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Straipsnyje pateikiama šaldymo procesų ir įrengimų darbo analizė bei aplinkosaugi-

nis vertinimas. 

Produktų laikymo ir perdirbimo metu prarandama  iki 30% produkcijos. Įvertinus 

nuostolius sandėliuose, transportavimo, dėl blogos pakuotės, bendrieji produktų nuosto-

liai  siekia  iki 50%. Labai svarbu parinkti tinkamą jų laikymo režimą, atsižvelgiant į eko-

nominius, aplinkosauginius ir kokybės išsaugojimo veiksnius. Konservavimas šalčiu yra 

vienas geriausių ir patikimiausių būdų apsaugoti produktus nuo gedimo. Tyrimų tikslas – 

išanalizuoti tirpalų ir daržovių užšalimo procesus; nustatyti šaldymo kameros atitvarų šilu-

minio laidumo įtaką lyginamajam energijos sunaudojimui ir poveikį aplinkai. Aleksandro 

Stulginskio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros laboratorijoje ištir-

tas tirpalų kristalizacijos procesas užšaldant raudonuosius burokėlius. Netiesiogiai nustaty-

tas tirpalų koncentracijos kitimas kristalizacijos proceso metu. Nustatyta šaldymo kameros 

atitvarų šilumos laidumo įtaka lyginamosioms energijos sąnaudoms ir poveikis aplinkai, 

vertinant išlakų kitimą.  

Tyrimais nustatyta, kad užšaldant raudonuosius burokėlius išsiskirianti kristalizacijos 

šiluma sulėtina objekto temperatūros žemėjimą, kol susikristalizuoja absoliuti dauguma van-

dens (sulčių) ir tirpalų skystosios dalies koncentracija didėja. Netiesiogiai modeliuojant šal-

dymo kameros atitvarų šiluminę varžą nuo R=1,47 (m
2
·K)/W iki R1=5,22 (m

2
·K)/W, šiltuoju 

metų laiku lyginamosios energijos sąnaudos per projektinį šaldymo kameros laikotarpį suma-

žėja nuo 4182 MW∙h iki 3056 MW∙h, o CO2 išlakų sumažėja 247,72 t.  

Daržovės, tirpalai,  užšaldymas, kristalizacija, energijos sąnaudos, aplinkosauga. 

 

Įvadas 

 

Didėjant gyventojų skaičiui pasaulyje, vis sunkiau juos aprūpinti maisto 

produktais. Remiantis žemės ūkio produktų organizacijų duomen imis, apie 

1 milijardas žmonių pasaulyje šiuo metu kenčia alkį, konstatuojama, kad netolimo-

je ateityje pasaulyje pritruks maisto produktų. Maisto gamyba turi augti greičiau, 
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nei gyventojų skaičius arba yra tikslinga mažinti produkcijos nuostolius, nes kas-

met dėl nepalankių laikymo sąlygų produktų nuostoliai siekia 10–30 %. Svarbu 

parinkti tinkamą jų laikymo režimą, atsižvelgiant į ekonominius, aplinkosauginius 

ir kokybės išsaugojimo aspektus [2,9,10,11]. 

 Konservavimas šalčiu yra vienas iš geriausių ir patikimiausių būdų apsaugo-

ti produktus nuo gedimo, tuomet efektyviai slopinamas mikroorganizmų, bioche-

minių procesų, deguonies, šilumos ir šviesos poveikis [2,11]. 

Šaldomus greitai gendančius maisto produktus kompleksiškai veikia tempe-

ratūra, judantis šaldantis oras ir jo drėgnis. Paprastai, kuo didesnis temperatūrų 

skirtumas ir šaldančio oro judėjimo greitis prie produkto paviršiaus, tuo šilumos 

mainai tarp produktų ir šaldančios aplinkos intensyvesni [9]. 

Žema temperatūra beveik visiškai sustabdo produktuose vykstančius bio-

cheminius procesus. Toks konservavimas pagrįstas mikroorganizmų anabioze. 

Mikroorganizmų išskirti fermentai, toksinai nesuyra ir gali neigiamai veikti šaltai 

laikomą žaliavą. Atspariausi šaldymui yra pelėsiniai grybai ir mielės [3,4,5,7,9,13]. 

Šaldymo sistemos skirstomos pagal šilumos nuvedimo būdą iš maisto pro-

duktų: konvekcijos, kontaktiniu būdu, šaldymo mišiniu. Šaldymo sistemos tipo 

pasirinkimą lemia reikiama temperatūra, kurioje bus šaldomas produktas,  ekono-

minės sąlygos kameros statybai ar renovacijai ir eksploatavimo sąlygos [9,10]. 

Šiluminės varžos optimizavimas šaldymo kameros atitvarų konstrukcijoje 

leidžia sutaupyti elektros energiją įvertinant ekonomines elektros kainų kitimo ten-

dencijas ateityje [1,8]. Gaunama netiesioginė aplinkosauginė nauda pagal suvarto-

jamą elektros energijos kiekį [8]. Sumažinamos šiltnamio efektą sukeliančių išme-

tamųjų dujų išlakos, susidarančios gaminant elektros energiją [6]. Sumažėja svei-

katai ir aplinkai kenksmingo šaldymo agento kiekis, kompresorių tepalo sąnaudos, 

techninio vandens sąnaudos, nuotekų kiekis [8]. 

Svarbu nustatyti specifinio fazinio virsmo šilumos išsiskyrimo momentą šal-

domose daržovėse. Nuo fazinio virsmo šilumos išsiskyrimo greičio priklauso ledo 

kristalų formavimasis šaldomo objekto ląstelėse. Greičiau užšaldomuose produk-

tuose susidaro mažesni ledo kristalai, tai lemia jų juslinius rodiklius ir masės nuo-

stolius atšildžius, greičiau užšaldant produktus jų kokybė išlieka geresnė. Reikia 

atsižvelgti į tai, jog labai greitai užšaldomuose daržovėse atsiranda mechaninių 

įtrūkimų dėl ląstelės sienelės įtempimo būsenos. Vaisių, uogų, daržovių tinkamumą 

užšaldyti lemia jų veislė, auginimo sąlygos. Tinkamai parenkant užšaldymo režimą 

bei kokybiškai paruošiant produktus užšaldymui galimi minimalūs masės ir koky-

bės nuostoliai [2,8,12]. 

Tiriamas daržovėse vykstantis  kristalizacijos procesas jas užšaldant. Anali-

zuojamas tirpalų koncentracijos kitimas kristalizacijos proceso metu. Netiesiogiai 

modeliuojant ištiriama šaldymo kameros atitvarų šilumos laidumo įtaka lyginamo-

sioms energijos sąnaudoms ir poveikis aplinkai, vertinant išlakų kitimą.  

Tyrimų  tikslas – išanalizuoti tirpalų ir daržovių užšalimo procesus. Nusta-

tyti šaldymo kameros atitvarų šiluminio laidumo įtaką lyginamajam energijos su-

naudojimui, ir poveikio aplinkai rodiklius. 
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Tirpalų užšalimo proceso tyrimai 

 

Kristalizacijos procesą galima suskirstyti į du periodus: kristalizacijos centrų 

(kristalų užuomazgų) susidarymo ir atsiradusių kristalų užuomazgų augimo. Krista-

lizacija prasideda tuomet, kai atsiranda palankios sąlygos vandens molekulėms 

jungtis į taisyklingas grupes, vadinamas kristalų užuomazgomis. 

Ledo kristalų dydis priklauso, nuo kristalizacijos centrų skaičiaus. Kai pirmi-

nių kristalizacijos centrų mažai – susiformuoja stambesni ledo kristalai, kurie labiau 

pažeidžia produkto ląsteles, o kai jų daug – daugybė smulkių. Intensyviai atimant 

šilumą iš šaldomo objekto, susidaro daug pirminių kristalų, kurie auga iki tam tikro 

dydžio. Taigi audiniuose arba skystuose maisto produktuose susidaro ne ištisinis ledo 

sluoksnis. Kuo žemesnė vandens kristalizacijos temperatūra, tuo didesnis kristalizaci-

jos centrų skaičius ir greitis, tuo smulkesnė mikrokristalinė struktūra susidaro maisto 

produktuose ir biologinėse medžiagose [9]. 

 

Darbo metodika 

 

Tyrimai atlikti šaldant vidutinės mineralizacijos (1,3–1,45 g/l) natūralų van-

denį polietileno tereftalato (PET) buteliuose bei vidutinio dydžio paprastuosius 

raudonuosius burokėlius.   

Paruoštos šaldyti daržovės (raudonieji burokėliai), kurių bendroji masė prieš 

šaldymą sudarė 1,23 kg sudėti į vertikalius 30 cm skersmens oro tunelius, kuriuose 

ventiliatorių sukeliamas oro judėjimo greitis buvo 2 m/s,  prijungti prie matavimo 

ir duomenų kaupimo prietaiso ALMEMO 5690. 5 cm gylyje įterpti jutikliai,  ir dar-

žovės sudėtos į šaldymo įrenginį FEUTRON KPK 800  (1 pav.). 
 

 

1 pav. Įranga naudojama šaldymo procesams tirti: 1 – daržovės; 2 – cilindras;  

3 – ventiliatoriai; 4 – klimatinė bandymų kamera; 5 – jutiklių jungtys; 6 – matavimo ir 

duomenų kaupiklis; 7 – kompiuteris  

Fig.1. Equipment used to investigate the refrigeration processes: 1 vegetables,  

2 – cylinder, 3 – fans, 4 – climatic test chamber, 5 – sensors 6 – measurement and data 

processing device; 7 – computer  
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Mineralinio vandens ir burokėlių šaldymas truko 24 val., -5 0,2 °C tempe-

ratūroje. Aleksandro Stulginskio universiteto šilumos ir biotechnologijų inžinerijos 

katedroje atlikti biologinių objektų šaldymo tyrimai, išanalizuotas tirpalų ir sultin-

gų produktų užšalimo procesas. Nustatyta suprojektuotos šaldymo kameros, skirtos 

šaldyti 200 t, braškių piurė, atitvarų šiluminio laidumo įtaka lyginamajam energijos 

sunaudojimui ir poveikio aplinkai rodikliai. 

 

Kristalizacijos procesų tyrimai 

 

Užšalimo rodikliams nustatyti pasirenkami mineralinio vandens buteliukai, 

užšaldomi -5 °C temperatūroje. Tam, kad tirpalų užšalimo procesą būtų galima 

vizualizuoti, tirpalai buvo nudažyti mėlyna spalva (rašalu). 

Užšaldžius vidutinės mineralizacijos (1,3–1,45 g/l) tirpalą plastikiniuose bu-

teliukuose, juos nudažius atitinkamai po 1 ml, 2 ml, 3 ml rašalo, matyti mineralinių 

medžiagų pasiskirstymas vandenyje užšaldant. Buteliukų šonai buvo šviesesni nei 

jų vidurys, nes vidinėje dalyje esančio tirpalo koncentracija padidėjo, todėl pir-

miausiai sušalo jų išorė, didesnės druskų koncentracijos tirpalas (intensyvesnė 

spalva) užšalo vėliau. Analogiški procesai vyksta užšaldant organines medžiagas, 

pradžioje užšąla vanduo, o dėl padidėjusios sulčių koncentracijos dalis jų ir nei-

giamoje temperatūroje išlieka skystame būvyje. 

Kai ląstelės peršaldomos, jų temperatūra būna žemesnė negu suspensijos 

kristalizacijos temperatūra. Šis procesas vyksta tol, kol ląstelės suspensijoje neatsi-

randa ledo kristalėlių užuomazgų. Vandeniui virstant ledu, išsiskiria specifinė fazi-

nio virsmo šiluma, pakelianti suspensijos temperatūrą iki kristalizacijos temperatū-

ros. Toliau kristalai formuojasi ir auga būdami pastovioje temperatūroje. Pradinis 

užšaldimo etapas turi didelės įtakos ląstelių gyvybingumui po atšildymo. 

Peršaldymas priklauso nuo aplinkos temperatūros kritimo greičio ir šaldomo 

objekto geometrijos. Tiesiogiai su peršaldymu siejasi specifinės fazinio virsmo 

šilumos išsiskyrimas ir kristalinės gardelės formavimasis. Peršaldymo tašką nusako 

fazinio virsmo pradžios temperatūra T2 ir jos trukmė τ2. Ledo kristalizacija praside-

da taške T3.  Kristalinė gardelė pradeda formuotis, kai T3= const ir baigia formuotis 

praėjus laiko tarpsniui τ4. Po to temperatūra pradeda kristi – tai iliustruoja fazinių 

virsmų termograma (2 pav.) [9]. 

Termogramoje būdingų taškų temperatūra ir pobūdis kinta net ir tada, kai 

esant vienodam šaldymo greičiui užšaldoma to paties pavyzdžio ląstelės suspensija. 

Šie kitimai priklauso nuo peršaldymo laipsnio ir specifinės fazinio virsmo šilumos 

išsiskyrimo greičio [8].  
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2 pav. Fazinių virsmų termograma [9]: T1 – temperatūros žemėjimo intervalas,  
T2 – fazinio virsmo pradžios temperatūra, T3 – ledo kristalizacijos pradžios temperatūra,  
τ1 – temperatūros žemėjimo intervalo trukmė, τ2 – fazinio virsmo trukmė,  
τ3 – kristalizacijos trukmė  

Fig. 2. Cameras phase transition [9]: T1 – temperature range of descent, T2 – the  
beginning of the phase transition temperature, T3 –  the beginning of the ice crystallization 
temperature, τ1 – temperature interval of descent, τ2 – the transition period,  
τ3 – crystallization period 

 

Kuo labiau peršaldoma, tuo didesniu greičiu (v=T2 - T3/ τ3 - τ2) išsiskiria spe-

cifinė fazinio virsmo šiluma, tuo blogiau ląstelės pakelia vandens virsmą ledu, 

daugiau jų žūva fazinio virsmo metu. Taigi, užšaldant ląsteles fazinio virsmo metu 

nereikia jų peršaldyti. Tam naudojami kristalizaciją skatinantys fizikiniai veiksniai, 

pavyzdžiui, ultragarsas, mechaniniai virpesiai [8]. Fazinio virsmo šilumos bei ledo 

kristalų užuomazgų kūrimosi pradžios laiką ir temperatūrą parodo atliktas raudonų-

jų burokėlių tyrimas (3 pav.).  

Iš 3 pav. matyti, kad temperatūrai pasiekus artimą -5 °C, pradeda formuotis 

ledo kristalai burokėliuose, tuo metu išsiskiria fazinio virsmo šiluma, burokėlių 

sulčių temperatūra pakyla iki -2 °C, toliau vyksta kristalinės gardelės formavima-

sis. Vėliau, ledo kristalams susiformavus, temperatūra žemėja iki ribos, nustatytos 

kameroje. 
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3 pav. Temperatūrų kitimo grafikas: 1– pirmas burokėlis, 2 – antras burokėlis, 3 – 
trečias burokėlis, 4 – šaldymo kameros santykinis oro drėgnis, 5 – šaldymo kameros oro 
temperatūra, T1 – temperatūros žemėjimo intervalas, T2 – fazinio virsmo pradžios tempera-
tūra, T3 – ledo kristalizacijos pradžios temperatūra 

Fig. 3. Temperature variation graph: 1 – first beet, 2 – second beet, 3 – third beet, 
4 – cooling chamber relative humidity, 5 – cooling chamber air temperature, T1 – tempera-
ture range of descent, T2 – the beginning of the phase transition temperature, T3 – the be-
ginning of the ice crystallization temperature 

 

Kai daržovės buvo šaldomos -5 °C temperatūroje 24 val., esant pastoviam 

ventiliavimui, masės nuostoliai sudarė 0,4 % visų burokėlių  masės. Kristalizacijos 

proceso metu tikslinga padidinti oro judėjimo greitį šaldymo kameroje, kad ledo 

kristalų formavimosi procesas praeitų kuo greičiau, susiformuotų smulkesni, ma-

žiau pažeidžiantys audinių ląsteles,  kristalai, o užšaldomų produktų masės nuosto-

liai būtų minimalūs. 

Ekvivalentinis oro judėjimo greitis turėtų būti optimizuotas šaldomų produk-

tų sluoksnyje, kad sumažėtų sultingų augalinių produktų masės nuostoliai, būtų 

geresnė kokybė. 

 

Šaldymo kameros pasirinktų techninių sprendimų efektyvumas ir  

aplinkosauginiai aspektai 

 

Tyrimų metu netiesiogiai modeliuota 186 m
2
 ploto šaldymo kamera,  

kurioje palaikoma -25 °C temperatūra, didinant atitvarų šiluminę varžą nuo 

R=1,47 (m
2
·K)/W iki R1=5,22 (m

2
·K)/W. Modeliuoti šilumos pritekėjimai į kame-

rą bei šaldymo įrengimų energijos sąnaudos. 

1 lentelėje pateikiama pasirinktų techninių sprendimų efektyvumas, nurodant 

išlaidas šaldymo kameros atitvarams, suminį šaldymo kompresorių galingumą bei 

eksploatacines sąnaudas priklausomai nuo aitvarų šiluminės varžos (šiluminės izo-

liacijos sluoksnio storio). Visas projektinio 10 metų laikotarpio išlaidas sudaro 

eksploatacinės šaldymo kameros sąnaudos ir šiluminės izoliacijos (polistireno 

putplasčio užpildo daugiasluoksnė plokštė) kaina pagal šiluminę varžą R. Didinant 
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šiluminės izoliacijos sluoksnio storį, proporcingai didėja jos kaina, tačiau didėja 

šiluminė varža ir mažėja šilumos pritekėjimai.   

 
1 lentelė. Šaldymo kameros projektinio laikotarpio energetinis vertinimas 

Table 1. Refrigeratory energy rating for design period 

Atitvarų 

šiluminė 

varža 
(m

2
·K)/W 

Išlaidos 

atitvarams 

Lt
 

Suminis šaldymo 

įrengimų galin-

gumas E kW 

Eksploatacinės 

sąnaudos 10 m. 

laikotarpiui Lt 

Bendrosios 10 m. 

laikotarpio  

išlaidos Lt 

1,47 41678 63,6 1775870 1817548 
2,1 44226 58,44 1630363 1674589 
2,55 47959,6 56,32 1571416 1619375 
2,73 54891,2 52,6 1468722 1523613 
3,2 61516 51,44 1436332 1497848 
4,3 68016 48,16 1344747 1412763 
5,22 80662,4 46,52 1298954 1379616 
5,44 93683,2 44,48 1241992 1335675 

 

Apskaičiuojamas šaldymo kamerų atsiperkamumas per 10 metų laikotarpį 

kai vidutinė metinė temperatūra tvid=8,1 °C ir pasirenkamos skirtingos atitvarų ši-

luminės varžos. Pagal šaldymo įrengimų sunaudojamą elektros energijos kiekį 

E kW∙h ir dabartinę (2011 m) elektros energijos kainą [1,11]:  

 

 
 

4 pav. 10 metų šaldymo laikotarpio energetinis vertinimas: TCmin – optimalių inves-

ticijų kreivė, Ec – energijos sąnaudos, Tap – apšiltinimo investicijos, δopt – ekonomiškai 

optimalus šilumos izoliacijos sluoksnio storis  

Fig. 4. Refrigeratory energy rating for 10 year period: TCmin - optimal investment 

curve, Ec - energy costs, Tap - investment in insulation,  δopt - economically optimal insula-

tion thickness  
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Rezultatų vertinimas 
 

1 lentelėje ir 4 pav. pateikta  apšiltinimo investicijų ir 10 metų laikotarpio 

šaldymo išlaidų priklausomybė nuo atitvarų šiluminės varžos: kuo didesnė šilumi-

nė varža, tuo didesnės investicijos ploto vienetui, bet mažesnės šaldymo išlaidos. 

Kadangi investicijos ir šaldymo išlaidos yra išreikštos laiko atžvilgiu, jų dydžius 

galima sudėti. Gautos kreivės Ec minimumas parodo, kad šiluminė varža yra eko-

nomiškiausia esant 2011 m elektros energijos kainoms. Remiantis [1], galima tei-

gti, jog dydžiai kairėje rodo, kad šaldymas yra nuostolingas, taškai, esantys dešinė-

je rodo, kad investicijos yra saikingos. 

Atsižvelgiant į suvartojamą elektros energijos kiekį per projektinį šaldymo 

kameros eksploatavimo laikotarpį (10 metų), gaunama netiesioginė aplinkosauginė 

nauda. Pagal [6,7,10], sumažėjus elektros energijos suvartojimui nuo 4182 MW∙h 

iki 3056 MW∙h, kai šaldymo kameros tūris 750 m
3
, išlakų į aplinką sumažėja: ang-

lies dvideginio (CO2) – 247,72 t., azoto oksidų (NOx) – 0,45 t, anglies monoksido 

(CO) – 1,1 t. Kai šaldymo kameros šiluminės izoliacijos varža padidėja nuo  

R=1,47 (m
2
·K)/W iki R1=5,22 (m

2
·K)/W [10].  

Sumažėja sveikatai ir aplinkai kenksmingo šaldymo agento kiekis, kompre-

sorių tepalo sąnaudos, techninio vandens sąnaudos, nuotekų kiekis [7,8]. 

 

Išvados 
 

1.  Tyrimais nustatyta, kad šaldant sultinguosius augalininkystės produktus 

išsiskirianti kristalizacijos šiluma sulėtina objekto temperatūros žemėjimą, kol su-

sikristalizuoja absoliuti dauguma vandens (sulčių) ir tirpalų koncentracija didėja. 

Kristalizacijos proceso metu tikslinga pagreitinti šilumos atėmimą, kad ledo krista-

lų formavimosi procesas praeitų kuo greičiau, susiformuotų smulkesni, kristalai, 

mažiau pažeidžaintys audinių lasteles. 

2. Šaldymo kameros atitvarų šiluminę varžą padidinus nuo R=1,47(m
2
·K)/W 

iki R1=5,22 (m
2
·K)/W, lyginamosios energijos sąnaudos per projektinį šaldymo 

kameros laikotarpį, esant vidutinei metinei temperatūrai, sumažėja 1126 MW·h, 

tuo pačiu anglies dvideginio (CO2) išlakų sumažėja 272 t, azoto oksidų (NOx) – 

0,45 t, anglies monoksido (CO) – 1,1 t bei mažėja investicijos šaldymo įrangai ir 

eksploatacinių medžiagų sąnaudos.   
 

Literatūra 

1.     Barkauskas, V.; Stankevičius, V. E. 1998. Pastatų atitvarų šiluminė fizika. 

Kaunas:  Technologija, p. 247. 

2. Danilčenko, H.; Jarienė E.; Paulauskienė, A. 2007. Augalinių maisto produktų 

kokybė ir sauga. Akademija, p. 247. 

3. Jacob, J.; Paliyath, G. Infusion of fruits with nutraceuticals and health regula-

tory components for enhanced functionality. Food research international. 

T.45, 2011, p. 93–102. 

4.  Le-Bail., Chapleau, N.; Lamballerie, M.; Vignolle, M. Evaluation of the mean 

ice ratio as a function of temperaturein a heterogeneous food: Application to 



14 

 

the determination of the target temperature at the end of freezing. Internatio-

nal journal of refrigeration. T.31, 2008, p. 816-821. 

5. Lopez-Leiva, M.; Hallstrom, B. The original Plank equation and its use in the 

development.of food freezing rate predictions. Journal of food engineering. 

T.54, 2003, p. 267-275. 

6. Šateikis, I. Augalinės biomasės auginimo ir naudojimo kietajam kurui energe-

tinis potencialas ir mokslinės problemos. Žemės ūkio inžinerija: LŽŪU ŽŪII ir 

LŽŪU mokslo darbai, 2006, T. 38(3).  P. 5–21. 

7. Staniškis, J. K.; Stasiškienė, Ž.; Klipova, I.; Varžinskas V. Darnios inovacijos 

Lietuvos pramonėje: kūrimas ir diegimas. Kaunas: Technologija, 2010, 376 p. 

8. Vasiliauskas, V.V. Konservavimas šalčiu. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 165. 

ISBN 5-420-00881-5. 

9. Vasiliauskas, V.V. Šaldytuvai. Kaunas, 2005, p 156. ISBN 9955-09-521-0. 

10. Vasiliauskas, V.V. Šaldymo sistemos. Kaunas, 2005, p. 248. ISBN 9955-09-

897-X. 

11. Modise, D. Does freezing and thawing affect the volatile profile of strawberry 

fruit (Fragaria×ananassa Duch.)? Journal of Postharvest Biology and  

Technology. T.50, 2008, p. 25-30. 

12. Rubinskienė, M.; Viškelis, P. Vaisių ir uogų užšaldymas. Tekstas lietuvių k.- 

http://www.manoukis.lt/index.php?m=1&s=948&z=45  (2011-03-11) 

13. Fao Food charts. Tekstas anglų k. http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-

home/en/?no_cache=1 (2011-01-24) 
 

Vaidas Bartusevicius, Simona Paulikiene, Algirdas Raila 

 
CROP PRODUCTS FREEZING PROCESSES AND ENERGY CONSUMPTION 

ANALYSIS 
 

Abstract 
 

The paper presents berries freezing processes, equipment analysis and 

freezing chambers environmental assessment. 

Up to 30% of production is lost during storage and processing. Total los-

ses, including stores, transportation, bad packaging, reach 50%. Therefore, it is 

important to choose suitable storage regime with respect to economical, envi-

ronmental and quality aspects. Criopreservation is one of the best and most re-

liable ways to protect products from deterioration. Aim of the work – to analyze 

processes of solution and succulent products, to determine influence of heat con-

duction of freezer barriers on comparative energy consumption; to establish indi-

ces of environmental impact. In the Heat and biotechnological engineering de-

partment laboratory of Aleksandras Stulginskis University were tested solutions 

in the process of freezing crystallization of biological objects (red beets). The 

change of solution concentration during the crystallization process is established 

indirectly. The influence of heat conduction of freezer barriers on comparative 

energy costs is determined by assessing variation of emissions.   
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Studies have found that the freezing of biological objects by the output 

heat of crystallization temperature of the object is slowing descent and crystalli-

zes the vast majority of water (juice) and liquid solutions of increasing concentra-

tions of. Indirectly  modeling the thermal resistance from R=1,47 (m
2
·K)/W inc-

reased up to R1=5,22 (m
2
·K)/W comparative energy consumption is reduced 

9224 kWh/months., CO2  emissions during the cold chamber design period redu-

ces 247,72 t. 

Vegetables, Solutions, freezing, crystallization, energy consumption, envi-

ronmental protection. 
 

Bайдас Бартусевичюс, Симона Пауликиене, Алгирдас Райла 
 

ПРОЦЕССЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 
АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

 

Резюме 
 

В статье представлен анализ процессов замораживания продуктов рас-
тениеводства и функционирования холодильного оборудования и оценка мо-
розильной камеры с точки зрения охраны окружающей среды. 

В процессе хранения и переработки продуктов теряется до 30 % продук-
ции. Потери при транспортировке, хранении на складе и при использовании 
несоответствующей упаковки достигают 50% от общих потерь. Поэтому очень 
важно выбрать правильный режим хранения продукции с учетом экономиче-
ских и экологических факторов, а также с учетом сохранения ее качества.  За-
мораживание является одним из лучших и надежных способов защиты про-
дукции от порчи. Цель исследования: проанализировать процессы замерзания 
растворов и сочных продуктов; определить влияние теплопроводности перего-
родок холодильной камеры на удельный расход энергии и установить показа-
тели воздействия на окружающую среду. В лаборатории кафедры Инженерии 
тепло - и биотехнологий университета имени Александра Стульгинскиса был 
исследован процесс кристаллизации растворов при замораживании красной 
свеклы. Косвенным путем выявлено изменение концентрации растворов в про-
цессе кристаллизации. При оценке изменений выбросов установлено влияние 
теплопроводности перегородок холодильной камеры на удельный расход энер-
гии и воздействие на окружающую среду. 

На основе результатов исследования установлено, что в процессе замо-
раживания красной свеклы выделяющаяся теплота кристаллизации замедляет 
понижение температуры объекта до тех пор, пока не закончится процесс кри-
сталлизации абсолютного большинства воды (сока) и пока увеличивается кон-
центрация жидкой части растворов. При косвенном моделировании теплового 
сопротивления перегородок холодильной камеры от R=1,47 (м

2
·K)/В до 

R1=5,22 (м
2
·K)/Вт удельный расход энергии в теплый период уменьшился на 

9224 кВт∙ч/месяц, а выброс CO2 за проектный период морозильной камеры 
снизился на 247,72 т.  

Овощи, замораживание, кристаллизация, pаствopы энергo затpаты, 
окружающая среда. 
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