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Kadaverkoelers zijn betrekkelijk nieuw, zodat het niet verwonderlijk is dat we de afgelopen
jaren verschillende kinderziekten zijn tegengekomen. Uit het gebruikswaarde-onderzoek
in 1997 is gebleken dat de kwaliteit over de gehele linie aanzienlijk is verbeterd. Toch
bestaan er nog aanzienlijke verschillen tussen de koelers. Oriëntatie ten aanzien van
geconstateerde verschillen kan tegenvallers in het gebruik voorkomen.
Kadaverkoelers zijn bedoeld om de kwaliteit van kleine kadavers en nageboorten zodanig te handhaven
dat na verwerken goede producten beschikbaar
komen. Door koeling tot minstens 8°C is dit mogelijk.
In 1997 zijn vijf verschillende kadaverkoelers getest
op de proefbedrijven te Sterksel en Rosmalen. Het
betreft de koelers: ACH30 van Schreuders Koelcellenbouw b.v., Euratainer I van Van Ieperenburg b.v.,
Hamco van Van der Ham Vacuümvorm b.v., KKBKoelbox van Kuijpers Kunststofbewerking b.v. en
VDK-Destructiekoeler van VDK-agri b.v.
Van elke koeler zijn de belangrijkste gegevens vastgelegd en zijn onder praktijkomstandigheden de
gebruikseigenschappen getest. Voor dit onderzoek
zijn de Ikoelers bewust geplaatst op een zonnige
plek in de luwte, waardoor hoge buitentemperaturen werden bereikt. In de praktijk
verdient een koelere plaats de
voorkeur, om het energieverbruik te beperken.
Onder praktijkomstandigheden
zijn onder meer het stroomverbruik, de koelcapaciteit en het
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koelvermogen onderzocht. Natuurlijk speelt het
gebruiksgemak ook een belangrijke rol, zoals de
wijze van vullen, de wijze van openen en het gemak
waarmee de volle ton eruit gehaald kan worden.
Om afbraak van het destructiemateriaal tijdens het
bewaren te verminderen is behalve de lage temperatuur ook de relatieve luchtvochtigheid in de ton
van belang. Tijdens de testperiode is de relatieve
luchtvochtigheid in de buitenlucht en in de koeler
geregistreerd. De lucht in de ton was altijd vochtiger. Het verschil lag tussen de 22% en 37%.
De koelcapaciteit is een maat voor de snelheid
waarmee de ingertelde temperatuur wordt bereikt.
Deze is van belang wanneer relatief veel dode biggen tegelijk in de ton worden gegooid. De koelcapaciteit is bepaald door de tijdsduur vast te leggen
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waarin een bepaalde hoeveelheid water van ongeveer 30°C werd gekoeld tot 10°C. De koelcapaciteit is uitgedrukt in het aantal kg water dat de koeler per uur I “C in temperatuur kan verlagen, Ook
hier bestaan aanzienlijke verschillen tussen de koelers (125 kg - 2 19 kg), terwijl bij sommige koelers
ook de uitkomsten tussen twee herhalingen aanzienlijk verschillen.
I<aral~er-istiel< voor een goed koelvermogen is de
constantheid van de temperatuur in de ton bij wisselende buitentemperaturen. Het is van groot belang om ervan verzekerd te zijn dat de ingestelde
temperatuur zo goed mogelijk gehandhaafd blijft,
ondanks de sterk wisselende temperatuur binnen
een etmaal. Het koelvermogen is vastgesteld gedurende de gehele testperiode, die lag tussen juni en
oktober 1997. Dit koelvermogen is uitgedrukt als
percentage van de temperatuurschommelingen in
de ton ten opzichte van de schommelingen van de
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buitentemperatuur, Hoe kleiner het percentage, hoe
stabieler de temperatuur in de ton. Dit percentage
schommelde tussen de koelers van 32% tot 83%.
Het stroomverbruilc is over de gehele zomerperiode bepaald. Het resultaat is teruggerekend naar het
energieverbruik om de ton gedurende één uur met
I “C ten opzichte van de buitenlucht te koelen. Dit
bepaalt in de belangrijkste mate de energiekosten. In
dit cijfer komen de isolatiewaarde en de efficiëntie
van de koeler tot uitdrukking. De resultaten van de
vijf koelers liepen ten aanzien van dit kengetal uiteen
van 9,I7 Wh tot I9,36 Wh,
Op grond van deze test is de conclusie dat de verschillen tussen de kadaverkoelers nog aanzienlijk zijn.
Echt slechte koelers kwamen in dit onderzoek niet
voor, Anderzijds is de verwachting dat de ontwikkelingen niet stilstaan. De producenten zullen er
voorlopig naar blijven streven om hun koelers te
verbeteren. n

VDK Destructiekoeler

29

GEZONDHEID

