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Verslag Doormeting   

Optimalisatie stapeling/invoer in koelcel 

Auteur:  Ann Schenk, VCBT 

Optimalisatie van de invoer of inrichting van de koelcel: 2 cases:  

1 witloofwortelcel en 1 perencel 
 

De wijze van stapeling en inzet heeft een enorme invloed op de uiteindelijke bewaarkwaliteit van het 

product omdat de inkoeling erdoor wordt beïnvloed.  Maar ook het energieverbruik wordt bepaald door 

de wijze waarop gestapeld wordt: een slechte inefficiënte stapeling kan zorgen voor veel kortsluitroutes 

waardoor er veel koellucht niet gebruikt wordt en nutteloos wordt rondgeblazen in de cel.  In deze 

doormeting werden twee cases bekeken: 1 witloofwortelcel bij teler Johan Magnus en 1 perenkoelcel 

bij teler Koen Francis. 

1 Witloofwortel koelcel 

1.1 Opstelling 
Voor de opstelling: zie Figuur 1.  In de koelcel konden in totaal 416 palloxen van elk 1.1 ton product. 
Voor de inzet werden verschillende scenario’s doorgemeten (zie figuur 2).   

 Normale situatie met een schacht voor- en achteraan van 50 cm diep 

 Scenario met een smalle schacht achteraan van 20 cm en een bredere schacht onder de 

verdamper van 80 cm. 

 De teler stelde zelf voor om een smalle schacht te maken halverwege de stapel.   

Voor alle situaties werd gekeken wat het effect was van een flap aan de verdamper om de 

terugstromende lucht tegen te houden. 

 

 



2 
 

Figuur 1:  Schema van de witloofwortelkoelcel 

 

 

Figuur 2: verschillende doorgemeten scenario’s 

1.2 Resultaten 
De berekeningen zijn weergegeven in Figuur 3.  Uit de figuren was te halen dat zonder flap in de 

normale situatie ongeveer 23% van de uitgeblazen lucht meteen terugkeerde naar de verdamper: dit 

is dus nutteloos uitgeblazen lucht.  Het aanbrengen van een flap kan in deze situatie dus zorgen voor 

een reductie van dit verlies met 23.76%.  Figuur 4 geeft de temperaturen aan in de scenario’s.  Zoals 

ook duidelijk in Tabel 1 is de temperatuur gemiddeld ongeveer 0.5°C hoger in de situaties zonder 

flap.  Alleen al op basis van de ademhalingswarmte betekent dit een extra energieverbruik van 

6780kWh per jaar voor deze koelcel (678 € indien 0.1€/kWh) .  Een flap aan de verdamper kost 

ongeveer 1000€ en is daarmee in twee jaren terugbetaald. 
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Figuur 3: Luchtsnelheden in de verschillende scenario’s 

 

 

 

Figuur 4: Temperatuurcontouren in de verschillende scenario’s 

 

Tabel 1:  Gemiddelde temperaturen in de verschillende scenario’s 

Normaal Kleinere schachtzone Gesplitst 

Zonder flap Met flap Zonder flap Met flap Zonder flap Met flap 

-1.83 tot 0.45 
-1.85 tot -

0.02 
-1.83 tot 0.55 -1.85 tot 0.15 -1.80 tot 0.78 

-1.84 tot 

0.31 

1.3 Besluit 
Het aanbrengen van een flap aan de verdamper kan het energieverbruik zeer sterk terugdringen (tot 

bijna 25%).  De normale stapelwijze blijkt de meest optimale om snel een lage temperatuur te 

bereiken in de hele koelcel. 

2 Perenkoelcel 

2.1 Proefopstelling 
De perenkoelcel ziet er uit zoals in Figuur 5.  Ze staat in Sint-Truiden bij teler Koen Francis.  De vraag 

is of hij in één of drie fasen moet inzetten en hoe het fruit dan inkoelt. Vraag is dan ook nog of hij kan 

werken met een bovenste toplaag die de verdamper gedeeltelijk  blokkeert. 
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Figuur 5.  Schema perenkoelcel en inzetwijze mét toplaag. 

2.2 Resultaten 
De resultaten zijn te vinden in Figuur 6 
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Figuur 6.  Temperaturen bij de inzet in geval van gefaseerd werken met toplaag. 

 

 

Figuur 7.  Schema perenkoelcel en inzetwijze zonder toplaag. 

 

Figuur 8.  Temperaturen bij de inzet in geval van gefaseerd werken zonder toplaag. 

2.3 Besluit 
Zonder toplaag is er een snellere inkoeling bij 30 en 60% vullingsgraad.  Bij 100% vullingsgraad is er 

snellere inkoeling indien er een toplaag is. 


