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 :پروژه عنوان

 هایسردخانه در زیست محیط با سازگار مبردهای جایگزینی سنجیامکان و انرژی کارایی ارتقاء

 در هاسردخانه حوزه در نوین هایفناوری توسعه به توجه با کشور صفر زیر و صفر باالی صنعتی

 دنیا سطح

 ای سرمایشیطرح توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایشی و روشهای کاهش مصرف انرژی در سیستمه عنوان طرح:

 مرکز مدیریت بارهای سرمایشی واحد اجرایی:

 20  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

 در محيطيمسائل زيستدادهاي اقتصادي و يرودر  پارامتر تاثيرگذارن يبه عنوان مهمتر امروزه مباحث مرتبط با انرژي

 عتان صنين ميدرا ريزي كالن كشورها و حركت به سمت توسعه پايدار برخودار است.اي در برنامهژهاز جايگاهي وي ،انجه

 ،هاي خانگي، تجاري و صنعتيبخش بر بودن آن و همچنين گستردگي و تنوع در تماميسردخانه، به علت ماهيت انرژي

زيست در صاص داده است. ارتقاء كارايي انرژي و سازگاري با محيطاي از مصرف انرژي را در كشور به خود اختسهم عمده

ها در هاي كشور به منظور طراحي و اجراي مناسب سردخانهروي با توجه به زيرساختاين صنعت و ترسيم افق پيش

زيست هاي كاهش مصرف انرژي و بهبود شاخص در اييسز به نقشبرداري، مطمئنا تمامي مراحل اعم از احداث و بهره

هاي كشور و تدوين منظور ارزيابي وضعيت كنوني تکنولوژي سردخانهمحيطي در كشور خواهد شد. در اين راستا و به

اي تحت عنوان هاي روز دنيا، انجام پروژهالگويي جهت حركت به سمت كاهش مصرف مطابق با استانداردها و تکنولوژي

 گردد. پيشنهاد مي ر و زير صفر كشورهاي  صنعتي باالي صفجهت ارتقاء كارايي سردخانه

اي و تخريب اليه ازون سبب شده است تا ي اخير، مسائل زيست محيطي مرتبط با گازهاي گلخانهاز سوي ديگر، در دهه

هاي مناسب براي مبردهاي فعلي در سطح دنيا صورت پذيرد. با توجه به اي به منظور يافتن جايگزينهاي گستردهتالش

هاي اي بر روي استفاده و جايگزيني مبردهاي هيدروكربني سازگار با محيط زيست در كشوراينکه مطالعات گسترده

سنجي ، امکانهاي گذشته انجام شده است، ولي در كشورمان اين بحث مغفول مانده است. به همين دليلپيشرفته در سال

هاي مختلف آب و هوايي هاي كشور، اقليمجايگزيني مبردهاي سازگار با محيط زيست در اين صنعت با توجه به زيرساخت

 ها هدف ديگري است كه در اين پروژه مد نظر قرار گرفته است. هاي مختلف سردخانهو ظرفيت

 خروجي مورد انتظار(مشخصات محصول نهايي(: 

 هاي صنعتي حال حاضر كشور و ترسيم وضععيت كنعوني در   هاي به كار گرفته شده در سردخانهيارزيابي تکنولوژ

جعويي  ها در سطح دنيا به جهت تخمعين پتانسعيل صعرفه   هاي نوظهور در حوزه صنعت سردخانهمقايسه با فناوري

 هاي صنعتي كشورانرژي در سردخانه

   كشور با توجه به ظهور فناوري هاي صنعتيدر سردخانهامکانسنجي جايگزيني مبردهاي سازگار با محيط زيست-

 هاي نوين در حوزه استفاده از مبردهاي طبيعي در سطح دنيا

         هعاي صعنعتي موجعود و    تعيين معيارهاي ارزيابي كعارايي انعرژي و سعازگاري بعا محعيط زيسعت بعراي سعردخانه

 هاي مختلف كشورجديداالحداث كشور با توجه به اقليم

 هاي صنعتي كشورگذاري و برگشت سرمايه جهت اصالح و بهسازي سردخانهايهارائه مدل سرم 


