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Zadeva: Opis, vrednost in cilji

Opis naložbe:

Bistvo  inves cije  je  sanacija  hladilnih  komor   št.:  4,5,6,  ki  se  bodo  preuredila  v  DCA  sistem
skladiščenja. Skupna kapaciteta tega dela, ki bo v ULO+DCA sistemu je 600 ton vskladiščenega sadja
preračunano na jabolka.

Za uspešno delovanje DCA tehnologije skladiščenja bomo tako zagotovili visoko nepropustnost oz.
plinotesnost  hladilnih  komor,  ki  bo  zagotavljala  vzdrževanje  nizkih  koncentracij  kisika  seveda  ob
podpori vgrajene nove opreme.

Po izvedbi  sanacije komor bo izveden test  plinotesnos  po predpisanem postopku,  ki  predpisuje
parametre  za DCA in pomeni,  da se  v  zapr  hladilni  komori  vzpostavi  nadtlak od 25 do 30 mm
vodnega stolpca in po 30 minutah ne sme pas  za več kot 5 mm. To je osnova za delovanje DCA.

Nova oprema, ki bo vgrajena za doseganje ULO + DCA se sestoji iz sledečih komponent:

Nitrogen  generator  PSA  se  uporablja  za  hitro  doseganje  nizkih  koncentracij  kisika  v  hladilnih
komorah. Generator PSA deluje na principu vpihovanja čistega dušika v hladilno komoro.

Adsorber CO2 z visoko kapaciteto absorbcije CO2, ki ob hitrem znižanju kisika močno poraste in lahko
poškoduje plod.

Avtomatski  analizator,  ki  skrbi  za  merjenje  posameznih  koncentracij  prisotnih  plinov  v  skladiščni
atmosferi in je osnova za krmiljnje tehnološkega procesa procesa, ki ga izvaja računalniški sistem na
podlagi zahtevanih parametrov.

Da se vsa oprema poveže v celoto bo potrebno prilagodi  tako elektro opremo, krmilnike kot tudi
programsko opremo in seveda instalacije za hladilne komore.

CILJI: 

- zaradi inves cije pričakujemo nižje stroške predvsem Smar resha ter stroške elektrike zaradi
nove ekonomične opreme

- ter višje cene izskladiščenih jabolk, saj bodo le-te boljše kvalitete.



Predračunska vrednost naložbe 

predračun Vrednost z ddv Vrednost brez ddv Od tega lastno delo

OPREMA ZA KONTROLIRANO 
ATMOSFERO ULO-DCA IN ELEKTRO
INSTALACIJE 193.077,20 158.260,00 0
SANACIJA KOMOR 4,5 IN 6 49.666,20 40.710,00 0
SKUPAJ 242.743,40 198.970,00 0


