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Voorkoelsystemen voor snijbloemenV

H. A. M. Boerrigter
en ing. W. H. Molenaar
S|iii.-iu|<:i Insllluill W.I(|Ulllll.|l:ll

In dit artikel wordt een over-

zicht gegeven van enkele
voorkoelsystemen die toege-
pastkunnen worden bijde
exporteur. Dewenselijkheid
van voorkoelen is in vorige
artikelen uitvoerig belicht.

Voorkoelen is nodig om de volgende
redenen:

— Hel produkt eist een temperatuur van
maximaal 10-15°Comdeknopont-
wikkelmg. dewarmteproduktieen
het vochiverlies te beperken.

— De kans op ethyleenschade tijdens
transport neemt af bij een lagere tem
peratuur.

— Alkoeling tijdens het transport is met
mogelijk. Inhetineestgunstigegeval
kan hiermt.'de lemperatuurstijging

voorkomen worden.

— Alleen met behulp van voorkoeling bij
de exporteur kan men aan de produkt-
eisen voldoen.

Indeling voorkoelsystemen
De voorkoelsystemen kunnen als volgt
worden onderscheiden:

1. jetkoeling (koeltunnel) f/pT ^i'A-'". MM
2. doorstroomkoelingV^^"^^^'

-metperswand - W<tfc p">x_MW
—metzuigwand — UAxtaAiVv^w^
— met combinatie pers/zuig'wand
— door middel van lanskoeling

3. vacuiimkoehng \ffi. oaiA/wv cjv> j\ ^\

| •
4. i|skoeling •^/L&s <-/?~S

'n
Jetkoeling
Dit is een getorceerde af koeling door
sterke luchtwervelingen die met behulp
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van ventilatoren worden verkregen Dit
gebeurt in een afgesloten ruimte, dekoel-
lunnel, Dekoudeluchtwordt mdege-
opende doos op de verpakte bloemen ge-
blazen

Het systeem vraagt veel ruimte omdat de
dozen laagsgewijs afgekoeld worden.
Ook de hoeveelheid produkt moet niet al
tegrootzijnomeensnelleengelijkmati-
geafkoeling teverknjgen. Door het ge-
bruik vanlopendebanden is het systeem
eenvoudig te automatiseren. Het sluiten
en omsnoeren van de dozen moet na de

afkoehng plaatsvinden. ook dit proces
kan geautomatiseerd worden.
Deafkoeltijd islang.ongeveer 1 1/2uur.
Voor kleine hoeveelheden kan dit sys
teem zonderal tegrotebezwaren worden

toegepast.

Doorstroomkoeling
met perswand
Hierbij wordt door middel van een druk-
verhoging aandeenekant vandeverpak-
king koude lucht gedwongen via opemn-
gen in de dozen over het produkt te stro-
men. Terugvoer van de opgewarmde
koellucht naar de koeier geschiedt door
het systeem in een koelcel of koeltent te
plaatsen. Deze koelcel of koeltent kan
dan tevens dienstdoen als tijdelijk$
opslagruimte van het voorgekoelde pro
dukt.

Het percentage opening en indeverpak-
king moet op de aangeblazen wand en de
ertegenover liggendewandca. 5%zijn
Het drukverschil over de verpakkmg be-
paalt de hoeveelheid lucht diedoor de
verpakkmg stroomt en daarmee tevens
de afkoeltijd. Ook het soort bloemen, de
inbrengtemperatuur en de verpakkings-

' wijze in de doos hebben een grote invloed
'^op'deafkoeltijd. Toepassing vanditsys

teem vereist een aantal maatregelen zo-
" als: aanpassing van de verpakkmg. zowel

vandeomdoosalsdekleinverpakking. Na
afkoeling moet de luchtstroom afgeslo-
ten worden of moeten de dozen wegge-

haald worden, De aansluiting dozen-
perswand moet goed zijn om luchtlekka-
ge te voorkomen. De afkoeltijd is onge-
veer 1 uur.

Door grote verschillen in afkoeltijd per
bloemsoort, bv. anjers snel en inssen
langzaam.iseengelijkmatigeeindtem-
peratuurnietteverwachten. Bij het
instellen van een gemiddelde afkoeltijd
worden sommige soorten onnodig lang

gekoeld, waardoor veel vocht aan de
bloom wordt onttrokken. Dit kan worden

voorkomen door ,,natte koelers" te in-
stalleren.

Doorstroomkoeling
metzuigwand
Dit systeem verschiltweinig van het vori
ge. Het drukverschil wordt hier echter
veroorzaakt door een onderdruk Koude

omgevingslucht wordt op deze manier
door de dozen over het produkt gezogen
naar de koeier. waarna deze weergecon-
ditioneerd (op gewenste temperatuur en
vochtigheidjwordt en teruggeblazen in
decel of koeltent.

Een andere uitvoeringsvorm van dit prin-
cipe is het Amerikaanse Pressure-Cool-
systeem. Dit systeem is door Verbeek.
Sprenger Instituut, in een vorig artikel
uitvoerig beschreven (no. 24 (1979) biz.
62 t/m 65)
Met het systeem met zuigwand kan men
elke gewenste hoeveelheid produkt voor
koelen. Door middel van flappen en rol-
gordijnen wordt een goedeafdichting
tussen zuigwand en verpakkmg verkre-

gen waardoor luchtlekkages worden be-
perkt. Alsdevoorkoelruimte tevens
dienstdoet alstijdelijkebewaarruimte
dan wordt het celkhmaat niet door

het ..warm" ingebrachte produkt bein-
vloed. De opgewarmde lucht wordt na-
mehjk eerst viadekoelergeleid en
daar geconditioneerd voordat ze weer
in de ruimte teruggeblazen wordt. Dit
is een voordeel ten opzichte van de
perswand. De afkoeltijd is ongeveer
1 uur. Ook bij dit systeem moeten
de omverpakking en kleinverpakking
aangepast worden en dient de lucht
stroom afgesloten te worden na afkoe
ling, evenals bij de perswand.
Indien het systeem buiten een eel ge-
plaatst wordt moet men de luchtstroom
handhaven om het produkt op tempera
tuur te houden. De luchthoeveelheid kan
dan aanzienhjkverminderd worden. Dit
geldteveneensvoordeperswand. Ook
vochtontrekking speelt hier een belang-
rijkerol.

Doorstroomkoeling
met pers- en zuigwand
Deze methode van voorkoelen is een
combinatie van beidevoorgaande syste-
men. De dozen worden tussen twee wan-

idsBloemislufii -44(1979)
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GLOBAAL OVERZICHT VAN VOORKOELSYSTEMEN EN HUN EIGENSCHAPPEN Cl\b\lo{b\j$j L\ (j^t VN /Vi -JtM/*v ^

Systeem Gemeten afkoetti|d in de doos

van 25 "Clot 8 *C*-2°C

Handnlingen 1p
verpokkings-

eisen 2)

Vochtverlies ruimtebnhoefte

l

fAf^Ao***

V*/ V"'V-v- rond

koeier lolaal

droge natte

koeier koeier

iViy c^^f */*tarri

seringspro- **

blemen

1e Ji!lk()nlin<||kof!llunni>l) 90 mm -ft- + 4 •f/- -I- •h

?«• FVrsw.inri (50 mm 4/- - 4- -f/~ 4

3e Zuigwand 60mtn •+/- — — V- -»/- •f
4e. Pers-. zuigwand 60min 4/~ — 4- - •+

5e Lanskoeling 60min.
— - 4 +- -

6e Vacuumkoeling 20 mm 4/- —• ♦♦
4- n.v.l. -w

—

7e. IJskoeling 3) n.v.l.
•

«» n.v.l
••

—

• =veel *=weinig

1) Hiermee wordt bedoeld

—stapelen (op pallets en in verband) yl O^cMj^/^. A/ i /l.-k
—verplaatsenvandepallets naar tussenopslagruimten <l3/I/££ ir*.UAiM
—werken in charges _, ^^^ / /,. ' L // W. ,;-> J rji<J
2)Eenbep8aldpefcent8geopeningenindeverpakkingUniformedoosafmelingenmetnamelengteenbreedte U0f**K/u-i k*» Jfah/J^'^t / \M* /<^v**" **"" H
3)A(koelingvan25<>Ctoi8°Cwerdnietbereiki.Na16uurwasdegemiddeldetemperatiBjropplrn 12sC.daarnavondfijopwarmingplaats. •
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Voorkoelsystemen
voor

snijbloemen

dengeklemd, een pers-en een zuigwand.
Het drukverschil tussen beide wanden
veroorzaakt een luchtstroom door de ver-
pakking over het produkt.
Dit systeem isopkleine schaalgebouwd
en getest ophet SprengerInstituut. Ge-
bleken is dat tenminste2 rolcontainers
bloemen achter elkaar geplaatst op deze
manier afgekoeld kunnen worden.
Doorruimtegebrek in expeditie- of distri-
butieruimtenkanhetbouwenvanperma-
nentevoorzieningenzoalsvacuumketels
en koelcellen een probleem zijn. De ver-
plaatsbarezuig-en perswanden van dit
systeem nemen weinig ruimte inbeslag,
totaal ongeveer de oppervlakte van een
rolcontainer.
Vooral wanneerdit systeem aangesloten
isopeen centralekoudeluchtunit kanhet
ruimtebeslagtot een minimum beperkt
worden. Ditgeldt eveneensvoordean-
dere doorstroomsystemen. Centraal kou
maken vormt een aanzienlijke besparing
opde te installeren koelcapaciteiten op
dekoelkosten, omdatpiekbelastingen
kunnen worden voorkomen.
Verbeek (Sprenger Instituut)zal opdit
puntnaderingaan ineen afzonderlijk
artikel.
Verpakkingseisen, vochttrekking, weg-
zetruimte of vermindering van de lucht
stroom na afkoeling en ongelijkmatige
eindtemperatuurdoorverschillendepro-
duktsoorten zijn bijdit systeem gelijkaan
deandere.

Doorstroomkoeling met 'lans'
Ditsysteem wordt in Israeltoegepast en
werktalsvolgt.
Tijdens hetverpakken wordt opdebloe

VekbladvoofdeBloemlMwii—4411978)

men een dunnebuismetgaatjesgelegd \
(,.koude lans"). Dedooswqrdtdaarna
gesloten.waarbijdelansblijftuitsteken.
Dadozen worden op een palletgeplaatst, - ;•
bij een centraal koudetuchtkanaal. Dit
persluchtkanaalisvoorzienvan flenzen
waaraanflexibeleslangenbevestigd
zijn. Dezeslangen kunnen met behulp
van snelkoppelingen aan de „koude
lans" bevestigd worden. Opdeze manier
wordt in iederedoos afzonderlijk koude
lucht gnDlazen.
Want dekoeieraan het plafondbe- _
vesiiyJ is of men is aangesloten op een
centraal koude net, dan vraagt dit sys
teem ergweinig ruimte. Deafkoeltijd is
ongeveer 1uur. Door het individueel
aansluiten van alle dozen op het „koude
net" vraagt deze methodewat extra han-
delingen. Een voordeelisdatelke doos
koukrijgtongeachtdestapelingeneven-
tueleverschilleninverpakkingsafmetin-
gen.
Ookbijde lanskoelingtreedt vochtverlies
op en moet men na afkoelingde lucht
stroom verminderen of de bloemen in.
een tijdelijkebewaarruimteplaatsen. In
Israelwordt het systeem in koelcellen ge
plaatst, wearhet afgekoeldeprodukt kan
blijven staan. De dozen moetenvoorzien
zijnvanopeningen inde kopse kant,voor
de „koudelans", en openingen inde zij-
wand omde ingeblazenkoelluchtaf te .,
voeren. ' •'.'*•''"•

Vacuumkoeling
Metditsysteem heeft het Sprenger Insti
tuut veel ervaring opgedaan op de groen-
teveilingen.waarmenbladgroenten.o.a.
sla, andijvie en spinazie, voorkoelt. Met
snijbloemenzijnookuitgebreideproeven
verricht (Wiersma en Boer, Vakblad v.d.
Bloemisterij, 46/1970, biz. 1846,1847).
Zowel technisch als technologisch zijn er
geenbezwarenomopdezewijze snij
bloemen voor te koelen.

Hetsysteem bestaatuit een vacuumketel
metvacuumpompen en een condensor
waarop het verdampte vocht uit het pro-

Onderzoek
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duktindevormyan ijs wordt neergesla-
gen.
Deze verdamping is bij lagedrukerg
hoog.Voorverdampingiswarmte nodig. J
Deze warmte wordt aan de sni jbloem zelf
onttrokken, diedaardoor afkoelt. Daarom
isdegroottevande ladingniet van in-
vloed opde afkoeltijd. Deafkoeltijd is erg
snel, ongeveer 20minuten. Deprodukt-
temperaturen yarieren dan van ongeveer.
1-6 °C. Aan deverpakking hoeven geen
specialeeisengesteldte worden. Het
vochtverliesbedraagtongeveer 1 %per 6
gradentemperatuurdaling. Hetruimte
beslag kan een beperking voor detoepas-
sing inexpeditieruimtenvormen. Naaf
koelingmoet het produktineen koelcel
geplaatst worden ofdirect ineen geiso-
leerdevrachtautoom opwarming te voor
komen. :•'•%*: •''.-. -:'V:' ••:.;"•- •'••.' ;-•• ••'••, '-

IJskoeling '^
Hieronderverstaanwij het afkoelen van
snijbloemen doorhet plaatsen van koel-
elementen (eutectische materialen,ijs)
in deverpakking tussen de bloemen."
Uit proevenisgeblekendatde afkoeltijd ;
erg lang is, 8-12uur. Men kan dan nau-"
welijks meer sprekenvan een voorkoel-
systeem. Wil men opdeze manierbloe*
menafkoelenvan20tot5°Cbijeen •
pmgevingstemperatuurvan 20°Cdan
zou aan ijs 25 %van hetgewichtaan
bloemenmeeYerpaktmoetenworden. -:

Conclusie '
Voor hetvoorkoelen van bloemen is een
aantal meer of minder flexibele syste- ;
menvoorhanden. Daarhetbij
sommigesystemengaatompro-
totypen, valt nog geen kostenvergelij-
king te maken. Toepassing en keuze zal
veela!afhangen van de mete van orga-
nisatiebij de exporteur. Tevens vormt
hetaantalhandelingen een beperking
bijenkelesystemen.
Toepassing zou uit een oogpuntvan •
kwaliteitsbehoud en verkooppolttiek
een goedezaak zijn.


