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Abstract:
Products stored in the fruit storage are produced on open areas or in greenhouses. The
storehouses consist of a reception-handling room, temporary storage and refrigeration chambers.
Warehouses with boxes and soft packs are placed near the manipulation room. The advantages of
these buildings are the provision of long-term storage, by providing a special microclimate. The
requirement for the buildings is to provide better insulation and ventilation devices. Depending on
the in-service transport used and the order of production, the fruits or vegetables can be:
palletised up to 7 m height and on shelves for - 2,70 m height. The constructions used may be from
precast concrete production or steel. Prior to placement in the refrigeration chambers, the
products stay in a pre-cooled room at 15-20 degrees for 10-15 days. Warehouses with a special
microclimate have a relative humidity of 85-95% and a temperature of 4-5 degrees. The advantage
of these types of buildings is that they store the produce for a period of 20 to 40 days, and for some
other products and a longer period. The report examines examples of buildings executed in
Bulgaria and other countries. Administrative and communal premises (dining room, toilets and
bathrooms, and more) are planned for the fruits (vegetables) storage facilities.
Keywords:
Fruit (Vegetables) Storage, Architectural, Technological and Construction Requirements,
Special Microclimate.

1. УВОД
За създаване на възможност на консумация на пресни плодове и зеленчуци,
целогодишно се изграждат различни сгради и съоръжения, като планировъчна структура,
осигуряващи потребности на вътрешния и външния пазар [2]. В хладилните камери с
изкуствен студ (с поддържана определена температура) се запазват биологичните
свойства и първоначални качества на продукти, които имат бързо развалящ характер.
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2. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ПЛОДОХРАНИЛИЩА
Съхранението на плодовете най-често се практикува в три вида плодохранилища обикновени, охлаждани със свеж въздух, хладилни плодохранилища и хладилни
плодохранилища с контролирана влажност на въздуха и газово съдържание.
Обикновени плодохранилища (без климатизация)- този тип плодохранилища са
добре изолирани постройки (действащи на принципа на свежия въздух), в които
температурата се поддържа чрез вкарване на студен въздух отвън през по-хладните часове
на денонощието. Недостатъкът е, че през есента температурите и през нощта са все още
високи, поради което не могат да се подтиснат физиологичните процеси в плодовете.
Подходящи за съхранение при такива условия са някои местни сортове, които се
отличават с добра съхраняемост. Те представляват термоизолирани постройки, в които
температурата и относителната влажност на въздуха се регулират с помощта на хладилни и
други съоръжения. Състоят се от машинно отделение, камери за съхранение и манипулационни помещения за сортиране, опаковане и експедиране на плодовете и зеленчуците.
Хладилни плодохранилища с контролирана влажност на въздуха и газово
съдържание - при този тип плодохранилища физиологичните процеси в плодовете се
подтискат освен със студ и чрез понижаване съдържанието на кислород и увеличаване
съдържанието на СО2, а в по-новите типове и на азот. Оборудването за регулиране на
газовия състав ги оскъпява, но качеството и продължителността на съхранение на
плодовете са много по-добри.
Предимствата на хладилниците с контролирана атмосфера са следните: удължава се
периодът на съхранение с около 50 на сто; възможно е поддържането на по-висока
температура (3-4°С вместо 0 до 1°С), с което се избягва опасността от нискотемпературен
разпад; извадените от камерата плодове запазват по-дълго свежестта си и вкусовите си
качества. За съхранение на зеленчуци, лук и др. се използват и камери до -4°.
В зависимост от броя на видовете съхранявани продукти са разделени на:
специализирани помещения - предназначени за един вид плодове (плодови плодове,
грозде, цитрусови плодове) и универсални - за съхранение на различни видове плодове.
Зависимостта от периода на съхранение на плодове е разделен на станция за охлаждане: 1за бързо охлаждане на плодове, летни сортове и грозде преди изпращане; 2- за
дългосрочно съхранение на зимни сортове и комбинирани (за охлаждане и съхранение на
плодове).
По време на складирането се диференцират два основни периода с различен
микроклимат: лечебен и период на охлаждане. Лечебният период е с продължителност 1015 дни, при температура 15-20 ℃ и относителна влажност 90-95%. При периода на
съхранение продължителността е 20-40 дни, температура 4-5 ℃ и относителна влажност
85-90%.
В табл. 1 са показани начините на съхранение на плодове и зеленчуци, а в табл. 2параметрите при съхранение.
Съгласно изискванията на планировъчните сервитути и зони между складовите бази
от хранителната промишленост и източниците, които отделят вредности в околната среда
(обекти, съоръжения и инсталации), се изисква хигиенно-защитна зона. Складовете за
хранителни стоки, включително хладилници, попадат в хигиенно-защитна зона [4].
Складовете за хранителни стоки, включително хладилници, попадат в хигиенно-защитна
зона от 50 m спрямо жилищната територия. Защитната зона за обектите се разрешава от
МЗ въз основа на становище от съответната хигиенно-епидемиологична инстанция и
изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда и водите (ОВОС).
Качеството на продукти като картофи, лук, всякакви плодове и зеленчуци се покачва
или намалява в зависимост от това, как са съхранявани. Тези продукти са изключително
чувствителни към колебания на температурата.
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Таблица 1. Начини на съхранение на продуктите
Продукт
КАРТОФИ
ЦВЕКЛО
МОРКОВИ
МАГДАНОЗ
РЯПА и
ЦЕЛИНА

Препоръчва се
В боксове (клетки)
В сандъци
В насипно състояние
На купчини
С активна вентилация
В сандъци или пирамиди с
пластове пясък между тях, в
сандъци и правилни купчини без
пясък, в складове с принудителна
вентилация

ЛУК, РЯПА
И ЧЕСЪН

В сандъци, табли, в складове с
принудителна или активна
вентилация

ЗЕЛЕ

В боксове (клетки), в сандъци
(клетки), в насипно състояние (на
купчини) или на рафтове с
активна вентилация и с всички
зелени листа на кочаните

ПЛОДОВЕ

В сандъци или щайги на
подложки, в складове с
принудителна вентилация

Допуска се

Не се препоръчва

В насипно състояние
(на купчини) с
естествена
вентилация

В насипно състояние
само с изсмукваща
вентилация

На рафтове,
натрупани в срок до
3 месеца

В насипно състояние
в слой, по-голям от 1
метър, с естествена
вентилация

На рафтове в
сандъци и боксове с
естествена
вентилация
На рафтове и
профилни купчини
на пода в складове с
естествена
вентилация
В сандъци без
подложки, в
складове с
естествена
вентилация

В насипно състояние
с естествена
вентилация
В очистен вид в
насипно състояние с
естествена
вентилация
На рафтове и
насипани на пода

Таблица 2. Параметри при съхранение
Култури

Температура, Относителна
[℃]
влажност, [%]

Ябълки
от - 0,4 до 4,5
Круши
от - 1 до 0
Сливи
0
Кайсия
0
Череша
-1
Праскова от - 0,5 до 0
Нектарини
-1
Ягоди
0
Малини
0
Къпини
от - 0,5 до 0
Банани
от 13 до 14
Киви
0
Грозде
0
Портокали
от 0 до 9
Грейпфрут от 10 до 15
Лимони
от 10 до13
Мандарини
от 4 до 5
Ананас
от 7 до 13

Метод за
предварително
охлаждане

90 - 95
90 - 95
90 - 95
90 - 95
90 - 95
90 - 95
95
90 - 95
90 - 95
90 - 95
90 - 95
95 - 100
85
85 - 90
85 - 90
85 - 90
90 - 95
85 - 90

4, 1, 2
1, 4, 2
1, 2
4, 2
2, 1
1, 2
1, 2
4, 1
4, 1
4, 1

1

677

Съхранимост,
[дни]

Чувствителност
към етилен

90 - 240
60 - 90
14 - 28
7 - 14
14 - 21
14 - 28
14 - 18
5 - 10
2-3
2-3
7 - 28
28 - 84
56 - 180
21 - 50
28 - 42
30 - 180
14 - 25
14 - 36

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Фигура 1. Изолирано хале [14]

Фигура 2. Фасада на предприятието

С изолирането на покрива и/или стените на сградите (фиг.1), се повишава не само
качеството на плодовете и зеленчуците, но същевременно се намалява и потреблението на
енергия. Складовете и халетата трябва да са оптимално пригодени за съхранението и
запазването на стоките и продуктите, особено, когато е нужно индивидуално управление
на климата.
3. ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ
А. Тържище „Слатина-Булгарплод“ ООД
Тържище „Слатина-Булгарплод“ ООД е организирано като пазар на едро през 1991
г. (член на Световния съюз на тържищата със седалище гр. Хага, Кралство Холандия), се
намира в източната част на гр. София, в непосредствена близост до летище София и
входно-изходните магистрали (водещи към Северна и Южна България). Тържището е найголямото по рода си не само в България, но и на целия Балкански полуостров. (фиг. 2)
Тържището се специализира и развива в търговията с пресни и преработени плодове
и зеленчуци, птици, месо, риба и други основни хранителни стоки (богатото разнообразие
на предлаганите пресни плодове и зеленчуци включва, както родното българско
производство, така и доставки от различни краища на света: Южна и Северна Америка,
Европа, Африка, Азия).
Общата площ е над 300 000 m2, от които 10 000 m2 са хладилни площи. Годишната
реализация на стоки надвишава 270 000 t. Обслужваното население е над 2 000 000 души.
Тържището е основен дистрибутивен център за пресни плодове и зеленчуци за столицата
и за част от Северозападна и Югозападна България. Тържище „Слатина-Булгарплод“ ООД
разполага с просторни площадки за товарене и разтоварване на стоки. На неговата
територия са разположени: паркинги за различни видове автомобили, aвтосервиз,
бензиностанция и железопътна линия, която достига до сърцевината на пазара. Редица
удобства на тържището предлагат няколко комплекса за хранене, обменно бюро, лекарски
и стоматологичен кабинет. Продаваните стоки се контролират от Българска Агенция по
Безопасност на храните, като непрекъснато се следи за съответствие със санитарните и
хигиенни изисквания. От края на 2002 г. работи и модерен специализиран пазар на едро за
птици, месо и риба, който е неразделна част от тържището. Новите складови помещения
имат обща площ от 6604 m2, като от тях 3500 m2 са хладилни площи. Инфраструктурата на
специализирания пазар е над 12000 m2 . Той отговаря на всички ветеринарно-санитарни и
хигиенни условия за извършване на този вид търговия, както и на изискванията и
стандартите на Европейския съюз. Средната големина на складовете е 136 m2. Всеки склад
разполага с 3 бр. универсални хладилни камери с обща площ 67 m2 и обем 190 m3.
Осигурени са офис-помещения на втория етаж на склада, офис на касиера и санитарни
помещения. [15]
Б. „Булгарекоплод“ ЕООД Хаджидимово (фиг. 3)
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Това е предприятие (завършено строителство през 2004 г.) за преработка и
замразяване на плодове и зеленчуци със застроена площ от 7800 m2, ситуирано на 300 m
от АМ „Тракия“, 22 km от град София, до жп. гара “Вакарел” и на 40-120 km от
производителите на плодове и зеленчуци. Промишлените сгради са с обща застроена
площ от 10100 m2, разположени на един парцел от 16 900 m2. Изградените хладилните
площи са около 24000 m2, изолирани с термопанели.

Фигура 3. Вътрешна част
„Булгарекоплод“ ЕООД Хаджидимово

Фигура 4. Изглед от към входа
„Bulgaria Foods“ гр. Летница

Хладилният капацитет е подсигурен от винтови компресори. Производството в
двете предприятия се извършва чрез: два IQF тунела, две шокови стационарни камери и
спираловиден тунел, което позволява преработка и замразяване на около 10 t продукция
на час и е най-голямото предприятие в България. Хладилните камери са с обем 15 000 m3
за съхранение и преработка на замразени плодове и зеленчуци и 8 900 m3 за съхранение и
преработка на замразено и охладено месо и месни продукти. Те позволяват съхранението
на около 35000-40000 t продукция. Предприятието разполага със собствена лаборатория.
В парцела са разположени: четири собствени водоизточници, двойно подсигурено
електрическо захранване, собствени трансформатори, дизелови електрически генератори,
парно стопанство, газифициране. Машините са предвидени за подредба в
мултифункционална линия за производство на различни видове замразени продукти като
асортимент. Замразените зеленчуци представляват следния асортимент: грах, сладка
царевица, карфиол, броколи, чушки - ивица и кубче, цяла чушка, печена белена чушка,
зелен фасул, бамя, гъби, лук, домати, тиквички и зеленчукови миксове. Замразените
плодове, представляват следния асортимент: ягоди, малини, боровинки, шипка, череши и
вишни, праскови, кайсии, сливи без костилките. Преработват се още: замразени
бланширани полуизпържени картофи, както и замразени панирани картофи с подправки;
замразени зеленчукови и вегетариански бургери и крокети /панирани и полуизпържени/чушка бюрек, вегетариански шницел, спаначени крокети, гъбени крокети, бургер хепи
кук, крокети от броколи, карфиол, картофени крокети и др. Линията за производство на
консерви е с два автоклава и консервно оборудване. [16]
В. „Bulgaria Foods“ гр. Летница (фиг. 4)
В рамките на Научно-изследователски проект към ВСУ „Л. Каравелов“-София,
авторите на настоящия доклад посетиха горепосоченият обект и се запознаха с
технологичното оборудване и архитектурно-строителната част.
Продуктите на фирмата се предлагат из цяла Европа. От 2017 година „България
Фуудс“ е част от Ленокс ГмбХ & Ко. КГ (Хамбург, Германия) и преследва
стратегическата мисия на Ленокс да предлага изключително качество и съвършен вкус на
Европейските потребители. „България Фуудс“ разполага със собствено земеделско
производство в района на Троян и замразителни мощности в Летница и Добродан.
Фабриката в Летница е оборудвана с най-модерната технология в бранша, включваща
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Унидекс замразителен тунел с 5 вентилатора и компресори Майекава. Фабриката в
Добродан работи с технология за стационарното замразяване. Сред широката гама от
продукти предлагани от „България Фуудс“, основно място заемат: замразени ягоди,
вишни, кайсии, сливи, малини и къпини. Компанията произвежда още: замразен див
чесън, пипер, кайсиеви топки със захар и други, със собствени и закупени от български
земеделски производители продукти. „България Фуудс“ изпълнява стриктна програма за
контрол на качеството и е носител на IFS Food сертификат за плодове и зеленчуци. [17]
Първата сграда е построена през 1992 г., като през годините са достроявани нови
части, а в момента се изгражда допълнителна камера за темпериране на входящите
продукти (за предпазване от пълна дефростация). Една от най-важните цели на фирмата е
прилагането на нови и модерни технологии за преработка на суровината. Технологията
съдържа хладилни камери за съхранение и шоково замразяване чрез флуидизация,
оборудване за оползотворяване на некачествената (но годна за консумация) суровина в
плодови пюрета. Машините се подреждат в зависимост от продуктите, които ще се
консервират (т.е. налице са флексибилни технологични линии). Предприятието се състои
от: основно производство, помощно производство и вътрешно-обслужваща част.
Съблекалните са снабдени с 2 броя гардеробни помещения с гардеробчета за градско и
работно облекло. Преходът на персонала в отделните зони се осъществява с измиване на
обувките и ръцете, а всеки работник е снабден с: маска за лице, боне за главата и престилка.
Предприятието се обслужва от компресорно помещение (фиг. 5), оборудвано с 3
броя амонячни компресори, осигуряващи фреон за камерите. Конструкцията на
компресорното е стоманобетонна, с покривно покритие от стоманобетонни 2Т- панели.
От своя страна хладилниците със светла височина 8 m, са облицовани и с вътрешни
термопанели с дебелина 20 cm по стените и таваните. В тези камери се подреждат чрез
допълнителни стоманени конструктивни форми европалетите (стандартен размер) със
суровините за складиране. Хладилните камери са с плъзгащи врати. (фиг. 6)
Допълнително са монтирани таванни охладители (фиг. 7) и въздуховоди за
поддържане на температури от 0 до -5℃.
Носещата конструкция е стоманена, монтирана върху висок основен пояс, облицована е с
външни термопанели. Подовата настилка е от епоксидна смола. Вътре в настилката са
монтирани допълнителни нагреватели в трите камери, за поддържане на постоянна
температура (за предотвратяване на резки разлики).

Фигура 5. Компресорно
отделение

Фигура 6. Врата на
хладилна камера
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Така организиран, технологичният процес е предпоставка за пълна преработка на
постъпваща с различно качество суровина, а именно: суровината с най-добро качество се
замразява шоково и наранените и по-дребни се пюрират за конфитюри.
Оборудването и технологията са съобразени спрямо изискванията за ефективно и
модерно производство с машини и съоръжения произведени по европейски стандарти.
Машините са висок клас от гледна точка на изработка, надеждност и обслужване. (фиг. 8)

а)
Фигура 8. Интериор

б)

Фигура 9. Тунел: а) общ изглед; б) в процес на подаване на суровина

При производството на замразени кайсии (например) - продуктите се измиват с
воден разтвор с аскорбинова киселина, сортират (през калибриращ барабан) и постъпват в
поточния тунел, наричан още и флуидизационен фризер. (фиг. 9) Принципът на
флуидизация означава, че продуктът „плува” през фризера, носен по насочено нагоре
студено въздушно течение, образувано от (хиляди) високоскоростни въздушни струи.
Хранителните продукти постъпват повдигнати в зоната на замразяване, като посредством
употребата на каскадна система плуват през зоната на замразяване до получаване на
крайния продукт, който е готов за опаковка.
Тунелът има две отделни камери. Принципът на флуидизация (с прилагане на IQFтехника) се основава на употребата на малки по размер хранителни продукти, които могат
да бъдат вдигани във въздушния поток. Подходящ е за широка гама продукти: меки,
лепливи, чувствителни. Диапазонът на тези продукти обхваща както традиционните
основни зеленчуци като: грах, нарязани на кубчета или на резени кореноплодни
зеленчуци, нарязани плодове и цели или нарязани безкостилкови плодове (ягоди, малини
/изискват ниски температури за съхранение/, боровинки), така и много леки продукти
(като например- билки). [17]
Г. База Волуяк, обл. София
Базата е изградена на територия от 30 дка и разполага с хладилна площ- 7000 m2.
(фиг. 10) Плодохранилището е със застроена площ 12000 m2. Разполага с 20 бр. нулеви
камери с общ капацитет 56000 m3, както и с покрити: товаро-разтоварно хале, ж.п. галерия
и паркинги.

а)

б)

Фигура 10. Вътрешно устройство на базата
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Съхраняваните продукти са: плодове (банани, портокали, мандарини, ананаси,
лимони, киви, манго, ябълки, круши, череши), зеленчуци (домати, краставици, картофи,
лук), животински и млечни продукти (колбаси, яйца, мляко, сирена), ядки, консерви и
напитки. [18]
В България има още много бази и плодохранилища.
4. ПРОЕКТИ РАЗРАБОТВАНИ ВЪВ ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ-СОФИЯ“
Складирането става в хладилни камери, които могат да се унифицират, като се
използва модулна мрежа от 6/6 m. (фиг. 11)

б)

а)

в)

Фигура 11. Принципни схеми за съхранение на продукция от:
а)- 1000 t; б)- 2000 t; в)- 3000 t [2]
А. Складова база за плодове и зеленчуци- Първи пример
В обемно-пространствено отношение доминираща е складово-хладилната част. (фиг.
12) Фасадите на производствено-складовата сграда са изпълнени със стенни сандвичпанели с дебелина 10 cm. Пред манипулационната е предвидена товаро-разтоварна рампа
и 4 бр. врати за електрокари, както и странично осветление за работещите в залата.
Фирменият магазин, входът и бюфетът се изпълняват с витрини.

Фигура 12. Визуализация
Проектира се в землището на с. Пиперица. Сградата е разположена на благоприятен
южен скат с лек наклон (на юг). Базата се състои от две части долепени една до друга.
Единият обем с по-малка височина е обществено-обслужващата част с: офиси, битови
помещения, бюфет и магазин. Другият обем е складово-производствена част, разполагаща
с: манипулационна, склад за амбалаж, склад за временно съхранение и хладилни камери.
Отделно от тях са разположени оранжериите- с южно изложение. (фиг. 13)
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Фигура 13. Генерален план

Фигура 14. Разпределение
Хладилният склад се изпълнява с 2Т- панели на фирма „Castello“ с подпорно
разстояние от 24 m в напречна посока и модул от 6 m в надлъжна посока. Използват се
сглобяеми колони и единични фундаменти. Предвижда се горно покривно осветление над
манипулационната. Подът при хладилниците, манипулационната и складовете се
изпълняват от шлайфан бетон. За осигуряването на допълнителна топлинна изолация в
тези помещения се предвижда допълнително изолиране при окачените тавани и
вътрешната страна на стените. Компресорите за осигуряване на постоянна температура са
разположени непосредствено до хладилниците на фасадната стена. Общественообслужващата част е изпълнена с монолитна стоманобетонна конструкция и е отделена с
дилатационна фуга от складово-хладилната част. Санитарно-хигиенните звена са
разположени в близост до манипулационната зала. За работещите в предприятието, както
и за административно-управленския персонал се предвижда бюфет със складовоподготвителна част. (фиг. 14, фиг. 15, фиг. 16)
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Фигура 15. Вертикален разрез

Фигура 16. Фасади
Б. Архитектурно решение на складова база за плодове и зеленчуци с обществено
обслужваща и производствени части като общ композиционен елемент- Втори
пример (фиг. 17)
Конструкцията на производствената част е решена като рамкова конструктивна
система, с подпорни разстояния 6 и 12 m.

Фигура 17. Визуализация

Фигура 18. Генерален план
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Приемно-манипулационната, складът за временно съхранение и складът за касетки
са с височина по-голяма от 6 m.
Агрегатите и инсталациите за охлаждане ще бъдат разположени на покрива.
Комплексното обществено обслужване е решено на две нива. На първо ниво са:
фирменият магазин, санитарно-хигиенните звена и кухнята-разливна. На второ ниво,
посредством стълба и асансьор се достига до офисите и заседателната зала. (фиг. 18, фиг.
19, фиг. 20 и фиг. 21)

Фигура 19. Разпределение на кота +3,20m

Фигура 20. Вертикален разрез
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а) фасада Юг

б) фасада Север
Фигура 21. Фасади
5. ИЗВОДИ
Около големите консумативни центрове и в близост до производителите на плодове
и зеленчуци, се: строят, реконструират и модернизират нови бази и съществуващи такива
за съхранение на хранителни продукти при специален микроклимат. При проектирането
на подобни сгради, имайки предвид технологичното им оборудване, се изискват
помещения с големи подпорни разстояния.
Изградените хладилни бази са скъпоструващи съоръжения, които изискват спазване
на завишени хигиенни изисквания при проектирането и експлоатацията им.
Съвременните строителни материали и конструктивни елементи (изолации, окачени
тавани, сандвич-панели, сглобяеми стоманени и стоманобетонни елементи), предлагат
добри възможности за удовлетворяване на архитектурно-технологичните и конструктивни
изисквания, по отношение на: температурно и пожаро-обезопасени елементи и
инсталации (в т.ч. за предпазване от взрив и пожар), олекотени конструкции и сигурни
съединения между конструктивните части (болтови и/или заваръчни, както и такива на
скрити връзки), устойчиви на вертикални и хоризонтални въздействия конструкции на
сградите и съоръженията.
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