نقش بخاسی دسجا دس صنعت حمل محصوالت غزایی گشم
تخاری درجا هحصَلی است وِ هستمل اس هَتَر خَدرٍ ٍ تا تْزُ گیزی اس ًیزٍی تزق تاتزی (تذٍى خالی
وزدى تاتزی) ٍ سَخت (تٌشیي یا گاسٍئیل) هی تَاًذ گزهای هَرد ًیاس شوا را تاهیي وٌذ.
تخاری درجا در تَاىّای گزهایشی هتفاٍتی ارائِ هیشَد وِ تِ طَر هؼوَل ،اس  2KWشزٍع هیشَد ٍ تؼذ
اس آى تَاى  4KWتیشتتزیي هحصَالت هَرد استمثال است.
یه تخاری درجای  2KWفارق اس تزًذ آى ،تِ طَر هؼوَل هیتَاًذ فضایی تِ حجن  41هتز هىؼة را گزم
وٌذ .در ایي ًَشتِ ،تذٍى ٍارد شذى تِ هصارف گزهایی ایي هحصَل تزای ٍسایل ًملیِ (سَاری ،واهیَى،
راّساسی ٍ  )...تصوین دارین تا تِ هَرد استفادُی ایي هحصَل در صٌؼت حول هحصَالت غذایی گزم
تپزداسین.
اهزٍسُ در جَاهغ پیشزفتِ ٍ حتی جَتوغ در حال رشذ (هاًٌذ وشَر ایزاى) تِ دلیل هشغلِی واری سیاد،
هزدم تِ استفادُ اس ٍػذُّای غذایی آهادُ رٍی آٍردُ ٍ در ایي هیاى هحصَالت غذایی گزم تا الثال تیشتزی
هَاجِ شذُاًذ .هجوَػِّای وَچه ٍ تشرگی در ایي سهیٌِ در وشَر ایزاى هشغَل فؼالیت ّستٌذ وِ
تشرگتزیي هشىلی وِ آىّا در تَسیغ هحصَالت غذایی خَد ٍاجِ ّستٌذ" ،گزم" تِ دست هصزف وٌٌذُ
رساًذى هحصَالت غذایی است.
تخاری درجا اس آًجایی وِ ّیچ گًَِ ٍاتستگی تِ هَتَر خَدرٍی حول هَاد غذایی گزم ًذارد ،تْتزیي گشیٌِ
تزای ایي هشىل است .اس آًجا وِ هجوَػِّای تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی گزم ،تصوین تز آى دارًذ تا تتَاًٌذ
در تواهی ًماط شْزی تذٍى هحذٍدیت تزافیىی تزدد وٌٌذ ،هؼوَالً اس ٍاًتّای سثه وِ دارای هحفظِی
ػایك در لسوت تار خَد ّستٌذ ،استفادُ هیوٌٌذً .صة تخاری درجا در ایي ٍاًتّا تزای آًىِ تتَاًٌذ
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تخاری درجا تا دارا تَدى ولیذ وٌتزل دها (وِ در تؼضی هذلّا تِ صَرت دیجیتال ٍ در تؼضی دیگز تِ
صَرت آًالَي است) هی تَاًذ گزهای هطلَتی را تا  14درجِی ساًتیگزاد در هحفظِی حول غذا ،ایجاد
وٌذ.
ًصة آساى ٍ در وَتاّتزیي سهاى هوىي ،دٍرُی سزٍیس دیز تِ دیز ،استْالن پاییي لطؼات ،وارتزی آساى
ٍ تی دغذغِ اس جولِ هشایای استفادُ اس تخاری درجا در ایي صٌؼت تِ حساب هیآیذ.
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