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Afkoelsystemen inkoelcellen opveiling Delft-V/esteriee
Op veiling Westerleeiseenviertal koelcellen gebouwd waarvan
het gehele /oorf-ontomhoog kanwoedengetakeld orr.ecndooliatife
inslagenuithaal te verkrijgen. Iréén vandecelle- i:"->?.
luchtsysteem gebouwd dat een snellere afkoeling zoumoetenbewerkstelligen danhet gebruikelijke afkoelsysteemmet vrij uitblazende
koelers bovenhet produkt enaanzuiging doorhetprodukt door
middel vaneen zuigwand. Bijhet nieuwe systeem isvooral gedacht
aankoeling vantomaten indozen,welke ontwikkeling v/einde toekomst waarschijnlijk teverwachten hebben.
Omhet afkoeleffect vanditnieuwe systeem vast te stellen zijnin
twee cellenwaarnemingen gedaan:cel Ieengewone conventionele cel
encelIIeen celmet het speciale luchtsysteem.
Inhet vervolg sprekenwedusvoor deeenvoud over cel Iencel II

Luchtsysteem
De luchtstroom incelIIwordt als volgt verkregen:
Inde cel kunnen 5rijenpallets naast elkaarmet een spatievan
10-15 cmen9pallets tegen elkaarworden gezet.Intotaal kunnen
dusper cel 9x5x2(hoog)=90pallets geplaatst worden (zieafb.1)
3 spaties worden aandebovenkant afgesloten met een opblaasbare
band. De luchtkanalen vandeafgesloten spaties worden aandevoorkant afgesloten en sluiten opdeachterkant aanop zuigkanalen die
weer aansluiten ophet zuigkanaal onder deverdampers.
Het zuigkanaal onder deverdampers isop éénspleet naafgedicht.
Wanneer deventilatoren draaien zalereen overdruk bovenhet produkt
ontstaanwaardoor lucht door deopen spaties zaldringen, Ten gevolge
vande zuigende werking van deverdampers zal ereen lichteonderdruk ontstaan indeafgesloten spaties.Door deverkregen drukverschillen zal ereen luchtstroom inhet produkt ontstaan waardoor
warmte kanworden afgevoerd (afb.2). Plaatsenmet overdruk worden
aangegeven doorplusjes (+),met onderdruk doorminnetjes (-).
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Tempérâtuurmetingen
Percelisdiagonaal de>afkoeling nagegaan vaneen tiental
pallets (afb.1). Behalve produkttemperatuur zijnookmetthermokoppels de temperaturen vanaanzuiglucht enuitblaaslucht gemeten.
De temperaturen zijngeregistreerd op een Honeywell thermograaf
entegelijkertijd opeenponsband,voorverwerking opdecomputer.Steeds isdekoppelmet eenonevennummer inde onderste
enmet een evennummer indebovenste pallet geplaatst.
De temperaturen zijnom de 15minuten geregistreerd.

Resultaten
Intabel 1zijnde geregistreerde temperaturen vermeld vanbeide
cellen omhet uurwaarbij de eerstemeting direct voorde start
van dekoeling is endetweedemeting naéénuuretc.
Incel .1iskoppel11de aanzuig- enkoppel 12deuitblaastemperatuurvandekoelers.Hetzelfde geldt voor koppel 23en 24van
celii.
De starttemperatuur ligt voor beide cellen tussen 18,5en 23,5 C.
Na ca. 6uur (zieobservatie 7)stopt dekoeling en ligt deprodukttemperatuur incelI tussen de 7,7 en 14,9 C.IncelIIliggen
opdatmoment deprodukttemperaturentussen de 6,4 en 17C.
Nadeperiode vankoelen isdeperiode vanegalisering. Gedurende
3urenhebbenalleendeventilatoren gedraaid waarna nogeens
gedurende 3urendeventilatoren draaiden endeceldeuren geheel
geopendwaren.
Aanhet einde vandemetingen liggen detemperaturen van celI
tussende 11,5 en14,7°C,incellltussen 9,2 en 15,7°C
Op deafbeeldingen 3en4staandeafkoelcurven vanrespectievelijk detraagste,snelste afkoeling per celende luchttemperatuurbestaande uit het gemiddelde vanaanzuig enuitblaastemperatuurvandekoelers.
Van iedere afkoelkromme iseenhalfkoeltijdbepaald. Dit isdetijd
nodig omdehelft van een temperatuurverschil teoverbruggen(tabel 2)
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Met deze halfkoeltijden kunnen de afkoelsnelheden onderling
worden vergeleken.
Bespreking van de resultaten
- Afkoeling. In cel Iis een tweetal zeer traag koelende pallets
teweten no. 3enno. 10.De pallets no.1,2,5,6
en 7koelen normaal terwijl de pallets 4,8en 9zeer
snel koelen.
In celIIkoelen pallet 15en 21 zeer traag,pallet
13, Ik s 17,19en 22koelen normaal terwijl pallet
16 en 18 zeer snel koelen.
Zoals de afbeeldingen 3en k weergeven zijn er nade inkoelperiode
grote verschillen inprodukttemperatuurwaar tenemen en welmaximaal 7,5 K in celI en 10,6 K in celn .
Opmerkelijk ishet dat bij dermate grote verschillen tussen luchtenprodukttemperatuur de afkoeling van een aantal pallets maar
zeermatig is.
Opmerkelijk isook,dat pallet 3enpallet 15op overeenkomstige
plaatsen inde cellen staan enbeide slecht koelen.Echter pallet
8 en 9in celi koelen beide snel,terwijl pallet 20en 21 traag
koelen.Het omgekeerde geldt voor pallet 10en22.
Mogelijke oorzaken van ongelijke koeling
Verschillen inafkoelsnelheid zijnwaarschijnlijk veroorzaakt door:
- tedichte stapeling van de pallets waardoor de lucht niet voldoende langs alle pallets kan stromen.
- geen gerichte luchtstroom waardoor demogelijkheid bestaat dat
sommige pallets slecht doorstroomd worden en dus langzaam afkoelen,
terwijl andere pallets goed doorstroomd worden en snel afkoelen.
- teveel lekverliezen bij de tomatenbakjes door de grote openingen
waardoor het systeem dat in feite voor dozen isontwikkeld niet
goed functioneert.
- het botsen van de luchtstroom uit dekoelers tegen dewand tegenover dekoelers.Er onstaan dan luchtwervelingen,waardoor langs
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deenepallet meer lucht stroomt dan langs deandere.

Conclusies
De capaciteit vandekoelers inbeide cellen isvoldoende.
Incell ligt deprodukttemperatuurbij inzet tussen 18,8en
23,6 C.Bijuitslag nakoeling enventilatie liggendetemperaturen tussende 11,5en 14,7°C.
Incell bij inzet tussende 18,3en23,5°Cenbijuitslag tussen
9,2 en 15,7°C
Noch incell alsin celIIisenige uniformiteit inafkoelsnelheid.
Mogelijke oorzaken hiervan zijndedichte stapeling vande
pallets,niet gerichte luchtstromen en incelII,waardeverschillenwat groter zijndan incelI,de lekverliezen indepallets
waardoor het systeem niet functioneert.
Bijhet inbrengen vandepallets geeft het juist plaatsen van.de
pallets nogalwat problemen.Een nette plaatsing en gelijke spaties
tussendepallets iseenvereiste.Opgemerkt moet worden dat erin
de cellen geenvloermarkering aanwezigis.
Als algemene conclusie nadezeproefmetingkangesteld wordendat
toepassing van een luchtgeleidingssysteem alsboven omschreven
voorkoeling vantomaten in kistjes geenvoordelenbiedt inafkoelsnelheid enuniformiteit.Toepassing indeze vorm kan dusachterwegeblijven.

Samenvatting
Op deveiling Delft-Westerlee isdeafkoeling vantomaten ineen
celmet eenbepaald luchtgeleidingssysteem vergelekenmet deafkoeling vantomaten ineen identieke conventionelecel.
Het speciale vanhet luchtgeleidingssysteem isdat om enom spaties
tussendepallets zowelvanvorenalsvanbovenworden afgesloten.
Deafgesloten spatiesmonden aandeachterkant uit opeen zuigkanaal
dat inverbinding staatmet het zuigkanaal onderdekoelers.

Als deventilatoren draaien zal indezekanaleneen onderdruk
ontstaan,terwijl indeopenkanalen eenoverdruk zaloptreden.
Door dit drukverschil zou eengelijkmatige en snelle afkoeling
moetenplaatsvinden.Het systeem is inprinci eontv.i!-keldvoor
koeling vanprodukt indozen.
Uitdemeting isgeblekendat het koelenvantomaten in bakjes
m.b.v. eendergelijk systeem geenvoordelenbiedt boven koeling
opdetraditionele wijzemet vrijuitblazende koelers enaanzuiging via eenzuigkanaal.
Een kleinere uniformiteit inafkoelsnelheid eneen groterespreiding intemperatuur nahetgehele procesmakennaast demeerarbeid
bij inslag dat toepassing vandit systeemmoet wordenontraden.

Wageningen,3augustus 1979
PD/hvE/LvZ
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CEL I
koppelnr.

CEL II

halfkoeltijd

koppelnr.

uur

halfkoeltijd

uur

1

4,3

13

4,9

2

4,4

14

3,6

3

10,9

15

7,3

4

1,4

16

2,4

5

5,4

17

5,9

6

3,0

18

1,3

7

3,4

19

5,4

8

2,4

20

7,4

9

2,4

21

8,9

10

7,2

22

3,7

Tabel 2: Halfkoeltijden

1*2

13*14

3*4

15*16
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->
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19*20

9*10

21*22

CEL I

CEL I I

Afb :1 p l a t t e g r o n d van CEL I en CEL I I met daarin de plaatsen van meting.
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A f b : 2 dwarsdoorsnede van CEL I I met daarin de luchtstromingen.
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AFKOELSYSTEMEN VEILING WESTERLEB
SYMBOLS
KOPPEL 3
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AFKOELSYSTEMENVEILINGWESTERLEE
SYMBOLS
KOPPEL 18
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