
Temat: Urządzenia chłodnicze produkcyjne.  

  

1. Stoły chłodnicze i mroźnicze.  

Wykonane są ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z blatem stalowym lub granitowym, 

który stanowi powierzchnię roboczą. Komora stołu chłodniczego i mroźnego może być 

przystosowana do pojemników GN. Stoły te mogą też być wyposażone w drzwi lub 

szuflady. Najczęściej spotykane stoły chłodnicze mają drzwi pełne lub przeszklone, 

natomiast stoły mroźne – zawsze pełne. Mogą również występować z mieszanym układem 

szuflad i drzwi. Zarówno stoły chłodnicze i mroźnicze mogą być wyposażone we własny 

agregat lub agregat przystosowany do podłączenia do centralnego systemu chłodniczego. 

Posiadają również system automatycznego rozmrażania wraz z automatycznym 

odprowadzaniem wody w czasie rozmrażania. Zakres temperatur dla stołów chłodniczych 

wynosi od –2 do +8°C, a dla stołów mroźnych –21° do –14°C.  

  
  
  
  
  
  
  
 Rysunek 1: Stół chłodniczy  

  
  
2. Stół do pizzy.  

To odmiana stołu chłodniczego specjalnie przystosowanego do zastosowania w pizzeriach 

lub na stanowiskach produkcji pizzy. Stół do pizzy jest wyposażony w chłodzoną 

nadstawkę, przystosowaną do pojemników GN, która pozwala na przygotowanie 

składników potrzebnych do sprawnego przygotowania pizzy. Stół do pizzy to nazwa 

umowna, gdyż tego rodzaju urządzenia znajdują zastosowanie również poza pizzerią, jako 

stoły przygotowawcze, np. do kanapek czy sałatek. Zatem pod nazwą stół do pizzy kryje 

się rodzaj stołu chłodniczego o szerokim zastosowaniu. Wykonany jest on ze stali 

nierdzewnej (blat – z granitu). Stół ten posiada wymuszony system obiegu powietrza, 

automatyczne i ręczne rozmrażanie oraz regulowane półki, dzięki czemu jest 

przystosowany do pojemników GN (standardowe pojemniki o znormalizowanych 

wymiarach). Zakres temperatur wynosi od +2°C do +8°C.  

  
  
  
  
  
  
  
  



 Rysunek 2: Stół do pizzy  

  
  
3. Kostkarki do lodu.  

To popularne urządzenie pozwala produkować kostki lodu o różnych kształtach i 

wielkościach, dzięki czemu ma zastosowanie niemalże w każdym lokalu gastronomicznym. 

Powstawanie kostek lodu odbywa się w kilku etapach. Na początku odpowiednia porcja 

wody trafia do foremki. Następnie uruchamia się sterowany termostatem mechanizm 

chłodzący i zamraża ją. Gdy już powstanie lód, termostat włącza podgrzewanie foremki, 

aby uwolnić powstałą w niej kostkę lodu. Napędzana silnikiem łopatka wypycha kostkę z 

foremki, która uruchamia zapadkę od pojemnika. Gdy kostka lodu znajdzie się w 

pojemniku, zapadka zamyka się i proces się powtarza. Po napełnieniu pojemnika kostkami 

lodu, zapadka nie może się otworzyć i wtedy następuje wstrzymanie procesu zamrażania. 

Kolejne kostki lodu nie będą powstawały do czasu, gdy nie opróżnimy pojemnika.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Rysunek 3: Kostkarka do lodu 
  
  
  
4. Maszyny do produkcji lodów.  

Składają się z układu chłodzenia oraz cylindra, w którym przebiega proces chłodzenia i 

zamrażania mieszanki. W cylindrze o podwójnych dobrze izolowanych ściankach 

zamontowany jest ślimak z nożami, które mieszają mieszankę lodową i jednocześnie 

zeskrobują masę ze ścianek. Automaty do lodów zamrażają mieszankę w sposób ciągły, 

aż do uzyskania zaprogramowanej temperatury i gęstości. Po wydaniu porcji lodów 

kolejna porcja mieszanki spływa z pojemnika górnego do cylindra, gdzie zostaje 

zamrożona. Nowe typy maszyn do lodów umożliwiają uzyskanie wyrobów oblanych 

warstwą syropu, dzięki zainstalowaniu w dolnej części maszyny oddzielnych pojemników 

z syropami o dowolnych smakach, lub podłączeniu odpowiedniej przystawki zawierającej 

pojemnik z syropem.  



  
  
  
  
  
  
  
  
 Rysunek 4: Maszyna do lodów  

  
  
  
  
Zadanie domowe: Korzystając z dostępnych źródeł (literatura, podręcznik 326-327, 

internet) proszę przygotować referat na temat chłodniczych urządzeń szokowych 

(schładzarki szokowe, zamrażarki szokowe, schładzarko-zamrażarki szokowe). Praca może 

zostać wykonana na komputerze. Proszę o przesyłanie na adres mailowy:  

monika.adamus.77@gmail.com  
w terminie 2 tygodni.  
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