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Zuigwand in wagen onmisbaar

Snijbloemen in lijnrij-auto's ook
Au{fftt cs
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Spr«ng«r InstltuutWagtnlngtn

^-^ De praktijk accepteert het voor-
' - koelen van snijbloemen bij de ex-
^ porteur als een belangrljke maat-
^ regel voor behoud van kwalitelt.
^J Lljnrijders met hun speclfleke rol-
•^ luikenwagens en verpakklngsme-

n^-v thode kunnen nu ook aansluiten
x^ op deze ontwlkkellng zonder dat

zij hun afzetwijze hoeven te wljzl-
gen.
Enkele afkoelproeven met een
nieuw voorkoelsysteem, speclaal
ontworpen voor rolluikenwagens
wijzen er op dat bloemen snel
kunnen worden afgekoeld. Het
voorkoelsysteem' kenmerkt zich
vooral door het luchtverdeelsys-
teem, namelljk een zuigwand ge-
monteerd In de wagen.

Het positieve effect van voorkoelen op
de houdbaarheid wordt verkregen door
de produkttemperatuur zo snel mogelijk
omlaag te brengen. Sommige lijnrijders
denken dat het plaatsen van een rollui-
kenwagen met opengeschoven luiken in
een koelcel een vorm van voorkoelen is.
Uit de metingen van het Sprenger In-
stituut blijkt echter dat de bloemen dan
vrijwel niet afkoelen, zeker niet als de
wagen op de gebruikelijke compacte
wijze is beladen. De koellucht kan niet in
de verpakking doordringen, wat voor
een snelle afkoeling nu juist moet. Daar-
om wordt bij voorkoelen gebruik ge-
maakt van een geforceerde koellucht-
stroom. Zo'n geforceerde koellucht-
stroom door de verpakking wordt door-
stroomkoeling genoemd. Meer koellucht
levert een kortere koeltijd op, waarbij de
hoeveelheid lucht door de lading af-
hangt van de weerstand van produkt en
verpakking en van het drukverschil over
de verpakking.
In lijnrij-auto's veroorzaakt de gebruike
lijke verpakking —geboste bloemen met
papier omwikkeld — een hoge lucht-
weerstand. Snel atkoelen is alleen te
realiseren met geschikte circulatieventi-
latoren die bij een groot drukverschil nog
een grote luchthoeveelheid kunnen ver-
plaatsen.
De genoemde overwegingen brachten
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bloemenexporteur W. Heyl uit Warmond
er toe een geschikt koelsysteem te laten
ontwerpen. Het vooraf opgestelde pro-
gramma van eisen verduideiljkte voor
alle betrokkenen dat bij dit systeem fac-
toren als gewenste afkoelsnelheid, laad-
ruimteverlies, koel- en ventilatorcapaci-
teit en de prijs nauwgezet tegen elkaar
moesten worden afgewogen. Gesprek-
ken tussen Geerlofs Koeltechniek bv,
Theo Mulder carrosseriefabriek bv,
Sprenger Instituut en W. K. Heyl jr. bv
bloemenexporteur, resuiteerden in een
koelsysteem dat in de flguur is ge-
schetst.

Het luchtverdeelsysteem laat zich als
volgt beschrijven. In de lengterichting
van de auto is een middenschot ge-
plaatst. Hierin is een vooraf berekend
gatenpatroon geboord om een gelljkma-
tige luchtverdeling te realiseren. Verder
bestaat het systeem uit een dubbel pla
fond met uitblaasroosters aan dezijkant.
De perslucht van de voorkoelmachine
brengt de koellucht in de plafondruimte.
Door de instelbare roosters stroomt de
koellucht omlaag in de ruimte tussen het
rollutk en de bloemen.

Het gatenpatroon in het middenschot,
dat als zuigwand fungeert, zorgt er ver-
volgens voor dat op iedere plank en in
ieder vak precies evenveel lucht wordt
afgezogen, ongeacht de belading. De
luchtweerstand van de zuigwand is gro-
ter dan de weerstand van de bloemen
zodat zelfs met lege of half gevulde vak-
ken de luchtopbrengst nog gelijkmatig
is. De zuigwand en de plafondruimte zijn
via de zijkant van de wagen aan de voor
koelmachine gekoppeld. Om ook de
langste bloemen te kunnen laden, is de
zuigwand enigszins uit het midden van
de wagen geplaatst.
Om de lage produkttemperatuur na
voorkoeling tijdens het vervoer niet ver-
loren te laten gaan is op het beschreven
luchtverdeelsysteem ook een trans-
portkoelmachine aangesloten. Vooral bij
hogere omgevingstemperatuur tijdens
het rijden zal door luchtlekkage en door
een geringe isolatie van de rolluiken de
temperatuur in de wagen snel oplopen.
Daarom is transportkoeling van belang.

Voorkoelproef
Voorafgaand aan afkoelproeven met
produkt leverden technische metingen
de wetenschap op dat de voorkoelma
chine over voldoende koelvermogen be-
schikt. Het programma van eisen stelde
de minimaal vereiste luchthoeveelheid

op 1500 m'/h. Deze luchtopbrengst
werd maar net bereikt.
Veiling Flora stelde voor deze gelegen-
heid bloemen ter beschlkklng waarmee
de lljnrij-auto met een laadrulmte van 10
m*werd volgeladen. De lading van onge-
veer 800 kg bestond uit meerdere soor-
ten zoals anjer, Iris, chrysant, gladlool en
diverse zomerbloemen. Behalve variatie
in bloemsoort waren ook verschillende
bosgroottes en verpakkingen in de proof
opgenomen. Uit eerdere proeven met
andere koelsystemen was duidelijk ge-
worden dat stijf geboste bloemen met
papier omwikkeld voor doorstroomkoe-
ling weinig geschikt zijn.
Door op 25 plaatsen in de lading de
temperatuur te meten werd een goed
inzicht verkregen in de eigenschappen
van het voorkoelsysteem. De grote hoe
veelheid meetgegevens leverden de vol
gende inzichten op:
• de bloemen koelden af van 20 °C tot
ongeveer 4 °C in 2 tot 4 uur. De lichte
bloemsoorten als anjer en roos koelden
snel af; zware bloemsoorten als gladiool
en Liatris veel langzamer;
• de verpakking was een belemmerende
factor voor een snelle afkoeling. Bij Lia
tris werden de volgende waarden geme-
ten:

—onverpakt: 1 uur koeltijd;
— bos half in papier: 4 uur koeltijd;
— bos geheel in papier: 8 uur koeltijd.

' • de grootte van de bos beinvloedde de
afkoeltijd. Bloemen metdikke stolen, Iris,
Liatris, gladiool, koelden namelijksneller
af in kleine bossen met 50 stuks per bos,
terwijl bloemen met dunne stolen, roos,
anjer, chrysant. sneller afkoelden in gro
te bossen met 100stuks per bos.
Ongunstig gekozen verpakkingen in de
ze proef beinvloedden de gemiddelde
gemeten afkoeltijd van 4 uur in negatieve
zin. Aanpassing van verpakking en bos-
grootte brengt de koeltijd terug tot 2 uur.

Opwarming bloemen tijdens
stilstand

Nadat de lading was voorgekoeld, werd
in de lijnrij-auto de snelheid, waarmee de
lading opwarmde bij een hoge omge
vingstemperatuur van 23 °C gemeten.
Na een 18 uur durende meetperiode
varieerde de produkttemperatuur van 16
°C tot 24 °C. Bij staart-Statice werd een
zeer hoge temperatuur van 36 °C geme
ten. De warmteproduktie van een bloem
soort en de positie van een bos in de
lading zijn factoren die de opwarm-
snelheid bepalen. Het produkt warmde
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sneller op naarmate de hoeveelheid ver
pakking afnam. Opvallend was het dat
objecten die moeilijk voor te koelen wa-
ren slechts langzaam opwarmden. Het
tegenovergestelde gold ook: gemakke-
lijk voor te koelen bloemen warmden
weer snel op.

Transportproef

In lijnrij-auto's is door veel instralings-
warmte. relatief veel luchtlekkage bij de
rolluiken en door de warmteproduktie
van de lading, de basiskoellast nogal
groot. Voor veldwarmte-afvoer is dus
geen restcapaciteit beschikbaar. Daar
komt nog bij dat door het zeer compacte
beladen van de lijnrij-auto's de koellucht
niet in de lading kan doordringen. De
koellucht stroomt in zo'n geval recht-
streeks terug naar de verdamper, waar
de thermostaat de machine uitschakelt
omdat de retourlucht dan beneden de
ingestelde temperatuur is. Sommige
koelmachines schakelen zelfs over op
verwarmen. Voor effectieve trans-
portkoeling is een goede luchtverdeling
dusonontbeerlijk.

In de beproefde lijnrij-auto is de trans-
portkoelmachine aangesloten op het al
beschreven luchtverdeelsysteem. Tij
dens een ritvan 5 uur, traject Rijnsburg-
Wageningen en terug, zijn wederom op
dezelfde 25 plaatsen temperaturen gere-
gistreerd in de lading. De buitentempe-
ratuur was 23 °C. Het resultaat van deze

proef was dat, ondanks een goede lucht
verdeling, het produkt niet afkoelde. De
begintemperatuur werd echter wel ge-
handhaafd. Dit bevestigde vroegere er-
varingen.
Een opmerkelijk verschil was dat nu de
koelmachine permanent ingeschakeld
bleef. De koelcapaciteit werd volledig
benut en de stelling dat arvoeren van
veldwarmte -praktisch niet mogelijk is,
bleek dus juist. Een uitzondering vormde
onverpakte Liatris die wel afkoelde van
240Cnaar16°C.
Transportkoeling bij lijnrij-auto's is be-
langrijk, vooral als in eerste instantie veel
moeite wordt gedaan om de bloemen
voor te koelen. Het dubbele gebruik van
het luchtverdeelsysteem garandeert een
goede working van zowel de voorkoel-
als van de transportkoeimachine.

Adviezen

Door het onderzoek werd het mogelijk
een aantai eisen en adviezen op een rijtje
te zetten waaraan een voorkoelsysteem
in het algemeen moet voldoen.
• Voldoende koelvermogen; gemeten is
0,8 kW per m3 laadruimte.
Advies: 1 kW perm9 laadruimte.
• Hoge luchtopbrengst; de gemeten
1500 mVh is minimaal; de superficiele
luchtsnelheid (betrokken op de lege
doorsnede) was 0,05 m/s.
Advies: superficiele luchtsnelheid 0,1
m/s. Per m2 zuigwand is dat een op-
brengst van 300 m9/ h.

Nleuwkoelsysteem in lljnrIj-auto

• Gelijkmatigeluchtverdeling in de hole
auto; gemeten luchtverdeling was zeer
goed bij 0,66 % perforatiegraad van de
zuigwand.
Advies: zuigwand met gaten van 4,5 of 6
cm en een perforatiegraad van 1 %.
• Doorstroomkoeling mogelijkmaken.
Advies: bossen bloemen met halve of
driekwart papiervellen omwikkelen, bo-
ven en onderzijde niet afsluitenl
• Na voorkoeling transportkoeling toe-
passen; gemeten koelvermogen was 0,3
kW per m9 laadruimte.
Advies: koelvermogen 0,25 kW per m9
laadruimtevoordeze constructie bij een
omgevingstemperatuur tot 30 °C en een
binnentemperatuurvan4 °C.

Ineen rolluikenwagen metgeboste en In
' papier gewlkkelde bloemen is het mo

gelijk om met het onderzochtevoorkoel-
•ysteem produkt af te koelen van 20 °C
naar 4 °C in 2 tot 4 uur. Wenst een
exporteur nog kortere koeitijden dan
moet hijafstappen vandeze verpakking
en van een lijnrij-auto met legplanken.
Rekenlng houdend met de grote ver-
•chillen in afmetingen van lijnrij-auto's
konden aan de hand van de resultaten
van dit onderzoek eisen worden opge-
steid, waaraan een voorkoelsysteem in
het algemeen moet voldoen.
Eenvolledige beschrijving van de proefopzet en
•resultaten is aan te vragen bij het Sprenger
Instituut. Na overmakingvan J 5,50 op gironum-
mer875467 ten name van het Sprenger Instltuut,
Wageningen. onder vermelding van bestelcode
R2257,wordthet rapport toegestuurd.
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