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1. CECHY WSPÓLNE NOWOCZESNYCH DOJRZEWALNI BANANÓW
Istnieje doœæ bogaty wachlarz ró¿norodnych rozwi¹zañ technicznych budowy dojrzewalni bananów. W zale¿noœci od przyjêtego kryterium podzia³u, mo¿na wyró¿niæ miêdzy innymi:
uk³ady komór scentralizowane lub zdecentralizowane, z czujnikiem bananowym lub powietrznym; dojrzewalnie
przenoœne (kontenerowe) lub stacjonarne. Istniej¹ pomieszczenia zaprojektowane do dojrzewania wy³¹cznie
bananów, jak i takie, w których mo¿na
prowadziæ ten proces tak¿e dla innych
upraw – na przyk³ad pomidorów.
Wystêpuje jednak wiele elementów wspólnych dla wiêkszoœci spotykanych uk³adów. Na przyk³ad taki parametr jak rozstaw lamel wentylatorowej ch³odnicy powietrza w wiêkszoœci przypadków wynosi oko³o 5 [mm].
Wszystkie dojrzewalnie cechuje bardzo zbli¿ony sposób zabezpieczenia
przed zniszczeniami wywo³anymi
przez sztaplarki, a s¹ to profile stalowe os³aniaj¹ce drzwi i œciany. Jakkolwiek wci¹¿ mo¿na jeszcze spotkaæ
pomieszczenia, w których kartony
uk³ada siê w tak zwan¹ szachownicê,
to jednak jest ju¿ norm¹ dojrzewanie
bananów na paletach.
Niezale¿nie od wielkoœci i typu

dojrzewalni, podobnie rozwi¹zuje siê
problemy etylenowania i wentylacji
komór. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e powszechnie przyjêtym standardem s¹
zarówno rodzaj panelu steruj¹cego, jak
i sensory termiczne (PROBA 110 i Pt
1000). Z powy¿szych wzglêdów wydaje siê uzasadnione scharakteryzowanie cech wspólnych wiêkszoœci nowoczesnych obiektów tego typu.
Charakterystyka poszycia zewnêtrznego na przyk³adzie materia³u Metalplast ISOTHERM SC
Poszycie zewnêtrzne dojrzewalni zazwyczaj stanowi p³yta warstwowa,
sk³adaj¹ca siê z dwóch ok³adzin wykonanych z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego ze
sztywnej, bezfreonowej, samogasn¹cej
pianki poliuretanowej o bardzo dobrej
izolacyjnoœci termicznej. Ok³adziny
p³yty wykonywane s¹ z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, która w
rozwi¹zaniu standardowym pokryta
jest pow³ok¹ poliestrow¹. Styk p³yt
cechuje siê wysok¹ izolacyjnoœci¹
ciepln¹ oraz szczelnoœci¹ na wody opadowe, infiltracjê powietrza i pary wodnej. Poliuretanowy rdzeñ p³yty jest
odporny na dzia³anie œrodków chemicznych, korozjê biologiczn¹ oraz
nie bywa atakowany przez gryzonie i
owady. Standardowa gruboœæ p³yty i
ok³adzin wynosi odpowiednio 60 [mm]

Rys. 2 Drzwi segmentowe wraz z zabezpieczeniem przed sztaplarkami [5]

Rys. 1 Sposób łączenia płyt warstwowych na przykładzie propozycji firmy
Metalplast [7]
oraz 0,5 [mm]. Rysunek 1 przedstawia
przekrój p³yty warstwowej z zaznaczeniem sposobu ³¹czenia s¹siaduj¹cych
ze sob¹ elementów.
Drzwi
Najczêœciej spotykanym rozwi¹zaniem jest zastosowanie ró¿nych odmian tak zwanych drzwi segmentowych, pokazanych na rysunku 2.
Sekcje sprê¿arek
Pomimo nieznacznych ró¿nic, polegaj¹cych g³ównie na iloœci komór dojrzewalniczych przypadaj¹cych na jedn¹
maszynowniê, równie¿ t¹ czêœæ uk³adu mo¿na uznaæ za wspóln¹ dla wiêkszoœci rozwi¹zañ. W technice dojrzewalniczej zastosowanie znajduj¹ g³ównie sprê¿arki t³okowe i spiralne, któ-

rych regulacjê wydajnoœci zapewnia
przetwornik czêstotliwoœci (rys. 3).
Sekcje skraplaczy
Mimo, ¿e wymienniki te posiadaj¹
zró¿nicowan¹ wydajnoœæ ciepln¹, zale¿n¹ od iloœci i wielkoœci obs³ugiwanych przez nie parowników, to jednak
porównuj¹c je pod wzglêdem rozwi¹zañ konstrukcyjnych, mog¹ byæ uznane za podobne. Montowane na zewn¹trz obiektów skraplacze ch³odzone
powietrzem, s¹ zazwyczaj os³oniête
przed wp³ywem promieni s³onecznych.
Instalacja etylenowania
Konsekwencj¹ powszechnego stosowania panelu steruj¹cego PROBA 110,
który kontroluje miêdzy innymi proces wtrysku etylenu od komory, jest
daleko id¹ce podobieñstwo rozwi¹zañ
konstrukcyjnych, charakteryzuj¹ce
wiêkszoœæ spotykanych sekcji etylenowania, co pokazano na rysunku 5.

Rys. 3 Przykładowe sekcje sprężarek systemów chłodniczych dojrzewalni bananów
[5,6]

Rys. 4 Przykładowe sekcje skraplaczy zainstalowanych w dojrzewalni bananów [5,6]

2. G£ÓWNE CECHY WYRÓ¯NIAJ¥CE POSZCZEGÓLNE TYPY
DOJRZEWALNI BANANÓW
Typy dojrzewalni
Podstawow¹, widoczn¹ ju¿ na pierwszy rzut oka cech¹ rozró¿niaj¹c¹ omawiane obiekty jest uk³ad przestrzenny
rozmieszczenia palet w komorze –
jednorzêdowy (spotykany na przyk³ad
w tak zwanych dojrzewalniach kontenerowych) lub dwu i wielorzêdowy.
Równie ³atwo zauwa¿alna jest iloœæ
„piêter” dojrzewalni. Spotyka siê komory jedno, dwu, a nawet trzy kondygnacyjne – rys.6 b. Konsekwencj¹ zastosowania odmiennych uk³adów przestrzennego u³o¿enia palet w pomieszczeniach dojrzewalniczych poszczególnych typów jest zró¿nicowany kierunek wymuszonego obiegu powietrza, a co za tym idzie tak¿e sposób
jego zapewnienia. Tak wiêc, w komorach typu piêtrowego, montowane s¹
bloki wentylatorowych ch³odnic powietrza biegn¹ce wzd³u¿ sufitu, równolegle do d³u¿szej œciany pomieszczenia. Podobny uk³ad maj¹ specjalne
„poduchy” zapewniaj¹ce wymagan¹
szczelnoœæ, które wraz z „rêkawami”
umieszczonymi przy drzwiach
(rys.6c,e) powoduj¹, ¿e wentylatory

Rys. 5 Przykłady sekcji etylenowania [5,6]: a) widok butli z dozownikiem, b) dozownik, c) zawory odcinające

Rys. 6 Dojrzewalnia bananów typu Intero [5]

wymuszaj¹ obieg powietrza infiltruj¹cy palety z owocami.
Odmienne rozwi¹zanie prezentuje
rysunek 7. Jest to dojrzewalnia typu
Cool Care. W tym przypadku wentylatory zasysaj¹ powietrze z korytarza
miêdzy paletami, t³ocz¹c je do przestrzeni miêdzy foli¹ uszczelniaj¹c¹ a
sufitem. Stamt¹d powietrze przep³ywaj¹c przez przestrzeñ miêdzy paletami a
œcian¹ (boki palet nie s¹ os³oniête przez
foliê) i otwory w kartonach z owocami,
ponownie dostaje siê do korytarza.
Kolejnym typem dojrzewalni, jaki
ze wzglêdu na budowê mo¿na wyró¿niæ, jest wspomniana ju¿ dojrzewalnia
kontenerowa. Charakteryzuje siê ona
stosunkowo niewielk¹ pojemnoœci¹ –
9 palet, co mo¿e byæ postrzegane zarówno jako wada, jak i zaleta (w zale¿noœci od, za³o¿onego na etapie projektowym, miesiêcznego zapotrzebowania na dojrza³e owoce). Niew¹tpliwym
atutem tego rozwi¹zania jest nieskomplikowany monta¿ oraz mo¿liwoœæ
szybkiego transportu urz¹dzenia do
miejsca jego u¿ytkowania.
Przechowalnie owoców przed i po
procesie
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e oznak¹ zaawansowania technicznego du¿ych, komercyjnych dojrzewalni dla bananów jest
wystêpowanie specjalnych pomieszczeñ o kontrolowanej temperaturze
powietrza, s³u¿¹cych do krótkotrwa³ego przechowywania. Ich wykorzystanie zapewnia owocom optymalne warunki klimatyczne od momentu roz³adowania z samochodu, a¿ do ponownego ich za³adunku.
Wymiary podstawowe
W tabelach 1 i 2 przedstawiono zale¿noœæ wymiarów zewnêtrznych komór od iloœci warstw oraz pojemnoœci dojrzewalni.
Wybrane elementy konstrukcji
dojrzewalni, na przyk³adzie rozwi¹zania firmy Dade Servive Corporation,
przedstawia rysunek 10.
Jako pewnego rodzaju ciekawostkê
mo¿na przedstawiæ urz¹dzenie s³u¿¹ce do dojrzewania i przechowywania
bananów proponowane przez firmê
ERS. Jest to niewielka, przenoœna doj-

rzewalnia, o pojemnoœci
jednej palety, czyli 42
kartonów. Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest
mo¿liwoœæ prowadzenia
procesu dojrzewania na
ma³¹ skalê, na przyk³ad
u indywidualnych odbiorców handlowych.

Tab. 1 Zale¿noœæ miêdzy iloœci¹ palet a wymiarami dojrzewalni dla uk³adu jednowarstwowego [8]
Ilość palet
Ilość
Wymiary
kartonów
A
B
C
10
480
7,44 3,34
3,40
12
576
8,76 3,34
3,40
14
672
9,99 3,34
3,40
16
768
11,22 3,34
3,40
18
864
12,45 3,34
3,40
20
960
13,68 3,34
3,40
22
1.056
14,91 3,34
3,40
24
1.152
16,14 3,34
3,40

Modu³owa budowa
dojrzewalni
Analiza przedstawionych rozwi¹zañ pozwala
Tab. 2 Zale¿noœæ miêdzy iloœci¹ palet a wymiarazauwa¿yæ, ¿e wszystkie
mi dojrzewalni dla uk³adu dwuwarstwowego [8]
dojrzewalnie zbudowaIlość palet
Ilość
Wymiary
ne s¹ z mniej lub barkartonów
dziej powi¹zanych ze
A
B
C
sob¹ bloków – modu³ów.
12
576
5,76
3,64
5,72
Uk³ad taki jest korzyst16
768
6,55
3,64
5,72
ny zarówno ze wzglêdów
20
960
7,78
3,64
5,72
24
1.152
9,01
3,64
5,72
technologicznych, ekonomicznych jak i funkcjonalnych. Oczywiœcie mo¿liwym dzenie procesu dojrzewania w kilku
jest zaprojektowanie dojrzewalni, któ- komorach jednoczeœnie. £atwiejszym
ra posiada³aby jedn¹, ogromn¹ komo- jest utrzymywanie w nich zadanych
rê o pojemnoœci pokrywaj¹cej za³o¿o- parametrów w w¹skich przedzia³ach
ne zapotrzebowanie. Jednak pojawi³y- tolerancji, oraz zaplanowanie ich
by siê powa¿ne trudnoœci z utrzymy- zmian w czasie dla ka¿dego pomieszwaniem wymaganych parametrów po- czenia niezale¿nie. Dodatkowym atuwietrza w jej wnêtrzu, czego wynikiem tem takiego rozwi¹zania jest ³atwoœæ
by³by silny rozrzut stopnia dojrza³o- ewentualnej rozbudowy, a tak¿e napraœci owoców. Ponadto wydajnoœæ ko- wy i serwisu urz¹dzeñ. Ponadto konmory mia³aby charakter skokowy, to sekwencje potencjalnej awarii s¹
znaczy raz na kilka dni otrzymywali- mniejsze, ni¿ mia³oby to miejsce przy
byœmy du¿¹ iloœæ dojrza³ych owoców. zastosowaniu pojedynczego pomieszStwarza³oby to kolejny k³opot. Dodat- czenia dojrzewalniczego.
kowym, niekorzystnym wynikiem taNiezale¿nie jednak od iloœci i wielkiego rozwi¹zania by³by d³ugi czas za- koœci komór dojrzewalniczych mo¿³adunku i roz³adunku, oraz silnie ogra- na wyró¿niæ dwa, zasadnicze ze wzglêniczona mo¿liwoœæ dostosowywania du na jakoœæ owoców, sposoby rozwydajnoœci dojrzewalni do chwilowe- mieszczenia czujek temperatury stego zapotrzebowania na owoce. Dlate- ruj¹cych prac¹ ch³odnicy.
go te¿ spotykane dojrzewalnie maj¹
budowê modu³ow¹.
Metody kontroli parametrów poUmo¿liwia ona równoleg³e prowa- wietrza
Tab. 3 Dane techniczne jednopaletowej dojrzewalni dla bananów firmy ERS [12]
Pojemność
Wymiary
Konstrukcja

Wentylatory tłoczące (do
użytkowania w pomieszczeniach
o kontrolowanej temperaturze)
Wyposażenie dodatkowe
chłodzenie/ogrzewanie

42 kartony (1 paleta)
1,27×1,24×2,41 wys. [m]
Sztywna i odporna rama
nośna, prowadnice
podłogowe
8 dmuchaw o wydajności
425 [m3/h] każda
1.500 [W] chłodzenie
500 [W] grzanie

Du¿e znaczenie posiada sposób kontroli temperatury powietrza w dojrzewalni. Najczêœciej spotykanym rozwi¹zaniem jest zastosowanie czujek
umieszczonych w mi¹¿szu owoców –
tak zwanego sensora bananowego, lub
na wylocie z ch³odnicy powietrza –
sensora powietrznego. Zastosowanie
czujki mierz¹cej temperaturê mi¹¿szu,
niesie ze sob¹ doœæ du¿e zmiany tego
parametru, a co za tym idzie, tak¿e i
zawartoœci wilgoci w powietrzu owiewaj¹cym owoce. Taka sytuacja jest dla
bananów niekorzystna, ze wzglêdu na
pojawiaj¹c¹ siê wówczas ususzkê zewnêtrznych warstw ich skórki. Rozwi¹zanie to spotykane jest najczêœciej
w zdecentralizowanych uk³adach dojrzewalni, to znaczy takich, w których
na ka¿de pomieszczenie przypada jeden agregat ch³odniczy.
Lepszym rozwi¹zaniem jest zastosowanie wspomnianego sensora powietrznego. Wartoœæ jego nastawy dobiera siê doœwiadczalnie, w sposób
zapewniaj¹cy owocom ¿¹dan¹ temperaturê. Wynikiem tego jest znacznie
wê¿szy przedzia³ zmiennoœci temperatury bananów, co korzystnie wp³ywa
na ich jakoœæ. Sensor ten znajduje zastosowanie w uk³adach scentralizowanych, gdzie blok komór jest obs³ugiwany przez tak zwany power pack, czyli
sekcjê sprê¿arek z kolektorem t³ocznym i ssawnym.
Opis panelu kontroluj¹cego proces
na przyk³adzie urz¹dzenia PROBA
110 firmy VDH
PROBA 110 jest urz¹dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do
kontrolowania procesu dojrzewania
bananów. Pomiar temperatury mo¿e
odbywaæ siê za pomoc¹ dziewiêciu
sensorów typu Pt 1000. Dziêki zainstalowaniu czujnika wilgotnoœci i stê¿enia gazu, istnieje mo¿liwoœæ wykorzystania panelu do sterowania wentylacj¹ i etylenowaniem owoców. Po
pod³¹czeniu do komputera, panel mo¿e
przesy³aæ dane za pomoc¹ modemu,
które poddane odpowiedniej obróbce
pozwalaj¹ na sporz¹dzenie dokumentacji przebiegu procesu dojrzewania.
Niew¹tpliwym atutem panelu jest
mo¿liwoœæ jego zdalnego programowania i kontrolowania, za poœrednic-

twem Internetu. Na rysunku 11 przedstawiono widok tego niewielkiego,
lecz wysoce zaawansowanego technicznie urz¹dzenia, zaœ jego charakterystykê techniczn¹ podano w tabeli 4.
Szerokie spektrum mo¿liwoœci panelu oraz jego niewielkie rozmiary powoduj¹, ¿e znajduje on szerokie zastosowanie w technice dojrzewalniczej
bananów. To stosunkowo niepozornie
wygl¹daj¹ce urz¹dzenie, posiada decyduj¹cy wp³yw na uzyskiwan¹ w procesie dojrzewania jakoœæ owoców.
3. AKTUALNE TENDENCJE W
ROZWOJU TECHNOLOGII DOJRZEWALNICZEJ
Dotychczasowy sposób obrotu owocami na europejskim rynku bananów

Przez szereg lat na europejskim rynku
bananowym panowa³ nastêpuj¹cy model dystrybucji (rys. 12a). Du¿e koncerny takie jak Chiquita czy Dole dostarcza³y do portów owoce zielone,
które nabywali poœrednicy celem przeprowadzenia procesu dojrzewania i
dostarczenia ich dystrybutorom. Stwarza³o to dogodn¹ sytuacjê dla poœredników, gdy¿ mogli oni ka¿dorazowo
swobodnie wybieraæ dostawcê, natomiast ca³kowite ryzyko zwi¹zane z produkcj¹ i transportem owoców ponosili ich producenci. W sytuacji, gdy konkurencja oferowa³a towar o lepszym
stosunku jakoœci do ceny, pojawia³ siê
powa¿ny problem ze znalezieniem zbytu na oferowany produkt. Maj¹c na
uwadze ogromne iloœci owoców, oraz
krótki czas, w jakim powinny one znaleŸæ nabywcê, ³atwo zrozumieæ, dla-

Rys. 7 Dojrzewalnia bananów typu Cool Care [6]

Rys. 8 Jednowarstwowy układ dojrzewalni [8]

Rys. 9 Dwuwarstwowy układ dojrzewalni [8]

Rys.10 Rysunek poglądowy dwukondygnacyjnej dojrzewalni ciśnieniowej [10]. Opis oznaczeń: 1-dwie wentylatorowe chłodnice
powietrza. W zależności od obciążenia pomieszczenia mogą pracować obie lub tylko jedna z nich; 2-podwójne wężownice są
nieosłonięte, by ułatwić czyszczenie; 3-centralny kanał rozprowadzający, demontowany dla potrzeb serwisu wentylatorów; 4elastyczny kołnierz zabezpieczający kanały i chłodnice przed przemieszczeniem; 5-górne i dolne stalowe, galwanizowane
panele uszczelniające. Pełnią rolę materiałowych, nieprzepuszczalnych nakryć spotykanych w innych rozwiązaniach; 6-galwanizowana stalowa powierzchnia ułatwiająca załadunek; 7-pionowe uszczelnienia z brezentu wzmocnionego neoprenem. Dostosowują się do kształtu palet, zapewniając wysoką szczelność; 8-pionowe uszczelnienia każdej sekcji. Umożliwiają utrzymywanie
wymaganej różnicy ciśnień między nimi; 9-szkielet konstrukcji prowadnic wykonany ze stali konstrukcyjnej o Re=320 MPa.
Wszystkie prowadnice są złączone z belką nośną, zapewniając maksymalną sztywność konstrukcji; 11-prowadnice wykonane z
kątowników 4"x4". Brak złączeń na długości prowadnicy zabezpiecza przed blokowaniem się palet. Od frontu rozszerzają się,
dla ułatwienia załadunku; 12-trap ułatwiający dostęp do górnej warstwy palet; 13-drabina; 14-poręcze
czego ich producenci poszukiwali
mo¿liwoœci zmiany tego niekorzystnego dla nich uk³adu.
Wprowadzono wiêc inny sposób
(rys. 12b), maj¹cy na celu uniezale¿nienie odbioru dostaw od aktualnych
cen rynkowych. Zawarte zosta³y umowy miêdzy producentami bananów a
firmami prowadz¹cymi proces dojrzewania. Pozwala to koncernom na kontrolê jakoœci owoców a¿ do momentu
ich dostarczenia dystrybutorowi, to
jest o jedno ogniwo ³añcucha technologicznego d³u¿ej ni¿ uprzednio. W
ten sposób oferowany do sprzeda¿y
jest banan ¿ó³ty a nie zielony, chocia¿

wci¹¿ istnieje mo¿liwoœæ nabycia w
portach owoców przeznaczonych do
dojrzewania, s¹ to zazwyczaj stosunkowo niewielkie iloœci.
Nowoczesna koncepcja handlu bananami
Polega ona na wspó³pracy z du¿ymi
odbiorcami owoców, to jest takimi,
których zapotrzebowanie wynosi powy¿ej 6.000 kartonów bananów tygodniowo (dla mniejszych iloœci nak³ad
œrodków jest zbyt du¿y w porównaniu
do osi¹ganych korzyœci). Zaspokojenie popytu na wspomnian¹ wy¿ej iloœæ
owoców wymaga dostarczania oko³o

tysi¹ca kartonów bananów dziennie (jeden samochód ma pojemnoœæ 24 palet,
czyli 1251 kart.) przez 6 dni w tygodniu.
Klientami spe³niaj¹cymi to kryterium s¹ g³ównie centrale zaopatrzeniowe du¿ych sieci sklepów spo¿ywczych. Mo¿liwym staje siê nawi¹zanie
wspó³pracy polegaj¹cej na ulokowaniu
niezbêdnej iloœci komór dojrzewalniczych na terenie nale¿¹cym do odbiorcy. Wówczas droga technologiczna
bananów prowadzi bezpoœrednio z portu do miejsca ich przeznaczenia. Sytuacja taka jest korzystna z punktu widzenia producenta. Posiada on bowiem
sta³ych odbiorców du¿ej iloœci owo-

ców, których zaopatruje w owoce zielone, dostarczane bezpoœrednio z portu. Unika w ten sposób prowadzenia
dojrzewania na w³asny koszt – mo¿liwoœæ obni¿enia ceny oferowanego
produktu, oraz jednokrotnego roz³adunku i za³adunku – polepszenie jakoœci owoców.

Rys. 11 Widok zewnętrzny panelu PROBA 110 [9]
Tab. 4 Charakterystyka techniczna panelu PROBA 110 [9]
Typ
Obudowa
Wymiary (wys. x szer. x dł.)
Zasilanie
Obsługa panelu
Wyświetlacz

Zakres temp. pracy:

Dokładność odczytu
Wejścia

Wyjścia
Sieć
Dokładność

PROBA 110
metalowa z plastikową pokrywą
394 x 246 x 156 [mm]
230 V AC , 50/60 Hz (-10/+5%)
przyciski / zdalne
4-cyfrowy wyświetlacz dla temperatury
4-cyfrowy wyświetlacz dla temperatury określający tzw.
„setpoint”
Diody LED informujące o pracy sensorów i sygnalizujące
ewentualne alarmy
-10/+40 °C
± 0,1°C
Sensory temperaturowe Pt-1000 zgodnie z normą DIN/IEC
751
Sensor wilgotności względnej RH 970 (opcja)
Sensor koncentracji gazu PGS 1500 (opcja)
Przekaźnik 250V AC/10 A (nie indukcyjny)
Wyjście analogowe 0/+10 V SC lub 4/+20 mA
dwa izolowane przewody
± 0,5% zakresu

Rys. 12 Droga bananów do odbiorcy: a) dotychczasowa , b) obecnie proponowana

Rys. 13 Zmiany intensywności wydzielania ciepła przez banany podczas procesu ich
dojrzewania w funkcji czasu, odniesione do jednego kartonu (18 kg) owoców [4]

Nowe rozwi¹zania techniczne
W ostatnim czasie mo¿na dostrzec w
systemach ch³odzenia coraz wyraŸniej
zarysowuj¹c¹ siê tendencjê do rezygnacji z uk³adów opartych na bezpoœrednim odparowaniu czynnika ch³odniczego na rzecz uk³adów poœrednich.
Wynika to z szeregu wad, jakimi jest
obarczony pierwszy z nich. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ zagro¿enie
ska¿enia owoców w razie wycieku
czynnika z ch³odnicy powietrza oraz
wysoki koszt automatyki umo¿liwiaj¹cej bezstopniow¹ regulacjê jej wydajnoœci ch³odniczej (regulacja typu
on/off jest ju¿ dziœ w fazie zanikowej).
Ze wzglêdu na powszechne wykorzystanie sprzêtu mechanicznego do za³adunku i roz³adunku komór dojrzewalniczych, istnieje powa¿ne ryzyko
rozszczelnienia ch³odnicy powietrza.
Ewentualne konsekwencje takiego
uszkodzenia s¹ dalece mniejsze w
przypadku, gdy mamy do czynienia z
uk³adem poœrednim.
Ca³kowicie nowym spojrzeniem na
zagadnienie dostosowywania wydajnoœci ch³odnicy zainstalowanej wewn¹trz
komory dojrzewalniczej do chwilowych zmian obci¹¿enia cieplnego jest
wykorzystanie tak zwanego cieplnego przetwornika analogowo-cyfrowego (od ang. Digital-Analog Heat
Converter). Jest to w tej dziedzinie
nowatorskie podejœcie pozwalaj¹ce na
rozwi¹zanie problemu utrzymywania
temperatury powietrza wewn¹trz komory w bardzo w¹skim przedziale tolerancji, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich warunków pracy
sprê¿arki [3].
Cieplny przetwornik analogowocyfrowy
Jak wiadomo, obci¹¿enie cieplne jakie wywo³uje proces dojrzewania bananów jest silnie zró¿nicowane w czasie. W pocz¹tkowej fazie procesu

to, unika siê ryzyka kontaktu czynnika
ch³odniczego z owocami w razie jego
wycieku. Dodatkowym atutem mo¿e
byæ mo¿liwoœæ zastosowania tak zwanego „free coolingu” w okresie, gdy
temperatura powietrza otaczaj¹cego
bêdzie wystarczaj¹co niska. Oczywiœcie skomplikuje to nieco budowê instalacji, podnosz¹c zarazem jej koszt,
aczkolwiek dla dojrzewalni eksploatowanej w klimacie ch³odnym mo¿e okazaæ siê to op³acalne.
PODSUMOWANIE

Rys. 14 Schemat ideowy działania cieplnego przetwornika analogowo-cyfrowego [11]
owoce te nie wydzielaj¹ ciep³a, i dla
podniesienia ich temperatury niezbêdne jest ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu dojrzewalniczym za pomoc¹ grza³ek elektrycznych. Gdy ju¿
za spraw¹ etylenu zostanie zainicjowany proces przemiany skrobi na cukry
proste, gwa³townie wydzielaj¹ one
znaczne iloœci ciep³a, które musi zostaæ odebrane przez system ch³odzenia. Po przejœciu przez ten etap, obci¹¿enie cieplne ch³odnicy powietrza
znacz¹co spada, co obrazuje rysunek
13.
Wydajnoœæ ch³odnicy musi byæ
wystarczaj¹co du¿a, aby pokryæ zapotrzebowanie na „ch³ód” w okresie najintensywniejszego wydzielania ciep³a
przez owoce. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e dla
pozosta³ych etapów dojrzewania bananów jest ona przewymiarowana. I to
stanowi powa¿ny problem. Utrzymywanie wymaganej temperatury owoców wi¹za³oby siê ze zbyt czêstym za³¹czaniem i wy³¹czaniem sprê¿arki, co
jak wiadomo odbi³oby siê bardzo niekorzystnie na jej trwa³oœci. Z kolei
regulacja wydajnoœci ch³odniczej
urz¹dzenia poprzez oddzia³ywanie na
sprê¿arkê niesie ze sob¹ wysokie
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
Dlatego te¿ zarówno w nowo projektowanych instalacjach, jak te¿ podczas
modernizacji ju¿ istniej¹cych, celowym jest uwzglêdnienie cieplnego
przetwornika analogowo-cyfrowego, którego schemat ideowy pokazano na rysunku 14.
Wentylatorowa ch³odnica powie-

trza zasilana jest poprzez pompê
„zimn¹” solank¹ magazynowan¹ w zasobniku „ch³odu”. Termostat analogowy utrzymuje zadan¹ temperaturê w
dojrzewalni dziêki oddzia³ywaniu na
przemiennik czêstotliwoœci, warunkuj¹cy prêdkoœæ obrotow¹ wirnika pompy. „Klasyczna” instalacja ch³odnicza,
której parownik umieszczony jest wewn¹trz zasobnika, ma za zadanie okresowo obni¿aæ temperaturê solanki do
zadanej wartoœci. Skraplacz, oznaczony na rysunku 14 kolorem czerwonym,
oddaje ciep³o do otoczenia.
W momencie, gdy temperatura solanki osi¹ga zadan¹ wartoœæ, termostat
cyfrowy wy³¹cza sprê¿arkê. Od tej
chwili powietrze wewn¹trz dojrzewalni och³adzane jest poprzez strumieñ
„zimnej” solanki, którego natê¿enie
warunkuje przetwornik czêstotliwoœci.
Pocz¹tkowo du¿a ró¿nica temperatur
powietrze-solanka z czasem maleje, na
co uk³ad reaguje zwiêkszaniem prêdkoœci obrotowej wirnika pompy. W
chwili, gdy pompa osi¹gnie sw¹ nominaln¹ wartoœæ prêdkoœci obrotowej,
wysy³any jest sygna³ w³¹czaj¹cy sprê¿arkê urz¹dzenia ch³odniczego. Pracuje ona do czasu osi¹gniêcia przez solankê zadanej wartoœci temperatury, po
czym jest od³¹czana przez termostat
cyfrowy.
Takie rozwi¹zanie jest bardzo korzystne. Wymagany dla prawid³owego
funkcjonowania sprê¿arki czas postoju miêdzy kolejnymi za³¹czeniami
mo¿na zapewniæ poprzez odpowiedni
dobór pojemnoœci zasobnika. Ponad-

Analiza zebranych informacji pozwala zauwa¿yæ, ¿e rynek dojrzewalniczy
charakteryzuje siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ rozwi¹zañ technicznych. Decyzja
o wyborze któregoœ z nich ka¿dorazowo powinna byæ poprzedzona rozwa¿eniem jego cech g³ównych na tle pozosta³ych. Pod uwagê nale¿y wzi¹æ
przede wszystkim wydajnoœæ komory,
ale tak¿e walory techniczne i ekonomiczne wybranego rozwi¹zania.
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