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Vacuù.akoelen en transport van snijbloemen (Honselersdijk 1971)«

1. Inleiding
Het onderzoek van het vacuümkoelen van snijbloemen werd in
197O begonnen. Bloemen, verpakt in dozen, konden in ca. een half
uur worden afgekoeld. Het bleek dat vacuümkoelen bij rozen, anjers,
tulpen, narcissen en fresia's gunstig v/as voor de kwaliteit van de
houdbaarheid. Dit onderzoek in 1970werd uitgevoerd op de veiling
"Dloemenlust" te Aalsmeer met een vacuur.ikoelinstallatie van het
.iprenger Instituut. De resultaten ervan werden vermeld in rapport
no. I72S en gepubliceerd in het "Vakblad voor de Bloemisterij",
no. 'f7van november 1970« Door de beperkte capaciteit van de installatie was het niet mogelijk een hele autolading te koelen. In 1971
werden twee proeftransporten naar Berlijnuitgevoerd benevens enkele
aanvullende afkoelproeven.
Hiervoor werd de zeer gewaardeerde medewerking verkregen van de
firma Laarakker, bloemenexporteur te Sijnsburg, terwijl de veiling
"Aesterlee" in De Lier de Vacuürakoelinstallatie beschikbaar stelde.
De velling C.G.'.V.S.te Honselersdijk verleende bemiddeling en assistentie bij de uitvoering van de proeven. De veiling "Bloemenlust"
te Aalsmeer stelde bloemen ter beschikking voor proeven in Aageningen.

2. Aerste proeftransport
Op 27 augustus 1971 werd het eerste proeftransport uitgevoerd
i.!icc:'gesloten, licht geïsoleerde vrachtauto van de firma Laarakker.
Jezending bestond voornamelijk uit chrysanten en verder anjers,
gladiolen, rozen en wat lelies en asparagus. Ae waren afkomstig
van de veilingen te Honselersdijk, Aalsmeer en Rijnsburg en werden
bijeengebracht op de veiling Aesterlee, op pallets gestapeld en in
één lading gcvacuumkoeld.
De verpakking. De rozen werden in emmers en placticbakken op water
vervoerd, de gladiolen waren met de stelen in halve dozen gepakt,
de overige bloemen waren in dozen met deksels verpakt op de gebruikelijke manier gewikkeld in papier of in plastic hoezen.

?.1 koeling i transport en_tornperaturen
Het vacuümkoelen duurde 20 minuten en het laden in de auto 1£
uur. De auto vertrok op 27 augustus om 15.00 uur uit De Lier en
arriveerde de volgende morgen vroeg om 5-00uur op de bloemengroothandelsmarkt in Aest-Berlijn. .Dereis duurde dus 1'Iuren.
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In de auto werden do produktteraperaturen gemeten met een elektronische temperatuurmeter en tussen de lading werden op verschillende plaatsen 10 temperatuurschrijvers aangebracht.
Bij het vacuürnkoelproces werd het vacuüm 7 minuten op •:-,0 ïorr
gehouden. Later is gebleken dat de vacuummeter foutief aanwees
'waardoor niet de veronderstelde temperatuur van ca. 1 C wa~ bereuet maar een hogere.
Op 27 augustus waren de buitenluchttemperaturen 17 tot 20 G en
het produkt vóór het koelen 19 tot 21 C.
'Héndoos word niet gekoeld en vervoerd in de kofferruimte van een
personenauto. Een overzicht van de gemiddelde produktteraperaturen
en van de buitenluchttemperaturen wordt hieronder gegeven.
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Onmiddelijk na het vacuümkoelen werden in het produkt temperaturen van 8 tot 11 C gemeten; het water in de emmers en bakken
was 6 C. Nadat de bloemen in de auto waren geladen, hetgeen 1v u
tijd vergde zal er een deel van de koude uit het produkt verloren
zijn gegaan, bij de omgevingstemperatuur van 20 C. Dit zal vooralhet geval zijn geweest bij de niet-gesloten verpakte gladiolen en
rozen. Bij aankomst in Berlijn werden met kwikthermometers produktteraperaturen van 15 C gemeten. Het water in de bakken en emmers
was toen 14° C.
Uit het hiervoor vermelde temperatuurverloop is af te leiden
dat het produkt vóór het koelen 20 C was,na het laden in de auto
12-| C en bij aankomst in Berlijn na

'ih uren omstreeks 15 à 16 G.
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'.2Retprodukt
kij aankomst inRerlijn wasdekwaliteit vandebloemen goed.
Ar »aron ;ioe:iverschillen tussen dewelenniet gekoelde bloemen.
ka ontvan?;:;t werden •-•,eIneenruimtebijca. 10 Cgeplaatst.
Vrij spoedig daarna ontstond erenige condensatie aandebinnenzijde vandeplastichoezen.

3oAfkoelprooven ..;ageningen
Gezien dematige resultaten tenaanzien vandetempera.tu\irbij
het proeftransport werden in;.Vageningenenkele vacuumkoelproeven
gedaan metchrysanten, rozen enanjers * ) . Tijdens hetafkoelproces
werden detemperaturen gemeten vandewelenniet bevochtigde bloemen,
verhakt indo::u:n.
Daarna worden debloemen ineenomgeving van10 Cgeplaatst
om detemperatuur vanhetprodukt telaten egaliseren.
Ineenproef mettroschrysanten enspiders werd bijééndoos
het produkt bevochtigd toteengewichtstoename van200gram.Op
een
netto gewicht vandebloemen vanca.7i kgisditruim 2-jr %,

3.1 De afkoeling
De afkoeling vandeanjers enrozen verliep gelijk aan,of iets
sneller dandievandechrysanten, '.'-ijvolstaan methetvermelden
van deresultaten vandechrysanten.
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Het tenperatuurverloop tijdens het vacuiimkoelprocece:inahet
egaliseren van detemperatuur if.iiifig 1»weergegeven.
Destelenblijken (v/oer)sneller af tekoelendan dobl.oenen,
lietbevochtigen maakte voor destelenniet veel verschil maarde
bevochtigde bloenenkoelden3 Clageraf dan denietbevochtigde«
IIahet beluchten vandeketel.1iopdo produktt.'inperaluur 1,''à
2 Gop.Dit iseennormaal verschijnselbijhetvacimink.ool.OJi.
ïia^0minuten laten egaliseren van deprodukttemperatuur ineen
omgeving van 10°Ckwamen debevochtigde bloemen enstelen opeen
lagere eindtemperatuurvanresp.3,3 en 1,8 Ctegen denietbevochtigde opresp.7,8 en2,9 C<>

3.2 Gewichtsverliezen
Degewichtsverliezen tijdenshetvacuümkoelproceswarenin
drie proeven metnietbevochtigde bloemen resp.2,3 %, 2,7 %en
2,1 %, enbijbevochtigde bloemen resp.2,8 %, 2,7 %en2,5?>•
JCrwerd geen beschadiging tengevolge vanhetvacuumkoelenwaargenomen,ooknietnaenkele dagen bewaren opwaterbijkamertemperatuur.

/3.3Dompelen
/
————————
'

Inéénproef werden chrysanten,rozen enanjers geheel inwatergedompeld.Nauitlekken had diteengewichtstoename vanca«
20 %(!) totgevolg.Deafkoeltijdwerdhierdoor teruggebracht
van20minuten tot 13minuten.V/'evolstaanslechts methetvermelden dat ergeen directe schade aan debloemen ontstond.
Overigens heeft deze onpraktische methode geen betekenis,want
velebloemen zullen doorzo'ndrastischebevochtiging spoedigdaarnagaansmetten.
4.Tweedeproeftransport
Op.n. enOoktoberwerd een tweede proeftram-portuitgevoerd
met dezelfde licht geïsoleerde;vrachtauto vandefirmahaarakhor
eveneens naar 'Vest-Berlijn.Dewerkwijzewasgelijk aan diebij
het eerste transport.Debloemen werden vandeveiling C.C.ï.S.,
"Flora"en "Bloemenlust"verzameld bijdevacuümkoelinstallatie
vandeveiling "V/esterlee"inDeLier.
Delading bestond voornamelijk uit chrysanten enverderanjers,
rozen endiverse bloemen.Derozenwerden inemmers enplasticbakken opwater vervoerd,dochrysanten enanjerswaren opdegebruikelijke wijze indozenverpakt.

'+.1 Vacuumkoelen
In de vacuumketels waren nu thermokoppels aangebracht om de
Produkttemperaturen tijdens het vacuümkoelproces te m e t e n . Mahet
bereiken van de vereiste (lage) druk vanc a .5,1 Torr werd het
vacuum no3 8 minuten v a s t g e h o u d e n . Het temperatuurverloop is w e e r gegeven in fig. 2 .Dit zijn de gemiddelde temperaturen van telkens
9 meetpunten tussen de stelen van de b l o e m e n . De laagst g e r e g i s treerde temperatuur v/asbijde anjers 1,9 C bijde chrysanten
9,9 C on b i jde rozen 1,7 C De produkttomperaturen vóór liet
kooien waren 1'3tot 17°c.
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'l.9Ver]..-.ding en transport
,let laden duurde van 1'T,30 uur tot 16.OO uur. Het nam nogal
wat tijd door de ongelijke verpakkingen in de vorm van dozen, emmers
en plastic bakken en het gebruiken van vlonders op halve hoogte in
de auto. De buitenluchttemperatuur v/as 17 C. In 5 dozen chrysanten
en 5 dozen anjers van de gekoelde lading waren tevoren temperatuurschrijvers aangebracht. Eén doos met een gemengde vulling van chrysanten, anjers en rozen diende als controle en bleef ongekoeld.
Deze doos werd in de kofferrruimte van een personenauto vervoerd
en eveneens voorzien van een tomperatuurschrijver.
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Fig.3

Ookmet deelektronische meterwerden de temperaturen bijhetbegin
vandereis, onderweg enbijaankomst enkele malen gemeten.Deuitkomsten vandezemetingen zijnweergegeven infig. km waarbijde
buitenluchttemperaturen zijnvermeld van dekwikthermometer.
Tijdenshet ladensteegde
produkttenperatuurmet k graden
tot 8 Cen,volgens dezemeting
tijdens dereismet 2\Là3gradentot eeneindtemperatuurvan
10£°à 11°C.Hetblijkt datde
anjerssteeds ca.1graadhoger
intemperatuur waren dande
chrysantene Intabel2zijnde
temperaturen tijdenshettransport,zoals die indefiguren
3 en*tzijnweergegeven,nuvermeld incijferse
8 oktober 1971
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abel 2, temperaturen in 0.

toinp.
schrijver

nietgekoelde
bloemen
temp.
Gchrijver
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'-I ,k Het produkt
Bij aankomst in ..'est-Berlijn '.vashet produkt fris en in goede
conditie, .irnaren geen verschillen te zien tussen de gekoelde
bloemen en die van de niet gekoelde doos uit de koffer van
de personenauto na de ruim 12 uren durende reis.
De bloernengroothandelsmark.t aan de .Friedrichstrasse is sinds
enkele jaren ondergebracht in één grote hal. De ontvanger van deze
zending bloemen, een grossier, beschikt over een gekoelde ontva.ngruimte waarin een lage temperatuur van b.v. 10 Ckan worden onderhouden.

5. Samenvatting en conclusieG
1.Proever:in -agoningen met het vacuümkoelen van snijbloemen
bevestigen de uitkomsten va."de in 1970 genomen proeven. Chrysanten,
anjers en rozen werden ir.20 minuten afgekoeld van 19 G tot 1 3 G. bevochtigen van de bloemen versnelt wel het afkoelproces maar
is niet noodzakelijk om een eindtemperatuur van gemiddeld h C te
bereiken.
De gewichtsverliezen door het vacuümkoelen bedroegen 2 à 2-g- %»
)ebloemen ondervonden hiervan geen schade.
2. Hij de eerste proef onder praktijkomstandigheden werd met
hol,vac'iüi.koo.'l.onai.et de gewenste lage cindtemperatuur bereikt.
'i'.ii'lanshet vervoer in een 1icht;;oïsoleerdc gesloten vrachtauto,
n1'!
van
16 C bij aankomst,

de temperatuur mot 2 à '•:•grade;;tot omstreeks

- ö-

3.3ijeentweede proef onderpraktijkomstandighedenmethet
vacuümkoelenvan eenautolading bloemen,eveneensmetchrysanten,
anjers enrozen,duurdehetafkoelen Zh minuten,exclusief detijd
benodigd voor laden enlossen van devacuümkoeler.Deze afkoeltijd
kan tot20minuten v/ordenteruggebracht. Detotale cyclustijd wordt
dan inclusief laden enlossen ca.30minuten.
Directnahetvacuurakoelenwas degemiddelde produkttenperatuur
•'-r C.Doorhetladen indevrachtauto gedurende 1-~uur inbuitenlucht van 17 C,steeg deprodukttemperatuur tot8 G.Madereis
vanruim 12urenkwam delading aanmet eentemperatuur vanca.
11 C.Van ééndoosnietgekoelde bloemen v/asdeeindtemperatuur
ruim 17 C.

6. Aanbevelingen
Omnahet vacuümkoelenhetkoudeverlies tebeperken iseen
vlottewerkwijze nodig bijhet laden inhet transportmiddel,zomede
eennagenoeg gesloten verpakking, b.v.dozen metdeksel.
Uniformiteit vandevorm endeafmetingen van deverpakking
vergemakkelijkt detransporthandelingen.
Gekoeldeladingmoet compact gestapeldworden.

ïïageningen,2-2-1972
OÏÏ/MR

