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WOORD VOORAF
Voor de opslag van zaden en stek- en enthout wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van koelcellen. Aan het gebruik van de koelcel zijn verscheidene voordelen verbonden. De investeringskosten kunnen dan ook opwegen tegen de voordelen.
Om tot een verantwoorde afweging te komen moet een bedrijf beschikken over voldoende informatie. Aan de bewaring van boomteeltgewassen zijn produkttechnische
en technische aspecten verbonden. Deze aspecten zijn geïnventariseerd en bijeengebracht door de werkgroep Kwaliteit en Bewaring Boomteelt, die speciaal is opgericht
voor dit doel. De informatie is vervolgens met grote zorgvuldigheid op schrift gesteld en
in brochurevorm uitgebracht. De leden van de werkgroep hopen dat deze gebundelde
informatie van nut kan zijn voor iedereen die met het bewaren van boomkwekerijgewassen te maken heeft. Voor opmerkingen en aanvullingen houden de samenstellers
zich aanbevolen.

Ir. C.A.M. Groenewegen,
consulent CAD-Boomteelt.

1. INLEIDING
De opslag van gewassen tussen rooien en planten, alsmede van zaden en stek- en enthout, is m de boomteelt een vast onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. De duur
van de opslag varieert van enkele dagen tot soms een jaar. Behalve de schuur en de
kuilhoek, wordt steeds vaker de koelcel gebruikt als opslagplaats. Meer en meer vinden
boomtelers de voordelen van de koelcel opwegen tegen de investeringskosten.
Afhankelijk van het bedrijfstype, kan het gebruik van de koelcel de volgende voordelen
bieden:
- betere arbeidsspreiding, omdat in voorraad kan worden gerooid;
- verlichting van de arbeid door het wegvallen van het arbeidsintensieve kuilen en
door de mogelijkheid tot mechanisatie van transport en opslag;
- minder verleturen omdat bij onwerkbaar weer het opgeslagen materiaal kan worden
verwerkt: sorteren, bestellingen klaarmaken, en dergelijke;
- het land komt eerder leeg en is dus over een langere periode beschikbaar voor
grondbewerking;
- op ieder gewenst tijdstip in de bewaarperiode kan worden gestart met enten, omdat
enthout, onderstammen en ook geënte planten in de koelcel kunnen worden opgeslagen;
- men kan over een langere periode gewassen afleveren en planten, aangezien de
meeste planten, zolang ze in de koelcel blijven, in winterrust zijn;
- schade door bevriezing, wateroverlast en wildvraat behoren tot het verleden.

1.2Doel
Bij het boomteeltbedrijfsleven en de voorlichting bestaat toenemende behoefte aan een
duidelijk en beknopt overzicht van de belangrijkste technische en produkttechnische
aspecten van de bewaring van boomteeltgewassen.
Om in deze behoefte te voorzien, is een werkgroep Kwaliteit en Bewaring Boomteelt
opgericht, met als hoofdtaak het bijeenbrengen van deze informatie. In deze werkgroep
hebben zitting gehad:
H.J. Langeveld (tot 1-6-1988)
G.J.W. Schmitz
ing.J.F. Hartman (tot 1-10-1987)
J.P.F. Alkemade

C.T. Midden-Holland
C A T . Roermond
C A T . Lelystad
CAD voor de Boomteelt

ir. B.C.M, van Elk
ing. W.A.A. de Bresser

C.T. Midden-Holland
C A T . Tilburg

ir. W. Kunneman-Kooij

CAD Kwaliteit en Bewaring

specialist K.B.
specialist K.B.
specialist K.B.
voorlichtingscoordinator
Boomteelt
tak-ingenieur Boomteelt
bedrijfsvoorlichter Boomteelt
Takcoördinator Boomteelt,
Fruit, Bollen en Stedelijk
Groen

De eindredaktie was in handen van mw.ir. W. Kunneman-Kooij. Bij de samenstelling
van deze brochure zijn de (toekomstige) bewaarders van boomkwekerijgewassen als
doelgroep beschouwd.

1.3Opzet
In deze brochure worden achtereenvolgens de technische en de produkttechnische
kant van bewaring besproken. Voor wat betreft de technische kant wordt volstaan met
een opsomming van aandachtspunten, die de (toekomstige) bewaarder moet weten
vóór hij over de bouw en inrichting van een koelcel gaat praten met de installateur/
adviseur.
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op het principe van koeling, het handhaven van het
celklimaat, de verschillende onderdelen van de koelinstallatie en de (on)mogelijkheden
van controle van de installatie door de bewaarder zelf.
In hoofdstuk drie komen zaken aan de orde zoals luchtcirculatie, isolatie en dampdichtheid, alsmede het programma van te stellen eisen aan de koelcel. Ook wordt een globale indicatie gegeven van de kosten waarmeerekening moet worden gehouden bij de
bouw en inrichting van een koelcel. Het aanvragen van meer dan één offerte is de
moeite waard.
In hoofdstuk vier komt de juiste manier van behandeling van het produkt aan de orde
vóór, tijdens en na de bewaring.
Hoofdstuk vijf tenslotte geeft de bewaarcondities aan,die in het algemeen èn per gewasgroep worden aanbevolen.
Succesvol bewaren zal alleen mogelijk zijn wanneer de bouw, inrichting en controle,
alsmede het onderhoud van de gehele bewaaraccommodatie zorgvuldig wordt uitgevoerd. Vanzelfsprekend is de juiste behandeling van de gewassen, vóór, tijdens en na
de bewaring bepalend voor de kwaliteit bij de aanvang van het nieuwe groeiseizoen.
Het is de juiste combinatie van produkt en techniek waardoor een goed bewaarresultaat mogelijk is.
Met deze brochure hoopt de Werkgroep Kwaliteit en Bewaring een bijdrage te hebben
geleverd aan de bewaarproblematiek.
augustus 1 988

2. KOELEN EN KOELINSTALLATIE
2.1 Waarom koelen
Land- en tuinbouwprodukten, zoals boomkwekerijgewassen, zijn levende produkten.
Dergelijke produkten halen adem en produceren hierbij o.a. warmte en vocht. Om
boomkwekerijgewassen te kunnen bewaren, is het noodzakelijk ten eerste de ontwikkeling en met name de ademhaling van deze gewassen te remmen en ten tweede uitdroging te voorkomen. De ademhaling wordt het meest effectief geremd door gewassen bij lage temperatuur te bewaren. Om deze lage temperatuur te bereiken en te
handhaven, is koelen noodzakelijk.

2.2 Wat iskoelen?
De meest simpele definitie van "koelen" is "het omlaag brengen en laag houden van
de temperatuur van het produkt door overtollige warmte af te voeren met behulp van
een koelinstallatie".
Dezedefinitie roept de vraag op "Waar komt de overtollige warmte vandaan?". In tabel 1
zijn de belangrijkste warmtebronnen opgenomen die van invloed zijn, alsmede waarvan
ze afhankelijk zijn:
Tabel 1. Warmtebronnen
warmtebron
instraling (ook vanuit de grond)
veldwarmte 1)
ontdooiing van de verdamper
ademhalingswarmte
ventilatie 2)
heftruck/personen/verlichting
luchtbevochtiging
ventilator

afhankelijk van o.a.
- buitentemperatuur en isolatiedikte
- produkttemperatuur bij inbreng
- systeem, regeling
- produktsoort
- frequentie van openen deur
- gebruiksduur en omvang
- systeem en hoeveelheid
- aantal en vermogen

') Veldwarmte isde warmtedievrijkomt bij het inkoelen (hiermee wordt bedoeld het afkoelen
vanprodukt enfust vande inbrengtemperatuur naar debewaartemperatuur). Deze warmte is
groter wanneer deprodukten een hogeretemperatuur hebben wanneer zevan het "veld" komen. Groenblijvende (naaldhout)gewassen hebben eenveelgrotereveldwarmte dangoed afgerijpte gewassen als vruchtboomonderstammen.
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) Warmtedoor ventilatie komtvooral indeceldoor hetopenen vandedeur: koude lucht stroomt
naar buiten en warme lucht naarbinnen.
Wanneer maar weinig warmte uit de cel moet worden afgevoerd, is het aantal draaiuren van de koelinstallatie beperkt. Dit is in het algemeen het geval wanneer de koelcel
aan alle eisen voldoet, wanneer het produkt de bewaartemperatuur heeft bereikt en de
deur van de koelcel gesloten blijft.
Zijn de omstandigheden minder ideaal dan neemt het aantal draaiuren van de koelinstallatie toe. Denk hierbij aan: regelmatig openen van de koelceldeur, een produkt met

hoge produktie van ademhalmgswarmte. onvoldoende isolatie (hoge instralingswarmte)
en dergelijke.

2.3 Koelen onttrekt vocht
Het afvoeren van warmte uit de koelcel door de koelinstallatie heeft tot gevolg dat het
produkt uitdroogt. Dit is als volgt te verklaren. Wanneer de temperatuur van de cellucht
te hoog oploopt, begint de koelmachine te werken. De cellucht wordt in de verdamper
afgekoeld en tegelijk van water ontdaan: de waterdamp uit de " w a r m e " cellucht slaat
neer tegen de koude verdamper (vergelijk de cellucht met de lucht in een warme keuken en de verdamper met de brilleglazen van iemand die de keuken binnenstapt). Vervolgens komt de waterarme en afgekoelde lucht de verdamper weer uit. stroomt langs
het produkt, neemt warmte en vocht uit het produkt op, wordt weer ontdaan van water
en afgekoeld en zo verder.
Het gevolg van dit proces is daling van de luchtvochtigheid van de cellucht en dus uitdroging van het produkt! Het vochtverlies (uitdroging) wordt kleiner wanneer:
- het produkt goed is verpakt (turfmolm en/of plastic);
- de cel beter is gevuld (in een half lege cel verliest het produkt meer vocht dan in een
volle cel,omdat de waterdamp die op de verdamper neerslaat aan minder produkt
moet worden onttrokken):
- het temperatuurverschil (TV) tussen cellucht en verdamper kleiner is (zie paragraaf
2.5.2 onder verdamper);
- het aantal koelacties (en dus het aantal draaiuren van de koelmachine) per dag minder is.
In het bovenstaande wordt aangetoond,dat alleen handhaving van de gewenste lage
temperatuur niet genoeg is bij bewaring. Uitdroging voorkomen door handhaving van
een voldoende hoge relatieve luchtvochtigheid is zeker zo belangrijk.

2.4 Handhaving van het gewenste celklimaat
In de paragrafen 2.2 en 2.3 is toegelicht, dat bewaren in de boomteelt meer is dan alleen koelen. Tijdens de bewaring moet het handhaven van het gewenste celklimaat
voorop staan: een lage temperatuur en hoge relatieve luchtvochtigheid. Lukt dit laatste
niet, dan is de meest zekere manier om het produkt veilig te bewaren, zorgvuldig verpakken in plastic, liefst in combinatie met een vochthoudend medium zoals turfmolm.
Als voorbeeld kunnen enten uit de hand van laan- en vruchtbomen worden genoemd:
ze worden verpakt in kisten met vochtige turfmolm omhuld door plastic. Alleen de celtemperatuur handhaven, is hier het devies. Als de cel in dat geval minder vol is of de
deur regelmatig openstaat, is er geen groot probleem voor dat produkt. Anders wordt
het, wanneer grote hoeveelheden produkt moeten worden bewaard, veelal in palletboxen (in de boomteelt meestal pallets genoemd). Gebruik van vochthoudend medium en
plastic is hierbij lastig en wordt meestal achterwege gelaten. Vaak is de cel niet helemaal vol en wordt de deur regelmatig open en dicht gedaan. Het handhaven van de
temperatuur lukt meestal nog wel, maar het handhaven van de luchtvochtigheid op
waarden van 96% en hoger is een zeer moeilijke zaak. Een belangrijke schakel in het
bereiken van een goed bewaarresultaat, ook in deze complexe situaties, is de koelin-

stallatie. Naast de capaciteit van de installatie zijn daarbij ook de afzonderlijke onderdelen erg belangrijk. Deze bepalen samen de kwaliteit van de koelinstallatie. In hoofdstuk
2.5 worden de vier hoofdcomponenten van de koelinstallatie afzonderlijk besproken.
Maatregelen die de bewaarder zelf kan treffen om uitdroging van het produkt te voorkomen, worden besproken in paragraaf 4.3.1.

2.5 Dekoelinstallatie in onderdelen
De vier hoofdonderdelen van de mechanische koelinstallatie zijn:
- verdamper (neemt warmte op uit de cellucht),
- compressor (het "hart" van de koelinstallatie),
- condensor (geeft de warmte uit de cel af aan de buitenlucht),
- regelventiel (ofwel: thermostatisch expansieventiel).
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2.5.1 Korte beschrijving van de koelkring
De mechanische koeling (figuur 1 )berust op het principe van het verdampen van een
vloeistof in een luchtkoeler of verdamper, die zich in de koelruimte bevindt.
Voor het verdampen (koken) van een vloeistof is warmte nodig. Deze warmte wordt onttrokken aan de cellucht, die met behulp van een of meer ventilatoren door de verdamper wordt geblazen. Door het onttrekken van warmte koelt de lucht in de koelcel af, de
warmte wordt door het verdampende koelmiddel opgenomen. Door de cellucht wordt
vervolgens het produkt afgekoeld.
Om de verdamping in de verdamper te laten doorgaan, moet de ontstane damp continu
worden afgezogen. Hiervoor is de koelcompressor. De damp wordt in deze compressor
samengeperst, waardoor de damp een hogere druk krijgt en waardoor de temperatuur
stijgt. Deze damp - nu persgas genoemd - wordt van de compressor naar de condensor
gevoerd. In de condensor wordt het persgas afgekoeld door de buitenlucht bij de luchtgekoelde condensor of door het koelwater bij de watergekoelde condensor. Door dit afkoelen wordt het gas weer vloeistof. Deze vloeistof, of liever gezegd het vloeibare koudemiddel - tegenwoordig steeds vaker R22 vanuit milieu-overwegingen - wordt
opnieuw onder hoge druk naar de verdamper of luchtkoeler gevoerd via een expansieventiel. Hierin wordt de vloeistof met de hogere condensatiedruk omgezet in een lagere
druk (verdampingsdruk). Het koudemiddel in de luchtkoeler verdampt. De koelcompressor zuigt de damp aan en perst deze weer naar de condensor. Zo is de koelkring gesloten.

2.5.2 Devier hoofdonderdelen van de koelinstallatie
1. De verdamper
De verdamper (=luchtkoeler) neemt de warmte op uit de koelcel. Dit lukt alleen als de
temperatuur van de verdamper lager is dan de temperatuur van de cellucht. Warmte
verplaatst zich immers alleen van hoge naar lage temperatuur. Hoe groter het verschil
in temperatuur tussen de cellucht en de verdamper, des te meer warmte via de luchtkoeler kan worden afgevoerd in dezelfde tijd. Bovendien kan een grote verdamper (met
een grotere oppervlakte) in een bepaalde tijd meer warmte uit de cellucht opnemen dan
een kleine.
De capaciteit van de verdamper (dus het vermogen tot opname van warmte) is blijkbaar
afhankelijk van:
- de oppervlakte van de verdamper.
- het temperatuurverschil (TV) tussen de cellucht en de verdamper. Dit TV mag echter
bij de bewaring van boomteeltprodukten niet te groot worden gekozen: bij een groot
TV is er namelijk meer uitdroging van het produkt dan bij een kleiner TV. Geadviseerd wordt een verdamper te kiezen die werkt met een klein TV van 5 à6 °C tijdens
de bewaarperiode.
De geadviseerde capaciteit van de verdamper is 50 W a t t / m 3 celinhoud. De cellucht kan
door de verdamper worden geblazen of gezogen. Voor boomkwekerijgewassen en andere plantaardige produkten is een zogenaamde blazende koeler beter, omdat de
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wärmte van de achter de lamellen geplaatste ventilatoren door de koeler wordt afgekoeld en niet onnodig extra warmte in de cel wordt gebracht.
Geadviseerd wordt een verdamper met een lamelafstand van minstens 7 mm te kiezen.
Hierdoor wordt voorkomen, dat de verdamper te vaak moet worden ontdooid.
Controle en onderhoud van de verdamper
Regelmatige controle of alle verdamperventilatoren wel goed draaien is noodzakelijk.
Soms lopen verdamperventilatoren namelijk vast door een defect lager. Draai daarom
eens per jaar de verdamperventilatoren met de hand rond: dit moet zeer licht gaan. geruis duidt op slechte lagers (zorg wel,dat de hoofdschakelaar op 'uit' staat!).Voor een
goede werking dienen de lamellen van de verdamper schoon zijn. Deze kunnen zonodig
met zachte borstel worden schoongemaakt. Controleer regelmatig de lekbak (zie paragraaf 2.5.3.) op de aanwezigheid van vuil. Belangrijk is ook dat de afvoer van de lekbak
niet is verstopt (dit kan worden nagegaan door er water in te gieten). De lekbak(afvoer)
kan bevriezen: verwarmingslint kan hierbij helpen. Er moet regelmatig worden gecontroleerd of alle lamellen van de verdamper vrij zijn van ijs na de ontdooipenode. Zit de
verdamper helemaal in het ijs, zet dan de koelmachine uit en de verdamperventilatoren
aan. Het ijs zal hierdoor smelten. Probeer nooit met een mes of schroevedraaier het ijs
van de kwetsbare lamellen te steken! Als de verdamper regelmatig onder het ijs zit en
langer/vaker ontdooien niet helpt, dan is het raadzaam de installateur erbij te roepen.

2. De koelcompressor
In de meeste koelinstallaties in de land- en tuinbouw wordt de zuigercompressor ingebouwd: een compressor met een heen en weer gaande zuiger. Door deze heen en weer
gaande zuigerbeweging kan de compressor een bepaalde hoeveelheid verdampt koudemiddel aanzuigen. Hoe meer damp er per tijdseenheid wordt aangezogen en samengeperst, hoe groter de capaciteit van de koelinstallatie.
De te installeren compressorcapaciteit in de boomteelt is afhankelijk van de inhoud en
uitvoering van de cel. In veel gevallen wordt 50 W a t t / m 3 celinhoud geïnstalleerd, te leveren bij een verdampingstemperatuur van -5°C en een condensatietemperatuur van
+40°C. Deze capaciteit is gebaseerd op een gemiddelde inbrengsnelheid van een week
bij de start van het bewaarseizoen (d.w.z. dat de cel wordt volgereden in een week).
Voor produkten met een erg hoge veld- en ademhalingswarmte (gewassen met blad,
coniferen) is het aan te bevelen de cel minder snel te vullen. Nadat de temperatuur van
de gehele produktstapel (vooral in het centrum, controleer dit!) de gewenste bewaartemperatuur heeft bereikt, is slechts de halve compressorcapaciteit nodig of minder.
Daarom wordt door sommige koelinstallateurs de voorkeur gegeven aan regelbare capaciteit of aan een duo-installatie. Bij deze duo-installatie zijn twee compressoren aanwezig die allebei draaien als dit nodig is (inkoelen), terwijl er tijdens de rest van het bewaarseizoen slechts een compressor werkt. Hoewel de duo-installatie in de praktijk
goed voldoet, zijn er vanuit de theoretische benadering aanwijzingen dat te veel vocht
aan het produkt wordt onttrokken. In dit korte bestek kan hier echter niet op worden ingegaan. Afsluitend kan worden gesteld dat de juiste keuze van een compressor zonder
meer het werk is van een vakman.
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Controle en onderhoud van de compressor
De compressor en koelmiddelleidingen dienen regelmatig te worden gecontroleerd op
olielekkage. Dit laatste duidt nl. op lekkage van het koudemiddel. Door het goed
schoonhouden van de omgeving van de compressor zijn olielekkages sneller te vinden.
Is er sprake van blijvende olielekkage of maakt de compressor een vreemd geluid, dan
is het aan te bevelen de installateur te hulp te roepen

3. De condensor
De meest gebruikte condensor is de luchtgekoelde condensor. Dit type condensor
wordt buiten de cel op een luchtige maar stofvrije plaats opgesteld. De te installeren
condensorcapaciteit is minimaal 130% van de geïnstalleerde compressorcapaciteit bij
een omgevingstemperatuur van 27°C. Om de druk in de condensor constant te houden,
zowel in de winter (te lage druk) als in de zomer (te hoge druk), dient een condensordrukregeling te worden geïnstalleerd. Een constante druk in de condensor is nodig voor
een storingsvrije werking.
Controle en onderhoud van de condensor
Het is noodzakelijk de condensor altijd goed schoon te houden. De luchtstroom moet
ongehinderd door de condensor kunnen gaan (geen papier of bladafval in de luchttoevoer). De condensorventilator(en) en lamellen moeten schoon zijn: zonodig reinigen
met zachte borstel. Een vuile condensor kan leiden tot storingen en tot een groter
stroomverbruik van de koelinstallatie.

4. Het expansieventiel (regelventiel)
Bij alle kleine tot middelgrote koelinstallaties wordt een expansieventiel ingebouwd. Door
dit regelventiel wordt, onafhankelijk van de warmte die moet worden afgevoerd,de juiste
hoeveelheid koelvloeistof in de verdamper aangevoerd.

2.5.3 Overige apparatuur, controle en onderhoud
Ontdooi-installatie en ontdooibeëindigingsthermostaat
BIJ de bewaring van veel boomkwekerijprodukten is de celtemperatuur in het algemeen
lager dan +1 °C. Bij een temperatuurverschil van 5 à6 °C, betekent dit een verdampertemperatuur van -4 à -5°C of lager. De waterdamp uit de cellucht slaat neer op de
koude koeler en bevriest. Op de verdamper wordt hierdoor een laagje ijs gevormd
waardoor de capaciteit van de verdamper sterk afneemt. Deze ijslaag moet daarom een
of meer malen per dag worden verwijderd. Dit gebeurt met een ontdooisysteem. De
twee meest voorkomende typen zijn:
- a. elektrische ontdooiing. De verdamper is in dit geval van elektrische verwarmingselementen voorzien.
- b. persgasontdooiing. Hierbij worden in het algemeen de hete persgassen uit de
compressor gebruikt voor ontdooiing van de verdamper.
Bij installaties met één verdamper wordt meestal gekozen voor elektrische ontdooiing.
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Voordelen: goedkoop in aanschaf, gemakkelijk te monteren en weinig storingen. Nadelen: hoog energieverbruik en bij slechte afstelling langere ontdooitijden, waardoor temperatuurschommelingen in de cel kunnen ontstaan. Bij installaties met meer dan één
verdamper verdient persgasontdooiing de voorkeur. Voordelen: laag energieverbruik en
weinig ontdooiwarmte in de cel waardoor nauwelijks temperatuurschommelingen optreden. Nadelen: duurder in aanschaf en gevoeliger voor storingen. Het smeltende ijs
wordt als water opgevangen in de lekbak en afgevoerd, in de cel of buiten de cel. BIJ
geheel gevulde cellen met voldoende vloerisolatie is het niet zinvol het lekwater op de
celvloer te laten lopen. Nadelen: een modderige vloer, bij temperaturen onder nul
wordt de vloer zelfs een ijsbaan (gevaarlijk!) en de luchtvochtigheid in de cel wordt er
niet merkbaar door verhoogd. Nog erger is het wanneer het water in de vloerisolatie
dringt. De werking van de vloerisolatie kan daardoor volledig verloren gaan. Bij cellen
met onvoldoende vloerisolatie, kan water op de vloer de isolatiewaarde van de vloer
iets verhogen. De uitdroging van het produkt vlak boven de vloer zal daardoor iets minder worden. BIJ een half gevulde cel kan water op de vloer de uitdroging van het produkt iets verminderen. De effecten van water op de vloer zijn echter zeer gering. Wanneer het lekwater naar buiten de cel wordt afgevoerd, dient een met water gevulde
zwanehals in de afvoerleiding te worden aangebracht. Dit waterslot voorkomt, dat lucht
van buiten de cel wordt aangezogen, deze lucht is namelijk meestal warmer en bijna
altijd droger. Zwanehals en afvoer- leiding dienen tegen bevriezen te worden beschermd.
Zeer belangrijk, ongeacht het ontdooisysteem, is de ontdooibeëindigingsthermostaat.
Dankzij deze thermostaat stopt de ontdooiing zodra de verdamper vrij is van ijs en daarmee wordt voorkomen, dat de temperatuur in verdamper en cel te hoog oploopt.
Controle en onderhoud van ontdooi-installatie en ontdooibeëindigingsthermostaat.
Controleer eens per jaar of de ontdooiklok goed werkt. Dit kan gebeuren door deze klok
zo hoog te draaien dat de ontdooiing wordt ingeschakeld.
De compressor en verdamperventilatoren stoppen dan automatisch terwijl de elektrische ontdooielementen warm worden (met de hand controleren). Draai vervolgens de
klok nog hoger. De compressor moet dan starten, iets later gevolgd door de verdamperventilatoren. BIJ installaties zonder vertraagde aanloop starten de verdamperventilatoren tegelijk met de compressor.
Door de ontdooitijden zoveel mogelijk in het goedkope nachtstroomtarief te laten vallen
kan worden voorkomen dat er in eventuele speruren wordt ontdooid. Hoe lang moet
worden ontdooid, is moeilijk aan te geven (minimaal 1 5 minuten). Dit wordt alleen bepaald door de hoeveelheid ijs op de verdamper. Na de inkoelfase is de ontdooitijd
meestal korter. Te lang ontdooien kost veel energie en bovendien moet de compressor
langer doordraaien om de schadelijke ontdooiwarmte af te voeren. Hierdoor droogt het
produkt extra uit. Er dient regelmatig te worden gecontroleerd of de voeler van de ontdooibeëindigingsthermostaat nog wel stevig tussen de lamellen is geplaatst op een
plaats in de verdamper waar het ijs het langst blijft zitten.
Bij persgasontdooiing blijft gedurende het ontdooien de compressor doorlopen. De
persgasontdooileiding naar de verdamper moet warm tot heet aanvoelen.
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Regelapparatuur
De temperatuur in de koelcel wordt geregeld door een regelthermostaat. Deze kan zowel binnen als buiten op de celwand zijn geïnstalleerd. De regelthermostaat kan beter
ruimtethermostaat worden genoemd, omdat de voeler van deze thermostaat de ruimtetemperatuur meet. Dedifferentie van de thermostaat (het verschil tussen de ingestelde
temperatuur en de temperatuur waarbij de koelinstallatie aan- of afslaat) mag niet te
groot zijn (max. 1 °C)
ledere koelcel hoort een waakthermostaat te hebben. Deze thermostaat is 1 à2°C lager
afgesteld dan de ruimtethermostaat en daardoor wordt bij weigering van de ruimtethermostaat schade aan het produkt door een te lage temperatuur voorkomen.
Controle en onderhoud ruimtethermostaat
Controleer eens per jaar of de ruimtethermostaat nog goed werkt. Stel deze thermostaat in op de gewenste temperatuur van bijvoorbeeld 1 °C en de waakthermostaat op
bijvoorbeeld -1°C. Start de koelinstallatie bij een warme cel. Tijdens het inkoelen moet
de koeldeur iets open blijven om beschadiging van de cel te voorkomen als geen onderdrukbeveiliging aanwezig is. Isde cel bijna op temperatuur dan moet de deur worden
gesloten. Als de koelcompressor afslaat, moet in de cel op verschillende plaatsen de
temperatuur met een geijkte kwikthermometer worden gecontroleerd. Het gemiddelde
van de afgelezen temperaturen dient overeen te stemmen met de instelling van de regelthermostaat. Isde gemeten waarde hoger dan de thermostaatinstelling dan dient
deze lager te worden gesteld. Bij een lagere gemeten waarde moet de thermostaat hoger worden ingesteld. Zonodig deze procedure herhalen. Noteer nu de juiste instelling.
Controle en onderhoud waakthermostaat
Om de waakthermostaat te testen, moet de ruimtethermostaat lager dan de waakthermostaat worden ingesteld. De koelmachine zal dan starten. Als nu de koelmachine
weer wordt uitgeschakeld door de waakthermostaat, dan moet de celtemperatuur gelijk
zijn aan de stand van de waakthermostaat. Zo niet, dan dient de waakthermostaat opnieuw te worden afgesteld. Eventueel de procedure herhalen. Als laatste dient weer de
regelthermostaat op de eerder genoteerde instelling gezet te worden.

Meetapparatuur
Het meten van de temperatuur
Ondanks de aanwezigheid van genoemde thermostaten met hun temperatuurvoelers,
moet in elke cel ter controle beslist een geijkte kwikthermometer aanwezig zijn (aflezing op 0,2°C nauwkeurig). De lucht moet vrij rond de thermometer kunnen circuleren
en de thermometer moet tegen beschadiging worden beschermd (korfthermometer).
Deze thermometer geeft de juiste celtemperatuur aan. Ga niet af op de klokthermometer die vlak naast of boven de celdeur hangt, deze is alleen ter indicatie.
Om inzicht te krijgen in de temperatuur in het centrum van de produktstapels kunnen
elektronische temperatuurvoelers tussen het produkt aangebracht worden. Deze voelers zijn met lange, dunne kabels verbonden aan een elektronisch meettoestel, dat buiten de koelcel is opgesteld. Zo kunt uop elk gewenst moment de produkttemperatuur
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aflezen. Groot voordeel van deze elektronische meetapparatuur is dat de temperatuur
van het produkt buiten de cel kan worden gecontroleerd.
Controle en onderhoud temperatuurmeter
De kwikthermometers en de voelers van de elektronische temperatuurmeter moeten
jaarlijks aan het begin van elk bewaarseizoen worden geijkt. Dit kan simpel worden gedaan door het gevoelige deel van deze temperatuurmeters in een thermoskan met blokjes smeltend ijste plaatsen. De temperatuurmeters moeten dan 0°C aanwijzen. Zo
niet, dan kan met de afwijking van de kwikthermometer rekening worden gehouden.
Afwijkende elektronische temperatuurmeters kunnen beter door de installateur worden
bijgesteld.
Het meten van de relatieve luchtvochtigheid (RV)
De relatieve luchtvochtigheid in een koelcel is nooit constant. Telkens als de koelinstallatie draait, condenseert vocht uit de cellucht op de koude lamellen van de verdamper
en wordt afgevoerd. Toch is het gewenst om te weten tussen welke percentages de relatieve luchtvochtigheid schommelt in de cel. Daarmee kan tijdig worden ingeschat of
er extra maatregelen nodig zijn om uitdroging van onverpakte boomkwekerijprodukten
te voorkomen. Wanneer uitsluitend goed verpakte Produkten worden bewaard, dan
heeft een lage RV een minder nadelige invloed op de produktkwaliteit. Meten van de
RV is dan minder noodzakelijk. Van de meest gebruikte meetinstrumenten worden hier
de voor- en nadelen besproken.
- de haarhygrometer. Deze meter is de goedkoopste. Hiermee kan redelijk goed worden gewerkt mits de meter minstens driemaal per seizoen wordt geijkt. Voor een zo
betrouwbaar mogelijke meting is twee maal per maand ijken aan te bevelen. Wordt
dit niet gedaan dan worden de metingen onnauwkeurig. De noodzaak de haarhygrometer zeer regelmatig te ijken, maakt deze meter zeer onderhoudsgevoelig. Om de
RVop de haarhygrometer af te lezen, moet men echter de cel binnengaan, waardoor
het klimaat in de cel wordt verstoord.
- de elektronische RV-meter is nauwkeurig, gemakkelijk buiten de cel af te lezen en
weinig onderhoudsgevoelig. Eenmaal (laten) ijken aan het begin van het seizoen is
voldoende.
Beide besproken meters hebben het nadeel dat ze in het gebruikelijke traject 95 tot
100% RVbij een temperatuur van +1 tot -4°C minder nauwkeurig zijn. De afwijking
is in dit traject 1à2%. Men moet dus goed beseffen dat een RV-meter alleen een indicatie geeft van de heersende RV.Zonder (eenvoudige) RV-meter ontbreekt echter
zelfs een indicatie van de RV!
Een derde instrument, de "natte en droge bolthermometer", ofwel psychrometer, is in
principe een zeer nauwkeurige RV-meter. Het gevaar van bevriezing van de "natte bol"
is echter groot bij de in de boomteelt gebruikelijke temperatuur/RV-combinaties. Dit
bevriezingsgevaar en de behoefte aan wekelijks onderhoud (het met gedestilleerd
water nat maken van het kousje om de natte bol) maken deze meter minder geschikt
voor toepassing in de boomteelt!
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Een veel gebruikt meetinstrument voor het meten van de RV is de thermohygrograaf. In
feite is dit apparaat een duurdere uitvoering van de haarhygrometer, die bovendien de
temperatuur van de cellucht meet en de gemeten RV en temperatuur ook continu registreert. Groot voordeel van de thermohygrograaf is het genoemde continu registreren
van temperatuur en RV. Met behulp van de thermohygrograaf kan men inzicht krijgen
in de schommelingen van temperatuur en RV in de cel gedurende een bepaalde periode. De thermohygrograaf moet net als de haarhygrometer tenminste driemaal per bewaarseizoen worden geijkt.

De thermohygrograaf
achteraf mogelijk.

maakt controle

Controle en onderhoud RV-meter
De haarhygrometer en de thermohygrograaf dienen tenminste driemaal per bewaarseizoen te worden geijkt. Dit kan vrij simpel door de ondernemer zelf worden gedaan. Het
gehele instrument moet hiertoe in een vochtige doek worden gewikkeld. Na ongeveer
een uur hoort de wijzer ongeveer 97% aan te geven.Zo niet, dan dient rekening te worden gehouden met deze afwijking bij de aflezing van de RV.
Voor het ijken van een elektronische RV-meter zijn speciale ijksetjes met gebruiksaanwijzing verkrijgbaar. Eenmaal ijken voor de aanvang van het bewaarseizoen is voldoende. Het ijken en afstellen van RV-meters en ook van temperatuurmeters kunt u laten uitvoeren door de Technische Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL) in
Wageningen (tel.:08370-19143).

Onderdrukbeveiliging
Gerenoveerde of nieuw gebouwde koelcellen kunnen nagenoeg luchtdicht zijn. Bij een
dichte celdeur en een goede dichte celconstructie ontstaat een onderdruk in de cel door
het 'krimpen' van de lucht. Koude lucht neemt namelijk minder plaats in dan warme
lucht. Hierdoor ontstaat een drukverschil met de buitenlucht. In de cel ontstaat bij het
inkoelen een vacuum. Dit drukverschil moet door de wanden en het plafond worden
weerstaan. Door het drukverschil kunnen extra kieren ontstaan, plafonds kunnen zelfs
naar beneden storten. Door onderdrukbeveiliging worden deze problemen voorkomen.
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Manometers voor lage en hoge druk
Om zelf te kunnen controleren of de koelinstallatie nog naar behoren functioneert, zijn
manometers (drukmeters) erg belangrijk. Aan de zuigzijde van de compressor dient een
zuigdrukmeter te worden aangebracht. Op deze zuigdrukmeter kan de druk worden afgelezen die heerst in het lagedrukgedeelte van de koelinstallatie, namelijk tussen expansieventiel en compressor. Op deze manometer kan bovendien met redelijke nauwkeurigheid de verdampertemperatuur worden afgelezen. Aan de perszijde van de
compressor dient een persdrukmeter te worden aangebracht. Op deze persdrukmeter
kan de druk worden afgelezen, die heerst in het hoge-druk gedeelte van de koelinstallatie, namelijk tussen compressor en expansieventiel. Opdeze manometer kan bovendien rechtstreeks met redelijke nauwkeurigheid de condensortemperatuur worden afgelezen.

<#\

Manometers, de thermometers van de
koelinstallatie.

M
~

Controle manometers
Het is aan te bevelen dagelijks de stand van de manometers te controleren. Hier dient
pas mee te worden begonnen na de inkoelperiode (ca. een week na het inbrengen van
het laatste produkt). Controleer de stand bovendien altijd als de koelmachine in werking is.
Vooral de zuigdrukmeter is een belangrijke meter voor het behoud van de produktkwaliteit. In figuur 2 is een schematische tekening van een
manometer (in dit geval de zuigdrukmeter) weergegeven (gebruik een lineaal als wijzer). Bij elk soort koudemiddel (bijv. R1 2 en R22) hoort een aparte temperatuurschaal.
Wanneer een bepaalde zuigdruk, van bijvoorbeeld 3,3 bar, wordt afgelezen dan is de
kook- of condensatietemperatuur van het koudemiddel R22 -5°C. De temperatuur van
de verdamper is dan ongeveer -5°C. De op de zuigdrukmeter afgelezen verdampertemperatuur is niet de exacte temperatuur, alleen een indicatie. De
1!

druk/temperatuurcombinatie op beide manometers is normaal gesproken constant (als
tenminste de inkoelperiode voorbij is en de koelmachine werkt!). Wanneer de afgelezen
druk/temperatuurcombinatie een andere waarde aangeeft dan ugewend bent (bijvoorbeeld een verdampertemperatuur die meer dan 7°C lager isdan de celluchttemperatuur), dan is er zeer waarschijnlijk iets niet in orde met de koelinstallatie. Wanneer u
zelf geen oorzaak kunt vinden (lucht in het koelsysteem, verdamper moet nodig worden
ontdooid, en dergelijke) is het aan te bevelen contact op te nemen met de installateur.
De manometers zijn de "thermometer" van uw koelinstallatie!

Figuur 2. Een manometer of drukmeter.

2.6 Controle enonderhoudvan de koelinstallatie
Erg belangrijk is een jaarlijkse controlebeurt van de gehele koelinstallatie door de installateur. Ook zonder onderhoudsbeurten kan een koelcel ogenschijnlijk seizoenen
lang zonder problemen draaien. Vaak gaat dit echter ten koste van het gewenste celklimaat, het rendement, extra slijtage en vrijwel altijd meer stroomverbruik: dus ten koste
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van de kwaliteit van het produkt en de portemonnee van de teler/bewaarder. Naast onderhoud door de installateur is ook regelmatige controle door en opmerkzaamheid van
de bewaarder erg belangrijk. In het voorgaande zijn de belangrijkste onderdelen van de
koelinstallatie die controle en onderhoud vergen, behandeld. In dit hoofdstuk volgen er
nog enkele.
Droger/filter en kijkglas
Inde huidige koelinstallaties wordt meestal het koudemiddel R22 gebruikt. In het leidingsysteem kan vocht aanwezig zijn, waardoor de werking van de koelinstallatie ernstig wordt ontregeld. Ook in het expansieventiel kan vocht bevriezen. Van een goede
werking is dan geen sprake meer. In (half) gesloten compressoren dienen de zuiggassen vaak ook voor koeling van de elektromotor. Door eventueel aanwezig vocht wordt
zuurvorming veroorzaakt, waardoor elektromotoren kunnen doorbranden.
De droger/filter absorbeert het vocht en daardoor worden voornoemde problemen
voorkomen. Vuildeeltjes die in het leidingcircuit losraken worden eveneens vastgehouden en kunnen dan geen storing of schade aanrichten. Vervangen van de droger/filter
door de installateur is noodzakelijk als u bemerkt dat de leiding na de droger/filter voelbaar kouder is dan ervoor. Ook zal de manometer een lagere zuigdruk aangeven dan
normaal.
Het kijkglas op de koelinstallaties heeft een dubbele funktie. Ten eerste kan worden bekeken hoe het met de vloeistofstroom staat, bovendien zit er een vochtindikator op. Als
het goed is, zal de vloeistofstroom van het kleurloze koudemiddel onzichtbaar zijn. Als
er gasbellen zichtbaar zijn tijdens het draaien van de compressor, dan kan dat o.a. de
volgende oorzaken hebben:
- onvoldoende koudemiddel aanwezig ten gevolge van lekkage,
- gedeeltelijk verstopte droger/filter,
- het expansieventiel werkt niet goed.
- elders in het koelleidingsysteem een verstopping.
De vochtindicator verandert van kleur als er vocht in het koudemiddel komt. De kleurschaal op de rand van het kijkglas verschaft de nodige informatie. Bij "onveilig" onmiddellijk de installateur raadplegen. Meestal is dan ook de droger verzadigd met vocht en
zal deze moeten worden vervangen. Na vervanging verdwijnt het vocht uit het koudemiddel en zal ook op het kijkglas weer het signaal "veilig" te zien zijn.

Elektrische installatie
Hieraan kunt uzelf weinig doen, behalve dan de omgeving van de schakelkast goed
droog en schoon houden en er voor zorgen dat voldoende reserve-zekeringen aanwezig
zijn. Bij doorbranden is het noodzakelijk eerst de oorzaak te achterhalen en pas dan de
zekering te vervangen. Bij twijfel is het aan te bevelen de installateur te laten komen.
In het kort is hiermee aangegeven, hoe u zelfde werking van de koelinstallatie kunt
controleren. Wilt u meer (details) weten, schaf dan een goed leerboek aan! Ook zijn er
mogelijkheden tot het volgen van een praktijkgerichte koelcursus. Aandacht voor het
produkt en de koelinstallatie komen het koelresultaat ten goede!
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3. DEBOUWVAN DEKOELCEL
In dit hoofdstuk worden belangrijke aandachtspunten bij de bouw van een koelcel voor
boomkwekerijprodukten behandeld. Centraal staat hierbij: het zogoed mogelijk kunnen
handhaven van het gewenste klimaat in de cel en daarmee de kwaliteit van het produkt.
Op bouwkundige aspecten (eisen te stellen aan de fundering en spantconstructie, benodigde vergunningen e.d.) wordt hier niet ingegaan.

3.1 Debenodigde ruimte voor produkt en luchtcirculatie
Afhankelijk van het te bewaren produkt (soort en hoeveelheid) worden in de boomteelt
kleine en grote cellen gebouwd. De inhoud van de cellen varieert van 5 tot 500 m 3 en
groter. Om genoeg luchtbewegmg in de cel te houden, is het noodzakelijk dat er voldoende ruimte is tussen produkt en wanden, alsmede tussen het produkt onderling. Dit
betekent ook, dat bij de bouw van de cel rekening moet worden gehouden met het feit
of er al dan niet gebruik wordt gemaakt van stapelbaar fust. Wanneer er een kleine cel
wordt gebouwd, waarin alleen enthout of stek wordt bewaard, dan garandeert de inrichting van de cel met stapelrekken aan de zijwanden en een klein looppad in het midden van de cel voldoende luchtbeweging. Wanneer echter stapelbaar fust wordt gebruikt dan moeten de volgende regels in acht worden genomen om optimale
luchtdoorstroming te garanderen.
- De vrije ruimte tussen plafond en produktstapel moet minimaal 10% van de stapelhoogte bedragen (het produkt mag nooit voor de verdamper). Door te kiezen voor een

Stapelrek in een kleine koelcel, de
ruimte bij het plafond is belangrijk.
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Stapelrek m een kleine koelcel, de stapeling van de verpakte Produkten moet voldoende koeling mogelijk maken.
schuin plafond ontstaat er ruimtewinst, omdat de verdamper in dat geval tegen het
hoogste punt wordt opgehangen. Het laagste punt van dit plafond dient 35 cm hoger
te zijn dan de produkt stapel.
- Tussen de zijwanden, parallel aan de luchtstroom, en de produktstapel, dient minimaal een afstand van 1 5cm te worden aangehouden. Door het aanbrengen van een
stootrand van 1 5cm breed op de celvloer wordt tegelijk de celwand beschermd en
blijft er steeds voldoende ruimte tussen fust en wanden.
- De afstand tussen de zijwand waaraan de verdamper hangt en de produktstapel
moet tenminste 25 cm zijn. Ditzelfde geldt voor de afstand tussen de tegenoverliggende wand en de produktstapel (het fust).
- Belangrijk is ook, dat Produkten die zijn verpakt in/op stapelpallets, palletboxen, zakken, kisten of ander fust, in rijen worden gestapeld. Tussen de rijen dient minimaal
10 cm ruimte te zijn. Alleen dan kan de koelende luchtstroom ongehinderd passeren
en kan er voldoende warmte aan de Produkten worden onttrokken.
- De afstand tussen de onderzijde van de verdamper (eigenlijk: de lekbak) en de bovenzijde van het produkt dient ongeveer 25 cm te zijn om beschadiging van de verdamper te voorkomen (werken met heftruck!). In figuur 3 wordt het bovenstaande verduidelijkt.
Naast de vermelde gegevens moet nog rekening worden gehouden met een afstand
van 1 5cm tussen zijwanden en produktstapel alsmede van tenminste 10 cm tussen de
rijen.
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Figuur 3. Aanbevolen stapelschema i.v.m. optimale luchtdoorstroming
zontaal plafond (A) eneenschuin plafond (B).

bij een hori-

Met behulp van deeisen voor hetstapelschema infiguur 3 isuitte rekenen hoe breed,
hoog endiep detebouwen celmoet zijn. uitgaande van deafmetingen vanhette gebruiken fust. Wanneer deinwendige afmetingen van decel zijn afgestemd ophetfust
(vooral degrote pallets), dan kan deinhoud van decel maximaal worden benut. Er kunnen natuurlijk altijd minder pallets of kisten indecel worden gezet!
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Circulatievoud (CV)
Er worden eisen gesteld aan de hoeveelheid lucht die per uur wordt verplaatst door de
verdamperventilatoren (= circulatievoud = CV). Bij inkoelen moet minimaal een CV van
50 beschikbaar zijn. Dit betekent, dat de hoeveelheid lucht die per uur wordt verplaatst,
gelijk is aan 50 maal de bruto inhoud van de cel. De funktie van de circulatielucht tijdens het inkoelen is het opnemen van warmte uit het produkt en deze warmte afstaan
aan de verdamper. Tijdens de bewaarperiode (dus vanaf het moment dat het produkt de
bewaartemperatuur heeft bereikt), dient de circulerende lucht alleen om een homogene temperatuur- en vochtverdeling in de cel te onderhouden. Hiervoor is een CV van
1 5 a20 voldoende. Het voordeel van een lager CV gedurende de bewaarperiode is
tweeledig: energiebesparing en minder uitdroging van het produkt door minder luchtbeweging. Een lager CV kan tijdens de bewaarperiode worden bereikt door bij voorkeur
het toerental te verminderen of (de helft van) de verdamperventilatoren uit te schakelen
wanneer de koelinstallatie niet in werking is (de niet-koelperiode). Bovenstaande betekent ook, dat er gekozen moet kunnen worden uit drie schakelmogelijkheden betreffende de verdamperventilatoren: continu (met laag of hoog toerental) of automatisch.
Continu wil zeggen dat de verdamperventilatoren het gehele etmaal draaien, uitgezonderd tijdens de ontdooipenodes. Automatisch betekent dat de verdamperventilatoren
alleendraaien als de koelinstallatie werkt. Laag-continu (dus continu met laag toerental
draaiende ventilatoren) wordt meestal gekozen als de koelinstallatie veel minder werkt,
bijvoorbeeld tijdens langdurige vorstperiodes.

3.2 Isolatie endampdichtheid
Gedurende een groot deel van de opslagperiode zal de temperatuur buiten de cel hoger
zijn (of lager) dan de temperatuur in de cel. Om te voorkomen dat ongewenste warmte
de cel binnenkomt (of uitgaat), moet de cel goed zijn geïsoleerd. Alleen in een volgens
de eisen geïsoleerde cel is het gewenste bewaarklimaat goed te handhaven. De isolatiewaarde (= K-waarde) van de celwanden dient 0,25 Watt/m 2 K te zijn, de isolatiewaarde van het plafond 0,20 Watt/m 2 K. Hoe lager de K-waarde des te beter de isolatiewaarde. Deze isolatiewaarde kan in principe met elk isolatiemateriaal worden
bereikt. De meest gebruikte isolatiematerialen zijn: PUR (polyurethaan-hardschuim),
PIR (polyisocyanuraat) en PS(Polystyreen), alles verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, kwaliteiten en maten.
Een K-waarde van 0,25 Watt/m 2 K komt voor PUR en PIR overeen met een isolatiedikte
van 10 cm. De overeenkomstige isolatiedikten van enkele andere materialen zijn vermeld in tabel 2.
Een K-waarde van 0,20 Watt/m 2 K (voor het plafond) komt overeen met 1 2 cm PUR of
PIR.
Als kwaliteitsaanduiding dient voor PUR en PIR een dichtheid van 35 tot 40 k g / m 3 te
worden aangehouden, voor PS 20-25 kg/m 3 .
Om eenzelfde isolerend vermogen te krijgen als 10 cm dik polyurethaanhardschuim
(PUR), dienen van onderstaande materialen de volgende dikten te worden toegepast:
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Tabel 2. Vergelijking isolerend vermogen van diverse
polyurethaan hardschuim (PUR)
polyisocyanuraat (PIR)
geëxpandeerd polystyreen (wit) (PS)
glas-en steenwolplaten
gasbeton
Metselwerk: baksteen
kalkzandsteen

isolatiematerialen

10 cm
10 cm
1 5-17 cm
17 cm
78 cm
250-400 cm
400-650 cm

Belangrijk is dat een goed geïsoleerde cel ook goed geïsoleerd blijft. Om het isolerend
vermogen van het isolatiemateriaal te behouden, dient aan de buitenzijde (de warme
kant) van het isolatiemateriaal een dampdichte (waterdichte) laag te worden aangebracht. Deze laag kan bestaan uit eenvoudig aluminium- of polyethyleenfolie of uit
staalplaat of kunststof bekleding, zoals bij de duurdere isolatiepanelen. Door de dampdichte laag wordt voorkomen dat zich vocht ophoopt in het isolatiepakket. Vochtophoping in de isolatie wordt als volgt veroorzaakt. Door het verschil in temperatuur en
dampspanning binnen en buiten de cel,dringt de waterdamp die aanwezig is in de
meestal warmere buitenlucht de cel binnen. Deze waterdamp condenseert in de isolatielaag en hoopt zich daar op. Via het ontstane vocht in de isolatielaag wordt warmte
van buiten de cel gemakkelijk de cel in getransporteerd, met als gevolg problemen om
het gewenste celklimaat te handhaven. Door een dampdichte laag aan te brengen,
wordt dit voorkomen.

3.3 Bouwwijze
Inde praktijk worden cellen voor boomteeltprodukten op vier manieren gebouwd:
1. 'stekkerklare eenheden'
2. panelenbouw
3. isoleren van bestaande ruimten met PUR-schuim
4. zelfbouw met losse isolatieplaten.
De "stekkerklare eenheden" zijn meestal kleine, kant en klare cellen. De koelinstallatie
is hierin in veel gevallen standaard ingebouwd. Bedenk wel, dat hierbij aanpassingen
ten aanzien van isolatiewaarde, koelcapaciteit, ontdooiing etc. niet altijd mogelijk zijn!
Panelenbouw isde meest duurzame, maar ook meest kostbare manier van bouwen.
Panelen met een isolatiekern (PU, PIR of PS) en aan twee zijden een dampremmende
laag (staalplaat of slagvaste kunststof) kunnen aan elkaar worden gekoppeld door een
(dubbele) veer en groef al of niet voorzien van ingebouwde treksloten. Door dit laatste
wordt een nog betere verbinding verkregen. Een perfect dampdichte verbinding is
noodzaak voor een goed bewaarresultaat! Plafondpanelen hebben meestal voldoende
draagkracht zodat erover kan worden gelopen. Met eenvoudige bouwkundige aanpassingen kunnen er plafondverdampers aan worden opgehangen en koelmachines op
worden geplaatst. Panelencellen kunnen buiten en in een bestaande ruimte worden
geplaatst. Bij een buitenopstelling moet extra aandacht worden besteed aan de dakafwerking (bv. aanbrengen van een overkapping).
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Isolatie spuiten
Een eenvoudige en goede methode om bestaande ruimten (loods, oude koelcel) om te
toveren tot een bewaarruimte voor boomteeltprodukten is isolatie spuiten. Gespecialiseerde bedrijven met mobiele spuitapparatuur kunnen op vrijwel elke ondergrond PUschuim aanbrengen, in elke gewenste dikte. In ongeïsoleerde ruimten is aan wandisolatie minimaal een laagdikte van 10 cm nodig, voor plafonds is 1 2 cm meestal voldoende. Als de temperatuur tussen het plafond van de koelcel en het dak van de loods
erg hoog op kan lopen, is een dikkere laag PUR-schuim tegen het plafond noodzakelijk.
Uit de vrij korte ervaring in de praktijk met het isolatie spuiten, blijkt dat de isolatielaag
voldoende dampdicht is, er hoeft geen extra dampremmende laag te worden aangebracht. Spuiten tegen spouw-loze buitenmuren wordt afgeraden i.v.m. vorstschade aan
de muren. De kwaliteitseis die moet worden gesteld aan het PUR-schuim is,dat het in
een dichtheid van 35-40 k g / m 3 op de wand wordt aangebracht.

Polyurethaan
hardschuim
hecht goed op
baksteen, betonsteen én polystyreen.

Zelfbouw met isolatieplaten
In het algemeen wordt als volgt te werk gegaan. Tegen bestaande (balken) wanden
wordt een regelwerk van hout aangebracht (vertikale regels). Tegen deze regels worden
de isolatieplaten aangebracht. Om voldoende isolerende werking te krijgen, moeten de
in paragraaf 3.3 aangegeven dikten worden aangebracht. Tweezijdig gecacheerde platen (met aan twee zijden een dampremmende laag) zijn het meest geschikt, mits de naden vooral aan de buitenzijde dampdicht worden afgewerkt (bijv. door te werken met
plastisch blijvende kit, ziefiguur). Door krimp van de platen kunnen problemen ontstaan, omdat daardoor de naden scheuren. Eenzijdig gecacheerde platen zijn niet zo
geschikt, deze trekken te gemakkelijk krom. Wanneer platen zonder dampremmende
laag worden gekozen, moet op (of liever achter) het regelwerk een dampscherm worden aangebracht. Een geheel aaneensluitende laag versterkt aluminiumfolie voldoet
prima als dampscherm. Dit type zelfbouw is alleen goed wanneer de ondernemer goed
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