سرباري قرار بگيرد و يا خاك داراي آب باشد، روابط فوق بايد برحسب مو

   بر روي سازه انبارهادما اثر  -2-3

روز و يا تغيير دماي روزهاي مختلف سال نسبت به دماي ساخت، امكان دارد كه اعضاي مختلـف                    براثر تغييرات دما در طول شبانه     
پوشي بوده و نيروي قابـل تـوجهي          دار اين تغيير طول براي انبارهاي با طول كم، قابل چشم          مق. ساختمان انبار دچار تغيير طول شوند     

 و چون معموالً ساختمان اجازه تغيير طول زياد را بـه اعـضاي              استكند، ولي براي انبارهاي طويل مقدار آن قابل مالحظه            ايجاد نمي 
براي جلوگيري از ايجاد اين گونه نيروهاي داخلي، معمـوالً          . شود  اد مي  انبار ايج  يدهد، نيروهاي نسبتاً بزرگي در اعضاي طول        خود نمي 

شود و در صورتي كه اجباري به اسـتفاده از انبـار بـا طـول زيـاد باشـد، از درز                        طول اعضاي مختلف انبارها محدود در نظر گرفته مي        
تفـاوت  (ا سيلوها، تغيير دمـاي دو طـرف سـاختمان           ها نظير انبارها و ي      براي برخي از سازه   . شود  انبساط در فواصل مناسب استفاده مي     

كنـد كـه بايـد     هايي در جهت اختالف دما ايجاد مي نيرو و تغيير شكل)  با قسمت سايه استدماي قسمتي كه در معرض تابش آفتاب        
خلي و خارجي ديوارهـا  در مورد انبارها به علت نگهداري مواد با درجه حرارتي متفاوت با دماي خارج، سطوح دا. مورد توجه قرار بگيرد   

  .هاي بتني اهميت بيشتري داشته و در محاسبات بايد در نظر گرفته شود داراي دماي متفاوتي خواهند بود كه اين امر براي ديواره

  تحليل سازه انبار -2-4

بـه ايـن    . شـوند   ر برآن در بدترين حالت محاسبه و انتخـاب مـي          براي طراحي اعضاء مختلف سازه در مورد هر عضو، نيروهاي مؤث          
هاي مربوطـه مـشخص       نامه  نييهاي متفاوت و با تركيبات مختلف بارگذاري، كه برحسب نوع اسكلت در آ              منظور سازه براثر بارگذاري   

هاي   ين حدود ابعاد متقاطع قسمت    ، در مرحله اول براي تعي     شود تحليل سازه معموالً در دو مرحله انجام مي       . شود  شده است تحليل مي   
  .شود استفاده مي) ها  براي قاب∗∗ يا پرتال∗نظير روش گاني(هاي تقريبي  باربر، از تحليل

 ETABS وSAP و  STRESS2افزارهاي كامپيوتري نظيـر       ها، براي تحليل و در برخي موارد طراحي آنها از نرم            با توجه به نوع سازه    
  .شود ده ميافزارهاي مشابه استفا و يا نرم

  انتخاب نوع اسكلت باربر انبار -2-5

وظايف و عملكرد انبار، شرايط اقليمي و جغرافيايي منطقه، بارهاي وارده، معماري ساختمان انبار و توجه بـه مـسايل اقتـصادي بـا                       
  .باشد، عواملي هستند كه در انتخاب نوع اسكلت باربر بايد مورد توجه قرار گيرندتر  توجه به مصالحي كه دسترسي به آنها ساده

                                                 
 - ∗ Ganni 

∗∗  - Portal 
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  اسكلت با مصالح بنايي ‐ ۱‐۵‐ ۲

ي  كه انتخاب هريـك بـستگ  هستندمصالح رايج بنايي براي ساخت اسكلت انبارها شامل سنگ، آجر، بلوك سيماني و ماسه آهكي         
، از هـستند انبارهاي ساخته شده با ديوار باربر در مقابل نيروهاي ناشي از زلزله ضعيف     . به قابل تهيه بودن در منطقه اجراي طرح دارد        

هاي افقـي     توان كالف   براي افزايش مقاومت اين نوع انبارها در مقابل زلزله مي         . اين رو اين نوع انبارها بايد با ارتفاع كم ساخته شوند          
 2800نامه شـماره      نييبراي طراحي اين نوع انبارها از ضوابطي كه در آ         . هاي قائم به يكديگر وصل كرد       و باالرا با كمك كالف    ن  ييپا

در صورتي كه در انبـار سـاخته   . شود مركز تحقيقات ساختمان وزارت مسكن در ارتباط با شكل هندسي انبارها آمده است، استفاده مي              
هداري مواد به صورت توده باشد و يا پشت ديوار آن خاكريز شود، ديوار بايد بـه طريـق مناسـبي ايـن                       شده با مصالح بنايي امكان نگ     

هاي ديگـر     بند استفاده كرد و يا از روش        فشارها را تحمل كند براي اينكار بايد ضخامت ديوار را تا حد مناسب افزايش داد ويا از پشت                 
  . نمودهاي افقي و قائم استفاده مثل در نظر گرفتن كالف

  اسكلت بتن مسلح ‐ ۲‐۵‐ ۲

  :هستندشود به شرح زير  عوامل مثبتي كه باعث انتخاب بتن مسلح به عنوان اسكلت انبار مي

 قابليت شكل پذيري بتن در قالب

 مقاومت خوب در مقابل عوامل جوي

 سوزي مقاومت خوب در مقابل آتش

 صالح اصلي شامل شن، ماسه و سيمان در اكثر مناطقدر دسترس بودن م

 مقاومت فشاري خوب

 مقاومت كششي و خمشي خوب با به كارگيري فوالد به ميزان مناسب و در محل مناسب

 اي مقاومت خوب براي بارهاي ضربه

 عدم احتياج به نگهداري در طول مدت عمر انبار

 :هستندظر گرفته شوند به شرح زير تواند در ن عواملي كه بعنوان مشخصات منفي بتن مي

. اسـت هاي بزرگ كه يكي از عوامل محدود كننده استفاده از اين نـوع اسـكلت در انبارهـا                     وزن مرده زياد به خصوص براي دهانه      
 .توان بررسي نمود البته براي كاهش وزن مرده، روش پيش تنيدگي را مي

 ريزي ذاري و بتنگ بندي، ميلگرد سرعت كم ساخت بعلت مراحل مختلف قالب

 ريز بند، آرماتوربند و بتن هاي متعدد مانند قالب احتياج به تخصص

 احتياج به مراقبت از بتن ريخته شده در روزهاي مشخص اوليه مخصوصاً در هواي گرم ويا هواي سرد
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تـوان از يكـي از    المللي مي هاي بين نامه نييدر صورت نياز به آ. شود استفاده مي) آبا(نامه بتن ايران    نييبراي طراحي بتن مسلح از آ     
هاي مشخص ديگر     نامه  نيييا آ  BS-CP1102 ن نامه بتن انگلستان   ييو يا آ   ACI1نامه انجمن بتن آمريكا       نييهاي رايج نظير آ     نامه  نييآ

   .استفاده نمود

ه توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقـات       هاي بتني تهيه شد     نامه طرح و اجراي ساختمان      نييها نبايد با آ     نامه  نييبهرحال مفاهيم اين آ   
ـ دفتر امور فني و تـدوين         معاونت فني  120نشريه شماره   (نامه بتن ايران      نيي و بخش اول آ    1900-5 الي   1900-1صنعتي با شماره    

  .مغايرت داشته باشد) ريزي كشور معيارهاي سازمان مديريت و برنامه

   اسكلت فوالدي ‐ ۳‐۵‐ ۲

العـاده وزن مـرده        كه باعث كـاهش فـوق      است در مقايسه با بتن مسلح        از مزاياي مهم فوالد باال بودن نسبت مقاومت به وزن آن          
هاي مختلف سـاختمان بـه صـورت          مزيت ديگر فوالد زياد بودن سرعت اجرا، مخصوصاً بعلت امكان تهيه قسمت           . شود  ساختمان مي 

  .است) سوله(ساخته  هاي پيش ساخته و يا قاب اي پيشساخته نظير خرپاه پيش

آميـزي بـا      حداقل رنگ . (استاشكال عمده استفاده از فوالد بعنوان اسكلت احتياج به نگهداري در طول مدت استفاده از ساختمان                 
  نامـه فـوالد آلمـان       نيـي  ، آ  AISC(3(هـاي انجمـن فـوالد آمريكـا           نامـه   نيـي هاي رايج در سطح دنيـا نظيـر آ          نامه  نييآ) ماده ضدزنگ 

)DIN 4141(4نامه فوالد انگلستان  نيي و يا آ)BS – 449 (هـاي فـوق بايـد بـا نـشريه       نامه نييجهت تطبيق با وضع كشور ما، آ. است
ضوابطي براي طـرح و     «ريزي كشور تحت عنوان        دفتر امور فني و تدوين معيارهاي معاونت فني سازمان مديريت و برنامه            74شماره  

  .شودهماهنگ » هاي فوالدي ختماناجراي سا

  

  سازه انبارهاي فني -2-6

   اسكلت باربر ‐ ۱‐۶‐ ۲

  :توان انواع زير را مورد بررسي قرار داد  اسكلت باربر اين انبارها ميبراي

 )سوله(قاب فلزي 

 دار  خرپا و يا تيرهاي شيبستونهاي فلزي

 ستونهاي فلزي و سقف مسطح

                                                 
1 - American Concrete Institute 
 2 - British Standard Code of Practice 110 
3 - American Institute of Steel Construction 
4 - Deutche Industrie Norn 
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، در مراحل بعدي با توجه به امكانـات محلـي و            )هاي بتني با خرپاهاي فلزي      قاب بتني و يا ستون    ( ستونهاي بتني و سقف شيبدار      
 .شود و موقعيت قرارگيري از نظر آب و هوا نوع اسكلت مشخص مي) مخصوصاً دهانه انبار(ابعاد الزم 

   ديوار ‐ ۲‐۶‐ ۲

  :است ساخت ديوار قابل بررسي برايهاي زير  روش

 هاي قائم افقي بتني يا فوالدي ديوار مصالح بنايي با ضخامت مناسب به عالوه كالف

 ساخته ساندويچي نظير فابيس با اسكلت فوالدي الزم هاي پيش ديوار از پانل

 ديوار بتن مسلح

 هاي موجدار گالوانيزه با اسكلت فوالدي از ورقديوار 

در مراحل بعدي طرح با توجه به مشخص شدن دقيق ارتفاع، طول و عرض و موقعيت جغرافيايي محل ساخت انبار و امكانات 
  .شود هاي اقتصادي، نوع ديوار انتخاب مي محلي و بررسي

  سقف ‐ ۳‐۶‐ ۲

 بستگي به انتخاب اسكلت دارد و پس از انتخاب نوع اسكلت باربر، نوع سقف انتخاب انتخاب نوع سقف
  :ها شامل انواع سقف. شود مي

 سقف شيبدار با ورق موجدار

 سقف تيرچه و بلوك

 سقف طاق ضربي

 سقف كامپوزيت

 چيسقف با پانل ساندوي

  فونداسيون ‐ ۴‐۶‐ ۲

 :ها شامل انواع فونداسيون. فونداسيون بستگي به نوع خاك و بار وارده از ساختمان داردانتخاب نوع 

 هاي نواري پاي ديوار فونداسيون

 فونداسيون منفرد

 فونداسيون مركب

 اي و گسترده فونداسيون نواري، شبكه
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براي . خاك دارد  مكانيكها بستگي به درصد سولفات و مواد متشكله خاك طبق گزارش نوع سيمان مصرفي در فونداسيون
  .نامه بتن ايران تهيه و تدوين شده استفاده شود نييطراحي از كتابهاي متداول كه برمبناي آ

   خاك‐ ۵‐۶‐ ۲

دي بنـ   از نظـر تقـسيم    . اسـت هاي مختلف تشكيل شده است خاك محل احداث انبارهـا متنـوع               با توجه به اينكه كشور ما از اقليم       
 اجزاء تـشكيل دهنـده    استخاك لجني، نرم بيلي، دج، سنگي       : شامل) ن تا مقاومت باال   ييبه ترتيب از مقاومت پا    (طراحي انواع خاكها    

  .كند خاك، نوع خاك و طبقات تشكيل دهنده زمين را گزارش مكانيك خاك مشخص مي
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  يسات مكانيكيتاس ‐ فصل سوم

  

  مقدمه -3-1

رونـد، حفـظ كيفيـت و سـالم      كار مـي ه  غذاي انساني بتامينهاي زراعي براي  يكه قسمت اعظم غله و حبوب و ديگر دانه    ياز آنجا 
رف كننده هـدف گـزارش حاضـر        ها از زمان برداشت تا زمان ارسال به مراكز اصلي نگهداري و يا رساندن به مص                 نگهداشتن اين دانه  

  .استعامل اصلي براي حفظ كيفيت، كنترل رطوبت قبل از شروع نگهداري و كنترل حرارت و رطوبت در زمان نگهداري . است

ن آمدن كيفيت و تنزل كيفي محصول خصوصاً وقتي كه ميزان رطوبت از سطح بحراني باالتر رفته باشد ممكن است بسرعت                     ييپا
درصد يا كمتر براي نگهداري باشد، اين موضـوع بـستگي بـه             13 تا   12 خشك شده و ميزان رطوبت آن مابين         بايدا  ه  دانه. اتفاق افتد 

هـا در     ها براي انبار كردن جهت مدت زمان طـوالني و بـراي انـواع دانـه                 حداكثر رطوبت دانه  . نوع دانه و طول مدت انبار نمودن دارد       
ايـن  . رطوبت باالتر از مقادير بحراني باعث افزايش و تكثيـر قـارچ خواهـد گرديـد               سطح  . نشان داده شده است   ) 1 - 3(جدول شماره 

  .تغييرات باعث ايجاد متابوليزم و در شرايطي اثرات سمي روي انسان خواهد شد

شـود، ضـمناً در       هاي زنده شده و عمل تعريق باعث افزايش دما در داخل دانه مـي               رطوبت باال باعث افزايش نسبت تعريق در دانه       
ن حـشرات كـشته و يـا بـصورت     ييهاي پـا  در رطوبت. توانند به داخل غله انبار شده نفوذ نمايند صورت باال بودن رطوبت حشرات مي     

آسيب ديدن و يا از دست دادن كيفيت ، تابع منقضي شدن زمان تعيين شده براي انبار كردن و همچنين بـاال  . مانند غيرفعال باقي مي 
   .بودن رطوبت است

  

  )درصد(رطوبت محتوي   انهمحصول د

  ۱۳  ذرت

  ۵/۱۲  )نوع سخت(گندم 

  ۵/۱۳  )نوع نرم(گندم 

  ۱۳  جو

  ۱۳  اي دانه ذرت خوشه

  ۱۱  دانه سويا

  ۵/۱۳  برنج

  ۱۳  حبوبات
  حداكثر رطوبت دانه براي انبار كردن صحيح و مطمئن براي مدت يكسال )  1-3( جدول
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  . باشد  1-3 درصد كمتر از ارقام جدول 2ودن طوالني مدت و يا انبار نمودن بصورت بذر ها مي بايد براي انبار نم حداكثر رطوبت دانه

  ها خنك كردن دانه -3-2

ها در شرايط مطلوب به منظور استفاده آنها بصورت خـوراكي             همانطور كه اشاره شد هدف اصلي انبار كردن محصوالت، حفظ دانه          
 بايـد ها نياز دارند تا با كيفيت مناسب براي كاشت يا خوراك مورد استفاده قرار گيرند                  توجه به دما و رطوبتي كه دانه       با. استا بذري   ي

  .براي فراهم نمودن اين شرايط ايجاد نمود امكاناتي را
رسيدن به مرحلـه    (ا از نظر بيولوژيك     ه  گيرد كه عالوه بركامل شدن دانه       هاي كشاورزي موقعي انجام مي      برداشت محصوالت از زمين   

اي در درون خود هستند       ها داراي ميزان رطوبت و دماي نهفته        در اين شرايط دانه   . رطوبت محيط در زمان برداشت مطلوب باشد      ) برداشت
پخـش شـده در     كه نميتوان آنها را براي مدت طوالني انبار نمود حتي در برخي مـوارد نگهـداري آنهـا در انبارهـاي غيرفنـي، بـصورت                          

  .ها فقط با رطوبت و دماي معيني قادرند كيفيت الزم را براي استفاده حفظ نمايند زيرا دانه. نيستپذير  ضخامت كم نيز امكان
كند كه عالوه بر كاهش دما و رطوبت محصول برداشت شده، بتوان درجه حرارت            استفاده از روش هوادهي اين امكان را ايجاد مي        

ر انبارهاي فني به جهت خنثي كردن پديده جابجايي رطوبت در حد و اندازه مناسب جهت نگهداري طـوالني                   و رطوبت محصول را د    
  .مدت حفظ و كنترل نمود

   رطوبتييجابجا -3-3

 به جهت سرد شدن بيش از حد هـوا          ها در شرايط مناسب رطوبتي قرار دارند        انتقال رطوبت و يا جابجايي رطوبت عليرغم آنكه دانه        
جريان طبيعـي هـوا     . كاري ساختمان ممكن است در توده غله اتفاق بيافتد          در زمستان و يا در مناطق كويري و يا مناسب نبودن عايق           

نيز با خـود حمـل   نمايد و گرماي توده محصول را  ن امتداد داشته و از مركز توده به سمت باال عبور ميييدر كناره ديوارها از باال به پا  
نمايـد كـه    كند، هنگاميكه اين جريان به سطح فوقاني مي رسد به دليل  تفاوت درجه حرارت با محصول فوقاني ايجاد تعريق مـي         مي

در طول بهار و تابستان تغييرات دما معكوس شده و حركت رطوبت برعكس توضيحات داده شـده               . شود  خود باعث فساد محصول مي    
  .فوق خواهد بود

  :هاي زير تمركز و نحوه جابجايي رطوبت در انبار غالت نشان داده شده است  كلدر ش

  
  تمركز و نحوه جابجايي رطوبت در انبار غالت
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اين مشكل عمدتاً در انبارهـاي      . استها عامل تعيين كننده جابجايي رطوبت         در كنار تغييرات فصلي درجه حرارت، حجم توده دانه        
  .كند  مترمكعب مشكل بزرگي ايجاد نمي100بزرگ دردسر ساز بوده و در انبارهاي با ظرفيت حدود 

  عملكرد سيستم هوادهي و كنترل شرايط محيطي انبار -3-4

گيرد و عمل هوادهي بستگي به شرايط هـواي بيـرون از    د هوادهي به منظور خنك كردن محصول انجام ميهمانطور كه اشاره ش  
روز كمتـر از دمـا و رطوبـت محـصول باشـد               نظر دما و رطوبت دارد يعني هرگاه دما و رطوبت هواي بيرون انبار در مواقعي از شـبانه                 

  .استپذير  هوادهي با استفاده از هواي بيرون امكان

اي كه رطوبت و دماي محصول به ميزان مناسب جهت سالم ماندن محصول در انبار برسد ادامه يابـد                     هوادهي بايد تا مرحله   عمل  
 هوادهي بصورت روزانه و يا هر از چندگاهي بنـا بـه             بايدو از اين مرحله به بعد به منظور جلوگيري از افزايش دما و رطوبت محصول                

  .ادهي  انجام شودهاي به عمل آمده در بخش هو توصيه

هاي بذري انبار شده جهت كاشت، يكـي از           ها به عنوان بذر در آينده مورد استفاده قرار گيرند حفظ قوه ناميه دانه               در صورتيكه دانه  
هـا، نـور و       طول مدت نگهداري بستگي به محيط انبار از نظر ميزان دما، رطوبت، نحوه انبار كردن دانـه                . استمسايل مهم كشاورزي    

ها را حفظ نمود بايد با توليد هواي خنك به طريقه           لذا هرگاه نتوان از روش هوادهي با استفاده از هواي بيرون دانه           . محصول دارد نوع  
در اين روش عالوه بر اينكـه مـي تـوان دمـاي             . پذير نمود   مصنوعي يعني با استفاده از روش ايجاد برودت اين امر ضروري را امكان            

  .توان ميزان رطوبت مورد نياز را نيز كنترل نمود  حفظ كرد ميها را در حد مطلوب دانه

  هاي هوادهي تشريح كلي سيستم -3-5

  هوادهي با هواي بيرون ‐ ۱‐۵‐ ۳

هـاي هـوا، از     بوسـيله دمنـده  اسـت ز دماي دانه با رطوبتي كمتر از رطوبت محيط انبار    تر ا   در اين روش هواي خارج انبار كه خنك       
هـا از محـيط        دماي نهفته و رطوبت قابل جابجايي در دانـه         شود هاي انبار وارد شده، عبور نموده و موجب مي          ن به داخل توده دانه    ييپا

ها را در حد مطلوب براي نگهداري طـوالني           طوبت و دماي نهفته دانه    تواند ر   ها مي   تداوم كنترل شده عبور هوا از بين دانه       . شودخارج  
  .مدت حفظ نمايد

  هـاي مكنـده از فـضاي بـاالي محـصول            ها از طريق فـن      ممكن است به نظر رسد دفع هواي گرم و مرطوب ناشي از تنفس دانه             
كنند موجب تغيير فشار استاتيكي محيط شده و        مي ها عالوه براينكه هواي نامناسب محيط را تخليه         باشد، بايد گفت مكنده     پذير    امكان

به ناچار براي حفظ فشار هواي مناسب داخل انبار، جايگزين نمودن هواي خارج شده با هواي تازه الزامـي اسـت و ايـن امـر فقـط از            
  .شود پذير مي  هاي دمنده امكان طريق هوادهي با فن
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  هوادهي با استفاده از سيستم برودتي ‐ ۲‐۵‐ ۳

دما و رطوبت باال يـا رطوبـت زيـاد و دمـاي مناسـب               (در شرايطي كه هواي محيط خارج انبار براي انجام هوادهي نامناسب باشد             
  .پذيرد ، هوادهي با روش هواي خنك شده و با استفاده از تجهيزات برودتي انجام مي)محيط

هواي محيط با استفاده از تجهيزات توليد برودت با مدارهاي برودتي فريوني و يا آمونياكي خنك شده و مشابه روش                    در اين روش    
  .پذيرد هوادهي با استفاده از هواي خنك محيط، هوادهي انجام مي

  مدت زمان و حجم هواي الزم براي هوادهي -3-6

 سلولهاي انبارهاي نگهـداري، نحـوه        مدت زمان هوادهي و حجم هواي الزم براي هوادهي بستگي به نوع محصول، ابعاد و اندازه               
. انبار كردن محصول در داخل سلولها، ميزان رطوبت و دماي زمان برداشت محصول و در نهايت ميزان رطوبت و دمـاي محـيط دارد                  

  .ها طي جداول مختلف ارائه شده است  گهداري طوالني مدت در انبار براي انواع دانهادامه مدت زمان مجاز ن در
  .استها قابل تعيين  كننده دانه هاي خنك كردن و انتخاب سيستم  با توجه به جداول ارائه شده در اين فصل ، نحوه خنك

  طراحي سيستم هوادهي -3-7

ها براي رساندن مقدار هواي الزم با فشار استاتيك مورد نيـاز مناسـب جهـت                  ها شامل فن    تم هوادهي براي خنك كردن دانه     سيس
  .استها  توزيع هوا از داخل كانال هوا بداخل توده محصول و همچنين كنترل تنظيم كاركرد فن

دو صورت عمـودي و     ه  انبار كردن ب  . شود  صنعتي تعيين مي  معموالً مقادير مورد نياز جريان هوا از طريق تحقيقات مداوم و تجارب             
باشد و در انبار كردن افقي ارتفاع كمتـر           انبار كردن عمودي بدين معني است كه ارتفاع بيشتر از قطر و يا عرض               . گيرد  افقي انجام مي  

يكنواخـت   .شود  ر نظر گرفته مي   هاي محصول معموالً به صورت عمودي د        جهت جريان هوا داخل دانه    . از قطر و يا عرض خواهد بود      
تر از انبارهاي عمودي و مقدار جريان هـواي مـورد نيـاز بـراي                  مشكل استنمودن جريان هوا در انبارهاي فني چندمنظوره كه افقي          

  .انبارهاي افقي بيشتر از انبارهاي عمودي است
. دهي قابل قبول كوتاه باشد بيـشتر خواهـد بـود   روز براي هوا مقدار جريان هوا در مناطقي كه مدت زمان هواي خنك آن در شبانه       

 سـاعت   160 الـي    80سازي شود تا با كاركرد        محصوالت بايد با جريان هواي كافي و تعريف شده براي هر مترمكعب محصول خنك             
. شـود  تـامين معموالً دو هفته يا بيشتر زمان الزم است تا شرايط مطلوب براي نگهـداري محـصوالت                 . ها به دماي مطلوب برسد      فن

زمـان هـوادهي    . مدت زمان هوادهي متفاوت بوده و بستگي به ميزان رطوبت محصول و همچنين يكنواخت بـودن توزيـع هـوا دارد                    
  .معموالً با مقدار جريان هوا رابطه معكوس دارد

 صورت عمـودي بـه طـرف    در حالت هوادهي از باال، هوا معموالً به. ن و يا از باال انجام شودييتواند به دو صورت از پا       هوادهي مي 
اسـت كـه از كنـدانس شـدن      گيرد از محاسن ايـن روش ايـن    كند اين روش در مناطق خنك مورد استفاده قرار مي          ن حركت مي  ييپا

در منـاطق گـرم مـورد       ) نييازپـا (استفاده از هوادهي به سـمت بـاال         . آيد  هاي خنك شده جلوگيري به عمل مي        رطوبت در سطح دانه   
كنـد جلـوگيري بـه        ن عبور مـي   ييرد زيرا در اين روش از پيش گرم شدن هواي خنك كه از زير سقف به سمت پا                 گي  استفاده قرار مي  

  .آيد عمل مي
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فـشار  . آيـد   ميزان جريان هواي مورد نياز با ضرب كردن مقدار جريان هواي الزم براي هر تن محصول در ظرفيت انبار بدست مي                    
  .استرتفاع محصول استاتيك مورد نياز تابعي از نوع محصول و ا

  .استنمودار زير يك نمونه از رابطه ميزان مقاومت دانه در مقابل جريان هوا براي محصوالت مختلف كشاورزي 

  
  مقاومت دانه در مقابل جريان هوا )  ۱‐۳ (نمودار

وع به جداول سازندگان ترين روش براي انتخاب مجموعه فن و موتور مربوطه، رج با توجه به موارد استفاده فن در هوادهي مطمئن    
 (Noise Level)هاي هوادهي مورد استفاده قرار خواهد گرفـت، دقـت الزم در مـورد سـطوح صـداي       همه انواع فن در سيستم. است
 بايد در نظـر گرفتـه شـود،         استهايي كه زمان كار در آنها طوالني          ها با توجه به نزديكي به مناطق مسكوني و همچنين در محل             فن

  .شود تر است انجام مي هوادهي معموالً در شبها كه هوا خنكبويژه آنكه 
هاي توزيع هوا در محصول بايد به صورت مناسب و قابـل قبـول طراحـي و سـاخته                    سمت كانال ه  كانالهاي اصلي متصل به فن ب     

در يـك  . شود يح داده مي متر برثانيه ترج5/7-10 اما سرعت  است متر برثانيه    12حداكثر سرعت قابل قبول در كانال اصلي هوا         . شود
) كانالهـاي توزيـع   (گيرد و هوا از طريق يك كانال اصلي به چند كانـال فرعـي                 تواند مورد استفاده قرار       انبار بزرگ يك فن بزرگ مي     

. هاي كوچكتر به صورت اختصاصي استفاده شـود  ممكن است براي هركانال فرعي فن  . شود  براي يك يا چند سلول نگهداري تقسيم        
 براي تنظيم جريان هوا و يا بستن بخشي از سيستم وقتي نياز به هوادهي نـدارد                 شود  از كانال اصلي تقسيم كننده استفاده مي       وقتيكه

هاي فرعي شامل صفحات سوراخ شده فلزي با مقاطع كروي و يا              كانال. شود  ها استفاده مي    ها و دمپرها در هر يك از تقسيم         از دريچه 
V   سوراخها بطور يكنواخت و بـه انـدازه كـافي و كوچـك     . هاي جديد و مختلف نيز ممكن خواهد بود   كل، استفاده از ش   است معكوس

 ميليمتر به صورت عرضي اجازه عبور       3 الي   2هاي    براي مثال سوراخ  . شودشود تا از ورود محصول به داخل كانال جلوگيري            تعبيه مي 
تواند به عنوان كانال توزيع مورد اسـتفاده قـرار     ن نيز مي  ييز بسمت پا  هاي مستحكم كانال با يك سطح با        ديواره. دهد  محصول را نمي  

  .گيرد
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در اين شكل تغييرات شـكل كانالهـا   . هاي توزيع براي انبارهاي افقي بزرگ نشان داده شده است  هاي كانال   نمونه)2-3( در شكل   
ي در طول ساختمان، از كانالهاي طولي نيـز بعـضي   با افزايش عرض ساختمان نمايش داده شده و عالوه بر استفاده از كانالهاي عرض     

  .شود مواقع استفاده مي
  

  
  

  آرايش كانال هوادهي در انبارهاي بزرگ )  ۲‐۳( شكل

  

  طراحي كانالهاي توزيع هوا -3-8

  :موارد بايد مد نظر قرار گيردهاي كانال توزيع هوا براي هر نوع انبار اين  در طراحي سيستم
 .سطح مقطع و طول كانال كه در سرعت هواي داخل كانال و يكنواختي توزيع هوا تاثير گذار است

 .كه در افت فشار استاتيك با توجه به محصول اطراف كانال تأثيرگذار است) مساحت(سطح كانال 

 .ر است و نبايد از ارتفاع محصول بيشتر باشدها كه در توزيع يكنواخت جريان هوا تأثيرگذا فاصله بين كانال

 . متر تجاوز ننمايد30شود طول كانال توزيع از  توصيه مي

سطح باز و يا سوراخ شده كانال . نمايش داده شده است )2-3(ها براي انبار افقي در جدول  حداكثر سرعت پيشنهادي هوا در كانال     
  .شودد كه سرعت هواي عبوري از محصول در اطراف كانال باعث افت فشار اضافي نايي باش به منظور توزيع مناسب هوا بايد به گونه

 در كانالهـايي بـا      اسـت  تمام سطح بطور كامـل مـؤثر         شود دار استفاده مي    اي سوراخ   كه از يك كانال با سطح مقطع نيم دايره          وقتي
  .شود ر واقع ميدرصد سطح كانال مؤث 80اي شكل كه روي زمين قرار گرفته باشد فقط  مقطع دايره
اسـتحكام كانـال و     . هاي توزيع واقع شده زير محصول بايد به اندازه كافي مقاوم باشـد تـا فـشار محـصول را تحمـل كنـد                         كانال
  .نيز مهم خواهد بود ) Anchors( ها  نگهدارنده
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  انبارهاي ماكزيمم و قابل قبول هوا داخل كانالهاي نصب شده در  مقدار هوا و سرعت ) ۲‐۳(جدول    

ها  سرعت هواي داخل كانال

)m/s (محصول ارتفاع برحسب  

مقدار جريان هوا به   دانه

  درساعت مترمكعب 

   متر۶  متر۵/۴   مترm3/hr( ۳(براي هرمترمكعب محصول 

  ذرت

  سويا

  هاي درشت ساير دانه

۳۵/۲  

۷۰/۴  

۴۰/۹  

‐  

۸/۳  

۱/۵  

۹/۱  

۵/۴  

۷/۵  

۸/۳  

۱/۵  

۳/۶  

  گندم

  اي دانه ذرت خوشه

  هاي كوچك سايردانه

۳۵/۲  

۷۰/۴  

۴۰/۹  

‐  

۸/۳  

۱/۵  

۶/۲  

۷/۵  

۷/۷  

۱/۵  

۶/۷  

۲/۱۰  

  

  .آيد سرعت هوا در سطح كانال از تقسيم حجم هواي عبوري برسطح كانال بدست مي

  ، عوامل مؤثر برآن و روش نصب)فن(انتخاب دستگاه دمنده  -3-9

استفاده از فن براي ايجاد هواي تحت فشار، به منظور عبور هوا با درجه حرارت و رطوبت نسبي مناسب از محصول، يك تكنيـك                        
كند تا رطوبت و دماي نهفته در محصول براي جلـوگيري از              هوا كمك مي  . با ارزش براي حفظ كيفيت بعد از برداشت محصول است         

  .ا و كاهش وزن محصول در سطحي مناسب باقي بمانده هاي مضر، قارچ رشد باكتري
  .دهد اين بخش اطالعات الزم جهت انتخاب فن براي حفظ كيفيت محصول در انبار را در اختيار قرار مي

  :عبارتند از) فن(عوامل مؤثر در انتخاب دستگاه دمنده 

  مقدار هواي مورد نياز ‐ ۱‐۹‐ ۳

 برحسب مترمكعب در ساعت براي هوا دهي يك محصول خاص در واحد حجم يـا                شود  مي تامينمقدار جريان هوا كه بوسيله فن       
مقـدار ايـن دو     . اسـت  انتخاب فن تابع دو عامل اصلي حجم و فشار هوا            شود  در انبار نگهداري شود تعيين مي      بايدوزن محصولي كه    

جدول زير مقدار هواي الزم جهت خشك كردن و      . حل اوليه خشك شدن و زمان نگهداري دارد       عامل بستگي به نوع محصول در مرا      
  دهد  ها را نشان مي خنك نگهداشتن دانه

  ها سازي ونگهداري دانه كردن، خنك  مقدار هوا براي خشك) 3-3(جدول

  هاي روغني هاي غله و دانه هوادهي براي خشك كردن دانه

  وب حب دانههوادهي براي خشك كردن

  مترمكعب درساعت هوادهي براي هرمترمكعب دانه۳۵‐۷۰

   مترمكعب درساعت هوادهي براي هرمترمكعب دانه۴۷‐۹۴

  هاي روغني  و دانهت غال هوادهي براي نگهداري دانه

   حبوب و برنجهاي هوادهي براي نگهداري دانه

 مترمكعب در ساعت هوادهي براي هرمترمكعب دانه۳/۲‐۲۳

  ت هوادهي براي هرمترمكعب دانه مترمكعب در ساع۷/۴
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ميزان انباشت محصول روي    ) ريز يا درشت بودن   (فشار مورد نياز براي جريان هوا بستگي به اندازه دانه از نظر طول، قطر و اندازه                 
 ايجـاد   هاي متفـاوتي را در مقابـل جريـان هـوا            هم، نحوه انبار كردن محصول و كانال جريان هوا دارد زيرا همه اين عوامل مقاومت              

  .كنند مي

   مقاومت جريان هوا و فشار فن ‐ ۲‐۹‐ ۳

 پس از تعيين ميزان مقاومت عوامل مؤثر و در نهايت عبور جريان هوا از عمـق بـه                   بايدسرعت جريان هواي توليد شده توسط فن        
نظر به اينكه يكي از عوامل ايجاد مقاومـت در مقابـل جريـان هـوا، ارتفـاع      . شودسطح محصول انباشت شده روي يكديگر مشخص   

تـر از     تر و مقرون بـه صـرفه        ، لذا انبارهاي فني كوتاه ولي با اقطار يا طول و عرض بزرگ مناسب             استانباشت محصول روي يكديگر     
  .استار استاتيك براي انبارهاي بلند  زيرا در انبارهاي كوتاه فشار استاتيك مورد نياز كمتر از فشاستانبارهاي بلند 

جويي در هزينـه خريـد و          و اين خود باعث صرفه     استها در انبارهاي كوتاه       ها در انبارهاي بلند كمتر از تعداد فن         هر چند تعداد فن   
ت بـه هزينـه     گردند نـسب    هاي با قدرت الكتريكي كم كه در انبارهاي كوتاه نصب مي            برداري از فن     وليكن هزينه كم بهره    استنصب  

  .گذاري خواهد بود هاي انبارهاي بلند در طوالني مدت جبران كننده بخش سرمايه برق فن

  ورودي و محلهاي تخليه هوا ‐ ۳‐۹‐ ۳

) تخليه(و خروجي هوا    ) ه براي فن  هواي قابل تغذي  ( هاي ورودي     پس از تعيين مشخصات فني دمنده يا فن الزم است ابعاد دريچه           
ها نباشد، عمل هوادهي و تخليـه هـواي           متناسب با نياز فن باشد زيرا هرگاه ورودي و خروجي متناسب با ظرفيت طراحي شده دمنده               

ـ    هـاي ورود و     ابعـاد دريچـه   . فوقاني انبار به درستي انجام نشده و يا در زمان تخليه دريچه هوا باز نخواهد شـد                 ء حـدود   ازاه  خـروج ب
  .شود  سانتيمترمربع درنظر گرفته1000 مترمكعب درساعت جابجايي هوا معادل 1800هر

  فن ‐ ۴‐۹‐ ۳

  نمايش كار فن

شـود عملكـرد فـن بـستگي بـه            اطالعات تغييرات ميزان هوا در مقابل فشار براي فن منحني نمـايش عملكـرد فـن ناميـده مـي                   
  .باشد تواند متفاوت هاي مساوي نيزمي فن با اندازه حتي براي اين عوامل. درت محركه آن دارداندازه،شكل، سرعت ق

  براي هر دو فن موتـور      4 -3  كه براساس جدول شماره    است يك ارائه گرافيكي اطالعات براي دو دستگاه فن          2-3 شماره   ودارمن
  .است  د نمايش عملكرد اين دو فن متفاوتشو همانگونه كه ديده مي. بيني گرديده است  مشابه پيشبا اندازه 
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   ۴‐۳ از جدول شماره ۱۴ تا ۱۰هاي   و فن۹ تا ۱هاي  ها براي فن منحني عملكرد فن )  ۲( نمودار

  
  مثال نمايش عملكرد فن  ) ۴ ‐۳(جدول

 فن  )پاسكال( برحسب فشار استاتيك مورد نظر (m3.hr)مترمكعب در ساعت 

  

 قدرت
HP 

۲۵۰  ۳۷۵  ۵۰۰  ۶۲۵  ۷۵۰  ۸۷۵  ۱۰۰۰  ۱۱۲۰ ۱۲۵۰  ۱۳۷۰ ۱۵۰۰  ۱۶۲۰ ۱۷۵۰  

 (axial-flow fans)هاي جريان محوري   از نوع فن۹ تا ۱هاي  فن

۱  ۳۳/۰ ۲۴۴۰  ۱۰۵۰  ۴۹۰                      

۲  ۵/۰  ۳۲۰۰  ۱۶۳۰  ۱۳۶۰  ۱۰۵۰  ۶۵۰                  

۳  ۷۵/۰ ۲۸۷۰  ۲۴۸۰  ۱۹۹۰  ۱۳۳۰                    

۴  ۱  ۴۷۱۰  ۴۲۵۰  ۳۵۳۰  ۱۹۵۰  ۱۳۲۰  ۸۵۰  ۴۴۰              

۵  ۵/۱  ۶۲۴۰  ۵۹۰۰  ۵۵۷۰  ۵۱۰۰  ۴۱۲۰  ۲۸۹۰  ۲۳۴۰              

۶  ۳  ۱۰۸۸۰ ۹۶۸۰  ۸۸۳۰  ۷۶۵۰  ۶۲۹۰  ۴۹۳۰  ۳۴۴۰              

۷  ۵  ۱۶۳۱۰ ۱۴۵۳۰ ۱۲۹۱۰ ۱۱۵۵۰ ۱۰۴۵۰ ۹۰۰۰  ۷۱۴۰  ۲۶۳۰           

۸  ۵/۷  ۲۲۷۷۰ ۲۱۲۴۰ ۱۹۵۴۰ ۱۷۶۷۰ ۱۵۲۹۰ ۱۲۷۴۰ ۱۰۵۳۰ ۷۵۶۰ ۳۸۲۰  ۲۲۹۰ ۱۱۰۰      

۹  ۱۰  ۲۶۶۷۰ ۲۵۴۹۰ ۲۴۱۳۰ ۲۲۷۷۰ ۲۱۴۱۰ ۱۹۷۱۰ ۱۷۸۴۰             

 (Centrifugal fans)هاي سانتريفوژ   از نوع فن۱۴ تا ۱۰هاي  فن

۱۰ ۵  ۱۲۹۱۰   ۱۱۳۸۰   ۹۸۵۰    ۸۱۶۰    ۵۹۵۰    ۲۵۵۰      

۱۱ ۵/۷  ۱۶۳۱۰   ۱۵۱۲۰   ۱۳۶۰۰   ۱۲۲۳۰   ۱۰۳۶۰   ۸۵۰۰      

۱۲ ۱۰  ۲۲۸۵۰   ۲۱۶۱۰   ۲۰۳۲۰   ۱۸۸۹۰   ۱۷۳۰۰   ۱۵۳۶۰   ۱۲۶۶۰ 

۱۳ ۱۵  ۲۷۱۸۰   ۲۵۶۵۰   ۲۴۱۳۰   ۲۲۲۶۰   ۲۰۰۵۰   ۱۶۹۹۰     

۱۴ ۲۰  ۳۶۹۱۰   ۳۴۷۱۰   ۳۲۵۲۰   ۳۰۱۶۰   ۲۷۴۲۰   ۲۳۹۹۰   ۱۹۳۰۰ 

  .ها بوده و به صورت تجاري وجود ندارند اين اطالعات فقط براي نمايش و توجيه فن
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  انواع فن •
  :هستند سانتريفوژ و يا محوريها عمدتاً از دو نوع  فن

 اي  فن جريان محوري يا پروانه   -

اي در واقع يكـي   هاي پروانه فن. شوند  نيز ناميده مي(Propeller fans)اي يا ملخي  هاي پروانه ن محوري به اسم فنهاي جريا فن
ها و به موازات محور يا شـافت   ها حركت هوا در يك خط مستقيم از داخل پره در اين نوع فن. هستندهاي جريان محوري   از انواع فن  

  .استادي پره هستند كه به شافت مركز كاسه نيروي محركه متصل ها داراي تعد  چرخ بادزن اين فناست
  فن لوله محوري، پره محوري ‐

 و اين حالت موجـب كـاهش توربـوالنس    است و پروانه هدايت كننده آنها در داخل فن  هستندها مستقيماً به موتور متصل        اين فن 
ها معموالً براي خـشك كـردن دانـه و            اين فن . شوند  نك مي ها با جريان هواي ايجاد شده خ        شود همچنين موتور اين نوع فن       هوا مي 

  .استگيرند و قيمت آنها نيز نسبتاً ارزان است عيب اين نوع فن پر سروصدا بودن آن  هوادهي مورد استفاده قرار مي
  

  
  

    انواع فن3-3شكل 

  

   فن سانتريفوژ يا قفس سنجابي يا اصطالحاً دمنده -

انـد،    ها بين دو رينگ و متصل به آنها به صورت مستقيم يا مورب نصب شده                 پره استنگ متصل   چرخ بادزن اين نوع فن به دو ري       
  .شود هوا از يك يا دو سر انتهايي چرخ بادزن وارد شده و از طرف عمود برشافت خارج مي
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وادهي با فشار باال كار برد هاي گرمايش و يا ه  ، انحنا به سمت جلو كه در سيستم       استها دو دسته      ها از نظر انحناء پره      اين نوع فن  
فـن سـانتريفوژ بـه دليـل برخـورداري از           . رود   براي انبار كردن بـه كـار مـي          دارد و انحناء به طرف عقب كه براي خشك كردن دانه          

  .استتر  تكنولوژي پيشرفته داراي راندمان باال بوده و با آرامي و بي صدا كار ميكند، قيمت اين نوع فن گران

  ها از نظر نصب كارگيري فنچگونگي ب ‐ ۵‐۹‐ ۳

  :استها به دو صورت موازي و سري و به شرح زير  نصب فن
  ها بصورت موازي نصب فن ‐

نار يكـديگر و يـا در   ها در ك در اين حالت فن. شود كه نياز به مجموعه جريان زياد در فشار معادل باشد        اين روش موقعي انجام مي    
. ها همگي بـا فـشار مـساوي مواجـه هـستند             در اين روش فن   . شوند  چند نقطه به صورت چند تايي و در طول كانال اصلي نصب مي            

  .شود ميزان هواي مورد نياز با افزايش يا كاهش فن در فشار مورد نظر تعيين مي
  ها بصورت سري نصب فن ‐

از اين روش براي مواقعي كه به فشار زياد و بـصورت محـوري           . است يك خط محوري     ها در اين حالت روي      ترتيب قرارگيري فن  
ها مقدار مساوي جريان هـوا را         ها به صورت سري قرار گيرند هر يك از فن           وقتي فن . شود مانند انبارهاي مرتفع     نياز باشد استفاده مي   

  .استكنند  ها ايجاد مي  فندهد ومجموع فشار تقريباً معادل جمع ميزان فشاري كه هريك از عبور مي
  هاي چندتايي فن ‐

 نمايد و يا براي سيستم كانـال از چنـد           تامينگاهي اوقات الزم است كه بيشتر از يك عدد فن هوا را براي سطح دلخواه هوادهي                 
  .شودمحل تغذيه استفاده 

  :استيل ذيل الده ها ب موارد استفاده از تعدد فن

 .باشد هاي بزرگترين فن در اختيار باالتر  وي مصرفي از قابليتمجموع جريان هوا، فشار يا نياز نير

 حـداكثر جريـان الزم بـراي راه       . اندازي براي يك موتور فن بزرگ ممكن است سيستم نيرورساني را دچار مشكل نمايد               جريان راه 
 .آيد تر مي نيي پاشود هاي متعدد كوچكتر استفاده اندازي در صورتيكه از فن 

ها خاموش گردند و وقتي كه شـرايط ايجـاب             نصب شده باشند اين امكان انتخاب وجود دارد كه تعدادي از فن            وقتيكه چندين فن  
 .نمايد با نسبت جريان هواي كمتر كار كنند

 شود تر مي عدد فن بزرگ نصب گردند توزيع هوا معموالً خيلي يكنواخت جاي يكه وقتي كه تعدادي فن كوچك ب
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  .دهد وازي و به صورت سري را نمايش ميهاي به صورت م ري فنترتيب قرارگي 4-3شكل  

  

  
  
 4-3شكل 

   فنانتخاب ‐ ۶‐۹‐ ۳

 كه روش تعيين هريك از عوامل به تفكيك تشريح استبراي تعيين مشخصات فن، به ترتيب نياز به تعيين سه عامل مشروح زير 
  .شود مي

  ورد نيازمقدار جريان هواي م -
 اندازه فشار استاتيكي -

 تعيين قدرت فن -

  .الزم به ذكر است براي تعيين مشخصات فن ابتدا بايد نحوه توزيع هوا در كف را تعيين نمود و نوع محصول را شناخت 

  تعيين مقدار جريان هواي مورد نياز ‐ ۷‐۹‐ ۳

براي اين منظور ابتدا مقـدار محـصولي        . شود تامين بايدگام براي تعيين مشخصات فن، تعيين مقدار جريان هوايي است كه            اولين  
مقـدار هـواي مـورد نيـاز بـراي           3-3 و 2-3 و سپس بـا مراجعـه بـه جـداول شـماره            شود  بوسيله فن هوادهي شود تعيين مي      بايدكه  

  .شود رب مقدار محصول در ضريب مذكور حجم هواي مورد نظر مشخص ميهرمترمكعب محصول مورد نظر تعيين و از حاصل ض

  تعيين اندازه فشار استاتيكي ‐ ۸‐۹‐ ۳

ي بـا   هاي روغنـ    هاي غالت و حبوب و دانه       در مورد دانه  . استمرحله بعدي براي انتخاب فن، برآورد و تخمين فشار استاتيكي فن            
 8 تـا  5استفاده از نسبت جريان هواي مورد نياز و ارتفاع انباشت محصول مقدار فشار استاتيكي مناسب با اسـتفاده از جـداول شـماره                

  . به مقادير دريافت شده از جداول مزبور افت فشار كانال را نيز اضافه نمودبايد هرگاه هوا از داخل كانال توزيع شود شود تعيين مي
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  ن قدرت فنتعيي ‐ ۹‐۹‐ ۳

قدرت موتور فن متناسب با مقدار جريـان هـوا و           . شود   با واحد اسب بخار تعريف مي      استموتور فن كه دراصل محرك حركت فن        
  .د شدشود و سپس با استفاده از مشخصات فني كارخانجات سازنده، انتخاب خواه فشار استاتيكي مورد نياز تعيين مي

ها به مقدار جريان هوا و فشار ايجاد شده توسط فـن بـستگي دارد، ميـزان                   ها داراي ابعاد و اندازه متفاوت هستند كه اين اندازه           فن
  . درصد قرار داشته باشد40-60 در دامنه بايدراندمان فن انتخاب شده 

  انتخاب كامپيوتري فن ‐۱۰‐۹‐ ۳

 اما يك راه حل بسيار ساده انتخاب فن بـراي           استروش انتخاب فن كه تاكنون توضيح داده شده روش محاسباتي سخت افزاري             
روش  (اسـت هاي كامپيوتري طراحي شـده جهـت انجـام محاسـبات و انتخـاب فـن                   انبارهاي دانه وجود دارد و آن استفاده از برنامه        

توان فن    گيري از برنامه كامپيوتري مي      ها و يا انبارها و با بهره        اده از اطالعات ساده اوليه در مورد دانه       در اين روش با استف    ) افزاري  نرم
  .مورد نياز را انتخاب نمود

 اما مهمترين عامل اين اسـت       استهاي مربوط به خريد و صداي ناشي از كاركردن فن از عوامل مؤثر در انتخاب فن                   گرچه هزينه 
  . نمايدتامينادر باشد جريان هواي كافي در فشار كار مورد نظر را كه فن انتخاب شده ق

  ها اطالعات مربوط به مقاومت جريان هوا براي برخي از دانه ‐۱۱‐۹‐ ۳

  .هاي سويا و آفتابگردان نشان داده شده است هاي گندم، ذرت، جو و دانه ه مقاومت جريان هوا براي دان 8-3 الي  5-3در جداول 
  

    اطالعات افت فشار جريان هوا براي گندم  5-3جدول
  )مترمكعب درساعت هوا در مترمكعب دانه(جريان هوا 

۳/۲  ۷/۴  ۸/۱۱  ۶/۲۳  ۴/۳۵  ۱/۴۷  ۹/۵۸  ۷/۷۰  

  
  )متر(عمق دانه 

  )پاسكال(فشار استاتيك مورد نظر 

۶/۰  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  

۲/۱  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۷۵  ۷۵  ۱۰۰  ۱۲۵  

۸/۱  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۱۰۰  ۱۵۰  ۲۰۰  ۲۴۹  ۲۹۹  

۴/۲  ۲۵  ۲۵  ۷۵  ۱۷۴  ۲۷۴  ۳۷۳  ۴۷۳  ۵۷۳  

۳  ۲۵  ۵۰  ۱۲۵  ۲۷۴  ۴۲۳  ۵۷۳  ۷۴۷  ۹۲۱  

۷/۳  ۲۵  ۷۵  ۲۰۰  ۳۹۸  ۶۲۲  ۸۴۷  ۱۱۲۰  ۱۳۹۴  

۳/۴  ۵۰  ۱۰۰  ۲۴۹  ۵۴۸  ۸۴۷  ۱۱۹۵  ۱۵۶۹  ۱۹۴۲  

۹/۴  ۷۵  ۱۲۵  ۳۸۵  ۷۲۲  ۱۱۴۵  ۱۵۹۴  ۲۰۹۲  ۲۶۳۹  

  .شود ضرب 3/1 در ضريب بايددرصورتيكه محصول بوجاري نشده باشد مقادير جدول : *
  . افت فشار كانال هوا به مقادير فوق اضافه شودبايدبراي تعيين فشار فن : **
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    اطالعات مقاومت جريان هوا براي ذرت و حبوبات 6-3جدول
  )رساعت هوا در مترمكعب دانهمترمكعب د(جريان هوا 

۳/۲  ۷/۴  ۸/۱۱  ۶/۲۳  ۴/۳۵  ۱/۴۷  ۹/۵۸  ۷/۷۰  

  
  )متر(عمق دانه 

  )پاسكال(فشار استاتيك مورد نظر 
۶/۰  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  

۲/۱  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۵۰  

۸/۱  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۷۵  ۷۵  ۱۰۰  

۴/۲  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۷۵  ۱۲۵  ۱۵۰  ۲۰۰  

۳  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۷۵  ۱۲۵  ۲۰۰  ۲۷۴  ۳۴۹  

۷/۳  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۱۲۵  ۲۰۰  ۲۹۹  ۳۹۸  ۵۲۳  

۳/۴  ۲۵  ۲۵  ۷۵  ۱۷۴  ۲۹۹  ۴۲۳  ۵۷۳  ۷۴۷  

۹/۴  ۲۵  ۲۵  ۱۰۰  ۲۲۴  ۳۹۸  ۵۹۸  ۷۹۷  ۱۰۴۶  

  .شود ضرب 5/1 در ضريب بايددرصورتيكه محصول بوجاري نشده باشد مقادير جدول : *
  . افت فشار كانال هوا به مقادير فوق اضافه شودبايدبراي تعيين فشار فن : **

  
  
  
  

    اطالعات مقاومت جريان هوا براي جو 7-3جدول
  )مترمكعب درساعت هوا در مترمكعب دانه(جريان هوا 

۳/۲  ۷/۴  ۸/۱۱  ۶/۲۳  ۴/۳۵  ۱/۴۷  ۹/۵۸  ۷/۷۰  

  
  )متر(عمق دانه 

  )پاسكال(فشار استاتيك مورد نظر 
۶/۰  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  

۲/۱  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۵۰  ۷۵  ۷۵  

۸/۱  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۱۰۰  ۱۲۵  ۱۷۴  ۱۹۹  

۴/۲  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۱۰۰  ۱۷۴  ۲۲۴  ۲۹۹  ۳۷۴  

۳  ۲۵  ۲۵  ۷۵  ۱۷۴  ۲۷۴  ۳۷۴  ۴۹۸  ۶۲۳  

۷/۳  ۲۵  ۵۰  ۱۲۵  ۲۴۹  ۳۹۸  ۵۷۳  ۷۴۷  ۹۲۱  

۳/۴  ۲۵  ۷۵  ۱۷۴  ۳۴۹  ۵۴۸  ۷۹۷  ۱۰۴۶  ۱۳۲۰  

۹/۴  ۵۰  ۷۵  ۲۲۴  ۴۷۳  ۷۴۷  ۱۰۷۱  ۱۴۱۹  ۱۷۹۳  
  

  .شود ضرب 5/1 در ضريب بايددرصورتيكه محصول بوجاري نشده باشد مقادير فشاراستاتيك : *
  . افت فشار كانال هوا به مقادير فوق اضافه شودبايدبراي تعيين فشار فن : **
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  هاي سويا و آفتابگردان   اطالعات مقاومت جريان هوا براي دانه 8-3جدول 
  

  )مترمكعب درساعت هوا در مترمكعب دانه(جريان هوا 

۳/۲  ۷/۴  ۸/۱۱  ۶/۲۳  ۴/۳۵  ۱/۴۷  ۹/۵۸  ۷/۷۰  

  

  )متر(عمق دانه 

  )پاسكال(فشار استاتيك مورد نظر 

۶/۰  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  

۲/۱  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  

۸/۱  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۵۰  ۷۵  ۷۵  

۴/۲  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۷۵  ۱۰۰  ۱۲۵  ۱۵۰  

۳  ۲۵  ۲۵  ۲۵  ۷۵  ۱۰۰  ۱۵۰  ۲۰۰  ۲۴۹  

۷/۳  ۲۵  ۲۵  ۵۰  ۱۰۰  ۱۷۴  ۲۲۴  ۲۹۹  ۳۹۸  

۳/۴  ۲۵  ۲۵  ۷۵  ۱۵۰  ۲۲۴  ۳۲۴  ۴۲۳  ۵۴۸  

۹/۴  ۲۵  ۲۵  ۷۵  ۲۰۰  ۲۹۹  ۴۴۸  ۵۹۸  ۷۴۷  

  .شود ضرب 5/1 در ضريب بايددرصورتيكه محصول بوجاري نشده باشد مقادير فشار استاتيك : *
  . افت فشار كانال هوا به مقادير فوق اضافه شودبايدبراي تعيين فشار فن  **:

  مباني طراحي سيستم كنترل دما و رطوبت در انبارهاي چندمنظوره -3-10

 بايـد شوند از حـد مطلـوب تعيـين شـده افـزايش يابنـد        هرگاه دما و رطوبت كه توسط سنسورهاي حرارتي و رطوبتي سنجيده مي   

شرح كامل استفاده از هواي     . محصول اقدام نمايند  سازي    هاي ورود و خروج هوا فعال شده و نسبت به خنك            هاي هوادهي و دريچه     فن

  .ضوابط  طراحي سيستم كنترل ارايه شده است مناسب و مواقع ضروري هوادهي در

  تعادل هيگروسكپي ‐۱‐۱۰‐ ۳

 از آن رطوبت جذب كرده يا به آن رطوبت پـس            ها در انبار با محيط اطراف خود درحال تبادل رطوبت هستند به اين معني كه                دانه

گويندپس از مدتي، دانه با محيط اطـراف خـود از نظـر رطوبـت بـه                  به اين خاصيت تبادل رطوبت، خاصيت هيگروسكپي مي       . دهند  مي

. يابـد   مـه مـي    و محـيط خات     در اين حالت، تبادل رطوبت بين دانه      . شود  اين تعادل، تعادل هيگروسكپي ناميده مي     . رسد  حالت تعادل مي  

هر قدر محيط اطراف دانه گرمتر باشد، دانـه ميتوانـد رطوبـت بيـشتري               . دهد  كند و نه رطوبت پس مي       يعني دانه نه رطوبت جذب مي     

درحرارتهاي باال، جذب آب توسط دانه، سريعتر انجام . تعادل هيگروسكپي به نوع دانه، درصد رطوبت و حرارت بستگي دارد     . جذب كند 

هـاي خـشك منتقـل         دليل افزايش رطوبت در قسمتي از توده دانه اگر با افزايش دما همراه باشد، سـريعتر بـه دانـه                    شود به همين    مي

  ).۹‐۳جدول(شود  مي
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  و رابطه آن با رطوبت نسبي) تعادل هيگروسكپي( تعادل رطوبت غله 9-3جدول
رطوبت 

  نسبي هوا

(%)  

  رطوبت غله

  

(%)  

رطوبت 

  نسبي هوا

(%)  

  رطوبت غله

  

%)(  

رطوبب 

  هوا نسبي

(%)  

  رطوبت غله

  

(%)  

رطوبت 

  نسبي هوا

(%)  

  رطوبت غله

  

(%)  

۱۰۰  

۹۰  

۸۷  

۸۶  

۸۵  

۸۴  

۸۳  

۸۲  

۸۱  

۸۰  

۷۹  

۷۸  

۷۷  

۷۶  

۷۵  

۷۴  

۷۳  

۷۲  

۷۱  

۷۰  

۶۹  

۶۸  

۶۷  

۶۶  

۲۵  

۱۹  

۶/۱۸  

۲۷/۱۸  

۹/۱۷  

۵۵/۱۷  

۱۲/۱۷  

۸/۱۶  

۴۷/۱۶  

۳/۱۶  

۱۵/۱۶  

۹۹/۱۵  

۸۳/۱۵  

۶۷/۱۵  

۵/۱۵  

۳۷/۱۵  

۲۷/۱۵  

۱۰/۱۵  

۹۸/۱۴  

۸۵/۱۴  

۷۲/۱۴  

۵۱/۱۴  

۴۶/۱۴  

۳۳/۱۴  

۶۵  

۶۴  

۶۳  

۶۲  

۶۱  

۶۰  

۵۹  

۵۸  

۵۷  

۵۶  

۵۵  

۵۴  

۵۳  

۵۲  

۵۱  

۵۰  

۴۹  

۴۸  

۴۷  

۴۶  

۴۵  

۴۴  

۴۳  

۴۲  

۲۰/۱۴  

۰۶/۱۴  

۹۲/۱۳  

۷۸/۱۳  

۶۴/۱۳  

۵۰/۱۳  

۳۶/۱۳  

۲۲/۱۳  

۰۸/۱۳  

۹۴/۱۲  

۸۰/۱۲  

۶۶/۱۲  

۵۲/۱۲  

۳۸/۱۲  

۲۴/۱۲  

۱۰/۱۲  

۰۶/۱۱  

۸۲/۱۱  

۶۸/۱۱  

۵۴/۱۱  

۴۰/۱۱  

۲۴/۱۱  

۰۸/۱۱  

۹۲/۱۰  

۴۱  

۴۰  

۳۹  

۳۸  

۳۷  

۳۶  

۳۵  

۳۴  

۳۳  

۳۲  

۳۱  

۳۰  

۲۹  

۲۸  

۲۷  

۲۶  

۲۵  

۲۴  

۲۳  

۲۲  

۲۱  

۲۰  

۱۹  

۱۸  

۷۶/۱۰  

۶۰/۱۰  

۴۴/۱۰  

۲۸/۱۰  

۱۲/۱۰  

۹۶/۹  

۸۱/۹  

۴۵/۹  

۴۹/۹  

۳۳/۹  

۱۷/۹  

۰۱/۹  

۸۵/۸  

۶۹/۸  

۵۳/۸  

۳۷/۸  

۲۲/۸  

۰۶/۸  

۹۰/۷  

۷۴/۷  

۵۸/۷  

۴۲/۷  

۲۶/۷  

۱۰/۷  

۱۷  

۱۶  

۱۵  

۱۴  

۱۳  

۱۲  

۱۱  

۱۰  

۹  

۸  

۷  

۶  

۵  

  

۸۴/۶  

۵۹/۶  

۳۴/۶  

۰۸/۶  

۸۳/۵  

۵۸/۵  

۳۲/۵  

۰۷/۵  

۸۲/۴  

۵۷/۴  

۳۱/۴  

۰۶/۴  

۸۰/۳  

  

  نگهداري غالت ،دكترناصررجب زاده مباني فناوري غالت جلد اول ،تكنولوژي و آماده سازي و: مأخذ 

  وادهيه -3-11

 هواي خنك از ميان هوادهي به معني عبور دادن. هوادهي عبارت از عبور دادن هوا با فشار كم از درون توده دانه در انبار است
  .ن آوردن حرارت درون توده دانه استييتوده دانه به منظور پا

  :شود هوادهي به منظورهاي زير انجام مي
 كاهش حرارت

  كاهش رطوبت
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  :شود هوادهي به دو صورت انجام مي

 با استفاده از هواي آزاد خارج از انبار

 با استفاده از دستگاههاي خنك كننده هوا

ا هواي آزاد بايد حرارت و رطوبت نسبي هوا در نظر گرفته شود، براي كاهش دماي توده دانـه، هـواي مـورد نيـاز                         براي هوادهي ب  
 درغيراينصورت هوادهي موجب كاهش درجه حرارت توده دانه نخواهد شد، ثانياً رطوبـت              بايد سردتر از توده باشد    براي هوادهي، اوالً    

رطوبت نـسبي هـوا   كه تبادل رطوبتي به نفع دانه انبار شده باشد به عبارت ديگر بايستي        نسبي هواي مورداستفاده بايد در حدي باشد        
اگر رطوبت نسبي هوا باالتر از تعادل هيگروسكپي باشد تـوده غلـه رطوبـت جـذب                 . طوري باشد كه از درون توده رطوبت جذب كند        

  )10-3جدول(تر خواهد شد رده و مرطوبك
  

  ت، رطوبت هوا و تعادل هيگروسكپيارتباط بين درجه حرار  10-3جدول 
  اختالف درجه حرارت به سانتيگراد

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸    
0 ±

دل
عا
 ت

له  هواي بيرون سردتر از غله  
 غ
ت
طوب
ر

  

  (%)  حداكثر رطوبت نسبي  

۸/۹۸                  ۲۴  

۹/۹۷                  ۲۳  

۸/۹۶                  ۲۲  

۳/۹۵            ۲۱  

۳/۹۳            ۲۰  

۷/۹۰  ۹۷        

  هواي اشباع

  )حداكثر مجاز(
  ۱۹  

۶/۸۷  ۹۴                ۱۸  

۵/۸۳  ۸۹  ۹۶              ۱۷  

۶/۷۸  ۸۴  ۹۰  ۹۶            ۱۶  

۲/۷۳  ۷۸  ۸۴  ۸۹  ۹۶          ۱۵  

۹/۶۶  ۷۲  ۷۷  ۸۲  ۸۷  ۹۴        ۱۴  

۱/۶۰  ۶۴  ۶۸  ۷۴  ۷۸  ۸۴  ۹۰  ۹۶    ۱۳  

۸/۵۲  ۵۶  ۶۰  ۶۵  ۶۹  ۷۴  ۷۹  ۸۴  ۹۱  ۱۲  

۳/۴۵  ۴۹  ۵۲  ۵۶  ۵۹  ۶۴  ۶۸  ۷۳  ۷۸  ۱۱  

۸/۳۷  ۴۰  ۴۳  ۴۶  ۴۹  ۵۳  ۵۷  ۶۱  ۶۵  ۱۰  

  مباني فناوري غالت جلد اول ،تكنولوژي و آماده سازي ونگهداري غالت ،دكترناصررجب زاده: مأخذ 
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اين جدول ارتباط بين رطوبت دانه، درجه حرارت و رطوبت هوا و تعادل هيگروسكپي رانشان ميدهد هرچه اختالف درجـه حـرارت            
اگر رطوبت دانه بـيش  . ده بيش از هواي آزادباشد، هوادهي محدوديت كمتري دارد   توده دانه با بيرون انبار بيشتر باشد يعني حرارت تو         

رسد هوادهي حتـي بـا هـواي تقريبـاً           رطوبت نسبي به تعادل هيگروسكپي مي     %  93دليل اينكه در هوايي با بيش از        ه  باشد ب % 20از  
% 20 و هر دانه ديگري با رطوبت بيش از         يد دانست غله  البته نبايد عامل زمان را فراموش كرد و با        . اشباع هيچگونه محدوديتي ندارد     

بنـدي    گزارش اقاليم و پهنه   (شود    مدت زيادي حتي با هوادهي قابل نگهداري نيست اين موضوع در بخش مدت نگهداري بررسي مي               
  ).ساخت انبارها

ن بـا هـواي آزاد، در رطوبـت نـسبي           باشددر صورت هم دما بود    % 15ن باشد، بطور مثال اگر رطوبت دانه        ييچنانچه رطوبت دانه پا   
  .داشته باشد% 2/73به تعادل هيگروسكپي ميرسد و بنابراين هواي مورد نياز براي هوادهي بايد رطوبتي كمتر از % 2/73

تـوان بـدون هـيچ       تـر از تـوده دانـه باشـد، مـي             درجه و يا بيـشتر خنـك       5 نشان ميدهد چنانچه هواي بيرون       Theimerتحقيقات  
. هي را با هواي بيرون انجام داد و هرچه اختالف دماي غله با بيرون كمتر باشد رطوبت نسبي هوا بايستي كمتر باشد                     محدوديتي هواد 

بنابراين در صورت هم دمايي   . شود ايجاد مي % 75در صورتيكه هواي بيرون و توده غله هم دما باشد تعادل رطوبتي در رطوبت نسبي                
  .وبت نسبي هوادهي نمودرط% 75غله را ميتوان باهواي كمتر از 

 5تر باشد اگر هواي بيرون  تر بوده و خشك نييهرقدر هواي بيرون گرمتر از توده دانه باشد، براي هوادهي رطوبت نسبي آن بايد پا 
  .باشد% 7/55درجه گرمتر از دانه باشد براي هوادهي رطوبت نسبي آن بايد حداكثر 

تر باشد رطوبت نسبي مناسـب هـوا بـراي هـوادهي               درجه خنك  3رت هواي بيرون    درجه سانتيگراد و حرا   30اگر حرارت توده دانه     
  .است% 9/89كمتر از 

گيرد هواي موردنياز توسط فن از خارج از انبار مكيده شـده و وارد                هوادهي از طريق كانالهاي تعبيه شده در كف انبارها صورت مي          
شـود    ها وجود دارد با فشار مناسب وارد توده دانه مي          ن يا باالي كانال   ييهاي هوادهي ميشود سپس از طريق شيارهايي كه در پا          كانال

  .شود معموالً هرفن بسته به قدرت مكش آن از طريق تقسيم به دو يا چند كانال هوادهي متصل مي

  گونگي هوادهي و خنك كردن با هواي بيرونچ ‐۱‐۱۱‐ ۳

معموالً هوادهي بـه صـورت عمـودي و از     .براي خنك شدن محصول، بايد هوا را به طور منظم و يكنواخت از ميان توده عبور داد     
هرچه . هستندها داراي دماي متفاوت       طبعاً اليه . شوند  ن به باال خنك مي    ييهاي توده به ترتيب از پا       شود و اليه    ن به باال انجام مي    ييپا

معموالً در مخازن در حال هـوادهي سـه منطقـه حرارتـي             . ها از مدخل هواي سرد بيشتر باشد درجه حرارت باالتري دارند            هفاصله دان 
در طول مدت هوادهي بتدريج تبادل گرمايي انجام . اول منطقه سرد شده، بعد از آن منطقه تبادل و باالخره منطقه گرم     . آيد  بوجود مي 

باتوجه به اينكه بين رطوبت دانه      . ها انجام نخواهد داد     هي، هواي ورودي به توده، تبادل حرارتي با دانه        شده و نهايتاً پس از پايان هواد      
  .و افزايش درجه حرارت رابطه مستقيم برقرار است، براي پيشگيري از خسارات حرارتي بايد سريعاً توده دانه مرطوب را هوادهي نمود

البته خشك كردن حجم زيادي از دانه از        . بت و خشك شدن طي اين پروسه است       يكي از اثرات مثبت هوادهي از دست دادن رطو        
اصوالً محصول برداشت شده را بهتر است هرچه سريعتر خـشك           . طريق هوادهي نياز به مدت طوالني داشته و توجيه اقتصادي ندارد          
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محـصول گـرم و      بـه هـوادهي نمـود زيـرا          ها، بويژه در مناطق مرطوب بايد حتماً اقدام         نمود اما در صورت كمبود ظرفيت خشك كن       
  .مرطوب بيش از چند روز قابليت نگهداري ندارد

  تجهيزات الزم براي هوادهي ‐۲‐۱۱‐ ۳

جهيزات مورد نياز ايـن گونـه   شود ت هوادهي با هواي بيرون معموالً در انبارهاي سرپوشيده و براي توده دانه با ارتفاع كم انجام مي      
  :هوادهي عبارتند از

  هاي مناسب براي مكيدن هواي تازه از بيرون انبار مكنده -

 تقسيم كننده هوا -
 هاي هوادهي  كانال -
 پنجره براي خروج هوا از انبار -

   هوادهي غله با هواي طبيعي بيرون 11-3 جدول
  اختالف حرارت هواي بيرون و حرارت غله به سانتيگراد

  هواي بيرون سردتر از غله است   هواي بيرو ن گرمتر از غله است
۱۵۰+  ۹۰+  ۵۰+   ۴۰+   ۳۰+   ۲۰+   ۱۰+   

  

  وبيشتر۵۰  ‐۴۰  ‐۳۰  ‐۲۰  ‐۱۰ ± ۰۰

ه 
رج
د

ه 
ت ب

رار
ح

راد
يگ
انت
س

  

  حداكثر رطوبت نسبي هواي بيرون به درصد
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    كنترلتجهيزات مورد نياز ‐۱۲‐۳

د نياز است تا بتوانـد بـدون نيـاز بـه            براي كنترل دما و ساير پارامترهاي محيطي، يك سيستم كنترل الكتريكي و الكترونيكي مور             

را از محيط انبار گرفتـه و پـس از پـردازش       ...) نظير دما، رطوبت  ( حضور دائم اپراتور، اطالعات موجود در باره پارامترهاي مورد كنترل           

  .شود كل سيستم كنترل از اجزاي زير تشكيل مي. هاي الزم شرايط را به وضعيت مطلوب برگرداند كافي با اعمال فرمان

 سنسورهاي دما و رطوبت -

 ترل كننده الكترونيكي سيستمكن -

 تابلوي فرمان قدرت -

 )در صورت ضرورت با توجه به شرايط اقليمي (سيستم برودتي  -

 هاي هوا دمنده -

 هاي الزم جهت ايجاد اتصاالت الكتريكي بين اجزاي فوق كابل كشي -

  .استتر موارد ذكر شده فوق به شرح زير  بررسي دقيق

  مشخصات سنسورها ‐۱‐۱۲‐ ۳

تعداد و محل مناسب قرارگيري سنـسورها  . گيرند  كه براي سنجش دما و يا رطوبت مورد استفاده قرار مي   هستندسنسورها قطعاتي   

  :استبه شرح زير 

  الف ـ سنسور براي سنجش دماي توده محصول

شـود اگـر      گيري مـي    زي، دماي توده محصول است كه توسط سنسورهاي داخل سلول اندازه          سا  مهمترين عامل براي فرآيند خنك    

تر شدن  گيري مطمئن بود براي ساده توان نسبت به صحت عملكرد اين اندازه  سنجش دما در باالترين سطح محصول صورت گيرد مي        

و در انتهاي هـر رديـف قـرار         ) بادزن يك سنسور  به ازاي هر دو     (الذكر به صورت يك رديف در ميان          سيستم كنترل، سنسورهاي فوق   

  . گيرند مي

  ب ـ سنسوربراي سنجش دماي هواي آزاد

سازي محصوالت استفاده كرد كه درجه حرارت هـواي آزاد در             توان از هواي آزاد براي خنك       همانطور كه گفته شد، در صورتي مي      

اسـتفاده از دو سنـسور در       . دما در خارج از انبار و در محيط آزاد است         آگاهي از اين مسئله مستلزم استفاده از سنسور         . حد مطلوبي باشد  

كند، يك سنسور در هر سمت انبار ، زيرا ممكن است هواي يك سمت انبار به دليل تابش آفتـاب                      هواي آزاد براي كل انبار كفايت مي      

  .ا ديواره طرف ديگر پديد آورددر طول روز و وجود سايه در سمت ديگر و يا وزش باد در يك طرف، اختالف دمايي را ب

  )اختياري (سنجش ميانگين دماي سلولج ـ 

در صورت گرم شدن هر قسمت سيستم كنترل بادزن همان رديف به صورت خود كار به كار افتاده و گرماي درون توده محـصول        

د رسيد و الزم خواهد بود هـواي داخـل          كند لذا پس از مدتي دماي محيط سلول به باالتراز حد مجاز خواه              را به محيط انبار منتقل مي     
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اين سيستم در چنين زماني انجام وظيفه خواهد نمود بصورتيكه ميانگين دماي چنـد سنـسور را تعيـين و فرمـان                      . سلول تعويض شود  

  .خواهد داد

  مشخصات تابلوي كنترل ‐۲‐۱۲‐ ۳

گيري دماي توده محـصول   اندازه ترل مورد نياز است كه باتوجه به نوع كار و ساده بودن سيستم كنترل و             براي انبار يك تابلوي كن    

سيستم صرفاً توسط كنتاكتورهـا بـسته   ) Interlock( استفاده از تابلوي كنتاكتوري به نحوي كه اينترالك         ذكر شده » الف«به روش   

 همراه ساير قطعات درداخـل تـابلو        يالكترونيك كننده   ر باشد يك كنترل   مورد نظ ذكر شده   » ج«شود اصلح است و در صورتيكه روش        

  .استگيري بين سنسورهاي دماي داخل محصول  نصب خواهد شد و وظيفه آن معدل

  سيستم كنترل هوادهي -12-2-1- 3 12-2-1- 3

از سيـستم سـاده كنتـرل       . كنـد    كمك مي   ط مناسب دانه  يكردن و حفظ شرا   برداري از سيستم هوادهي كه به خنك          به منظور بهره  

  .  استفاده خواهد شدشود  Resetشامل يك ترموستات كه دماي هواي بيرون را احساس كند و به صورت تناوبي قابل تنظيم مجدد 

اد و تنهـا مزيـت سيـستم كنتـرل          توان براي خشك كردن دانه مورد استفاده قرار د          هاي كنترل ساده را نمي      توجه شود كه سيستم   

  .است هاي بارندگي در زمان عيب اين سيستم كنترل دما، عدم كنترل رطوبت. است آن  ساده در مقايسه با سيستم پيچيده قيمت ارزان

   هوادهيسيستم كنترل وظايف - 12-2-2- 3

كند و وقتي   اندازي مي كه دماي هواي بيرون كمتر از نقطه تنظيم ترموستات باشد راه در صورتياين سيستم كنترل، فن هوادهي را 

  .كند كه دما باال رفته و به نقطه تنظيم ترموستات برسد آن را خاموش خواهد نمود و ساعت كاركرد فن را ثبت مي

  روش استفاده از كنترل كننده هوادهي ‐۳‐۱۲‐ ۳

پس از پايان دريافت محصول، ترموسـتات را روي دمـاي مـورد             . شود اين كنترل كننده مابين منبع تغذيه و فن هوادهي نصب مي          

 رسـيد ويـا   د وقتي كه ساعت كار كرد به حد مورد نظر   ييبار كنترل نما    ها را هرچند روز يك      نياز تنظيم نموده و ساعت شمار كاركرد فن       

تـر تنظـيم مجـدد        نييها انجام داد ترموستات را روي دماي پا         اگر سنسورهاي دما كنترل عبور جبهه خنك را بطور كامل از داخل دانه            

(Reset)شود  مي.  

  اتفاقات ناشي از كاركرد بيشتر يا كمتر از نياز فن ‐۴‐۱۲‐ ۳

سازي داده شود شايد هواي خنك نتواند به اندازه كافي از داخل           هرگاه در تنظيم ميزان كاركرد فن اجازه كاركرد كمتر از نياز خنك           

هرگاه در تنظيم عكس ايـن حالـت انجـام          . در انبار باقي خواهد ماند    ) گرم(در اين صورت دانه بصورت خنك نشده        . ها عبور نمايد    دانه

بهترين اسـتراتژي مـؤثر از نظـر هزينـه،          . شود بدون اينكه اثر مثبتي ايجاد نمايد مصرف انرژي الكتريكي بيش از حد الزم خواهد شد               

  استصورت نوبتي ه سازي كامل دانه ب ها فقط در تعداد ساعات مورد نياز جهت خنك كاركرد فن
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  الگوي رابطه خنك كردن و ساعات كاركرد فن ‐۵‐۱۲‐ ۳

  .است ۱۹۹۴ در ايالت كانزاس درسال Salinaمنحني زير نشان دهنده وضعيت يك انبار گندم در نزديكي شهر 
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  تاسيسات الكتريكي ‐فصل چهارم

  

  كليات -4-1

هـا، سـفارش تجهيـزات الكتريكـي و           رساني، زمين حفاظتي، روشنايي داخلي و خيابـان         در ضوابط و معيارهاي طراحي سيستم برق      

  .گيرد المللي و داخلي صورت مي آزمايشات مربوط براساس كدها و استانداردهاي شناخته شده بين

  :عبارتند ازهاي الكتريكي  استانداردهاي مورد استفاده در سيستم
1- International Electrotechnical Commission (IEC) 
2-  British Standards (BS) 
3-  German Standards (V.D.E 
4- Regulation for Electrical Equipment of buildings (I.E.E) 

برقي فشار ضعيف و فشار مشخصات فني تأسيسات ( ريزي كشور   دفتر فني سازمان مديريت و برنامه110-1 و 110نشريه شماره  -5
  ).متوسط

  نشريه كميته روشنايي وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران-6

  مجموعه تجهيزات برقي انبارهاي فني چند منظوره -4-2

 و تغذيه برق انبارهاي فني چندمنظوره، سيستم توزيع        تامينسيستم  : چندمنظوره، شامل هاي الكتريكي انبارهاي فني       عمده سيستم 

هاي اصالح ضريب قدرت، سيستم اتصال زمين، سيستم روشنايي، سيـستم پريـز، سيـستم حفاظـت در برابـر                      رساني، خازن   برق و برق  

  .استلي ، سيستم پخش صدا و اينتركام، اعالم حريق و تلفن داخ)گيرحفاظتي برق(آذرخش 

   و تغذيه برق انبارهاي فني چند منظورهتامينسيستم  -4-3

  .شود به دو دسته تقسيم ميبرق انبارهاي چند منظوره با توجه به ميزان مصرف 

 ـ معتدل و مرطوباقاليم نگهداري سرد و كوهستاني ـ خشك و نيمه بياباني  -

 اقاليم نگهداري گرم و مرطوب -

 بـرق  هـستند  و پريز ييهاي تخليه هوا، روشنا ، هواكش)ها بادزن(هاي هوادهي    در اقاليم دسته اول كه مصرف كنندگان عموماً فن          
 33 و يـا  20/11(اي جهت تبديل برق فشار متوسط   فشار متوسط برابر ضوابط شركتهاي برق منطقهييمورد نياز توسط يك پست هوا  

  . خواهد شدتامين ) ولت230/400(به فشار ضعيف ) كيلوولت
سيستم برودتي نيز خواهد بود برق مورد نياز توسط يك          داراي  جز تجهيزات رديف باال     ه  در اقاليم دسته دوم كه مصرف كنندگان ب       

زميني تبديل برق فشار متوسط بـه فـشار         اي و يك پست       برابر ضوابط شركتهاي برق منطقه    ) پست پاساژ (پست انشعاب فشار متوسط     
  . خواهد گرديدتامينضعيف 
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  ولتاژ توزيع و برآورد ميزان مصرف برق -4-4

در طراحـي سيـستم    .  ولت خواهد بود   ۲۲۰/۳۸۰ها    ولتاژ توزيع تجهيزات برقي داخل انبارهاي چند منظوره باتوجه به مصرف كننده           

در طراحـي  . بارالكتريكي انبار عمدتاً شامل الكتروموتورها و روشنايي است   . برق نخستين گام تعيين دقيق بار الكتريكي انبار خواهد بود         

آورد ها بايد مقدار بـرق مـصرفي را بـر           سيستم تأسيسات برق باتوجه به تعداد موتورها و مقدار روشنايي مورد نياز و ساير مصرف كننده               

  .نمود تابتوان ظرفيت ترانسفورماتور توزيع را محاسبه نمود

برآورد ميزان كل مصرف شامل برق مورد نياز تابلوهاي برق با درنظر گرفتن ضريب توان هر تابلو و مقدار ظرفيـت اضـافي بـراي        

  .بيني و محاسبه شود توسعه آتي پيش

  ضريب همزماني و انتخاب ظرفيت ترانسفورماتور -4-5

ضريب همزماني عددي است بين صفر و يك و مقداري از ظرفيت نصب شده را كه بطور همزمان فعال است نشان ميدهد ضريب 

  :شود نامبرده به شرح زير تعريف مي

  

  ها در يك زمان حداكثر مصرف برق توسط مصرف كننده  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = زماني مصرف برقضريب هم  

  مجموعه ظرفيت نصب شده برقي انبار چند منظوره  

  
ضـريب همزمـاني     در برآورد و محاسبه ميزان مصرف برق انبار چند منظوره با توجه به غير همزمان بودن كار تجهيزات برقي آن،                     

هـاي    ني مصرف برق در انبارهاي چند منظوره به علت انجام عمليـات مختلـف در زمـان                ناهمزما. بايد كمتر از يك در نظر گرفته شود       
  .متفاوت است

پـس  .  ظرفيت مناسب ترانسفورماتور مورد نياز و ساير تجهيزات برقي است          دقيقاهميت تعيين و استفاده از ضريب همزماني در تعيين          
  .بيني توسعه آينده بايد ظرفيت ترانسفورماتور را مشخص كرد  نيزپيشاز محاسبه برق مصرفي انبار و اعمال ضريب همزماني و توان و

  تابلوهاي اصلي فشار ضعيف -4-6

داخلـي و   (براي توزيع و كنترل برق مورد نياز تابلوهاي برق مربوط به تجهيزات مختلـف انبـار چنـد منظـوره، سيـستم روشـنايي                         

دسـتگاه تـابلوي اصـلي       نشاني و غيره بايد حداقل يك       هاي جنبي، پمپهاي آب و آتش       ها، تخليه هوا، ساختمان     سيستم دمنده ) محوطه

هاي مختلـف      تابلو اصلي بايد متناسب با تعداد و قدرت تابلوها و دستگاه           شودبيني    توزيع فشار ضعيف از نوع ايستاده و تمام بسته پيش         

  . باشد(Spare)درصد مدار اضافي به عنوان ذخيره  اراي بيستمورد تغذيه بوده و حداقل د

  خازنهاي اصالح ضريب قدرت -4-7

در مـورد   . گيرد  خازنهاي صنعتي به منظور كاهش توان رآكتيو و اصالح ضريب قدرت در مدارهاي الكتريكي مورد استفاده قرار مي                 
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رهاي چند منظوره كه با ولتاژ فشار متوسط تغذيه شده ولي داراي بار متغيير فشار ضعيف است، براي تصحيح ضريب توان                     مصارف انبا 

  .هاي فشار ضعيف استفاده شود بايد از خازن

 هـاي خـازني     توان واحدهاي خازني فشار ضعيف، با توجه به قدرت و نياز مصرف كنندگان الكتريكي به مقدار خـازن و تعـداد پلـه                      

  .شود مناسب و مورد نياز جهت كنترل اتوماتيك بانك خازن انتخاب مي

 و بـراين اسـاس محاسـبه خواهـد          است ۹۴/۰ظرفيت بانك خازني انبارهاي چند منظوره به منظور اصالح ضريب قدرت تا ميزان              

  .گرديد

  سيستم كنترل -4-8

 متناسب با شرايط طراحي يك تابلوي كنترل براي سيستم تهويه و در اقاليم گرم و مرطوب عالوه بر                   در هر انبار فني چند منظوره     

كليه موتورها و تجهيزات به وسيله اين دو تابلو قابل          . تابلوي كنترل مذكور يك تابلوي كنترل براي سيستم برودت در نظر گرفته شود            

  .فرمان و كنترل خواهد بود

  .هاي الكترومكانيكي انجام خواهد شد  رلهكليه فرامين كنترل توسط

  سيستم اتصال زمين انبار فني چند منظوره -4-9

 سازي تاسيسات الكتريكي انبار فني چند منظوره، حفاظت افراد در برابر برق گرفتگي و عملكرد صـحيح تاسيـسات                    به منظور ايمن  

  .سوزي و انفجار بايد يك سيستم اتصال زمين حفاظتي به شرح زير طراحي و اجرا شود الكتريكي و نيز جلوگيري از آتش

 TN-Sها براي سيستم اتصال زمين انبارهاي چند منظـوره اسـتفاده از سيـستم                 روش حفاظت توصيه شده در استاندارد      •
هـاي هـادي    و كليـه بدنـه  ) Nنقطـه خنثـي   ( ين وصل اسـت  اي است كه مستقيماً به زم اين سيستم داراي نقطه . است

در اجراي اين روش بايد بدنه . است به اين نقطه متصل (PE)تاسيسات الكتريكي از طريق يك هادي حفاظتي جداگانه 
هاي تابيـده مـسي بـا         هاي مسي يا سيم     فلزي تابلوهاي فشار متوسط، فشار ضعيف و ترانسفورماتورها را از طريق تسمه           

براي شبكه اصـلي اتـصال   .  مناسب بهم وصل نموده و سپس به شبكه اتصال زمين انبار چند منظوره متصل نمود مقطع
بندي نشده و حداقل عمـق آن     هايي كه نسبت به زمين عايق       ها و شالوده    زمين انبار بايد از ميلگردهاي بتن مسلح در پي        

هـا بايـد از طريـق     هاي فوالدي سوار براين نـوع پـي    سازهدر اين گونه موارد. از سطح زمين يك متر باشد استفاده شود    
اسـتفاده از   . بندي شـود    يا با استفاده از كابل به ميلگردهاي بتن هم        ها    روي فونداسيون هاي نگهدارنده سازه      اتصال بولت 

م آهنگـي و    و اتصاالت مربوط با ه     ريزي شده باشد   هاي فوالدي ساختمان به عنوان هادي اتصال زمين بايد برنامه           سازه
 .نظارت مجريان تاسيسات برقي پروژه صورت گيرد

در مواردي كه استفاده از شبكه ميلگردها كافي و يا ميسرنباشد بايد شماري الكترود مخصوص اتصال زمين كه تعداد 
 نظر اي كه براي اين منظور در آن برحسب مقاومت الكتريكي زمين متفاوت خواهد بود در اطراف ساختمان ويا در منطقه

شود، به ترتيبي كه فاصله هر الكترود و الكترود بعدي از دو برابر طول الكترود كمتر نباشد نصب شود و سپس  گرفته مي
  . كليه الكترودها به وسيله سيم و يا شمش مسي به يكديگر متصل شود
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و استانداردهاي مندرج در طراحي و اجراي سيستم اتصال زمين حفاظتي انبارهاي فني چند منظوره بايد كليه ضوابط 
ريزي كشور، معاونت امور فني و همچنين  سازمان مديريت و برنامه) تجديد نظر اول (110-1در فصل پانزدهم از نشريه 

ضوابط و مراحل طراحي و . مبحث سيزدهم از مقررات ملي ساختمان ايران، وزارت مسكن و شهرسازي رعايت شود
  .هاي چند منظوره به شرح زير خواهد بوداجراي سيستم اتصال زمين حفاظتي انبار

 تعيين مقاومت ويژه خاك در محل احداث انبار فني چند منظوره •

گيري مقاومت ويژه خاك به وسيله دستگاه و روش مخصوص به هنگام انجام مطالعات ژئوتكنيك و يا با  اندازه
  .شود اي انجام مي همكاري شركت برق منطقه

 متر، قابل كوبيدن مستقيم در زمين 2/1 ميليمتر و به طول 25مسي مغز فوالدي، به قطر     الكترودهاي زمين از نوع ميله       •
 معمـوالً بـه عنـوان    ،استر ميله با استفاده از بوشن مخصوص        به كمك كالهك مخصوص و قابل سرهم كردن تا چها         

 توصـيه اسـت زيـرا داراي    يكي از انواع الكترودهاي مناسب براي استفاده در سيستم زمين انبارهاي چند منظـوره قابـل          
مقاومت گـسترده ايـن نـوع ميلـه از رابطـه زيـر قابـل                . استحفاظت كافي در برابر خوردگي و استقامت مكانيكي الزم          

 .محاسبه است 
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  .استط ميله  فاصله سطح زمين از وسT مقاومت ويژه خاك و ρ قطر آن و D طول ميله و Lكه در آن 
  هاي زمين معموالً بيش از حداكثر مقاومت مجاز سيستم اتصال زمين است  باتوجه به اينكه مقاومت هريك از ميله

 مـوازي اسـتفاده      نابراين به منظور كاهش ميزان مقاومت سيستم و نيل به حداكثر مقاومت مجاز بايد از شماري ميلـه                 
  .شود

در مواردي كه مقاومت بدست     . ها باشد   مجاور نبايد كمتر از دو برابر طول ميله       هاي    فواصل ميله همانطور كه اشاره شد     
هاي ياد شده به فاصله حدود چهار متـر از رديـف              آمده بيش از حداكثر مقاومت مجاز باشد بايد يك رديف اضافي از ميله            

اي بايد با     كليه الكترودهاي ميله  . ها افزايش يافته و در نتيجه مقاومت معادل كاهش يابد           اول نصب شود تا تعداد كل ميله      
  . ميليمتر به يكديگر متصل شود25*3تسمه مسي 

 ها در زمين عمق كوبيدن يا دفن ميله •

 الكترود بايد در عمقـي از خـاك فـرو رود كـه بـه                .هاي اتصال زمين اثر زيادي بر مقاومت گسترده آن دارد           طول ميله 
اگر ميله به چنين عمقي نرسد مقاومـت        . اي خاك نسبتاً ثابت باشد    سطح رطوبت دائمي خاك برسد و در آن سطح بايد دم          

  .زمين زياد خواهد شد
براي سهولت در امر نگهداري و بازرسي سيستم اتصال زمين بعد از نصب و جلوگيري از پوشيده و مفقود شدن محـل                      

  .اي با درپوش مناسب ساخته و نصب شود نصب الكترود بايد در باالي هر الكترود حوضچه
 محدود نمودن مدت زمان برقراري جريان اتصال بدنه •
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مدت زمان عبور جريان اتصال زمين بايد تا حد امكان محدود و كوتاه باشد تا از خشك شدن رطوبت زمين در اطراف                      
در محاسبات اتصال كوتاه الزم اسـت مـدت         . شود شود جلوگيري مي    ها كه باعث باال رفتن مقاومت گسترده زمين مي          ميله

  .برقراري جريان مذكور حدود سه ثانيه در نظر گرفته شودزمان 
 )حفاظتي و نول(ي سيستم اتصال زمين ها مشخصات و سطح مقطع هادي •

هاي مورد مصرف در سيستم اتصال زمين و همچنين تمامي اتصاالت و ملحقات مربوط به آن بايد از آلياژ                     كليه هادي 
  .اشدمسي، ويژه كاربرد در تاسيسات برق ساخته شده ب

 از نوع تـسمه مـسي        ميتواند هاي خطوط و شبكه اصلي سيستم اتصال زمين و همچنين خطوط انشعابات اصلي                هادي
  .اي و يا سيم مسي لخت باشد حلقه

ها به كار ميرود، بايد از نوع سـيم مـسي لخـت               هاي انشعابي فرعي از خطوط اصلي، كه براي اتصال به دستگاه            هادي
سيستم حفاظتي كليه الكتروموتورهاي مورد استفاده در تاسيسات انبارهـاي فنـي چنـد منظـوره                 در طراحي و اجراي      .باشد

  :موارد زير بايد رعايت شود
o هاي مسيرعبور جريان اتصال بدنه بايد براي هريك از موتورهاي محاسبه شود مقاومت 

o ميزان جريان اتصال كوتاه فاز به نول بايد محاسبه و مشخص شود 

o ا توجه به محاسبات فوق انتخاب شودهاي مناسب ب هادي 

o  لزوم استفاده از كليدهايF-I و F-Vمورد بررسي قرار گيرد  

o  بارها بايد به صورت متعادل روي فازهاي مختلف تقسيم شود تا در صورت قطع سيم نول حداقل جريان خطا
 .از زمين عبور نمايد

o ا كليد اتوماتيك قطع شوددر صورت قطع سيم نول، ولتاژ فازها بايد سريعاً توسط فيوز ي 

 جعبه اتصال آزمون •

. به منظور آزمايش مقاومت ميله اتصال زمين هر الكترود يا ميله اتصال زمين بايد داراي يك جعبه اتصال آزمون باشد                   
  .بار مورد آزمون قرار گيرد اتصال اهمي و مقاومت الكترود زمين بايد حداقل سالي يك

  . متر از كف زمين نصب شود5/1ترين ديوار به الكترود و در ارتفاع حداقل جعبه اتصال آزمون بايد روي نزديك

  سيستم حفاظت انبارهاي فني چند منظوره در برابر آذرخش -4-10

در . گيـرد    تخليه الكتريكي ابرهاي باردار بـه زمـين صـورت مـي            آذرخش يا صاعقه يك پديده مخاطره آميز طبيعي است كه براثر          

سوزي، انفجار و برق گرفتگي و در نتيجه صدمه و آسـيب جـاني و                 بيني نشود موجب آتش     صورتي كه تمهيدات الزم در برابر آن پيش       

 حفاظـت درونـي سـاختمان     اين سيستم مشتمل بر تاسيسات حفاظت بيروني و در صورت لزوم تاسيسات           . شود  خسارات مالي بسيار مي   

  .است

 سيستم حفاظت بيروني در برابر آذرخش •

 يك يا چند هادي نزولي و يك يا چند سيستم پايانه زميني همراه با لـوازم               يياين سيستم شامل يك يا چند پايانه هوا       
  .استو متعلقات مربوط 
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 سيستم حفاظت دروني در برابر آذرخش •

اثرات الكتـرو مغناطيـسي جريـان ناشـي از آذرخـش را درون              تي است كه    مي تجهيزات و اقداما   اين سيستم شامل تما   
  .دهد حجم مورد نظر كاهش مي

 پايانه هوايي •

ميلـه  (  در نوع قفس فاراده شامل ميله يا لوله نوك تيـز           يك سيستم حفاظت در برابر آذرخش است      ترين بخش     فوقاني
شـكال  هاي ارتبـاطي بـوده و در ا          محل اتصال هادي   با اندازه و جنس مشخص، پايه نصب و       ) وسر ميله يك يا چند شاخه     

گيرهـاي    هـا خواهـد بـود و در بـرق           هاي كشيده شده و شبكه هـادي        ها، سيم    تركيبي از ميله   ديگر قفس فاراده متشكل از    
ه گير، مجموعه يونيزه كننده الكترونيكي، پاي        به طور كلي شامل ميله برق      شود و    كه در انواع مختلف ساخته مي      الكترونيكي

  .هاي ارتباطي است نصب و محل اتصال هادي
 پايانه زميني  •

اي،    ممكن است شامل يك يا چند الكتـرود ميلـه          ت حفاظت بيروني در برابر آذرخش كه      بخشي از يك سيستم تاسيسا    
 بصورت شبكه بسته يا شعاعي، عمودي يا مايل، يا جاسـازي شـده در               يا ورق مسي مدفون در زمين باشد و       اي، تسمه     لوله

  .رود ها براي هدايت و توزيع برق ناشي از آذرخش به زمين به كار مي يپ
 هادي نزولي •

 بـه سيـستم پايانـه       يي جريان برق آذرخش را از سيستم پايانه هـوا          سيستم تاسيسات بيروني ساختمان است     بخشي از 
  .دهد زميني انتقال مي

 بندي الكتريكي هم •

هـا، انـواع      هاي فلزي در دسترس، اجزاي فلزي سـاختمان         ا، قسمت ه  وصل الكتريكي هر تركيبي از اجزاي هادي، بدنه       
هاي هادي و زره كابلها، پوششهاي هادي و غيره به يكديگر به منظور از بـين بـردن اخـتالف پتانـسيل                        ها، پرده   كشي  لوله

  .استالت عادي يا در صورت بروز اتصالي احتمالي بين آنها در ح
 بارهاي چند منظورهگيرهاي مورد استفاده در ان انواع برق •

گيرهايي كه معموالً براي محافظت خارجي انبارهاي چند منظوره، ساختمانها و ديگر تاسيسات مـورد                 به طور كلي برق   
  .نظر ممكن است به كار برده شود به قرار زير است

 گير قفس فاراده يا شكلي از آن برق 

  موسوم به الكترونيك (ESE)گير مولد برق اوليه  برق 

گير قفـس فـاراده شـامل         برق. استمناسبترين گزينه براي انبارهاي چند منظوره        از آن    ر قفس فاراده يا شكلي    گي    برق
بام انبار چند منظوره نصب و به          كه بر روي سطح مرتفع پشت      است) گير فرانكلين   هاي برق   ميله(هاي هوايي     تعدادي پايانه 

ه مختلف با استفاده از تسمه يا سـيم مـسي لخـت بـه سيـستم                 وسيله تسمه مسي به يكديگر مرتبط و از يك يا چند نقط           
ي هـاي هـواي     شكل ديگر قفس فاراده شامل سيـستم پايانـه        . شود  مربوط متصل مي  ) شبكه اتصال زمين  (هاي زميني     پايانه

  .استها   هادي هاي كشيده شده و شبكه ها، سيم تركيبي از ميلهمتشكل از 
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 كه برحـسب مـورد   استانه هوايي الكترونيك با ملحقات و اتصاالت مربوط      گير الكترونيك شامل يك تعدادي پاي       برق
 ساختمان مورد حفاظت بر روي پايه مربوط نصب و به وسيله تسمه يا سـيم مـسي                   ممكن است در مركز بلندترين قسمت     

متـصل  ) نشـبكه اتـصال زمـي   ( هاي زميني     لخت به يكديگر مرتبط و سپس از يك يا چند نقطه مختلف به سيستم پايانه              
  .شود

گير الكترونيك بستگي به مدل، ساختمان، ارتفاع نصب وموارد كـاربرد آن        شعاع فضاي محافظت شده از مركز هر برق       
  .دارد

هاي مورد استفاده براي حفاظت انبارهـاي چنـد منظـوره در برابـر آذرخـش لـوازم و                   استانداردها و مشخصات فني سيستم     •
ت در برابر آذرخش بايد برابر يكي از استانداردهاي شـناخته شـده معتبـر جهـاني                 تجهيزات مورد استفاده در سيستم حفاظ     

روش نـصب   .  طراحي، ساخته و مـورد آزمـون قـرار گيـرد           NFC17-102 يا   BS6651,NFPA78,IEC1024همچون  
 .هاي ياد شده نيز بايد با ضوابط و معيارهاي مندرج در يكي از استانداردهاي نامبرده مطابقت نمايد سيستم

 شخصات سيستم برقگير از نوع قفس فاراده يا شكلي از آنم •

لوازم مورد مصرف در سيستم حفاظتي بايد از نوع مقاوم در برابر زنگ زدگي و خوردگي بوده ويا به نحو قابل قبولي 
ر مجاورت استفاده از دو نوع جنس مختلفي كه ايجاد شرايط الكتروليتي نموده و د. در برابر عوامل مذكور مقاوم شده باشد
  .شود به هيچ وجه مجاز نخواهد بود رطوبت موجب تسريع در خوردگي مي

بام  هاي هوايي مورد نياز براي محافظت ساختمانها با سيستم حفاظتي قفس فاراده بستگي به سطح پشت تعداد پايانه
استاندارد .  استجعه متفاوتاهاي دارد و برحسب استاندارد مورد مر ساختمان مورد محاسبه، ارتفاع و فواصل نصب پايانه

  . جهت انبارهاي چند منظوره مورد نظر خواهد بودNFPA78شماره 

  هاي پخش صدا سيستم -4-11

  .استرساني و پخش صدا در مجموعه انبارهاي چند منظوره شامل دو منطقه محوطه و داخل انبار  پيام

 محوطه •

رهاي چند منظوره بايد تحت پوشش صوتي قرارگيرد كه عمدتاً شامل مسيرها و فضاهاي مرتبط با صـدور                  محوطه انبا 
رسـاني بهتـر اسـت در داخـل سـاختمان             مركز پيـام  . و دريافت محصول و فضاهاي پاركينگ و راه ارتباطي آن خواهد بود           

  .نگهباني قرار گيرد
 مشخصات اكوستيكي و سطح نوفه •

هاي پخش صدا براي مناطق دو گانه سيلو مشخصات اكوستيكي و سطوح نوفه زيـر بايـد                   تمدر طراحي و اجراي سيس    
  .در نظر گرفته شود

بـل، و بـراي     دسـي 15ت از نوفه بل، مقدار تفكيك صو  دسي60 حدود    سطح نوفه براي محوطه    :محوطه   
 .بل بايد در نظر گرفته شود  دسي10تضعيف و ضريب اطمينان 

نوفه با در نظرگرفتن اين كه اكثر موتورهاي انبار چند منظوره داراي قـدرت كمـي                 ميزان   :ساختمان انبار    
بل و ميزان   دسي16 و ميزان تفكيك صوت از نوفه        (85dB)بل     دسي 85هستند بطور متوسط بايد حدود      



 

 فني چند منظوره  و مباني طراحي انبارهايضوابط 74

 .بل در محاسبات منظور شود  دسي113بل مجموعاً   دسي12تضعيف 

 انتخاب ميكروفن، تقويت كننده و بلندگوها •

شود كـه عبارتنـد از ميكـروفن     ميكروفن به لحاظ دريافت صوت به سه نوع تقسيم مي: انتخاب ميكروفن   
تمام جهته، ميكروفن دو جهته، ميكروفن يك جهته، باتوجه به نوفه زياد در محيط انبـار مناسـبترين نـوع                    

يجه توليـد صـداهاي     اين نوع ميكروفن احتمال باز خورد و در نت        . استميكروفن نوع ديناميكي يك جهته      
 .دهد اضافي را كاهش مي

.  هرتقويت كننده بايد تحمل بار كليـه بلنـدگوهاي متـصل بـه آن را داشـته باشـد                   :انتخاب تقويت كننده     
 متناسب با     چند منظوره بايد تقويت كننده     بنابراين بعد از مشخص شدن شمار بلندگوها در هر قسمت انبار          

وردن راندمان خروجي بهينه از تقويت كننده بايد امپدانس خروجي          براي بدست آ  . آن انتخاب و نصب شود    
 .شود مطابقت داشته باشد آن با مجموع امپدانس بلندگوهايي كه به آن متصل مي

اين حجم . تواند توليد كند  است كه بلندگو مييي فشار صوت خروجي بلندگو بيانگر صدا:انتخاب بلندگوها  
گيري حجـم صـدا در فاصـله يـك متـري بلنـدگو تعريـف                   و اندازه  صدا براي ورودي يك وات به بلندگو      

 .استبل   دسي110 تا 85فشار صوت براي بلندگوهاي معمولي بين . شود مي

  . ارائه شده است 1-4مقادير افزايش ورودي آن در جدول  ميزان افزايش خروجي بلندگو به ازاء    
  
  
  

  يش مقادير ورودي ميزان افزايش خروجي بلندگو به ازاء افزا 1-4جدول 

  افزايش خروجي  )وات(ورودي   افزايش خروجي  )وات(ورودي 

۱  ۰  ۱۶  ۱۲  

۲  ۳  ۲۰  ۱۳  

۳  ۵  ۲۵  ۱۶  

۴  ۶  ۳۰  ۸/۱۴  

۵  ۷  ۳۲  ۱۵  

۶  ۸  ۴۰  ۱۶  

۷  ۵/۸  ۵۰  ۱۷  

۸  ۹  ۶۰  ۸/۱۷  

۹  ۵/۹  ۷۰  ۵/۱۸  

۱۰  ۱۰  ۸۰  ۱۹  

۱۳  ۱۱  ۹۰  ۵/۱۹  

۱۵  ۸/۱۱  ۱۰۰  ۲۰  
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 تضعيف صوت  •

هاي باز بدون در      ميزان اين تضعيف براي محيط    . شود   موجب كاهش حجم صوت دريافتي مي      افزايش فاصله از بلندگو   
  .ه شده استي ارا) 2(نظر گرفتن اثر وزش باد در جدول 

  
   ميزان تضعيف صوت در محيط باز در برابر افزايش فاصله از بلندگو 2-4جدول 

  )بل دسي(ميزان تضعيف   )متر (فاصله از بلندگو  )بل دسي(ميزان تضعيف   )متر(فاصله از بلندگو 

۱  ۰  ۲۸  ۲۹  

۲  ۶  ۳۰  ۵/۲۹  

۳  ۵/۷  ۳۲  ۳۰  

۴  ۱۲  ۳۶  ۳۱  

۵  ۱۴  ۴۰  ۳۲  

۶  ۱۵۵  ۴۵  ۳۳  

۷  ۱۷  ۵۰  ۳۴  

۸  ۱۸  ۵۶  ۳۵  

۹  ۱۹  ۶۰  ۵/۳۵  

۱۰  ۲۰  ۶۴  ۳۶  

۱۱  ۲۱  ۷۰  ۳۷  

۱۳  ۲۲  ۸۰  ۳۸  

۱۴  ۲۳  ۹۰  ۳۹  

۱۵  ۵/۲۳  ۱۰۰  ۴۰  

۱۸  ۲۵  ۱۵۰۰  ۵/۴۳  

۲۰  ۲۶  ۲۰۰  ۴۶  

۲۲  ۲۷  ۳۰۰  ۵/۴۹  

۲۵  ۲۸  ۴۰۰  ۵۲  

  
هاي آزاد در انبار ممكن است از نوع شيپوري ضدگرد و غبار انتخاب شود و بايد          بلندگوي مناسب براي نصب در محيط     

 وات انتخـاب    20 تـا    10توان اين گونه بلندگوها ممكن است برحسب ميزان نوفه محيط بين            . شودروي پايه فلزي نصب     
  .شود

  . وات استفاده شود20 منظوره بايد از بلندگوهاي صنعتي ضدگرد و غبار با توان در فضاهاي داخل ساختمان انبار چند
 هاي پخش صدا  سيستم كشي كشي و لوله سيم •

قطر لوله بايد طوري انتخـاب شـود كـه حـداكثر     . ها بايد در لوله گالوانيزه و به طور جداگانه انجام شود       كشي  كليه سيم 
  . ميليمترمربع باشد2*5/2ها بايد  اندازه سيم. فضاي داخل آن اشغال شود% 40

  سيستم تلفن -4-12

هاي انبار چند منظوره و با خارج از انبار بايد يك دستگاه مركز تلفـن الكترونيكـي                   به منظور برقراري ارتباط تلفني بين كليه بخش       
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  .شودبيني و نصب  پيش) متناسب با ظرفيت انبار( وط كم ظرفيت مدوالر به همراه كليه منضمات و متعلقات مرب

  حريقو اطفاء سيستم اعالم  -4-13

سوزي در انبارهاي چند منظوره بايـد يـك سيـستم كـشف و اعـالم حريـق        به منظور حفاظت از افراد و اموال و جلوگيري از آتش   

هاي فشاري، آشكارسازهاي حرارت و دود، زنگ يا آژير اعالم حريق، منبـع               شده شامل مركز اعالم حريق، شستي     بندي    خودكار منطقه 

  .تغذيه اضطراري و كابلهاي ارتباطي الزم طراحي شود

 هاي اعالم حريق شستي •

 ا در جعبه ب ها در يك      رود اين شستي     مي سوزي توسط افراد به كار      هاي اعالم حريق به منظور اعالم وقوع آتش         شستي
گردند تا شخصي كـه قـصد    هاي خروجي نصب مي     هاي اعالم حريق در كنار مسيرها و در         شستي. شود  اي نصب مي    شيشه

 متر از كف تمام 4/1ها بايد در ارتفاع  شستي. اي هنگام خروج شستي را فشار دهد        اعالم حريق را دارد با شكستن در شيشه       
هاي فـشاري و      شستي.  كافي بوده و در معرض ديدهمگان است نصب شود         شده ساختمان و در محلي كه داراي روشنايي       

هـا   آشكارسازهاي دود و حرارت ممكن است در يك مجموعه به كاربرده شود مشروط بر ايـن كـه منطقـه استقرارشـستي     
  .مشخص باشد

 آشكارسازهاي آتش •

هـاي فيزيكـي يـا     ه تناوب پديـده آشكارساز آتش آن بخش از سيستم اعالم حريق خود كار است كه بطور پيوسته يا ب  
هـاي مـورد       آشكارسازها از نقطه نظـر پديـده       .ميايي را براي آشكارسازي حريق در محدوده تحت پوشش كنترل نمايد          يش

  .بندي است اي قابل طبقه تشخيص شامل آشكارسازهاي حرارتي، دودي، گازي و شعله
هاي اوليه    نبار چند منظوره بايد براساس ارزيابي نشانه      انتخاب نوع آشكارسازهاي مورد استفاده براي فضاهاي مختلف ا        

  .ط محيطي موجود صورت گيرديآتش و شرا
 آشكارسازهاي دود •

) ذرات معلـق در هـوا     (آشكارسازهاي دودي كه نسبت به ذرات حاصله از احتراق يا تجزيه شيميايي بـه وسـيله گرمـا                   
در نوع اول وجود ذرات كوچـك كـه در اثـر دود ايجـاد       . دكن  حساس است براساس يونيزاسيون هوا يا فتوالكتريك كار مي        

ايـن نـوع آشكارسـاز بـراي     . شود شود باعث كاهش جريان الكتريكي در درون آشكارساز شده و موجب عملكرد آن مي       مي
تشخيص دود با ذرات خيلي كوچك مناسب است در نوع دوم تاريك شدن مسير يك اشـعه نـوراني در آشكارسـاز باعـث                        

در سيستم اعالم حريق انبار چند . اين نوع آشكارساز براي تشخيص دود با ذرات درشت مناسب است       . شود  تحريك آن مي  
  .منظوره آشكارسازهاي نوع دوم يعني فتوالكتريك مناسبتر است

 نصب آشكارسازهاي دودي •

  ت جمع سوزي در قسمت فوقاني فضاي مورد حفاظ        باتوجه به اين كه دود نيز همانند هواي گرم ناشي از آتش            
فاصله هريك از آشكارسازهاي يـاد شـده از سـقف    .  آشكارسازهاي دود نيز بايد در سقف نصب شود     ،شود  مي

 . ميليمتر در نظر گرفته شود150 ميليمتر و حداكثر 25بايد حداقل 

 :اي در فضاي بسته به شرح زير خواهد بود سطح پوشش و فواصل استقرار آشكارسازهاي دودي نقطه 
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  متر5/7 مترمربع و حداكثر ارتفاع سقف 50شش كف براي هرآشكارساز حداكثر سطح پو ♦

  متر10حداكثر فاصله بين مراكز آشكارسازها  ♦

  متر كمتر نباشد5/0 متر بيشتر و از 5 از نما  از هرديوار يا تاقفاصله هرآشكارساز ♦

مانند يـك   (  سقفي   در مواردي كه عبور دود يا گازهاي گرم از يك نقطه به طرف يك آشكارساز توسط موانع                 
دچـار اشـكال شـود، فاصـله بـين      )  ميليمتر ولي كمتر از ده درصد ارتفاع سقف150تيرآهن با ارتفاع بيش از    

مثالً اگر ارتفاع تيرآهن دويست ميليمتـر باشـد         ( آشكارسازها بايد به اندازه دو برابر ارتفاع تيرآهن كاهش يابد         
اگر ارتفاع تيرآهن بيش از ده درصد ارتفاع سقف         . شود  كم مي چهارصد ميليمتر   به ميزان   فاصله دو آشكارساز    

 ميليمتر باشـد    150باشد دو طرف آن بايد دو منطقه جداگانه در نظر گرفته شود و اگر ارتفاع تيرآهن كمتر از                   
 .شودنظر  از آن صرف

در مواردي كه دو آشكارساز به وسيله ديوار، قفسه يا پارتيـشن از هـم جـدا شـده اسـت اگـر         ♦
ه هرپارتيشن يا ديوار تا سقف كمتر از سي سانتيمتر باشد بايد فرض شود كه تـا سـقف                   فاصل

 .ادامه دارد يعني مسير دود بسته است

 آژير اعالم حريق •

بل باالتر از سطح صدا در محيط مورد نظر باشد، يعني بـاالتر از صـدايي كـه                    حداقل سطح صداي آژير بايد پنج دسي      
اين صدا بايد در تمام نقاطي . بل باشد  دسي65در هر صورت سطح صداي آژير نبايد كمتر از . بيشتر از سي ثانيه ادامه دارد

  .كه افراد مستقر هستند شنيده شود
براي پيشگيري از افزايش سطح صدا در يك نقطه، استفاده از تعداي آژير با صداي كـم بهتـر از يـك آژيـر پرقـدرت            

  . هرتز انتخاب شود1000 تا 500گستره فركانس آژيرها بايد بين . است
 مركز كنترل اعالم حريق •

مركز كنترل سيستم اعالم حريق شامل مجموعه منبع تغذيه، تابلوهاي كنترل و تابلوهاي نشان دهنـده بايـد از نظـر                     
 شـماره  ابط ارائـه شـده در اسـتاندارد   ها بـا ضـو   گذاري و آزمون   مقررات عملكرد، مقررات ساختار، مقررات الكتريكي، نشانه      

  .مطابقت نمايدايران  3707
  :هاي مركز كنترل سيستم اعالم حريق بايد داراي خصوصيات زيرباشد محل نصب دستگاه

 سوزي در آن كم باشد احتمال آتش 

 نشاني است واقع شود در طبقه همكف و نزديك درب ورودي ساختمان كه محل عبور تيم آتش 

  ساختمان مشترك باشداي نصب شود كه براي تمام استفاده كنندگان از در منطقه 

  عدد آژير نصب شوديكبايد هاي كنترل  در محل نصب دستگاه 

 سيستم اطفاء حريق •

. اسـت وسيله اصلي اطفاي حريق جهت خاموش نمودن آتش و جلـوگيري از آتـش سـوزي سـاختمان انبـار، آب                         
  .شود  ميتاميننشاني تحت فشار و پمپ و تجهيزات الزم   استفاده از آب توسط خطوط آتش
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سـوزي را روي تـابلوي     آتـش  سوزي سيستم اعالم حريق با ارسال سيگنال بهمـراه آژيـر ناحيـه     در صورت وقوع آتش   
نشاني توسط اواپراتور روشن گرديده و آب مورد نياز از طريـق              كنترل اعالم حريق مشخص نموده، سپس ديزل پمپ آتش        

  .گردند ها منتقل مي خطوط تحت فشار به هيدرانت
در مـورد اطفـاي     . شود  استفاده مي  1301 و يا گاز هالون      CO2هاي گاز     فاء حريق در اتاق برق از كپسول      به منظور اط  

 Tribunil Herbicideتـوان از كپـسولهاي پـودر     حريق در ارتباط با محصول نگهداري شده در انبار چنـد منظـوره مـي   

Spray كه ساخت شركت Bayer Crop Science Pty Ltd نياز استفاده نمود به تعداد مورد است.  
 منبع تغذيه برق اضطراري •

ها   طول عمر اين گونه باتري    . هاي قابل شارژ و دستگاه شارژ كننده خواهد بود          منبع تغذيه برق اضطراري شامل باتري     
  .هاي ماشين مجاز نخواهد بود به كارگيري باتري. بايد حداقل چهار سال باشد

و درصورت لزوم پس از مدت ياد شده آژيرها را بـراي  باشد  دوام داشته   ساعت پس از قطع برق شهر      24ها بايد     باتري
  .ساعت به صدا در آورد مدت نيم

  روشنايي -4-14

   مورد نيازييروشناع تنو

 تابش آفتاب •

هـا كـافي      ر دانـه   كامل خورشيد را در روز داشته باشد براي نگهداري اكثـ           ييهرسطحي كه حداقل شش ساعت روشنا     
  .است

 طيف كامل روشنايي •

   وات نور كامل براي هشت ساعت در روز كافي است60
• Foot Candles) فوت كاندل( 

 .استاي داده شده از منبع نور  واحد فوت كاندل نمايش دهنده شدت روشنايي در فاصله 

فـوت   (Foot Candles 400-300هاي انبارهاي نگهداري براي منبع روشنايي بهينه ميزان  بيشترين گروه 
 .ميدانندرا كافي ) كاندل

 .توان بعنوان مكمل نور طبيعي روز و يا جايگزين آن استفاده نمود اي را مي هاي فلورسنت و يا رشته چراغ 

 خورشيد نور مستقيم •

  . ساعت در روز تابش نور خورشيد را دارا باشد5كه حداقل  بنحوي استسطوحي به طرف جنوب در مقابل پنجره 
 ر خورشيد نا تمامنو •

  .است و تابش نور خورشيد كمتر از پنج ساعت در روز استشرق و يا غرب در مقابل پنجره  به طرف سطوحي
 نور روشن •
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كننـد امـا نـور مـستقيم      سطوحي كه نور به مقدار زياد از طريق انعكاس نور خورشيد روي ديوار و سقف را دريافت مي                 
  .خورشيد ندارند

 نور فيلتر شده •

 از طريق تابش از داخل درختان و شاخ و برگ آنها از طريق پنجره و يا از داخل كركره و يا پرده بداخل عبور نوري كه
تواند نور مستقيم خورشـيد بـراي بخـشي از روز را               فوت از پنجره فاصله داشته كه مي       10 الي   5اين سطوح معموالً    . نمايد
  . نمايدتامين

 سايه •

يه نياز به نور بيشتري براي انجام كارهاي  اكثر انبارهاي نگهداري در سا،ون پنجرهسايه يعني روشنايي داخل اطاق بد
  . دارندروزانه در داخل انبار

 محاسبات روشنايي •

  :استبوده و به شرح ذيل ها و روشنايي محوطه   ساختماننايي هر انبار شامل روشنايي داخلمحاسبات روش
 ها روشنايي داخل ساختمان 

وشنايي موضعي و يك منبع نور واحد مطرح اسـت بـراي محاسـبه نـور مـستقيم                  در مواردي كه شدت ر    
تـوان از     شود و در مواردي كه شدت روشنايي عمومي مـورد نيـاز اسـت مـي                 اي به كار گرفته مي      روش نقطه 

  .استفاده نمود) اي  روش ناحيه(بندي فضاي مورد محاسبه  و تقسيم) شارنوري(هاي لومن  روش
خلي با استفاده از روش شارنوري، شـدت روشـنايي متوسـط از رابطـه زيـر قابـل                   در طراحي روشنايي دا   

   .محاسبه است
S

TLLFCUE ××
=
ϕ   

  :كه در آن 
E =شدت روشنايي متوسط برحسب لوكس  
ϕ = شارنوري برحسب لومن  

CU = ضريب بهره چراغ  
TLLF =مانند كثيفي چراغ و محيطضريب كاهش نور چراغ در اثر عوامل متعدد   

S  = سطح فضاي مورد نظر برحسب مترمربع  
 روشنايي معابر در انبارهاي چند منظوره 

ايجـاد روشـنايي     عبارتند از    اين اصول .  مهم بايد در نظر گرفته شود      در طراحي روشنايي معابر سه اصل     
راغ در سـطح خيابـان شـدت        زدگي حاصل از نور چـ        يكنواختي آن و جلوگيري از چشم      كافي در سطح معابر،   
  . لوكس در نظر گرفته شود5روها   لوكس و در پياده12هاي انبارهاي چند منظوره  روشنايي در خيابان

  :هاي زير بايد رعايت شود براي رعايت يكنواختي روشنايي در محاسبات روشنايي نسبت

3
1

=
Emean
E min 6 و

1
=

max
min

E
E  
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 Emean حـداكثر شـدت روشـنايي و         Emaxقل شدت روشنايي در سطح معبـر،         حدا Eminكه در آن    
  .شدت روشنايي متوسط است
متناسـب بـا    و  ها ارتفاع نصب چراغها بايـد برابـر جـدول ذيـل               زدگي در خيابان    براي جلوگيري از چشم   

  .شارنوري آن باشد
  

  )متر( ارتفاع نصب   )لومن(شارنوري چراغ 
  5/10  20ر000

  5/13 تا 5/10  45ر000 تا 20ر000
  18 تا 5/13  90ر000 تا 45ر000

  
در محاسبات روشنايي معابر به علت فقدان سطوح منعكس كننده تنها تابش مـستقيم نـور بايـد مـورد                    

  .توجه قرار گيرد
ها به تازگي نصب شـده باشـد از رابطـه زيـر               شدت روشنايي متوسط سطح خيابان در مواردي كه چراغ        

  :شود مي محاسبه 

WL
CUnewEm ×

×
=
φ  

.  فاصله دو پايـه متـوالي اسـت   L عرض خيابان و W ضريب بهره نوري، CU شارنوري، φكه در آن    
پس از كثيف شـدن سـطح چـراغ و كـم     (شدت روشنايي متوسط سطح خيابان با احتساب ضريب اتالف نور         

  .آيد از رابطه زير بدست مي) شدن نور المپ

WL
TLLFCUEm

×
××

=
φ  

  پريزهاي مصارف عمومي و متفرقه در انبارهاي چند منظوره -4-15

نها هايي كه ممكن است در انبارهاي چند منظوره مورد استفاده قرار گيرد وبراي تغذيه آ                به منظور تغذيه الكتريكي دستگاه    

كابل مشخصي در نظر گرفته نشده است بايد شماري پريزهاي عمومي متناسب با منطقه مربوطه به شرح ذيل در نظر گرفته                     

 برقي، چـراغ    چنين ابزارهاي الكتريكي مانند مته    ها هم   تراك  ها عبارتند از باطري شارژرهاي مربوط به ليفت         اين دستگاه . شود

  .روشنايي سيار و مانند آن

 هاي جنبي اختمانپريزهاي س •

 پريزها كه    اين گونه . بيني و نصب شود     هاي جنبي و كارگاه پريزهاي برق بايد متناسب با نياز مربوط پيش             در ساختمان 
 آمپر بوده و سيستم آن برحـسب مـورد برابـر            16دار و حداقل       ولت، اتصال زمين   220معموالً از نوع تكفاز خواهد بود بايد        

  .طراحي و اجرا شود) تجديد نظر اول ( 110-1 در نشريه ضوابط و مشخصات ارائه شده
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  تجهيـــزات ‐ فصل پنجم

  

  :مقدمه 

هاي معماري و مكانيكي بـه جهـت تخليـه و             در طراحي انبارهاي چندمنظوره محصوالت كشاورزي با مطالب گفته شده در بخش           

ن رطوبت و تميزي محصول هنگام ورود به انبار كه مشروحاً در گزارش مطالعات پايه به                بارگيري و يا هوادهي و همچنين كنترل ميزا       

 كه برخي از آنها الزامي و برخي ديگر به شرايط اقليمي     شودبيني     تجهيزاتي پيش  بايدآن پرداخته شده است و يا خنك نگهداشتن كاال          

  .و نوع محصول بستگي خواهد داشت

  ظورهتجهيزات انبارهاي چند من -5-1

 بارگيري و تخليه -

 ها ها و انتقال دهنده حمل كننده -

 عمليات مقدماتي و پروسس -

 خشك كردن دانه -

 جابجايي داخلي -

 تجهيزات هوادهي -

 سيستم برودتي  -

  بندي قفسه -

  تجهيزات بارگيري، تخليه و جابجايي -5-2

چرخه تجهيزاتـي كـه   . مراحل و نحوه بارگيري و تخليه در انبارهاي فني چند منظوره در بخش معماري به تفصيل بيان شده است       

   است طبق دياگرام زيرشود ها استفاده مي در ارتباط با انجام اين فعاليت
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  ابجايي داخلي انبارهاچرخه تجهيزات بارگيري تخليه وج ۱ ‐۵نمودار

  

بنـدي    در قسمت ورود محصوالت به انبار با توجه به چگونگي دريافت محصول، دو بخش دريافت محصول بصورت فلـه و بـسته                     

 كه وسايل حمل و نقل با داشتن جك هيـدروليك           استتجهيزات مربوط به دريافت محصول فله شامل هاپر دريافت          . شده وجود دارد  

در صورتيكه وسيله حمل و نقـل       . شود  ديك شده وبا استفاده از جك نسبت به انتقال مواد بداخل هاپر اقدام مي             به بخش تخليه هاپر نز    

 نسبت به انتقال محـصول بـه          و يا مكنده    هايي مانند هليس    داراي جك هيدروليك نباشد با استفاده از نيروي انساني و يا انتقال دهنده            
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 متناسب بـا    بايدشيب بدنه هاپر    . توانند بسته به ظرفيت از رويه فلزي و يا بتني ساخته شوند             مي و هاپرها    شودداخل هاپرمي بايد اقدام     

ابعاد هاپر ورودي   . هاي عمودي وارد شوند       نوع محصول دريافتي فله باشد تا محصوالت براحتي لغزيده و به داخل فضاي انتقال دهنده              

. شـود  در هرمنطقـه و متناسـب بـا مقـدار و نـوع محـصول دريـافتي تعيـين                      با توجه به ظرفيت انبار و ترافيك حامالن محصول         بايد

 از طريق سكوي بارگيري و تخليه تحويل وسـايل حمـل و جابجـايي مربوطـه                 بايد) …كيسه، جعبه و يا   (بندي شده     محصوالت بسته 

  .شود

  هاي محصوالت تجهيزات حمل كننده و انتقال دهنده -5-3

تـرين    نييها مانند الواتورها وظيفه دريافت محـصول از پـا           پس از قسمت ورودي محصوالت تجهيزات حمل كننده و انتقال دهنده          

يگـر هـدايت    هـاي د    آالت موجود محصول را به طـرف بخـش          دار هستند و با انتقال آنها به تراز باال با ساير ماشين             نقطه هاپر را عهده   

بيني سرعت ورودي محصول و       شوند، ظرفيت آنها برحسب پيش      هاي مختلف ساخته مي     الواتورها يا باالبرها در انواع وظرفيت     . كنند  مي

  .شود محاسبه و تعيين بايدهاي ديگر براي هرانبار  همچنين سرعت انتقال آن به بخش

هـا هـستند كـه داراي     هاي پنوماتيـك مكنـده و هلـيس     دارد دستگاهاز وسايل ديگر انتقال دهنده كه براي محصوالت فله كاربرد        

آن بخش از محصوالت كه بـه صـورت         . هستندبيني شده در طراحي قابل تهيه          و برحسب نياز پيش    هستندها و توان متفاوتي       ظرفيت

تراك و يا ساير      تراك، يا پالت    يا ليفت توانند با تجهيزاتي مانند نوارهاي نقاله،         اي مي   شوند مانند محصوالت كيسه     بسته تحويل سكو مي   

تعداد تجهيزات فوق و تنوع آن باتوجه به نوع محصوالت هر منطقـه         . هاي بعدي انبار منتقل شود       مشابه به بخش    وسايل انتقال دهنده  

بكـارگيري  . شـود بينـي      تعيـين و پـيش     بايدشود و همچنين طراحي چرخه تناژ تحويل محصول به هر انبار              كه انبار در آنها احداث مي     

توانـد عمـده     و استفاده توأم آن با نيروي انساني مي      شود تجهيزات فوق به عنوان كمك به تسريع عمليات جاري هر انبار محسوب مي            

  .مشكالت سرعت كم تحويل و بارگيري محصوالت را در انبارهاي چند منظوره حل نمايد

  تجهيزات سالن عمليات مقدماتي  -5-4

بنـدي صـورت    بندي، ضدعفوني، توزين و بـسته  بوجاري، بوجاري، خشك كردن، سورتينگ، درجه در اين سالن عملياتي مانند پيش     

ـ   . شـوند    انبارهـاي چنـدمنظوره مـورد نظـر بـا هـدف انبـار كـردن موقـت محـصوالت احـداث مـي                        آنجاييكهاز  . پذيرد  مي ه باتوجـه ب

هاي محصوالت تحويلي از نظر درجـه حـرارت و رطوبـت شـايد                 مبني بر ويژگي   ي داده شده در بخش ضوابط هوادهي      ها  دستورالعمل

بيني بسياري از اين تجهيزات نباشد ولي در عين حال نظر به اينكه در برخي از مناطق كشور مانند منـاطق                       ضرورتي به احداث و پيش    

بينـي   مكن است در زمان برداشت و حمل محصول با شرايط نامناسـب هـوا مواجـه باشـيم پـيش         ساحلي درياي خزر و جنوب كشور م      

 و در صورت    هستندهمچنين براي برخي محصوالت كه از فسادپذيري بااليي برخوردار          . استكن ضروري     تجهيزات مربوط به خشك   

كـن     خـشك  بايـد بوط به سالن عمليـات مقـدماتي        در فضاي مر  ) مانند ذرت ( خشك شوند    بايدنياز به نگهداري حتي براي كوتاه مدت        

  . شودنصب 

و عمليـات   . بوجاري بسته به نوع محصول در صورت نگهداري محصوالت براي مدت نسبتاً بلنـدتر ضـروري اسـت                   عمليات پيش 

ه بسيار  تواند به عنوان عامل نگهداري بهينه محصول و جلوگيري از كاهش ضايعات محصوالت انبار شد                ضدعفوني محصوالت نيز مي   

توانـد اتفـاق بيفتـد و بـه           بردار در سالن مقدماتي مي      بندي محصوالت بنا به نياز بهره       بيني محل نصب تجهيزات بسته      پيش. مؤثر باشد 
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  .بيني شود هاي ترافيكي اطراف آن در طرح پيش  فضا و شبكهبايدبيني شده در سالن مقدماتي  تناسب تجهيزات پيش

مجموعه تجهيزاتي كـه    .  لحاظ شود   تواند در طرح    جمله تجهيزاتي هستند كه در صورت لزوم مي       تجهيزات مربوط به سورتينگ از      

 انبار چندمنظوره اين بخش را به يك واحد كامل و با قابليت باال با عنـوان            ي مقدمات  عمليات توانند با استقرار در سالن      عنوان گرديد مي  

 انبارهاي مورد نظر جهت نگهداري آنجاييكهاز . نسبتاً طوالني تبديل نمايند   حتي براي نگهداري محصوالت در زمان       سازي    آمادهسالن  

شود، استقرار همه اين تجهيزات در سالن مقدماتي ضرورت ندارد  موقت تا زمان ارسال محصول به انبارهاي نگهداري اصلي قلمداد مي

تنوع و ويژگي محـصوالت موجـود در هـر منطقـه در طراحـي               تواند به صورت كامل و يا در حد نياز با توجه به               بردار مي   و با نظر بهره   

  .بيني شود پيش

  ها خشك كردن دانه -5-5

گـاهي اوقـات رطوبـت      . پذيرد  ها جهت نگهداري در انبار انجام مي        ها به منظور دفع مازاد رطوبت موجود در دانه          خشك كردن دانه  

هاي مرطوب در اثر تنفس ضرورت      ، لذا به منظور جلوگيري از فساد دانه       استرداشت، باالتر از ميزان شرايط نگهداري       ها در زمان ب     دانه

  .شودها هرچه سريعتر از آنها دفع  دارد رطوبت مازاد دانه

  :پذيرد ها به طريق مختلف انجام مي خشك كردن دانه

 روش سنتي ‐

ها  در سطح پهن شده و بتدريج در طوالني مدت رطوبت مازاد دانه) اي غيربارانيروزه(ها در روزهاي آفتابي   در اين روش دانه
اما براي محصوالت با حجم زياد عالوه . اين روش ممكن است براي محصوالت با حجم كم مقرون به صرفه باشد. شود خارج مي

وي حفاظت محصوالت پخش شده از رسيدن ها دارد در صورت تغيير ناگهاني شرايط ج براينكه نياز به سطح وسيعي جهت پخش دانه
عالوه براين پخش كردن و . استرطوبت ناشي از بارندگي يا افزايش رطوبت محيط بسيار مشكل بوده و در برخي موارد غير ممكن 

دگي در اثر زخمي شدن، لهي) هاي بذري بخصوص دانه(ها  بر بودن موجب كاهش كيفيت دانه ها عالوه بر زمان جمع كردن مجدد دانه
  .شود مي... و
  
 روش خشك كردن بصورت مكانيزه ‐

 خشك كردن با هواي گرم •

توليد هواي گـرم در  . غله استوار است% 14تكنيك خشك كردن براساس وارد كردن هواي گرم و گرفتن رطوبت بيش از        
  .شود كوره به دوصورت مستقيم و غيرمستقيم انجام مي

 سيستم توليد هواي گرم مستقيم •

مي حرارت آتش و گاز توليد شده در كوره با هواي سرد مخلوط شـده و ايـن مخلـوط هـوا و گـاز بـراي                           در اين روش تما   
  .خشك كردن بكار ميرود

زا   اين سيستم بدليل تماس مستقيم مواد نفتي و قابل سوخت با محصول و ايجاد گازهاي مضر و هيدروكربورهاي سرطان                  
  .شود ميآور بوده و توصيه ن براي سالمت انسان و دام زيان
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  كوره حرارت مستقيم

 سيستم توليد هواي گرم غير مستقيم •

حرارت توليد شده در كوره صرف گرم كردن بدنه كوره شده و هواي ورودي در مجاورت بدنه كوره گرم و سپس به    
  .شود كن وارد مي خشك

  
  كوره حرارت غيرمستقيم

 كن دستگاه خشك •

  :كن از سه قسمت تشكيل شده است دستگاه خشك
  كوره -1
 منطقه خشك -2

 منطقه خنك -3

يابـد درسيـستم مـستقيم تمـام حـرارت كـوره وارد               كن جريان مي    هوا با حرارت كوره گرم شده و به داخل محفظه خشك          
. شود ولي درسيستم غيرمستقيم قسمتي از گرما بصورت گازهاي خروجي و يا تشعشع حرارتـي از دسـت ميـرود                     كن مي   خشك

شود و هـوا      در اين منطقه تبادل حرارت و رطوبت بين هوا و غله انجام مي            . كند  خورد مي هواي گرم در منطقه خشك با غله بر       
غلـه ايـن    . يابـد   در اثر ورود مقداري از رطوبت دانه به هوا، رطوبت مطلق افزايش مـي             . شود  بتدريج سرد وغله بتدريج گرم مي     

خنك شدن غله نسبتاً گرم از طريق جريـان         . داردكند كه نسبتاً گرم است و نياز به خنك كردن             منطقه را درشرايطي ترك مي    
كند كه درصد رطوبت آن كمتر از زمـاني اسـت             باالخره غله منطقه خنك را در شرايطي ترك مي        . شود  هواي بيرون انجام مي   

  . يابد كه منطقه خشك را ترك نموده است، زيرا در منطقه خنك نيز به مقدار كم رطوبت كاهش مي
 كن انواع خشك •

ن بودن ظرفيت يي شكل اصلي وجود دارند و هريك از آنها محاسن و معايبي از جهت باالو پا         5ها در     ي خشك كن  بطور كل  
  .هستنددر ساعت، سرعت حركت بذر و نياز به نيروي انساني دارا 

o ها متناوب كن خشك  
o هاي متداوم عمودي كن خشك  
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o هاي متداوم افقي كن خشك  
o كن نصب شده در كف سيتسم خشك  
o ر انبارخشك كردن د  

 هاي متناوب غالت كن كخش •

گيـرد و هـواي گـرم بـا      هاي متناوب حجم معين و ثابتي از دانه روي يك بستر يا درون يك مخزن قرار مي       كن  در خشك 
ن بودن هزينه توليد آنهاست اما هزينـه  ييها پا كن حسن اين خشك. ها خشك شوند شود تا دانه فشار از ميان آنها عبور داده مي 

حرارت هواي گرم ورودي بـه مخـزن دانـه بـا محـدوديت      . استكردن محصول باال  ني مورد نياز در هنگام خشك نيروي انسا 
همانطور كه قبالً گفتـه شـد   . كن مستلزم صرف زماني طوالني است روبرو بوده و بهمين دليل خشك كردن با اين نوع خشك     

  .ها مناسب حجم محدود و يا كم محصول است كن اين خشك

  
  تناوبكن م خشك

  
  هاي متداوم عمودي يا ستوني كن خشك •

هـا يـك      كـن   هاي متداوم ستوني هنگاميكه ظرفيت ساعتي بااليي مورد نياز باشد بكار ميرونـد در ايـن خـشك                   كن  خشك
 شدن از  كن وارد شده و پس از خشك جريان ثابت و پيوسته از غله از طريق قيف تغذيه كه در باالي ستون قراردارد به خشك            

  .شود  ميآن خارج
هاي متناوب راحتـي عمـل    كن كن نسبت به خشك  اما مزيت بزرگ اين نوع خشكاستها باال    كن  هزينه اوليه اين خشك   

  .براي مقادير زياد دانه و اقتصادي بودن كار است
  

  
  كن متداوم عمودي خشك
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 هاي متداوم افقي كن خشك •

با ايـن تفـاوت كـه اليـه دانـه بطـور           .  عمودي است  هاي متداوم   كن  هاي متداوم افقي مطابق خشك      كن  اساس كار خشك  

ها امكان معاينه و بررسي مراحل مختلـف و           كن  حسن اين خشك  . شود  اتوماتيك روي يك بستر افقي با كف مشبك حمل مي         

كـن    اشكال بزرگ اين نـوع خـشك      . همچنين امكان نمونه برداري در هريك از مراحل خشك كردن و خنك كردن بذر است              

  .فيت در ساعت آنهاستن بودن ظرييپا

  
  كن متداوم افقي خشك

 كردن غله چگونگي خشك •

  :شود بندي مي هاي متداوم برحسب جهت حركت دانه و هواي گرم بشرح زير طبقه كن خشك كردن غله در خشك
  كردن به روش جريان متقاطع هوا و محصول الف ـ خشك       

  خروج هوا
  

  

  ورود محصول                  خروح محصول    
 ورود هوا

  دار يا آبشاري كن با بستر شيب  خشك‐۱

  كن با بستر عمودي  خشك‐۲

  ب ـ خشك كردن باروش جريان موازي هوا و محصول

  .اين خشك كن براي كاردستگاه با درجه حرارت باال مناسب است
  

  كردن با جريان موازي خشك
  ورود محصول                    خروج محصول

  ورود هوا                    خروج هوا
  

  ردن به روش جريان مخالف هوا و محصول ج ـ خشك ك    
  .شود ن است استفاده ميييكه درجه حرارت هواي ورودي به آنها پا ها وقتي كن اين نوع از خشك

  

  كردن با جريان مخالف خشك
  ورود محصول                    خروج محصول
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  خروج هوا                    ورود هوا  
  

  د ـ خشك كردن به روش مخلوط هوا و محصول
. است تركيبي از سه سيستم جريان متقاطع، جريان همسو و جريان مخالف هواي گرم و محصول                 اين سيستم    

كن وارد شده و پـس از برخـورد بـا     ها هواي گرم از سمت چپ از طريق كانالهاي ورودي به خشك      كن  در اين خشك    
ار كانـال خروجـي     هر كانال هواي گـرم توسـط چهـ        . شود  محصول مرطوب از كانالهاي خروجي به بيرون هدايت مي        

در . كنـد   احاطه شده ومحصول توسط نيروي ثقل به صورت مارپيچ از بين كانالهاي ورودي و خروجي هـوا عبـور مـي                    
هـا بطـور يكـسان خـشك          سيستم جريان مخلوط بعلت وجود تركيبي از جريانهاي متقاطع يا موازي و مخـالف، دانـه               

زيـرا كـه هـواي    . كند صول به حرارت هواي ورودي ميل نميشوند و بعلت فاصله كم بين كانالها درجه حرارت مح       مي
  .شود گرم هرچه به سمت كانال خروجي ميرود سردتر مي
  

  

  

  

  

  

  

   جابجايي داخلي -5-6

هاي پنوماتيك برحـسب نيـاز        هها و مكند    تراك، نوارهاي نقاله، هليس     تراك، پالت   در داخل انبار محصوالت با تجهيزاتي مانند ليفت       

  .شود شود و نوع و تعداد آنها برمبناي ظرفيت انبار و نوع محصوالت تعيين مي جابجا مي

خروج محصوالت فله از انبارها بوسيله نوارهاي نقالـه از سـلولها بـه قيـف  تخليـه منتقـل و از آنجـا توسـط باالبرهـا بـه داخـل                                 

تـراك و يـا      بندي شده نيـز بوسـيله نوارهـاي نقالـه و ليفـت              خروج محصوالت بسته  . شود  هاي حمل محصوالت فله منتقل مي       كاميون

  .شود هاي مربوطه منتقل مي تراك به سكوي بارگيري منتقل شده و از آنجا به داخل كاميون پالت

  تجهيزات هوادهي -5-7

بخش مكانيك توضيحات الزم ارائه گرديده است اين تجهيـزات شـامل فـن، كانـال                در رابطه با هوادهي و تجهيزات مربوطه در         

هاي انبارهـاي محـصوالت كـشاورزي از دو كارخانـه             هاي زير فن      در شكل . استتوزيع هوا، دريچه تخليه هوا و گلويي هواي ورودي          
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وا جهت جلوگيري از ورود مـستقيم نـور بـداخل           سازنده و يك نوع از كانال توزيع هوا و دريچه تخليه هوا و همچنين گلويي ورودي ه                

  .سلول نشان داده شده است

  

  
  فن هوادهي
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  فن هوادهي

  

  

  
  كانال توزيع هوا
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  دريچه ثقلي تخليه هوا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تجهيزات برودتي -5-8

گذاري مورد تصويب قـرار گيـرد     د منظوره مورد نياز بوده و از جهت سرمايه        تجهيزات برودتي در نقاطي كه جهت انبارهاي فني چن        

 .شودنامه محاسباتي مربوطه طراحي  نييها و آ  براساس استاندارد سردخانهبايد

  گلويي ورودي هوا
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  بندي قفسه -5-9

هاي مختلفي كه بـه آن اختـصاص يافتـه            ربريباتوجه به هدف و عملكرد انبارهاي چند منظوره و قابليت انطباق آن با كا             

توان در صورت ضـرورت برمبنـاي نـوع محـصول و              بديهي است مي  . بندي در آنها ضرورت ندارد      بيني قفسه   است عمالً پيش  

  .بيني نمود بندي متناسب با آن را پيش وزن آن قفسه
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  داري و نگهداريبر دستورالعمل بهره ‐فصل ششم

  

  استراتژي يكپارچه براي كنترل افت انبارهاي نگهداري  گندم -6-1

SAM   سه مؤلفه مديريتي بهداشتي، هـوادهي و مانيتورينـگ )Sanitation – Aeration – Monitoring (   مـورد نيـاز

يك دهه آزمايش ميداني انجام شده توسـط دانـشمندان دانـشگاه            . داند  اي حفظ كيفيت گندم نگهداري شده روي مزرعه را الزم مي          بر

كانزاس نشان داده كه استفاده از اين سه مؤلفه باعث پيشرفت كنترل كيفيت در مقابل حـشرات گـشته و اسـتفاده از سيـستم كنتـرل               

  .دهد  كاهش ميشيميايي را براي از بين بردن آفات

سازي در تابستان تا خروج غله از         زا از ابتداي زمان ذخيره      جمعيت كثيري از آفات خسارت    . هستندحشرات يكي از داليل فساد دانه       

  .سرعت اين تجمع داراي دو فاكتور اساسي است. شود انبار تشكيل مي

  Migrationحركت  -

  Reproduction  توليد مثل  -

ها قبل از ماههاي مهر و آبان         ي كنترل نشود هجوم و افزايش سريع حشرات ايجاد آسيب جدي براي دانه            اگر اين دو فاكتور بدرست    

توليد مثل  . هاي انبار شده باشند     پيوندند كه تعداد زيادي از حشرات در نزديكي دانه          سريع موقعي بوقوع مي   ) هجوم(حركت  . خواهد كرد 

Reproductionافتد  درجه سانتيگراد نگهداري شوند سريعاً اتفاق مي۴۰ الي ۲۵ني در ها براي مدت طوال  حشرات اگر دانه.  

حفـظ بهداشـت و   . اسـت ) انبـار ( هوادهي بهترين وسيله براي كنترل مـشكالت دوره نگهـداري و حفـظ كيفيـت گنـدم در سـيلو         

ظت كننده و ضدعفوني كننده دانـه       ، مواد حفا  يطدر بعضي موارد و شرا    . شود ها مي   مانيتورينگ كامل و يكپارچه باعث حفظ كيفيت دانه       

قيمت بوده و اگر بدرستي مورد استفاده قرار نگيرند ممكن است بسيار مخاطره               به علت اينكه مواد شيميايي بسيار گران      . استمورد نياز   

بطوركلي .  بود انگيز باشند براساس اطالعات و تجربه بدست آمده تصميمي كه در اين موارد اعمال خواهد شد مانيتورينگ دانه خواهد                  

  .توان با استفاده از استراتژي ذيل به حداقل رسانيد استفاده از مواد شيميايي و جلوگيري از ايجاد فساد را مي

  بهداشت -6-2

اشتي آنهارا بسيار   زمانبندي عمليات بهد  . استهاي انبار شده      بهداشت عامل مهمي براي پيشگيري از مهاجرت حشرات بداخل دانه         

  .مثمر ثمر خواهد نمود

بعـد از   . شـود ها از انبـار رعايـت         هاي تميز، كمباين تميز، نوارهاي نقاله تميز قبل از برداشت و قبل از تخليه دانه                استفاده از ماشين  

 كـه هـواي سـرد خـود      عني وقتيگردند ي انبارهاي گندم معموالً در هواي سرد زمستان تخليه مي. تخليه بايد هميشه انبار را تميز نمود   

تواننـد بـه    هاي نوار نقاله باقي بمانند حشرات مي ها در گوشه يك انبار خيلي تميز را از حشرات پاك خواهد كرد، اگر مقدار كمي از دانه          

 بـا مـواد مـورد    بايـد ار، دو يا سه هفته قبل از پركردن دوباره انب. اندازه كافي گرما توليد نموده تا خود را در دماي زمستاني حفظ نمايند         

  .د انبار را ضدعفوني نمودييتا
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  هوادهي -6-3
بـا كنتـرل هـوادهي      . ها با سـرعت الزم ضـروري اسـت          كردن دانه   خنك. استمديريت هوادهي براي كنترل حشرات بسيار مؤثر        

بايـد بعـداز   . پـذير خواهـد بـود    ها با كنترل دستي امكـان  كردن فن  نتوان گندم را در اوايل بارگيري خنك نمود و خيلي راحت روش             مي
عمـل خنـك   . تنظـيم نمـود  ) بستگي به موقعيت منطقه( درجه سانتيگراد ۲۵دريافت گندم سطح آن را تسطيح نموده و كنترلر را روي         

خنك شدن كامل گرديد كنترلر هـوادهي را        كه سيكل     وقتي. ها مانيتور نمود    ها و يا دماي دانه      شدن را بايد با كنترل ساعت كاركرد فن       
سپس كنترلر را روي . سازي را كامل نمود     نمود و سپس سيكل دوم خنك      Resetتر از درجه قبلي        درجه سانتيگراد خنك   ۱۲در دماي   

. نمايند  ميها را براي فصل زمستان پوشش فن. كه سومين سيكل كامل گرديد وقتي.  درجه سانتيگراد تنظيم و هوادهي را تكرار نمود۸
ها را در  كه بعضي روزهاي زمستان هوا گرم و سطح گندم دوباره گرم شد بايد فن سازي تا آذر تكميل خواهد گرديد، وقتي معموالً خنك

  .اند كمك كند  ساعت روشن نمود تا هواي سرد به كشته شدن حشراتي كه هنوز زنده مانده۲۴ الي ۱۲سردترين زمان بين 
 گفته شده اگر تا آذرماه پروسه كامـل نگهـداري را   يطدهد گندم نگهداري شده در كانزاس تحت شرا  مي پژوهش دانشگاهي نشان  

  .طي نمايد نيازي به حفاظت كننده و ضدعفوني كردن ندارد

  مانيتورينگ -6-4
هـاي الزم، از      سازي بموقع و انجـام مراقبـت        با ذخيره . هدف از مانيتورينگ، كاهش ريسك فساد غله، به علت وجود حشرات است           

  .وقوع فساد و ايجاد خسارت پيشگيري خواهد شد
 درزمان دريافت ‐

  .گيري از محصول پيش از ورود به انبار، موجب پيشگيري از ورود گندم مرطوب به انبار است نمونه  
 درحين هوادهي ‐

اگر دستگاه مانيتورينـگ دمـا      ) دييجهيزات ارزان قيمت مانيتورينگ دما استفاده نما      از ت ( دماي توده دانه را بايد متناوباً بازديد نمود         
  ).مانيتور نمود(ها روي سيستم كنترل هوادهي بازبيني كرد  سازي را با استفاده از ساعت كاركرد فن وجود ندارد بايد زمان خنك

 ماهانه ‐

گيـري    براي اين كار از يك ميله اندازه      . برداري از گندم انجام شود      نهها يكنواخت و ثابت گرديد، بايد ماهانه نمو         كه دماي دانه    وقتي
(Probe)  برداري از سطح محصول، كنترل و ثبت دماي عمق توده جهـت              شود كه عالوه بر انجام نمونه        متر استفاده مي   5/1 يك الي

  .تشخيص نقاط گرم هم انجام شود

  مواد شيميايي -6-5
هاي ويژه وجود داشته باشد،  براي مثال اگر در سالهايي حمله حشرات باعـث افـت    اگر دليلي براي انجام مراقبت ـ  ها حفاظت كننده

تـوان از مـواد شـيميايي     محصول شده و بهبود وضعيت بهداشت و هوادهي، مؤثر يا مقرون به صـرفه نباشـد مـي         
ه علت ايجاد رسوبات شيميايي از نظر مصرف كنندگان مـردود و سـؤال      ها ب   استفاده ازحفاظت كننده  . استفاده نمود 

  .استبرانگيز 
  .شود و آموزش ديده با تجهيزات ايمني و مناسب انجام Certificateبايد حتماً توسط افراد داراي گواهينامه  ها ـ كننده ضدعفوني



 

 95  فهرست منابع و مأخذ    

   خذآفهرست منابع و م
  مهندسين مشاوريكم  ۱۳۸۲  مهندسين مشاور يكم  لعات پايه كشاورزي مطا  ۱

  مهندسين مشاوريكم  ۱۳۸۳  مهندسين مشاور يكم  بندي ساخت انبارها مطالعات تخصصي اقاليم و پهنه  ۲

  ايران سازي خانه شركت  ۱۳۶۳  ييمهندس مرتضي كسما  اقليم و معماري  ۳

  شريف صنعتي  دانشگاه  نشگاهي جهاد دا  ۱۳۷۰  گروه مهندسي صنايع  طراحي انبار  ۴

  انتشارات دانشگاه تهران  ۱۳۸۲  مهدوي محمدفيضـ  وحيدقباديان  طراحي اقليمي  ۵

  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه  ۱۳۷۳  دفترتحقيقات و معيارهاي فني  )۵۵نشريه(مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني  ۶

  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه  ۱۳۷۳  دفترتحقيقات و معيارهاي فني   )۹۲نشريه (هاي آجري  ات معماري ساختمانييجز  ۷

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن  ۱۳۶۸  مهندس مرتضي كسمايي  راهنماي طراحي اقليمي  ۸

  وزارت مسكن و شهرسازي   ۱۳۸۰  ساختمان ملي مقررات وترويج دفترتدوين  )نوزدهم مبحث راهنماي(صرفه جويي درمصرف انرژي  ۹

تاسيـسات تجهيـزات فنـي بهداشـت و           كارساختمان  نييآ  ۱۰

  )۱۸۹۹‐۱۶نشريه (نگهداري سردخانه مواد غذايي

مؤســسه اســتاندارد و تحقيقــات صــنعتي   ۱۳۶۰  مؤسسه استاندارد

  ايران

  رريزي كشو سازمان مديريت و برنامه  ۱۳۸۰  دفتر تحقيقات و معيارهاي فني  )۱۶۸نشريه (زميني مباني طراحي انبارهاي سيب  ۱۱

دفترتـــــدوين وتـــــرويج مقـــــررات   ن نامه حداقل بار وارده به ساختمانها وابنيه فنيييآ  ۱۲

  ساختمان ملي

  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه  ۱۳۷۸

  وزارت مسكن و شهرسازي  ۱۳۷۸  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن  ن نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزلهييآ  ۱۳

  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه  ۱۳۸۰  ۱۲۰ره نشريه شما  بتن ايران آبا  ۱۴

  برقي  تاسيسات  و اجرايي   عمومي    فني مشخصات  ۱۵

  )۱۱۰‐۱نشريه (

  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه  ۱۳۸۲  دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني 

  ضوابط و معيارهاي طرح و اجراي سيلوها   ۱۶

  )۲۳۵‐۲نشريه (

  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه  ۱۳۸۱   معيارهاي فنيدفتر امور فني و تدوين



 

 فني چند منظوره  و مباني طراحي انبارهايضوابط 96

REFERENCES 
17 Neufert Architect,s data Professor, Technische 

Hochschule Darmstadt 
  

18 Time-Saver Standards for 
Architectural Design Data 

  Mc Graw-Hill 

19 Drying and Storing Farm 
Crops 

Ralph Elsea,A.Hlerbert Bennett, 
Gerald L.Biehn, Louis 
C.Nettleship 

1974 Chapter23 ASHRAE 
Applications 
handbook 

20 Selecting Fans and 
Determinng Airflow for 
Crop Dry, Cooling,and 
Storage 

William F.Wilcke and R. Vance 
Morey 

2002 University of 
Minnesota 

21 Physiological Factors In 
Drying and Storing Farm 
Crops 

Joseph D Perce, William L Bryan 
Frank J. Powell, Donald G. Rich 

1972 Chapter 9 ASHRAE 
Handbook of 
Fundamentals 

22 Aeration Controllers Carl reed, Tim Herrman, Randall 
Higgins, Joseph Harner III 

2002 Kansas state 
University 

23 Wheat and Barely Drying William F. Wilcke and Kenneth J. 
Hellevang 

2004 University of 
Minnesota 

24 Sanitation-Aeration-
Monitoring (SAM) 

Carl reed, Tim Herrman, Randall 
Higgins, Joseph Harner III 

1995 Kansas state 
University 

25 Harvesting, Drying and 
Storing Wheat 

Sam Mcneill and Doug Overhults 2004 Kentucky Small 
Grain Growers 
Association 

26 Bean Basics part 1 storage 
and Soaking 

 2005 Central Bean Co., 
Inc. 

27 Dry Bean Production 
Guide 

Duane Berglund, Tim Courneya, 
David Franzen, Kenneth 
Hellevang 

2005 North Dakota State 
University 

28 Storage of Dry Edible 
Beans 

John A. Smith, Thomas 
L.Holman 

2000 University of 
Nebraska 

  

  

  

  



 

 
 
 

 
 

Islamic Republic of Iran 

Jihad-e- Agriculture 
Ministry 

Agriculture Planning & 
Economic Research 

Institute  
APERI 

www.agri-peri.ir 

Office of Deputy for Technical Affairs  
Technical Criteria Codification & 

Earthquake Risk Reduction Affairs 
Bureau 

http://tec.mporg.ir  

 
 Design Criteria for Multi Purpose Barns 

No:392 

Fall 2007 




