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PREDGOVOR
Vsebinska razdelitev gradiva se nanaša na tehnološke postopke v živilski industriji, razdeljene
glede na delovno temperaturo posameznih operacij. Tako je gradivo razdeljeno v tri glavne
dele: operacije pri temperaturi okolice, operacije z uporabo toplote in operacije z
odvzemanjem toplote. Na koncu sta še dva dodatka – v dodatku A so prikazane merske enote
v SI, pa tudi izven SI sistema. V dodatku B pa so podani parni tlaki in gostote vode pri
različnih temperaturah.
Gradivo je zasnovano tako, da na začetku poglavja pojasni fizikalne in/ali kemijske
zakonitosti posamezne osnovne operacije. V nadaljevanju je opis (največkrat tudi shema ali
slika) naprav, ki omogočajo izvajanje posameznih osnovnih operacij. Seveda je zaradi
specifičnosti posameznih vej živilstva nemogoče obravnavati vse naprave, ker bi gradivo bilo
preobsežno. Opisane so le najznačilnejše ali pa tiste, ki izstopajo po svoji specifičnosti.
Gradivo, ki je pred vami, pokriva le informativne in formativne cilje predmeta, zato ne more
dati odgovorov na vsa vprašanja, ki se vam bodo porajala. Za tiste, ki želite znanje poglobiti,
je na koncu vsakega poglavja dodan seznam literature in spletnih strani, s pomočjo katerih
lahko poglabljate znanje in razumevanje. In ker smo že pri razumevanju, vsako poglavje se
končuje z vprašanji, s katerimi boste lahko preverjali usvojeno znanje. Najprej so vprašanja,
ki so namenjena osnovnemu nivoju znanja, s poševnim tiskom pa označena vprašanja višjega
tipa. Torej vprašanja, kjer boste morali za odgovor pridobljeno znanje smiselno povezovati,
mnogokrat tudi z vsebinami drugih predmetov. Vendar pazite. Če boste študirali tako, da
boste v gradivu samo poiskali odgovore na vprašanja, potem si boste naredili več slabega kot
dobrega, saj boste videli samo posamezne dele, ne pa tudi celote.
Upam, da vam bo gradivo pomagalo pri študiju in predvsem, da v njem ne boste poiskali
samo tisto, kar menite, da morate vedeti, da bi z minimalnim naporom opravili izpit, temveč
tudi tisto, kar pred tem sploh niste vedeli, da bi vas utegnilo zanimati.

mag. Neva Malek

3

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika – 2. del

OPERACIJE PRI TEMPERATURI
OKOLICE
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1 PRIPRAVA SUROVIN
Čeprav smo pri tehnološkem predmetu, bomo začeli z domačo kuhinjo. Zakaj? Zato, ker je
podobnost med dogajanjem v kuhinji in vsebinami tega poglavja kar velika. Da jo bomo lažje
videli, si zamislite, da morate pripraviti solato iz raznovrstne zelenjave. Torej začnete na
domačem vrtu, tržnici ali v bližnji trgovini. V kuhinji morate zelenjavo nato očistiti, določene
vrste olupiti, ločiti neprimerne dele od tistih, ki jih boste uporabili itd. Tudi v industriji ni nič
drugače. Začne se s pospravljanjem pridelka, transportom do predelovalca, nato pa sledi
proces čiščenja. Kje torej vidite razliko?
Predpogoj za kakovost končnega proizvoda je nedvomno pravilna izbira surovin, na primer
primerna zrelost sadja, značilna barva, nepoškodovanost plodov itd. Postopki prevzema
surovin in ugotavljanje kakovostnih parametrov le-teh v tem gradivu ne bodo obravnavani.
Pri obravnavanju priprave surovin se bomo posvetili čiščenju, sortiranju, razvrščanju in
lupljenju.
1.1 ČIŠČENJE
Je osnovna operacija, pri kateri s površine surovine odstranimo nečistoče in jo tako
pripravimo za nadaljnje postopke. V tabeli 1 so prikazane nečistoče, ki jih neobdelane
surovine najpogosteje vsebuje.
Tabela 1: Prikaz možnih nečistoč v surovinah
Vrsta nečistoče
Primeri
Kovine
železo in ostale kovine, opilki
Minerali
zemlja, masti, kamenje
Nečistoče rastlinskega izvora
listje, vejice, luščine
Nečistoče živalskega izvora
dlake, kosti, kri, izločki
Nečistoče kemijskega izvora
pesticidi, herbicidi
Mikroorganizmi
kvasovke, glivice, plesni
Mikrobiološki produkti
barvila, arome, toksini
Vir: Fellows, 1998, 74
Čiščenje surovin zmeraj izvajamo na začetku, da preprečimo morebitne poškodbe opreme v
nadaljnjih postopkih (kamenje, kosti, kovinski delci) ter da se izognemo nepotrebni predelavi
oziroma obdelavi nečistoč, ki jih v določeni stopnji procesa tako moramo odstraniti (prihranek
časa in zmanjšanje stroškov).
Postopke čiščenja delimo na:
• mokre (namakanje, prhanje, flotacija, ultrazvočno čiščenje) in
• suhe (zračna in magnetna separacija, razne fizikalne metode).
Izbira postopka je odvisna od narave surovine in vrste nečistoč, ki jih želimo odstraniti. V
večini primerov je potrebno uporabiti več različnih zaporednih postopkov čiščenja, da lahko
odstranimo različne vrste nečistoč.
1.1.1 Mokri postopki čiščenja
So učinkovitejši od suhih postopkov pri odstranjevanju zemlje ter ostankov prahu in
pesticidov na mehkem sadju in zelenjavi. Prav tako na surovinah povzročijo manj poškodb.
Vendar lahko s pranjem predvsem nekatere vrste sadja in zelenjave mehansko poškodujemo,
5
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zato je pranje pred skladiščenjem nezaželeno, kajti mehansko poškodovano blago je bolj
podvrženo napadu mikroorganizmov.
Različne kombinacije detergentov in sterilizantov pri različnih temperaturah omogočajo
precejšnjo fleksibilnost operacij. Kadar za čiščenje uporabljamo vročo vodo, je potrebna
posebna kontrola pri času pranja, ker lahko pride do določenih kemijskih in mikrobioloških
sprememb na posameznih vrstah živil.
 Na drugi strani se pri mokrih postopkih čiščenja srečujemo s precejšnjo porabo vode in
posledično s precejšnjimi količinami odpadnih vod, v kateri je koncentracija raztopljenih in
suspendiranih trdnih snovi pogosto precej visoka in zahteva čiščenje pralnih vod pred
izpustom. Tako predstavljajo mokri postopki čiščenja tudi okoljevarstveni problem, saj
odpadnih vod po pranju ni mogoče kar tako izpuščati. V praksi se problematika čiščenja
rešuje z različnimi vrstami čistilnih naprav.
 Katero vrsto čistilnih naprav bi lahko uporabili po čiščenju odpadnih vod pri pranju
vrtnin? Zakaj se bodo postopki čiščenja odpadnih vod po obdelavi rdeče pese precej
razlikovali od čiščenja odpadnih vod po pranju pora?
Mnogokrat se mokro čiščenje prične z namakanjem, še posebej v primerih precej
onesnaženih surovin, kot je na primer pesa. Namakanje omogoči mehčanje nanesene zemlje
in delno odstranitev kamenja in ostalih primesi.
Najbolj razširjen način mokrega čiščenja sadja in vrtnin je čiščenje z vodnimi spreji. Učinek
čiščenja je odvisen predvsem od tlaka, volumna in temperature vode ter časa pranja.
Čiščenje s flotacijo temelji na razliki v vzgonu med surovino in nezaželenimi primesmi. Na
primer, gnila in poškodovana jabolka potonejo in se odstranijo preko posebnih žlebov na dnu
flotacijskih tankov, medtem ko zdrava jabolka odstranijo z glavnim tokom vode.
Pri ultrazvočnem čiščenju uporabljajo ultrazvočne valove s frekvenco nad 16 kHz. Uporaba
ultrazvoka pri frekvencah med 20 in 100 kHz omogoča odstranjevanje na vrtninah oprijete
umazanije oz. peska, maščob in voska iz sadja ter umazanije iz jajc.
1.1.2 Suhi postopki čiščenja
Uporabljajo se pri surovinah, ki so manjše velikosti, imajo večjo mehansko trdoto in
vsebujejo nizek procent vlage (zrna, orehi). V primerjavi z mokrimi postopki čiščenja v
glavnem zahtevajo manjšo opremo in so relativno enostavni za vodenje. Odpadne vode
zamenjajo suhi odpadki, katerih čiščenje je cenovno ugodnejše. Prav tako se zmanjša možnost
kemijskega in mikrobiološkega poslabšanja kakovosti surovin. Dodatne stroške pa lahko
predstavlja preprečevanje nabiranja prahu (nevarnost za zdravje in možnost eksplozij) in
ponovna kontaminacija že očiščenih surovin.
Glavni postopki suhega čiščenja so presejevanje, zračno sortiranje ter magnetna in
elektrostatična separacija.
Pri presejevanju uporabljajo perforirana ali mrežasta sita različnih velikosti, ki omogočajo
ločevanje večjih nečistoč od surovin, kot na primer slame od žitnih zrn ali luščin od graha na
eni strani, medtem ko druga vrsta sit omogoča ločevanje manjših nečistoč (pesek) od večjih
surovin. Glede na konstrukcijsko izvedbo so sita lahko horizontalna ali v obliki valja.
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Zračno sortiranje temelji na razliki v aerodinamičnih lastnostih surovin in nečistoč s
pomočjo gibajočega se zraka. Ima široko uporabo pri čiščenju žitaric, uporablja pa se tudi pri
čiščenju graha, fižola, čebule itd.

Slika 1: Zračno sortiranje
Pri magnetni separaciji uporabljajo enega ali več magnetov, ki so lahko permanentni ali
elektromagneti. Pri slednjih je postopek čiščenja enostavnejši, vendar imajo višjo ceno.
1.2 SORTIRANJE
Podobno kot pri čiščenju sortiramo surovine takoj, ko je mogoče, da zagotovimo enakomerno
sestavo surovine, ki nato vstopa v nadaljnje faze procesa. Oblika posameznih surovin ali živil
je pomembna pri določanju njihove primernosti za nadaljnjo predelavo ali prodajo. Kumarice
se mnogo lažje pakirajo, če niso ukrivljene in živila s karakteristično obliko (hruške) imajo
večjo prodajno ceno, če je njihova oblika približno enaka. Posebno pomembno postane, ko
gre surovina v nadaljnje segrevanje ali hlajenje (hitrost prenosa toplote).
Sortiranje je razdelitev zmesi različnih delcev v več kupov delcev z enako sestavo na osnovi
različnih fizikalnih lastnosti. Omeniti velja, da sortiranje izvajamo zmeraj glede na eno od
lastnosti. Štiri glavne fizikalne lastnosti, ki jih najpogosteje uporabljamo pri sortiranju, so
velikost, oblika, masa in barva.
1.2.1 Sortiranje po masi (kalibriranje)
Sortiranje po masi je natančnejše kot ostale metode in ni odvisno od geometrijske oblike
surovin. Uporablja se za različne vrste surovin (jajca, kosi mesa ali rib, nekatere vrste sadja).
Na primer, jajca sortirajo s hitrostjo do 12.000 komadov/na uro v šest do devet razredov s
toleranco do 0,5 gramov.
 Na nek način je princip sortiranja po masi marsikdaj uporabljen tudi na koncu
tehnološkega procesa. Zamislite si proizvodnjo testenin, na primer vabljive špagete že varno
spravljene v privlačno embalažo in … nadaljujte stavek.
1.2.2 Sortiranje po velikosti
Ta način sortiranja je manj natančen kot sortiranje po masi, čeprav je znatno cenejši.
Mnogokrat se uporabljajo sita različnih velikosti in izvedb. Na primer kaskadno postavljena
7
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sita se uporabljajo za sortiranje žit, orehov in lešnikov, pa tudi že za delno predelana ali
gotova živila kot so moka, sladkor, sol ali zelišča. Vrteča se bobnasta sita se uporabljajo za
sortiranje graha, fižola in podobnih živil.

Slika 2: Sortiranje oliv po velikosti
Vir: Lasten
1.2.3 Sortiranje po obliki
Uporablja se takrat, ko so prisotne nečistoče, ki imajo podobno velikost in maso kot surovina
– lahko celo po čiščenju in npr. sortiranju po velikosti ali masi. Primer uporabe je sortiranje
žita, ječmena, riža in ovsa. Za sortiranje se uporabljajo vertikalni vrteči se diski, posebej
oblikovani za posamezno vrsto surovine. Diski se premikajo skozi nesortirano surovino in
zaradi specifične oblike diska vse primesi ostajajo zunaj.
1.2.4 Sortiranje po barvi
Pri sortiranju po barvi izkoriščamo optične lastnosti surovin ali živil, na podlagi katerih jih
ločimo od nezaželenih primesi. Surovine ali živila potujejo preko fotodetektorja, ki na osnovi
standardov »prepozna« nečistoče ali defekte na živilih (npr. nepravilno olupljeni kikiriki) in
jih zavrže.
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Slika 3: Naprava za barvno sortiranje
Vir: http://www.sortex.com/ (22. 8. 2008)

 Ali ste vedeli, da barvno sortiranje omogoča tudi izločevanje plesnivih kavnih zrn pred
nadaljnjo obdelavo. Poskušajte poiskati odgovor, na kakšen način to izvedejo.
1.3 RAZVRŠČANJE
Termin razvrščanje se pogosto zamenjuje s terminom sortiranje. Medtem ko je sortiranje
ločevanje le na osnovi ene fizikalne lastnosti, obsega razvrščanje vrsto postopkov, ki
označujejo celotno kakovost surovine ali živila (lahko pa je sortiranje del razvrščanja).
V nekaterih primerih je kakovost živila določena tudi z rezultati laboratorijskih analiz
(kakovost pšenične moke je določena z vsebnostjo proteinov, barvo, vlažnostjo itd.). V
glavnem je razvrščanje dražji postopek od sortiranja, tudi zaradi potrebe po dodatnem znanju
izvajalcev.
1.4. LUPLJENJE
Namen lupljenja je odstranitev povrhnjice. Po lupljenju mora biti surovina čista in
nepoškodovana. Obstaja več metod lupljenja; izbira je odvisna od vrste surovin, kapacitete in
stroškov. Poleg samega lupljenja je glavna skrb posvečena minimiziranju izgub same
surovine. Z drugimi besedami to pomeni, da olupimo samo tisto, kar je resnično potrebno.
Obstaja več metod lupljenja, izbira je odvisna od vrste surovin in kapacitete.

9
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1.4.1 Lupljenje s paro
Pri lupljenju s paro uporabljamo visokotlačno paro (okoli 1.500 kPa), ki jo uvajamo v počasi
se vrtečo (4 do 6 obr./min) visokotlačno posodo. Zaradi visoke temperature se povrhnjica
takoj segreje in odstopi, notranjost pa ni poškodovana zaradi nizke toplotne prevodnosti živil.
V nekaterih primerih je potrebno po lupljenju s paro še dodatno čiščenje z vodnimi spreji.
Prednost postopka je v majhni porabi vode, minimalnih izgubah surovin in visokih
kapacitetah. Pomanjkljivost postopka je v tem, da je ekonomsko upravičen le pri večjih
kapacitetah – nad 7 ton/uro.
1.4.2 Lupljenje z raztopino NaOH
Uporablja se blaga raztopina NaOH (1 do 2 %), ki povzroči mehčanje povrhnjice, ki jo nato
odstranijo z vodnimi spreji. Pri tem postopku obstaja nevarnost poškodbe surovin, lahko pa
tudi pride do precejšnjih izgub.

 Lupljenje z raztopino NaOH je povezano tudi z okoljevarstveno tematiko. Poskušajte
pojasniti zakaj.
1.4.3 Abrazija
Pri tej vrsti lupljenja se uporabljajo valjčki iz korunda ali pa se surovine premikajo po
tekočem traku z vgrajenimi elementi iz korunda. Abrazivna površina korunda odstrani
povrhnjico, ki se nato odvaja z vodo. Prednost postopka je predvsem v nizki porabi energije
in nizkih investicijskih stroških. Pomanjkljivosti pa so v visokih izgubah surovin in
precejšnjih volumnih odpadkov.
1.4.4 Lupljenje z noži
Uporabljajo se noži različnih oblik. Ta način lupljenja je predvsem primeren za citruse, kjer se
povrhnjica z lahkoto odstranjuje in tako prihaja do majhnih poškodb in izgub surovin.

Slika 4: Lupljenje in rezanje jabolk
Vir: http://www.dornow.de/ (9. 8. 2008)
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1.6 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakaj in kdaj izvajamo čiščenje sadja in vrtnin?
Zakaj in kdaj je pri pranju potrebna kontrola časa pranja?
Kako poteka čiščenje z namakanjem?
Kako poteka čiščenje s flotacijo?
V katerih primerih se raje odločamo za suhe postopke čiščenja?
Kako poteka čiščenje s presejevanjem?
Kaj je sortiranje?
Kako poteka sortiranje glede na barvo?
Kako poteka sortiranje glede na velikost?
V čem se razvrščanje razlikuje od sortiranja?
Zakaj je razvrščanje dražji postopek od sortiranja?
Kako poteka lupljenje s paro?
Zamislite si začetne faze proizvodnje breskovega kompota. Napravite enostavno procesno
shemo v katero bodo vključene ustrezne osnovne operacije čiščenja.
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2 ZMANJŠEVANJE VELIKOSTI
V zadnjem času se pojavlja kar nekaj nasprotnikov homogeniziranega mleka. Predvsem na
raznih spletnih forumih je moč zaslediti strokovne, pa tudi malo manj strokovne, razprave,
zakaj homogenizirati oziroma zakaj ne. Resda zgolj v redkih trgovinah, vendar pa, lahko
danes potrošnik že kupi nehomogenizirano mleko. Če se boste po končanem študiju zaposlili v
mlečni industriji, boste morda morali odgovarjati tudi na takšna vprašanja. Torej ne preletite
tega poglavja zgolj z očmi, saj boste v njem dobili podlago za bolj poglobljen pristop do te
problematike.
Zmanjševanje velikosti je osnovna operacija pri kateri zmanjšamo povprečno velikost trdnih
delcev z mletjem, s stiskanjem ali udarci. Kadar pa zmanjšujemo velikost kapljic v
nemešljivih tekočinah (maščobne kapljice v vodi) raje govorimo o homogenizaciji ali
emulgiranju.
Zmanjševanje velikosti izpolnjuje različne naloge v živilski industriji:
• poveča se površina v primerjavi z volumnom, kar pospeši hitrost sušenja, segrevanja ali
hlajenja in izboljša izkoristek ter hitrost ekstrakcije (proizvodnja soka iz narezanega
sadja);
• v kombinaciji s sejanjem se vnaprej določi velikost delcev, kar je pomembno za pravilne
funkcionalne lastnosti nekaterih živil (dišave, koruzni škrob);
• enakomerna velikost delcev zagotavlja bolj učinkovito mešanje zmesi (juhe v prahu).
Zmanjševanje velikosti nima oziroma ima zelo majhen vpliv na konzerviranje. Namenjeno je
izboljšanju jedilne kakovosti živila, olajšanju nekaterih postopkov priprave, primernejši obliki
in izenačenju različnih velikosti vhodne surovine. Pri nekaterih surovinah (sadje, vrtnine) pa
zmanjševanje velikosti povzroči tudi nezaželene učinke, ker pospeši škodljive encimske in
mikrobiološke procese. Zato mora predelava zrezanih surovin potekati čim hitreje.
Različne metode zmanjševanja delcev lahko razdelimo glede na velikost delcev po končanem
postopku. Tako ločimo:
• sekanje, rezanje – obsega različna področja velikosti; od velikih kosov (meso) do
najmanjše velikosti živil (na drobno zrezana zelenjava, sesekljano meso);
• mletje in upraševanje – (dišave, moka, sladkor v prahu, škrob);
• emulgiranje in homogeniziranje (majoneza, maslo, sladoled, margarina).
2.1 ZMANJŠEVANJE VELIKOSTI TRDIH ŽIVIL
Fizikalni principi zmanjševanja velikosti slonijo na izkoriščanju naravne sposobnosti preloma
snovi pod vplivom različnih mehanskih sil. Te sile nastopajo pri stiskanju, zvijanju, tolčenju,
gnetenju, striženju, padanju in podobnem obdelovanju snovi z mehanskimi sredstvi. Snov, ki
ji želimo zmanjšati velikost, je različno odporna proti delovanju mehanskih sil. Razlikujemo:
• statično delovanje sil – smer delovanja sil na snov je ves čas delovanja enaka (rezanje,
sekanje);
• dinamično delovanje sil – smer delovanja sile se ves čas delovanja spreminja (mlini).
Pri delovanju sil na snov pride najprej do »začasne« deformacije snovi. To pomeni, da se
snov povrne v prvotno obliko, ko delovanje sil preneha in absorbirana energija se sprosti v
obliki toplote. Za vsako snov obstaja določena meja, t.i. meja elastičnosti, do katere lahko
snov obremenimo brez trajnih sprememb. Ko je meja elastičnosti presežena, se snov trajno
deformira. Če se delovanje sil na snov nadaljuje, deformacija doseže mejo raztegljivosti, nad
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katero snov »prične teči« - področje raztegljivosti. Na koncu, ko je dosežena prelomna
obremenitev, pride do preloma snovi. Takrat se del absorbirane energije sprosti v obliki
zvoka in toplote. Z zmanjševanjem velikosti se v snovi zmanjšuje tudi število linij preloma,
kar pomeni, da je za nadaljnje zmanjševanje snovi potrebno vložiti več energije. Zaradi tega
poraba energije ni premosorazmerna z zmanjševanjem, temveč se ekspotencialno povečuje.
Torej je osnovno načelo zmanjševanja velikosti racionalnost. Velja pravilo, da zmanjšujemo
vse snovi samo do tiste velikosti, ki jo v nadaljnjih postopkih potrebujemo.
Količina energije, ki jo je potrebno vložiti preden pride do preloma, je v glavnem določena s
trdoto snovi in njeno strukturo. Na primer, večjim delcem lažje zmanjšujemo velikost kot
manjšim. Prav tako na splošno velja, trdnejši kot so delci, težje jim zmanjšujemo velikost in
več energije je potrebno vložiti. Poraba energije je odvisna tudi od števila linij preloma. Več
linij preloma zahteva manj energije in obratno.
 Pravijo, da so srednjeveški kiparji tudi po več mesecev iskali pravi kamen, preden so
pričeli s ustvarjanjem? V kakšni povezavi je njihovo iskanje z linijami preloma?
Ostala dejavnika, ki vplivata na porabo energije, sta vlažnost in toplotna občutljivost snovi.
Vlažnost snovi ima vpliv na mehanizem in na stopnjo mletja. Na primer, mletje preveč
vlažnih žit bo imelo za posledico deformacijo zrn, namesto da bi prišlo do odprtja
endosperma. Na drugi strani pa bodo pri mletju preveč suhih žit nastali fini delci, ki se ne
bodo dali ločiti na sitih in bodo posledično kontaminirali moko.
V mlinih, ki se vrtijo z veliko hitrostjo, lahko med mletjem pride do sprostitve precejšnje
količine toplote, kar povzroči povišanje temperature in posledično manjšo kakovost mletih
surovin. Zaradi tega je med mletjem potrebno dodatno hlajenje – npr. hladilna kača ali
kriogeno mletje z uporabo trdnega ogljikovega dioksida ali tekočega dušika. Tak način mletja
se uporablja npr. v proizvodnji dišav, mesa itd.
 Kateri kriogeni medij imenujemo tudi suhi led? Zakaj?
V živilski praksi uporabljamo vrsto naprav, ki služijo določenemu tipu proizvodnje. Večino
mesa, sadja in zelenjave uvrščamo v kategorijo vlaknastih živil. Za obdelavo le-teh
uporabljamo različne vrste naprav za rezanje, sekljanje na koščke, defibratorje,
dezintegratorje.
Za zmanjševanje velikosti suhih surovin pa uporabljamo mline različnih izvedb.
2.1.1 Valjčni mlin
Uporabljajo se pri mletju žit, kave, riža, sladkorja itd.
Na splošno so ti mlini zgrajeni iz dveh jeklenih cilindričnih valjev, ki se vrtita drug proti
drugemu (slika 5).
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Slika 5: Enostavni prikaz delovanja valjčnega mlina
Vir: http://www.dovesfarm.co.uk/ (11. 8. 2008)
Vtok je na zgornji strani, prehod med valjema pa omogoči zmanjšanje velikosti. Površina
valjev je lahko gladka, nabrazdana ali nagubana, odvisno od živila. Prav tako je površina
valjev lahko hlajena ali greta z vodo ali drugim termalnim medijem. Za doseganje večjega
učinka mletja so lahko valji postavljeni v kaskadi, pri čemer se odprtine med valji postopoma
zmanjšujejo – mletje žit.
2.1.2 Kroglični mlin
V glavnem se uporabljajo za fino mletje, npr. živilskih barvil. Narejeni so v obliki vrtečih se
valjev (cevi), ki so od 30 do 40 % volumna napolnjeni običajno z jeklenimi kroglicami
(premera 2,5 do 15 cm), ki jim je dodana snov, ki jo želimo mleti. Snov se nahaja v vmesnem
prostoru med kroglicami. Cev je s pomočjo posebnih preluknjanih plošč razdeljena v
posamezne mlevne komore (ni pa obvezno). Material, ki ga meljemo, mora skozi posamezne
komore in zapušča mlin kot fino zmlet material.

Slika 6: Kroglični mlin
Vir: http://www.separatorengineering.com/ (22. 8. 2009)
 Kateri mlin bi izbral za pripravo čokolade v prahu? Zakaj?
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2.2 ZMANJŠEVANJE VELIKOSTI TEKOČIH ŽIVIL
Emulgiranje je tvorba stabilne emulzije z mešanjem dveh ali več nemešljivih tekočin. Pri
tem se ena tekočina (dispergirana ali diskontinuirna faza) v obliki najfinejših kapljic porazdeli
znotraj druge tekočine (disperzijska ali kontinuirna faza).
Homogenizacija je zmanjšanje velikosti delcev (0,5−3 µm) in povečuje število trdnih ali
tekočih delcev v dispergirani fazi ter na ta način povečuje sposobnost mešanja in stabilnost
dveh snovi. Bistvo homogenizacije je mehansko razbijanje večjih maščobnih kapljic v manjše
(pod 1 µm), kar povzroči, da se tako razbite maščobne kapljice ne dvigujejo proti površini,
temveč se enakomerno porazdelijo po disperzijski fazi.
Ločimo dve vrsti emulzij:
• maščoba v vodi - npr. mleko (vodna emulzija) in
• voda v maščobi - npr. margarina (oljna emulzija).
Včasih pa imamo opravka tudi z mešanimi emulzijami: npr. maslo je hkrati zmes emulgiranih
maščob v vodi in vode v maščobah.
Emulzije pa niso samo mehanska zmes dveh tekočin, ki se med seboj ne mešata, saj bi se le-ta
v zelo kratkem času sama od sebe, zaradi razlike v gostotah, razmešala. Za emulzije v pravem
pomenu besede je namreč pomembno, da so bolj ali manj obstojne tudi po daljšem času.
Stabilnost emulzij je določena:
• z vrsto in količino emulgatorja,
• z velikostjo kapljic v dispergirani fazi,
• s površinsko napetostjo kapljic,
• z viskoznostjo disperzijske faze in
• z razliko v gostoti med dispergirano in disperzijsko fazo.

 Z emulzijami pa se ne srečujemo samo v prehrambeni industriji, temveč tudi drugod.
Podajte vsaj en primer emulzije, s katero se srečujete v vsakdanjem življenju (vsaj študentke,
najverjetneje pa tudi marsikateri študent).
Večja kot je površinska napetost med dispergirano in disperzijsko fazo, težje je napraviti in
vzdrževati stabilno emulzijo. Dodani emulgatorji tvorijo micele okoli kapljic v dispergirani
fazi in na ta način zmanjšujejo površinsko napetost med obema fazama. Na ta način ne prihaja
do izločanja dispergirane od disperzijske faze.
Pri določenih živilih homogeniziranje vpliva na barvo živila. Tak primer je mleko.
Homogenizirano mleko ima večji svetlobni odboj in izrazitejšo belo barvo. Pri mnogih živilih
se izboljšata tudi okus in aroma, ker so hlapne komponente dispergirane po celotnem živilu.
Pri večini živil pa homogenizacija nima vpliva na hranilno vrednost in obstojnost živila.
Naprave za homogenizacijo na splošno lahko razdelimo v štiri glavne tipe:
• mešalniki s hitro rotirajočimi mešali,
• tlačni homogenizatorji,
• koloidni mlini,
• ultrazvočni homogenizatorji.
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2.2.1 Mešalniki s hitro rotirajočimi mešali
Vgrajena imajo mešala turbinskega ali propelerskega tipa. Uporabljamo jih za pripravo
predemulzij iz tekočin, ki imajo nizko viskoznost.
2.2.2 Tlačni homogenizatorji
Tlačni homogenizatorji so zgrajeni iz enega ali dveh ventilov in visokotlačne črpalke. Črpalka
obratuje pri tlakih od 10.000 do 70.000 kPa in je na odvodni strani povezana s
homogenizacijskim ventilom. Pri prehodu tekočine skozi majhno odprtino (15−300 µm), ki je
ponavadi locirana med ventilom in nastavkom ventila, zaradi visokega tlaka naraste hitrost
tekočine (50−300 m/s). Tako pride do razbitja kapljic dispergirane faze. Izstop tekočine iz
ventila povzroči takojšni padec hitrosti. Pri nekaterih homogenizatorjih so za ventilom še
dodatno vstavljeni t.i. »razbijalni obročki», ki razbijajo zračne mehurčke in okrepijo
delovanje tlačnih sil, kar še dodatno zmanjša velikost kapljic. Po tlačni homogenizaciji se
velikost kapljic giblje med 0,1 in 0,2 µm.

Slika 7: Delovanje tlačnega homogenizatorja
Vir: http://markets.tetrapak.com/ (13. 8. 2008)
Mnogokrat pa samo en prehod skozi homogenizacijski ventil ne zadostuje za razbijanje
kapljic na želeno velikost. Premajhna velikost kapljic bo namreč povzročila ponovno
sprijemanje le-teh. Ta problem se rešuje z uporabo dvostopenjske homogenizacije. Tekočina
prehaja skozi prvi ventil pri visokem tlaku (med 14 in 70 MPa), skozi drugega pa pri relativno
nizkem tlaku (2,5−7,0 MPa).
Tlačni homogenizatorji se precej uporabljajo pred pasterizacijo in sterilizacijo pri visokih
temperaturah v proizvodnji mleka ter pri proizvodnji sladoleda, solatnih prelivov in nekaterih
omak.
2.2.3 Koloidni mlini
Pri koloidnih mlinih predemulzija vstopa skozi ozko odprtino med stacionarnim delom mlina
(stator) in rotirajočim delom mlina (rotor). Oba dela predstavljata vitalni del mlina in sta
običajno gladka in iz inoksa. Velikost odprtine se giblje med 50 in 150 µm. Pri prehodu skozi
odprtino pride do preloma kapljic dispergirane faze, ki se nato enakomerno porazdelijo po
disperzijski fazi.
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Slika 8: Koloidni mlin
Vir: http://www.premiermill.com/ (13. 8. 2008)
2.2.4 Ultrazvočni homogenizatorji
Kadar je tekočina izpostavljena ultrazvočnemu nihanju, visokofrekvenčni ultrazvočni valovi
(18 do 30 kHz) povzročijo izmenični krog kompresije in napetosti tekočine. Posledica je
kavitacija zračnih mehurčkov prisotnih v tekočini, zaradi česar pride do sproščanja energije.
Ta energija se nato uporabi za tvorbe emulzije z velikostjo kapljic v dispergirani fazi med 1 in
2 µm. V praksi poteka postopek tako, da se dispergirana faza emulzije doda disperzijski fazi.
Mešanica se nato prečrpa skozi homogenizator pri tlaku med 340 in 1.400 kPa.
Uporabljajo se v proizvodnji solatnih prelivov, sladoledov, pa tudi za dispergiranje praškastih
snovi v tekočine.

2.3 DODATNO BRANJE
•
•
•
•

•
•
•

Brennan, J. G. Food Processing Handbook. Weinheim: Wiley-VHC Verlag GmbH & Co.
KGaA, 2006.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Chichester: Ellis
Horwood Ltd, 1989.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. 2 izd. Coca Raton:
CRC press LLC, 2000.
Ibarz, A., in Barbosa-Cánovas, G. V. Unit Operations in Food Engineering. Boca Raton:
CRC Press, 2002.
http://markets.tetrapak.com.
www.premiermill.com.
www.separatorengineering.com.
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2.4 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
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•
•
•
•
•
•
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•
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Razloži razliko med mletjem in homogeniziranjem.
Kako se obnaša trdna snov, ko na njo delujemo z določeno silo?
Zakaj poraba energije pri mletju trdnih snovi ni premo sorazmerna z velikostjo delcev po
mletju?
V katerih primerih in zakaj se odločamo za kriogeno mletje?
Kako poteka mletje z valjčnimi mlini?
Kako poteka mletje kadar so valjčni mlini postavljeni v kaskadi?
Zakaj je hitrost vrtenje in stopnja polnitve mlina z živilom tako pomembna pri krogličnih
mlinih?
Katera faza prevladuje pri emulzijah dispergirana ali disperzijska?
Zakaj izvajamo homogeniziranje?
Kako delimo homogenizatorje?
Pojasni, zakaj je tlak tako pomemben pri homogeniziranju?
Kako deluje tlačni homogenizator?
V čem so prednosti dvostopenjskega homogeniziranja?
Razložite, v čem bi se razlikovalo homogenizirano in nehomogenizirano mleko?
Opišite, kaj bi bila polna in kaj delna homogenizacija mleka.
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3 MEŠANJE
Ena najpogostejših osnovnih operacij v živilstvu je nedvomno mešanje. Preklopite se na
domišljijo in opišite način prehranjevanja, ki bi nam bil danes dostopen, če mešanja v živilski
in prehrambeni industriji ne bi mogli uporabljati? Pojdite še korak naprej in poskušajte
pojasniti, kaj je bil prvotni namen uvajanja mešanja v industrijo?
Če želimo mešanje enostavno definirati, lahko rečemo, da gre za osnovno operacijo, katere
rezultat je enakomerna mešanica dveh ali več komponent. V mešanici so snovi porazdeljene
druga med drugo, niso pa kemijske vezane. Prav tako mešanje nima nobenega
konzervacijskega učinka na nastalo zmes. Vzporedno s tvorbo mešanic dosegamo z mešanjem
še druge cilje:
• nadomeščanje mehanskega dela (priprava testa),
• pospeševanje prenosa toplote,
• pospeševanje raztapljanja trdnih snovi v tekočini,
• omogočanje lažjega poteka kemijskih in bioloških reakcij (fermentacija).
V praksi je potrebno, da vsako mešalno operacijo kakovostno opravimo v čim krajšem času in
s čim manjšo porabo mešalne energije (dela). Zato bo najboljši mešalni postopek od različnih
možnih tisti, ki bo dal ustrezno homogeno zmes v najkrajšem možnem času in z najmanjšo
porabo mešalne energije. Mešalno energijo merimo s porabo kWh/kg zmesi ustrezne
homogenosti.
Pogosto pa se moramo zadovoljiti s kompromisi glede na dosegljivo stopnjo homogenosti
zmesi: bolj kot smo glede stopnje homogenosti zahtevni, daljši je potrebni mešalni čas in v
zvezi s tem je tudi poraba energije večja.
V živilski industriji mešamo predvsem trdne snovi in tekočine.
3.1 MEŠANJE TRDNIH SNOVI
V nasprotju s tekočinami in pastastimi snovmi je pri mešanju trdnih komponent nemogoče
doseči enakomerno porazdelitev suhih praškastih komponent ali trdnih delcev. Stopnja
mešanja, ki jo dosežemo, je odvisna od:
• relativne velikosti, njihove oblike in gostote posameznih komponent,
• primernosti oziroma učinkovitosti posameznega mešalnika za mešanje določenih
komponent,
• sposobnosti snovi za aglomeracijo (združevanje),
• vlažnosti snovi in površinskih lastnosti posameznih komponent.
Na splošno velja, da snovi, ki so si podobne po velikosti, obliki in gostoti lažje tvorijo
enakomerne mešanice, kot snovi, ki se po teh lastnostih razlikujejo. Med mešanjem razlike v
teh lastnostih lahko povzročijo določeno stopnjo nemešanja ali segregacije. Do tega pride,
kadar delci v mešanici lahko spreminjajo svoje mesto. Manjši delci tako s premikanjem
zapolnijo praznine med večjimi delci. Mešanice s posameznimi komponentami večjimi
od 75 µm, so bolj podvržene segregaciji kot mešanice z manjšimi delci.
Enakomerna porazdelitev snovi v mešanici (po končanem mešanju) je odvisna od ravnotežja,
ki se vzpostavi med mehanizmom mešanja in nemešanja. To ravnotežje je odvisno od izbire
mešalnika, obratovalnih pogojev in posameznih snovi, ki jih mešamo. Pri nekaterih
mešanicah je enakomerna porazdelitev dosežena po določenem času obratovanja in po
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prekoračitvi le-tega se prične segregacija. Pri takih mešanicah je še posebno pomembna
časovna kontrola mešanja.
Mešanje trdnih snovi (juhe v prahu) zajema dva osnovna mehanizma mešanja, od katerih eden
v določenem mešalniku zmeraj prevladuje:
• konvekcijo, pri kateri gre za prenos mase ali skupine delcev iz enega mesta v mešalniku
na drugega in
• difuzijo, ki pomeni prenos posameznih delcev iz mesta z višjo koncentracijo na mesto z
nižjo koncentracijo delcev.
3.1.1 Spiralni mešalniki
To vrsto mešalnikov uporabljajo za mešanje suhih snovi in majhnih delcev. Zgrajeni so tako,
da sta dva ali več ozkih kovinskih trakov oblikovanih v spiralo (heliks). En trak pomika delce
v eno smer, medtem ko jih drugi pomika v nasprotno smer. Med mešanjem prevladuje
konvekcija, medtem ko segregacija običajno ne povzroča resnih težav.

Slika 9: Spiralno mešalo
Vir: http://www.ribbonblender.in/ (15. 8. 2008)
3.1.2 Valjčni mešalniki
Zgrajeni so iz prazne posode, ki se vrti okoli horizontalne osi. S snovmi, ki jih želimo
zmešati, se napolnijo do dobre polovice in se nato obračajo s hitrostjo od 20 do 100
obr./minuto, povprečno 5 do 20 minut. Glavni mehanizem mešanja predstavlja difuzija, kar
lahko pripelje do segregacije delcev, še posebej kadar se ti razlikujejo v velikosti.

Slika 10: Valjčni mešalnik
Vir: http://www.pharmamachine.com/ (16. 8. 2008)
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3.2 MEŠANJE TEKOČIN
 Preden bereš naprej, si poskušaj skicirati, kako bi naj izgledalo mešalo, ki se v proizvodnji
uporablja za mešanje sladoledne mase.
Mešanje tekočin uporabljamo pretežno za:
• homogeniziranje - izenačevanja koncentracijskih in temperaturnih razlik,
• pospeševanja toplotne izmenjave,
• raztapljanje in suspendiranje trdnih snovi v tekočinah,
• dispergiranje in emulgiranje dveh tekočin, ki se med seboj ne mešata.
Pri mešanju v posodah opremljenih z mešali je pomembna oblika – tako mešala, kot tudi
posode. Vpliv oblike posode je še relativno slabo raziskano področje. Redko se uporabljajo
oglate posode. Običajno se uporabljajo kratki pokončni valji z ravnim ali bombiranim dnom.
Pri močnejšem mešanju tekočin v mešalnih posodah prihaja do tvorbe mešalnega lijaka.
Lijak je lahko bolj ali manj globok, kar presojamo po vertikalni razdalji dna lijaka in
njegovega roba.
Ko se pomika lijak proti dnu mešala, prične sesati zrak v tekočino, kar je večinoma nezaželen
pojav. Razen tega globok lijak odkrije os mešala, na katero pričnejo delovati močne
horizontalne sile, ki škodujejo osi in tesnilom ležaja, v katerem se os vrti. Lijaku se lahko
izognemo, če namestimo mešalo ekscentrično, ali če v posodo vgradimo obodne pregrade, ki
istočasno povečajo vrtinčenje tekočine in s tem učinkovitost mešanja. Za mešanje zelo
viskoznih tekočin pregrade niso več potrebne, ker viskoznost tekočine prepreči tvorbo lijaka.
Pri mešanju tekočin se srečujemo s tremi vrstami tokovnic (slika 11).
• Tangencialne tokovnice – tekočina se giblje vzporedno s stenami posode, oziroma kroži
po posodi. Zelo malo se giblje v drugih smereh in učinek mešanja je slab. Večina mešanja
je posledica vrtincev, ki se tvorijo ob robovih mešala.
• Radialne tokovnice – lopatice mešala s centrifugalno silo odmetavajo tekočino proti
stenam posode. Ob steni se tok obrne, razdeli v dva dela in povzroči pretakanje tekočine
navzdol in navzgor ter se ponovno vsrkava v mešalo. Na ta način tekočina kroži po posodi
in ko zadeva ob steno posode, se vzbuja še dodatna turbulenca.
• Aksialne tokovnice – tekočina vstopa v področje delovanja mešala in mešalo jo potiska v
smeri vzporedno z osjo mešala. Tekočina se tako prečrpava od dna proti površini in
obratno.

a)
b)
c)
Slika 11: Vrste tokovnic pri mešanju tekočin: a) tangencialne b) radialne c) aksialne
Izbira mešalnika je odvisna od vrste in količine živil (surovin), ki jih bomo mešali in od
hitrosti mešanja, ki je potrebna, da bomo dobili homogeno zmes ob minimalni porabi
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energije. Eden izmed načinov delitve mešalnikov je glede na viskoznost tekočine. Tako
ločimo mešalnike (mešala) za nizko in srednje viskozne tekočine ter zelo viskozne tekočine in
pastozne mešanice.
3.2.1 Mešanje nizko in srednje viskoznih tekočin
Za te vrste mešanic je na voljo precejšnje število različnih vrst mešal, ki jih uporabljamo v
posodah s ali brez pregrad. Prednosti in pomanjkljivosti posameznih mešal so prikazane v
tabeli 2.
3.2.1.1 Lopatasta mešala
Običajno povzročajo aksialno gibanje tokovnic v posodah brez pregrad. Hitrost vrtenja se
giblje med 20 in 150 obratov/minuto.

Slika 12: Lopatasto mešalo
3.2.1.2 Impelerska mešala
So najbolj uporabljena mešala za mešanje nizko viskoznih tekočin (slika 13a). Zgrajena so iz
dveh ali več lopatic pritrjenih na vrteče se držalo. Lopatice so lahko pritrjene ravno, pod
kotom ali pa so ukrivljene.
Kadar so na držalo pritrjene več kot štiri lopatice govorimo o turbinskih mešalih (sliki 13b
in 13c). Hitrost vrtenja je med 30 in 500 obr./minuto. Lopatice so lahko ravne, nagnjene ali
ukrivljene, tako da povečujejo nastanek radialnih in aksialnih tokovnic.

a)

22

b)
Slika 13: Različne vrste impelerskih mešal

c)
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Impelerska mešala, katerih lopatice zavzemajo manj kot četrtino premera posode, imenujemo
propelerska mešala. Le-ta dosegajo hitrosti vrtenja med 400 in 1500 obr./minuto.
Uporabljajo se za pripravo sirupov ali slanic, razredčevanje koncentriranih raztopin.

Slika 14: Propelersko mešalo
Tabela 2: Prednosti in pomanjkljivosti mešal za nizko in srednje viskozne tekočine
Vrsta mešala
Prednost
Pomanjkljivost
Lopatasto
• dober radialni in krožni • slab navpičen tok
tok
• pri
visokih
hitrostih
• cenovno ugodna
velika nevarnost nastanka
lijaka
Multi-lopatasto
• dobro mešanje v vseh • draga
treh smereh
• visoka poraba energije
Propelersko
• dobro mešanje v vseh • dražja
od
lopatastih
treh smereh
mešal
Turbinsko
• zelo
dober
učinek • draga
mešanja
• možnost zablokiranja
Vir: Fellows, 1989, 117
3.2.2 Mešanje zelo viskoznih tekočin in pastoznih mešanic
Pri mešanju zelo viskoznih tekočin in pastoznih mešanic ni mogoče doseči, da bi tokovnice
potovale po celotnem volumnu posode, tako kot je to možno pri nizko ali srednje viskoznih
tekočinah. Zaradi tega je potreben neposredni kontakt med mešalom in mešajočo se zmesjo,
kar dosežemo s premikanjem mešala po celotni prostornini mešalne posode ali pa s
premikanjem zmesi proti mešalu. Poraba energije je precej višja kot pri mešanju nizko in
srednje viskoznih tekočin, nižje pa so tudi hitrosti mešanja, medtem ko je čas mešanja daljši.
3.2.2.1 Kotveno mešalo
Za mešanje zelo viskoznih tekočin se običajno uporabljajo t.i. kotvena mešala. Kadar se
uporabljajo v gretih mešalnih posodah, imajo na obodih nameščena strgala, ki preprečujejo
pregrevanje živila na vroči površini.

Slika 15: Kotveno mešalo
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 A je tvoja skica mešala ustrezala?
3.3 DODATNO BRANJE
•
•
•
•

Brennan, J. G. Food Processing Handbook. Weinheim: Wiley-VHC Verlag GmbH & Co.
KGaA, 2006.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Chichester: Ellis
Horwood Ltd, 1989.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. 2 izd. Coca Raton:
CRC press LLC, 2000.
Ibarz, A., in Barbosa-Cánovas, G. V. Unit Operations in Food Engineering. Boca Raton:
CRC Press, 2002.

3.4 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•
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•
•
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Katere cilje dosegamo z mešanjem?
Od česa je odvisna učinkovitost mešanja trdnih živil
Zakaj pri mešanju trdnih živil lahko pride do segregacije delcev?
V čem je razlika med konvekcijskim in difuzijskim prenosom delcev pri mešanju trdnih
živil?
Zakaj je pri mešanju tekočin tvorba mešalnega lijaka nezaželena?
Opiši, kako se giblje tekočina v mešalni posodi pri tangencialnem, radialnem in aksialnem
toku?
Zakaj tangencialni tok daje slabe učinke mešanja tekočin?
Zakaj je pri mešanju potrebno uporabljati različna mešala glede na različno viskoznost
tekočih živil?
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4 SEPARACIJSKI PROCESI
Resda je Martinovo samo enkrat na leto, ampak to še ne pomeni, da samo v dneh okoli tega
praznika posežemo po kozarcu vina. Po statističnih podatkih celo prevečkrat. Pa tudi izrek
»nalijmo si čistega vina« z leti vedno pogosteje uporabljamo. Vendar pa mora grozdje preiti
kar več stopenj preobrazbe, da se na koncu pojavi v svoji najžlahtnejši obliki. Del te
preobrazbe pa so nedvomno tudi separacijski procesi. Le zakaj?
In ker se vino odlična meša z vodo, ne moremo v uvodu še mimo nje. Ali si že slišal za
»desalinacijo vode«? Le kaj pomeni in kako je povezana s separacijskimi procesi? Samo kot
namig: malo poglej v Izrael.
S separacijskimi procesi se srečujemo na vseh področjih živilske industrije. Separacijo
omogoča fizikalna ali kemijska raznolikost komponent v mešanici – velikost delcev, gostota,
topnost, hlapnost itd. Ker je hitrost kemijskih reakcij ali fizikalnih procesov zmeraj odvisna
od temperature, bo povišanje temperature pomenilo tudi hitrejšo separacijo. V živilstvu tej
zakonitosti na žalost ne moremo slediti v neomejenem obsegu, kajti povišanje temperature
povzroči različne, večinoma nezaželene, procese v živilu – spremembe barve, konsistence,
arome, manjšo hranilno vrednost, razgradnjo proteinov itd. Zaradi tega je v praksi potrebno
vzdrževati ravnotežje med hitrostjo separacije in kakovostjo proizvodov.
K separacijskim procesom uvrščamo: filtriranje trdno-tekoče, centrifugiranje, ekstrakcijo
trdno-tekoče, destilacijo, kristalizacijo in membranske procese. V nadaljevanju bodo skladno
z vsebino programa predstavljene samo nekatere od separacijskih metod – filtriranje,
centrifugiranje in membranski procesi. Vsaka od treh prej naštetih osnovnih operacij ima
široko uporabo v živilstvu pri proizvodnji, čiščenju ali koncentriranju živil (pivovarstvo,
vinarstvo, proizvodnja sokov, mleka itd.).
4.1 FILTRIRANJE
Filtriranje je mehanska operacija ločevanja suspenzije v tekočo in trdno fazo na osnovi razlike
velikosti delcev s pomočjo filtrirnega sredstva ali medija. Uporabljamo jo v proizvodnji
vina, piva, olja, sirupov za bistrenje tekočin. Filtrirno sredstvo prepušča pretežno čisto tekočo
fazo - filtrat in zadržuje delce trdne snovi. Kadar se trdni delci nalagajo kot sloj na zgornji
strani filtrirnega sredstva, govorimo o nastanki filtrirnega kolača. Ko kolač doseže določeno
debelino, se filtriranje prekine in sledi faza čiščenja, v kateri odstranimo kolač in očistimo
filtrirno sredstvo.
Hitrost filtriranja je definirana kot volumen suspenzije, ki se prečrpa skozi 1 m2 površine
filtra v eni uri.
Pretok suspenzije skozi filtrirno sredstvo in kolač je lahko na osnovi gravitacije
(gravitacijsko filtriranje), s črpanjem suspenzije skozi filtrirno sredstvo (tlačna filtracija), z
ustvarjanjem podtlaka na drugi strani filtrirnega sredstva (vakuumska filtracija) ali z
uporabo centrifugalne sile (centrifugalna filtracija).
Z naraščanjem debeline kolača med filtracijo, le-ta predstavlja dodaten upor suspenziji, kar
povzroči zmanjšanje hitrosti filtriranja, medtem ko tlak ostaja konstanten. V tem primeru
govorimo o filtriranju pri konstantnem tlaku. Če želimo ves čas filtracije imeti konstanten
pretok filtrata, moramo tlak postopoma povečevati.
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Glavni funkciji filtrirnega sredstva sta pomoč pri nastanku filtrirnega kolača na eni strani,
na drugi strani pa filtrirno sredstvo predstavlja podlago, na katero se kolač nalaga. Filtrirno
sredstvo mora biti dovolj močno, da lahko »nosi« kolač pri povišanem tlaku in temperaturah.
Obenem mora biti tudi iz netoksičnih in kemijsko inertnih materialov, da med filtracijo ne
pride do kontaminacije živila.
4.1.1 Gravitacijska filtracija
V živilstvu se gravitacijskega filtriranja skorajda ne poslužujejo, ker gre za počasno operacijo.
Več tovrstnega filtriranja srečamo pri čiščenju odpadnih vod.
 Poskušaj izdelati načrt za preprosti peščeni filter, ki bi deloval na principu gravitacije, ki
bi ga lahko v kriznih razmerah uporabil doma za čiščenje vode.
4.1.2 Tlačna filtracija
Filtriranje poteka tako, da se suspenzija prečrpava skozi filtrirno sredstvo in kolač, pri čemer
filtrat izstopa iz filtra pri atmosferskem tlaku.
4.1.2.1 Ploščni filter
Sestavlja ga različno število nabrazdanih filtrirnih plošč (slika 16), pritrjenih na nosilni okvir.
Velikost in število plošč določa kapaciteto filtriranja. Princip filtriranja je prikazan na sliki 17.
S časom je potrebno dvigovati tlak, da ohranimo konstantno hitrost filtriranja oz. konstantni
iztok filtrata. V praksi obratujemo do vnaprej določenega tlaka, nato pa sledi pranje. Pralna
tekočina se lahko prečrpava po enaki poti kot suspenzija. Nekateri filtri pa so zgrajeni tako, da
je vsaka druga plošča t.i. pralna plošča. Med filtracijo imajo pralne plošče enako vlogo kot
filtrirne plošče. Pri čiščenju pa se po posebnem postopku pralna tekočina prečrpava med
ploščami tako, da se pralna tekočina giblje tudi v prostoru med ploščami in kolačem. Po
iztoku iz pralne plošče se izhodni kanal namreč zapre, pralna tekočina pa se prečrpa na
površino plošče skozi vtočni kanal. Na ta način pride pralna tekočina v stik s kolačem in
dvema plastema filtrirnega sredstva, preden zapusti filter. S tem dosegajo bolj učinkovito
pranje. Po pranju se filter odpre, odstrani se kolač in nato se očisti še filtrirno sredstvo.
Ploščni filtri imajo relativno nizko ceno, večji pa so obratovalni stroški zaradi potrebe po
delovni sile. Kljub temu jih zaradi široke uporabnosti srečujemo v mnogih vejah živilstva –
pivovarstvo, vinarstvo, proizvodnja jabolčnih sokov.
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Slika 16: Filtrirne plošče

Slika 17: Princip delovanja ploščnega filtra
4.1.2.2 Lamelni filter
Z lamelnim filtrom rešujemo probleme povezane s ploščnim filtrom – stroški delovne sile,
poraba časa, čiščenje plošč. Zgrajen je iz mrežastih in narebrenih lamel, ki služijo kot filtrirni
medij. Lamele so lahko postavljene vertikalno ali horizontalno znotraj tlačne posode. Razdalja
med lamelami se giblje med 30 in 100 mm, odvisno od hitrosti nastajanja kolača. Po končani
filtraciji se kolač razpiha ali spere z vodo.
Lamelni filtri imajo višjo ceno, prednost pa je med drugim tudi v čiščenju, saj ni potrebno
čiščenje pri atmosferskem tlaku. Uporabljajo se za dlje časa trajajoče filtracije nizko ali
srednje koncentriranih suspenzij – npr. v vinarstvu.
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Slika 18: Lamelni filter
Vir: http://www.solidliquid-separation.com/ (20. 8. 2008)
4.1.3 Vakuumska filtracija
Vakuumski filtri obratujejo tako, da se vzpostavi vakuum na spodnji strani filtrirnega medija,
medtem ko je na zgornji strani medija atmosferski tlak. Večino teh filtrov uporabljajo za
kontinuirno obratovanje, saj je pri atmosferskem tlaku nastali kolač relativno lahko odstraniti.
 Kaj pa sploh pomeni izraz »vakumiranje«? A ga znaš zadovoljivo pojasniti? Namig:
vakumirani izdelki.
4.1.3.1 Vakuumski bobnasti filter
Vakuumsko bobnasti filter ali bobnasti filter z vakuumskimi celicami (slika 19) je narejen iz
ogrodja bobna na katerem so nameščeni segmenti oboda. Na vrhu je preluknjana pločevina ali
samo jeklena mreža, preko katere je opeta filtrska tkanina. Boben sega do 1/3 premera v
korito napolnjeno s suspenzijo, ki jo nameravamo filtrirati. Celice so s cevmi posamič
povezane na razdelilno glavo bobna in preko le-te z izvorom vakuuma. Na ta način poteka
sesanje filtrata skozi filtrirno sredstvo, ki je potopljeno v suspenzijo. Filtrat prihaja skozi
razdelilno glavo v filtrirne podložke. Filtrirni boben se vrti počasi (0,2 do 3 vrtljaje na
minuto). V suspenzijo prihajajo vedno sveži segmenti bobna, na katerih je tudi sveže
pripravljeno filtrirno sredstvo. Med vrtenjem bobna se na površini segmentov nalaga filtrirni
kolač, ki raste tako dolgo, dokler je segment potopljen v suspenzijo.
Potem, ko se filtrski kolač dvigne iz suspenzije, ga z nadaljnjim vakuumiranjem, pri čemer iz
okolice filtra sesamo zrak, najprej osušimo. Nato pride segment pod serijo prh, kjer se namoči
s tekočino za pranje. Tako izperemo tudi preostanke filtrata iz filtrskega kolača. Z nadaljnjim
vakuumiranjem odstranimo tudi tekočino za izpiranje. Preden se boben znova potopi v korito
s suspenzijo, se filtrski kolač ostrga in filtrska tkanina očisti. Tako očiščena filtrska tkanina se
znova potopi v suspenzijo in postopek se ponovi.
Ta vrsta filtrov ima veliko kapaciteto, stroški delovanja pa so nizki. Visoki pa so investicijski
stroški in nastali kolač ima po filtriranju relativno visoko vsebnost vlage. Tako kot vsi
vakuumski filtri, tudi ta ni primeren za filtriranje vročih in/ali hlapnih tekočin. Najbolje pa se
obnese pri srednje koncentriranih suspenzijah. Uporabljajo jih npr. pri rafinaciji sladkorja, pri
proizvodnji piva itd.
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Slika 19: Bobnasti vakuumski filter
Vir: http://www.solidliquid-separation.com/ (20. 8. 2008)
4.1.4 Centrifugalna filtracija
Pri centrifugalni filtraciji se filtrat premika preko filtrirnega sredstva in kolača s pomočjo
centrifugalne sile. Filtri so zgrajeni iz vrteče se cilindrične posode s perforiranimi stenami.
Notranja stran posode je obložena s filtrirnim medijem. Zaradi centrifugalne sile, trdi delci iz
suspenzije potujejo proti steni posode, kjer prične nastajati kolač. Filtrat prehaja skozi kolač in
filtrirno sredstvo in zapušča filter skozi perforirano steno. Način obratovanja je lahko
kontinuirni ali šaržni.

Slika 20: Centrifugalni filter
Vir: http://www.clearh2o.biz/ (20. 8. 2008)
 Filtriranje pa še zdaleč ni omejeno samo na neposredni del živilske proizvodnje. Veliko,
skorajda neprecenljivo uporabnost ima tudi pri čiščenju odpadnih voda. Kot smo že govorili,
pri pranju odpadnih vod ne moremo kar izpuščati v vodotoke, ne da bi jih prej očistili do
zahtevane stopnje. Pri tem se poslužujemo tudi filtrov. Za lažje predstavljanje, kako so filtri
vključeni v sistem čiščenja odpadnih vod, poglej na spletno stran katere od čistilnih naprav.
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4.2 CENTRIFUGIRANJE
Centrifugiranje pomeni ločevanje trdne od tekoče faze ali ločevanje dveh tekočih faz, ki se
med seboj ne mešata, pod vplivom delovanja centrifugalnih sil na delce snovi, ki imajo
različno maso.
Centrifugalna sila se pojavi pri vrtenju telesa; njena velikost je odvisna od radia (polmera) in
hitrosti vrtenja ter mase (ali gostote) vrteče se snovi.
 Zakaj nas pri prehitri vožnji lahko »zabriše« iz ovinka?
Pogoj za uspešno centrifugiranje je zadostna razlika v gostotah faz (več kot 3 %), ki so v
trdnem ali tekočem agregatnem stanju in jih želimo med seboj ločiti. Centrifugiranje lahko
razumemo tudi kot intenzivno usedanje (sedimentacijo), saj je pri sili, ki deluje na enoto
mase, pri usedanju v polju zemeljske težnosti gravitacijski pospešek kar za nekaj tisočkrat
manjši od centrifugalnega pospeška, ki nastopa pri centrifugiranju. Kot merilo sposobnosti
ločevanja lahko pri centrifugi uporabimo karakteristiko centrifuge (Kc), ki nam pove, za
kolikokrat se navidezno poveča »teža« mase v centrifugi, nasproti »teži« iste mase v polju
zemeljske težnosti. Ta odnos običajno izražamo kar v mnogokratnikih pospeška zemeljske
težnosti. Glede na vrednosti Kc delimo razne vrste centrifug v normalne, super in ultra
centrifuge.

Centrifuga
Kc

Tabela 3: Razdelitev centrifug
Normalna
Super
4.000–50.000
200−4.000
Vir: Ozim, 1985

Ultra
105−106

Standardna polnitev industrijskih centrifug s tekočino (suspenzijo) je okoli 50 % celotne
prostornine posode centrifuge.
Centrifuge lahko delujejo kontinuirno ali šaržno. Za kontinuirno delovanje imajo centrifuge
s horizontalno gredjo posebne naprave za iznašanje oborine. V tem primeru so perforirani
plašči lonca centrifuge na notranji strani obdani s filtrirnim platnom ustrezne poroznosti tako,
da se tekočina pretaka skozi platno in perforacijo kovinskega plašča, oborina pa se nabira na
notranji strani filtrirne tkanine. Odtod se oborine iznašajo s strgalom, s pomožnim
periodičnim delovanjem posebnega bata ali z vibracijami plašča centrifuge v horizontalnem
smislu.
Glede na ločevanje lahko centrifuge razdelimo v tri skupine:
• ločevanje nemešljivih tekočin,
• bistrenje tekočin z odstranjevanjem majhne količine trdnih delcev – centrifugalni
bistrilniki,
• odstranjevanje trdnih snovi – zgoščevalne centrifuge.
 Katere od zgornjih centrifug boš najverjetneje srečal pri proizvodnji sadnih sokov?
4.2.1 Ločevanje nemešljivih tekočin
Če v cilindrično posodo, ki se vrti okoli vertikalne osi, vstopata dve nemešljivi tekočini (A in
B), se bo pod vplivom delovanja centrifugalne sile tekočina z večjo gostoto (A) pomikala
proti steni posode, medtem ko se bo manj gosta tekočina (B) premaknila proti centru posode.
Na ta način bosta nastala dva sloja – zunanji in notranji. Če imamo kontinuirni vtok na
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spodnji strani posode skozi vertikalno postavljeno cev, lahko obe tekoči fazi ločimo z uporabo
pregradnega sistema, vgrajenega v centrifugo – slika 21.

Slika 21: Ločevanje nemešljivih tekočin
Debelina posameznih slojev je odvisna od gostote obeh tekočin, razlike tlakov skozi oba
sloja, hitrosti vtoka in hitrosti vrtenja centrifuge. Na splošno velja, da večja hitrost centrifuge
vodi k boljšemu ločevanju obeh faz. Večja hitrost vtoka pa pomeni, da se bo mešanica, ki jo
želimo ločiti, manj časa zadržala v centrifugi in zaradi tega bo ločevanje manj učinkovito.
Zaradi tega je v praksi potrebno zmeraj poiskati kompromis med vtokom in učinkovitostjo
ločevanja.
4.2.1.1 Cevne centrifuge
Cevne centrifuge predstavljajo najenostavnejši način ločevanja nemešljivih tekočin. Zgrajene
so iz navpičnega cilindra ali posode, običajno premera med 0,1 in 0,15 m in dolžine okoli
0,75 m. Hitrost vrtenja se giblje med 15.000 in 50.000 obr./minuto, odvisno od premera
centrifuge. Tekočina vtsopa na dnu centrifuge, nakar sledi delitev na dva sloja, gostejša
tekočina predstavlja zunanji sloj (zraven stene centrifuge). Oba sloja se na vrhu odvajata iz
centrifuge s pomočjo pregrad (slika 21).
Uporabljajo jih pri proizvodnji živalskih in rastlinskih olj, sirupih, pa tudi za ločevanje
živalske krvi v plazmo in hemoglobin.
4.2.1.2 Centrifugalni separatorji
Centrifugalni separator imenujemo tudi centrifuga s krožniki in z njim dosegamo večji učinek
ločevanja kot s cevno centrifugo. Zgrajen je iz cilindrične posode s konusnim vrhom, premera
od 0,2 do 1,2 m. Znotraj posode so nameščeni kovinski diski (krožniki), razdalje med diski se
gibljejo med 50 in 130 µm. Centrifuge dosegajo hitrosti med 2.000 in 7.000 obr./minuto. Tako
kot cevna centrifuga lahko ima kapaciteto do 150.000 l/uro.
Tekočina vstopa na vrhu posode. Zaradi centrifugalne sile se gostejša tekočina pomika proti
steni po spodnji strani diska, medtem ko se manj gosta tekočina pomika proti centru
centrifuge po zunanji strani diska. Po ločitvi obe fazi izstopata na vrhu centrifuge, kar
omogoča pregradni sistem. Ker tekočina preteče v centrifugi samo kratko razdaljo, je rezultat
boljši učinek ločevanja.
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Slika 22: Ločevanje maščobe od mleka v centrifugi s krožniki
Vir: http://www.foodsci.uoguelph.ca/ (19. 8. 2008)
4.2.2 Ločevanje trdnih delcev iz tekočine
Pogoj za tovrstno ločevanje je, da trdni delci ne smejo biti topni v tekočini. Na primer s
centrifugiranjem ne moremo pridobiti sol iz vodne raztopine soli.
Kadar tekočino, v kateri so netopni trdni delci, vodimo skozi dno cilindrične posode, ki se vrti
okoli vertikalne osi, se bodo zaradi delovanja centrifugalne sile trdni delci pomikali proti steni
posode. Če bodo delci dosegli steno posode, preden bo preostanek tekočine zapustil
centrifugo, bo to pomenilo, da ostanejo v posodi in ločevanje je bilo uspešno. V nasprotnem
primeru bo del teh delcev s tekočino zapustil posodo. Učinkovitost ločevanja je odvisna od
hitrosti vrtenja oziroma od zadrževanja tekočine v posodi.
Za trdno-tekoče ločevanje se prav tako uporabljajo cevne centrifuge in centrifuge s krožniki z
modifikacijami. Iztok za gostejšo fazo se zapre, prečiščena tekočina pa izstopa iz centrifuge
skozi iztok za lažjo fazo. Trdni delci, ki so se ločili od tekočine, se nalagajo na steni
centrifuge, zaradi česar je potrebno šaržno obratovanje (čiščenje centrifuge).
Cevne centrifuge imajo relativno majhno kapaciteto in se uporabljajo za bistrenje tekočin z
majhno koncentracijo trdnih delcev (pod 0,5 %). Centrifuge s krožniki imajo večjo kapaciteto
od cevnih centrifug (tudi do 5-krat), vendar se zaradi čiščenja prav tako uporabljajo za
bistrenje tekočin z majhno koncentracijo trdnih delcev (pod 1 %).
4.2.2.1 Centrifuge z odprtinami
Te vrste centrifug se uporabljajo za bistrenje bolj koncentriranih tekočin (od 5 do 50 % trdnih
delcev). Po konstrukciji so podobne centrifugam s krožniki, vendar pa imajo na obodu posode
od dveh do dvajset odprtin, velikosti od 0,75 do 2,00 mm. Velikost teh odprtin je odvisna od
velikosti trdnih delcev. Trdni delci se zato kontinuirno odstranjujejo iz centrifuge, kar
omogoča neprekinjeno obratovanje s kapaciteto do 300.000 l/uro.
Uporabljajo se v oljarstvu, proizvodnji sokov, piva in škroba.
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Slika 23: Centrifuga z odprtinami
Vir: http://www.nzifst.org.nz/ (19. 8. 2008)
4.2.3 Zgoščevanje
Zgoščevanje uporabljamo pri suspenzijah z visoko vsebnostjo trdnih delcev. Na voljo je več
različnih izvedb centrifug – polžne centrifuge, centrifuge s koši, batne centrifuge.
4.2.3.1 Polžne centrifuge
Pri polžnih centrifugah se posoda centrifuge obrača kot polž, ki je nameščen znotraj
centrifuge. To povzroči, da se trdni delci premikajo v en del centrifuge, medtem ko gre
prečiščena tekočina v drugi del centrifuge. Trdni delci, ki jih na ta način odstranimo, imajo
relativno nizko vsebnost vlage v primerjavi z ostalimi vrstami centrifug.

Slika 24: Polžna centrifuga
Vir: http://www.nzifst.org.nz/ (19. 8. 2008)
4.3 MEMBRANSKI PROCESI
Membranski procesi so si pričeli utirati pot v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Ločevanje
temelji na uporabi polprepustnih ali semipermeabilnih membran različnih velikosti. K
membranskim procesom uvrščamo reverzno osmozo, nanofiltracijo, ultrafiltracijo in
mikrofiltracijo. Med seboj se razlikujejo glede na velikost por v membranah in obratovalnem
tlaku (slika 25), medtem ko princip ločevanja ostaja enak. Zaradi tega med njimi ne moremo
potegniti jasne ločnice.
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Slika 25: Princip ločevanja z membrano
Vir: Bylund, 1995, 125
4.3.1 Teoretična izhodišča membranskih procesov
4.3.1.1 Filtrat in koncentrat
Ločevanje poteka tako, da tekočina pod tlakom vstopa na eni strani membrane. V večini
primerov tekočina teče vzporedno s površino membrane. Del toka, ki steče zaradi tlaka na
drugo stran membrane, se imenuje filtrat. Del toka, ki ostaja na notranji strani membrane, pa
se imenuje koncentrat.
 Z membranskim procesom lahko izvajamo tudi debakterizacijo mleka. Kaj je v tem primeru
pomembno: filtrat ali koncentrat?
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4.3.1.2 Osmoza, osmotski tlak in reverzna osmoza
Prvi se je z osmozo ukvarjal francoski duhovnik in fizik Jean-Antoine Nollet. 1748 leta je
imel vino shranjeno v zbiralniku, narejenem iz živalskih trebuhov. Ko je zbiralnik potopil v
vodo, je čez nekaj časa ugotovil, da je voda prodrla v zbiralnik in razredčila vino. Danes je
osmoza definirana kot spontani prehod molekul vode iz manj v bolj koncentrirano raztopino,
kadar sta ti dve raztopini ločeni z ustrezno membrano. Povedano z drugimi besedami,
koncentrirana raztopina postaja zmeraj bolj razredčena.
Princip osmoze je lepo razviden iz slike 26. VU-cevi sta voda in raztopina sladkorja, ločeni s
polprepustno membrano. Pore v membrani so dovolj male, da zadržijo molekule sladkorja,
prepuščajo pa male molekule vode. Molekule vode bodo potovale iz v raztopino sladkorja in
tako bo raztopina sladkorja postajala zmeraj bolj razredčena. Proces se imenuje osmoza in do
danes še ni v celoti raziskan. Kot posledica potovanja molekul vode, se bo volumen sladkorne
raztopine povečal. Povečal pa se bo tudi hidrostatični tlak nad raztopine sladkorja, v
primerjavi s hidrostatičnim tlakom čiste vode. Zaradi tega pride do neravnotežja (razlika
tlakov), kar povzroči, da začno molekule vode potovati v obratni smeri. Ravnotežje se
vzpostavi, kadar je neto prehod molekul vode enak v obe smeri.

Slika 26: Prikaz osmoze
Vir: Bylund, 1995, 17
Prehod molekul vode v raztopino sladkorja lahko preprečimo, če v raztopini sladkorja
povečamo hidrostatični tlak. Hidrostatični tlak, ki je potreben, da molekule vode ne bodo
potovale v raztopino sladkorja, se imenuje osmotski tlak. Odvisen je od temperature in
koncentracije raztopine, ni pa odvisen od vrste trdnih delcev v raztopini. Povedano drugače,
pri isti temperaturi in koncentraciji, bosta imeli raztopini sladkorja in soli enak osmotski tlak.
Če na raztopino sladkorja delujemo z višjim tlakom od osmotskega tlaka raztopine,
dosežemo, da bodo molekule vode difundirale iz raztopine sladkorja v čisto vodo. Na ta način
bo raztopina sladkorja postajala zmeraj bolj koncentrirana – slika 27. Opisan proces lahko
uporabljamo za koncentriranje raztopin, čiščenje vode itd.
 Zakaj se vonj razširja po prostoru? Ali je to zaradi osmoze ali zaradi katerega drugega
pojava?
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Slika 27: Prikaz reverzne osmoze
Vir: Bylund, 1995, 17
Tabela 4: Osmotski tlaki nekaterih živilskih fluidov pri sobni temperaturi
Živilo
Koncentracija
Osmotski tlak (kPa)
raztopina mlečne kisline
w=1%
552
kavni ekstrakt
28 % suhe snovi
3.450
raztopina natrijevega klorida
w=1%
862
raztopina laktoze
w=5%
380
mleko
9 % suhe snovi (brez
690
maščobe)
sirotka
6 % suhe snovi
690
jabolčni sok
15 % suhe snovi
2.070
oranžni sok
11 % suhe snovi
1.587
grozdni sok
16 % suhe snovi
2.070
Vir: Ibarz in Barbosa-Canovas, 2003, 269
4.3.2 Vrste membran
Membrane predstavljajo vitalen in obenem kritičen del membranskih procesov. Prve
membrane so bile narejene iz celuloznega acetata, vendar so zagotavljale le obratovanje pod
30 °C in v pH območju med 3 in 6. Nizka temperaturna stabilnost in ozko pH območje sta
onemogočala čiščenje s paro, kislinami ali alkalnimi čistili. V sredini sedemdesetih let
prejšnjega stoletja so na trg prišle membrane iz drugih polimernih materialov – najlon,
poliester, poliuretan, polisulfon. Danes so na voljo še membrane iz keramičnih in drugih
anorganskih materialov (cirkonij, nerjavno jeklo), ki so mnogo manj občutljive za toploto ter
čistilna in dezinfekcijska sredstva. Poleg zahtev za prenašanje visokih temperatur, morajo biti
membrane sposobne prenesti še visoke obratovalne tlake.
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4.3.3 Konfuguracija membranskih modulov
Same membrane so tanke in zaradi tega je potrebna še porozna podpora, da lahko vzdržijo
visoke obratovalne tlake. Membrano in njeno podporo imenujemo modul. Konstrukcijsko
mora biti modul izdelan tako, da omogoča čiščenje tako na strani filtrata, kot tudi na strani
koncentrata.
Tabela 5: Uporaba membranskih modulov
Konstrukcija
Tipična uporaba
Spiralno navita
RO, NF, UF
Ploščna
UF, RO
Cevna (polimerna)
UF, RO
Cevna (keramična)
MF, UF
Votla vlaknasta
UF
Vir: Bylund, 1995, 126
4.3.3.1 Cevne membrane
Pri tej vrsti membran (slika 28) se vtok prečrpava skozi porozne cevi iz nerjavnega jekla ali
drugega materiala. Cevi služijo kot podpora membranam in lahko imajo premer do 25 mm,
čeprav se v praksi največkrat uporabljajo membrane premera okoli 12 mm. V enem modulu je
lahko do 20 cevi, dolžina cevi se giblje med 1,2 in 3,8 m. Cevi so v modulu lahko nameščene
paralelno ali v serijah. Membrane so vstavljene znotraj vsake cevi. Odprt sistem konstrukcije
omogoča enostavno čiščenje s standardnimi postopki (CIP). Vendar pa je med obratovanjem
poraba energije visoka, poleg tega pa ima ta vrsta membran med vsemi najmanjše razmerje
med površino membrane in pretokom, kar zahteva precejšen prostor za njihovo namestitev
(slika 29).

Slika 28: Cevne membrane
Vir: http://www.lenntech.com/ (21. 8. 2008)

Slika 29: Naprava za membranski proces s cevnimi membranami
Vir: http://www.spintek.com/ (21. 8. 2008)
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4.3.3.2 Votle vlaknaste membrane
Za to vrsto membran je značilno, da je debelina membrane okoli 250 µm, notranji premer
membran pa se giblje med 0,25 in 1 mm. Membrane ne potrebujejo nosilne podpore, tako kot
cevne membrane. Število vlaken v modulu je lahko različno: od 50 pa tudi preko 1000.
Vtok se prečrpava na sredini zunanjega dela enote, medtem ko koncentrat izstopa na drugi
strani enote (slika 30).

Slika 30: Delovanje votlih vlaknastih membran
Vir: Sharma, 2003, 169

Slika 31: Naprava za membranski proces z votlimi membranami
Vir: http://www.kochmembrane.com/ (16. 8. 2008)
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4.3.3.3 Spiralno navite membrane
Spiralno navite membrane so pričeli razvijati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V
zadnjem času se precej uporabljajo, med drugim tudi zaradi nizkih investicijskih stroškov in
majhne porabe energije. Njihovo konstrukcijo si lahko predstavljamo kot plastično mrežo,
(debeline približno 1 mm), ki je na obeh straneh obdana z membrano in tankim slojem
absorpcijskega sredstva, ki služi za zbiranje filtrata. Ko se ta postavitev navije okoli glavne
cevi, ki služi za odtok filtrata, dobimo spiralno navito membrano (slika 32).

Slika 32: Konstrukcijska izvedba spiralno navitih membran
Vir: http://www.kochmembrane.com/ (16. 8. 2008)
V povprečju ima ena spiralna membrana 12 cm premera in 1 m dolžine. V enem ohišju so
lahko nameščene do tri take membrane, ki so med seboj ustrezno razmaknjene.
4.3.3.4 Ploščne membrane
So ena najzgodnejših konstrukcij v razvoju membran, membrane so nameščene na poroznih
plastičnih diskih. Razdalje med diski se gibljejo med 0,25 in 2,5 mm in so namenjene zbiranju
filtrata. Ti diski se nato hidravlično spnejo skupaj med dve zunanji plošči, tako da
konstrukcija spominja na ploščni toplotni menjalnik.

Slika 33: Ploščna membrana
Vir: http://www.eponline.com/ (17. 8. 2008)
Vtok se prečrpava vzporedno z membranami na spodnji strani enote, nato teče po obrobju
praznih prostorov in nato radialno proti membranam. Koncentrat zapušča enoto na vrhu,
medtem ko gre filtrat skozi membrane in porozno podporo in izteka skozi posebne cevi, ki
služijo za odvod filtrata.
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4.3.4 Uporaba membranskih procesov
Vsi membranski procesi se zmeraj bolj uporabljajo v različnih vejah živilstva, čeprav so
določene membranske tehnike ločevanja še zmeraj predmet intenzivnih raziskav.
4.3.4.1 Uporaba reverzne osmoze
Najbolj ekonomična uporaba RO je pri razredčenih raztopinah.
V mlečni industriji se RO uporablja za koncentriranje sirotke, zmanjšanje bakteriološke
kontaminacije mleka.
V proizvodnji alkoholnih in nealkoholnih pijač se uporablja za koncentriranje in čiščenje
sadnih sokov pred uparjanjem, za bistrenje piva in vina. Zanimiva je tudi uporabnost pri
dealkoholizaciji piva, vina ali mošta. V ta namen se uporabljajo membrane, ki prepuščajo
molekule alkohola in vode. Po separaciji se voda ponovno doda koncentriranemu proizvodu
(filtrat).
Precej široko uporabo, od laboratorijskih naprav do industrijskih postavitev, pa ima pri
čiščenju in demineralizaciji vode. Voda, ki gre skozi proces RO ima lahko tudi do 99,9 %
čistočo.
4.3.4.2 Uporaba nanofiltracije
V mlečni industriji se uporablja za delno odstranjevanje kalcija in drugih soli iz mleka in
sirotke, pri čemer se ohrani okoli 95 % laktoze in manj kot 50 % ostalih soli prisotnih v
mleku.
Raziskave in eksperimenti so potekali tudi pri uporabi NF pri odstranjevanju pesticidov in
ostalih komponent, ki povzročajo obarvanost talnih vod. Uporaba je možna tudi pri pripravi
vode v proizvodnji gaziranih in negaziranih pijač.
4.3.4.3 Uporaba ultrafiltracije
Je izjemno uporabna operacija pri koncentriranju in pri pridobivanju manjših komponent iz
vtoka. Primer je izločitev encimov iz surovega mleka, saj se mnogi od njih ne bi inaktivirali
pri pasterizaciji. Tudi drugače ima UF široko uporabnost v mlečni industriji. Lahko se npr.
uporablja za koncentriranje sirotke, ki vsebuje 10 do 12 % proteinov (izraženih na suho snov).
Na ta način dobimo iz sirotke koncentrat, ki ga v nadaljevanju sušimo za proizvodnjo visoko
proteinskih praškov.
Tabela 6: Primerjava izgub hranilnih snovi (v %) pri koncentriranju mleka
Hranilna snov
RO
UF
proteini
0
5
maščobe
0
0
ogljikovi hidrati
0
43
vitamin B6
3
36
vitamin B12
0
2
vitamin C
/
87
folna kislina
0
5
Vir: Fellows, 1989, 158
Uporabnost ima celo pri odstranjevanju glukoze iz jajc. Glukoza je v jajcih neželena, saj
lahko povzroča probleme med shranjevanjem, pa tudi intenzivno rjavo obarvanje med peko.
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Z UF lahko uspešno odstranimo del glukoze, nato pa sledi še dodatno odstranjevanje z
drugimi metodami.
4.3.4.4 Uporaba mikrofiltracije
V glavnem se MF uporablja za ločevanje suspendiranih delcev iz tekočin in kot taka
predstavlja alternativo klasičnemu filtriranju. Še zmeraj potekajo teoretične in praktične
raziskave pri uporabi MF v živilstvu, predvsem zaradi problemov z zamašitvijo por membran.
Trenutno se uporablja pri bistrenju in stabilizaciji vina in mošta, v proizvodnji sokov, ostalih
pijač in piva. Uporabnost pa ima tudi v mlečni industriji.
4.4 DODATNO BRANJE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Scott, K., in Hughes, R. Industrial Membrane Separation Tecnology. Hamburg: Spreinger
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4.5 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opiši osnovni princip filtriranja.
Definiraj hitrost filtriranja.
Naštej možne načine filtriranja.
Razloži glavne tehnološke parametre filtriranja.
Opiši razliko med fleksibilnimi in nefleksibilnimi filtrirnimi sredstvi.
Razloži, kako poteka filtriranje s ploščnim filtrom.
V čem so prednosti laminarnim filtrov v primerjavi s ploščnimi?
Opiši delovanje vakuumskega bobnastega filtra.
Zakaj vakuumski bobnasti filter ni ustrezna izbira za bistrenje vina?
Razloži osnovni princip centrifugiranja.
Opravi delitev centrifug.
Razloži razliko (pojavljanje, velikost) med gravitacijskim in centrifugalnim pospeškom.
Razloži razliko med sedimentacijo in flotacijo.
Razloži razliko med maso in težo.
Razloži razliko med raztopino in suspenzijo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Razloži (s svojimi besedami) v čem je prednost centrifugiranja pred naravno flotacijo ali
sedimentacijo.
Razloži osnovni princip centrifugiranja suspenzij.
Razloži, kaj so polprepustne membrane.
Poišči primere polprepustnih membran iz domačega okolja. V kakšen namen bi jih lahko
uporabil?
Pojasni princip osmoze in reverzne osmoze.
Pojasni vlogo osmotskega tlaka pri reverzni osomozi.
Opiši lastnosti, ki jih morajo imeti polprepustne membrane.
Opiši principe ločevanja z votlimi, cevnimi in spiralno navitimi membranami.
Zakaj samo reverzna osmoza ni primerni način za gostih in kašastih koncentriranje
sadnih sokov?
Pojasni bistvene razlike med reverzno osmozo, nanofiltracijo, ultrafiltracijo in
mikrofiltracijo.
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OPERACIJE Z UPORABO TOPLOTE
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Procesni postopki z uporabo toplote so eni najpomembnejših v živilski industriji. Obsegajo
segrevanje živil po embaliranju ali segrevanju neembaliranega živila pri prehodu skozi
odgovarjajočo napravo (uparjanje). Ne glede na namen in način segrevanja pa vsi zajemajo tri
ločene faze: fazo segrevanja, zadrževalno fazo in fazo ohlajanja. Teoretično vse tri faze
prispevajo k (ne)uspešnosti segrevanja, čeprav je v procesih hitrega segrevanja in ohlajanja,
faza zadrževanja najpomembnejši dejavnik.
Glavni razlogi in cilji segrevanja so v inaktivaciji mikroorganizmov in encimov, v fizikalnih
in kemijskih spremembah živil (denaturacija proteinov, mehčanje živil, spremembe
senzoričnih in hranilnih vrednosti itd.). Običajno so tudi zadnji postopki na živilu pred
zaužitjem. Segrevanje je tudi končni ukrep, s katerim zaščitimo živila v redkih primerih
nepravilne predelave oziroma onesnaženja zaradi neprimerne embalaže.
Glede na temperaturo so lahko različno intenzivni, od t.i. milih pogojev procesiranja kot je
npr. blanširanje in pasterizacija, pa do ostrejših pogojev kot je npr. sterilizacija embaliranih
živil.
Za uničenje mikroorganizmov sta potrebna določena temperatura in čas. Čeprav lahko imajo
različne kombinacije temperature in časa segrevanja enak učinek na mikrobiološko uničenje,
pa je različen učinek na kakovost živil. Pri tem se predvsem poslabšajo senzorične lastnosti,
pa tudi hranilna vrednost živil. Omenjena ugotovitev ima velik praktični pomen za sodobno
toplotno obdelavo.
Pri višjih temperaturah potrebujemo krajši čas za enako stopnjo uničenja
mikroorganizmov. To pravilo velja za vse vrste mikroorganizmov. Nasprotno pa živila niso
enako odporna proti različnim kombinacijam temperature in časa. Na slabšanje kakovosti
živil, predvsem na barvo, vonj, kemijsko sestavo in hranilno vrednost, mnogo bolj vpliva čas
toplotne obdelave kot pa višina temperature.
Ta razlika v občutljivosti glede na čas in temperaturo obdelave je med mikroorganizmi in
različnimi živili splošno veljavna. Zajema mleko, meso, sokove in v splošnem vsa ostala
živila, ki so toplotno občutljiva. Z uporabo visokih temperatur pri segrevanju skrajšamo čas
obdelave. Tako uničimo mikroorganizme, krajši čas pa je ugodnejši za ohranitev kakovost
živil.
Nekateri postopki segrevanja (blanširanje in pasterizacija) povzročajo manj sprememb glede
na mehkobo živil in jih lahko kombiniramo z drugimi postopki (zamrzovanje). Nekateri
postopki segrevanja (cvrenje) pa so namenjeni predvsem mehčanju živil. Pri teh postopkih
konzerviranje ne pomeni glavnega cilja, zato obstojnost podaljšujemo z ohlajanjem in
zamrzovanjem.
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5 BLANŠIRANJE
Smo ponovno v domači kuhinji. Kar nekaj živil blanširamo, preden jih položimo v
zamrzovalno skrinjo. Katere? Zakaj? Kaj bi se zgodilo, če tega ne bi storili? Kako pa sploh
izvajamo blanširanje v domači kuhinji? Ali lahko potegnemo vzporednice z blanširanjem v
industrijskem obsegu?
Najverjetneje si na zgornja vprašanja znal odgovoriti, ne da bi prebral prvih nekaj odstavkov
tega poglavja. Če pa si malo »poškilil« vnaprej, sedaj že približno veš, kdaj in zakaj
blanširamo. Vendar pa obsega znanje o blanširanju mnogo več. Obsega tudi razumevanje
samega procesa, razumevanje dejavnikov, ki pogojujejo (ne)uspešnost blanširanja, pa tudi
poznavanje načinov, kako minimizirati izgube hranilnih snovi v živilih in porabo energije.
Običajno blanširamo sadje in vrtnine, ki jih bomo v nadaljnjem procesu zamrznili, sušili ali
jim zmanjševali velikost. Kot tako blanširanje torej ni samostojni postopek konzerviranja.
Lahko ga razumemo kot neko vmesno stopnjo, ki se uporablja med obdelavo surovin in
kasnejšimi procesnimi postopki. Kombinirano je z lupljenjem in/ali čiščenjem surovin, da
prihranimo energijo in stroške opreme.
Glavni namen blanširanja je inaktivacija encimov, ki bi v nadaljnjem procesu povzročili
poslabšanje kakovosti živil. Redke vrste vrtnin (čebula in zeleni poper) ni potrebno blanširati,
da bi dosegli inaktivacijo encimov med skladiščenjem.
Blanširanje je postopek krajšega (od 1 do 15 minut) segrevanja pri temperaturah od
70−100 °C (odvisno od surovine), pri katerem uničimo encime, odstranimo zrak iz
medceličnih prostorov (mehčanje živila) in zmanjšamo število mikroorganizmov na površini
živila. Po blanširanju živilo takoj vložimo ali pa ohladimo, da ohranimo njegovo strukturo in
preprečimo nezaželene spremembe. Proces blanširanja je odvisen od:
• lastnosti sadja in vrtnin, še posebej od toplotne prevodnosti,
• učinka blanširanja, ki ga želimo doseči – npr. ohranitev določenega deleža vitamina C,
doseganje vnaprej določene temperature v centru živila,
• velikosti posameznih kosov živila,
• temperature blanširanja
• samega postopka blanširanja (vrela voda, para).
Pri sterilizaciji lahko v času, ki je potreben za doseg sterilizacijske temperature, pride do
aktivacije encimov. Zaradi tega je blanširanje potrebno izvesti pred ostalimi postopki
konzerviranja. Prav tako nezadostno blanširanje povzroči več škode na živilih, kot če sploh ne
bi blanširali. Toplota, ki zadostuje za pretrganje celičnega tkiva, namreč ne zadostuje za
inaktivacijo encimov. Zaradi tega prihaja do mešanja encimov in substratov. Lahko pa so
inaktivirani le določeni encimi, kar pa povzroči večjo aktivnost ostalih.
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Tabela 7: Čas blanširanja v vreli vodi (pri 100 °C) nekaterih vrtnin pred zamrzovanjem
Vrtnina
Čas blanširanja
(min)
beluši
2−
−4
fižol
1–1,5
• majhen
2–3
• srednji
3–4
• velik
pesa
3–5
• mala, cela
3
• narezana
brokoli
2–3
koruza
2–3
špinača
1,5
grah
1–1,5
Vir: Sharma et al., 2000, 127
Večina zelenjave vsebuje dva encima: katalazo in peroksidazo. Čeprav nista obravnavana kot
vzrok za spremembe na živilih med skladiščenjem, imata vlogo t.i. »testnih» encimov –
uporabljata se za določanje uspešnosti oziroma neuspešnosti blanširanja. Čeprav so ostali
encimi morda bolj pomembni v smislu kakovostnih sprememb v živilu, pa se kot testni encim
največkrat uporablja peroksidaza. Encim peroksidaza je namreč bolj odporen na segrevanje in
njegovo vsebnost je relativno lahko meriti. Če torej ni sprememb, povezanih z delovanjem
tega encima, lahko smatramo, da smo blanširanje uspešno izvedli.
Naprave za blanširanje imenujemo blanšerji. Po principu delovanja ločimo parne in vodne
blanšerje oziroma blanširanje s paro in blanširanje v vodni kopeli. Oba postopka sta relativno
preprosta in cenovno ugodna.
Najpomembnejši dejavnik pri blanširanju je kakovost živila po končanem postopku, ki
opredeljuje uspešnost posameznega postopka oziroma metode blanširanja. Pri blanširanju s
paro živila ohranijo večjo hranilno vrednost, če v nadaljevanju hlajenje poteka z zrakom ali
vodnimi prhami. Hlajenje s tekočo vodo poveča stopnjo izluženja, vendar živilo lahko pridobi
na masi, zaradi česar se uspešnost celotnega postopka poveča. Zračno hlajenje namreč
povzroči izgubo mase zaradi izparevanja, kar prevlada nad relativno visoko ohranjeno
hranilno vrednostjo živila.
Izgube vitamina C se jemljejo kot indikator kakovosti živila in s tem tudi uspešnosti postopka
blanširanja. Izgube vitamina C pri različnih postopkih blanširanja so prikazane v tabeli 8.
Tabela 8: Blanširanje in izgube vitamina C pri nekaterih vrtninah
Postopek blanširanja
Izgube vitamina C (v %)
Grah
Brokoli
Zeleni fižol
Vodno blanširanje in vodno hlajenje
29,1
38,7
15,1
Vodno blanširanje in zračno hlajenje
25,0
30,6
19,5
Parno blanširanje in vodno hlajenje
24,2
22,2
17,7
Parno blanširanje in zračno hlajenje
14,0
9,0
18,6
Vir: Fellows, 1989, 208
Čas in temperatura blanširanja vplivata tudi na pigmente, ki jih živilo vsebuje.
Če je postopek blanširanja pravilno izpeljan, na večini živil ni znatnih sprememb glede arome.
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5.1 PARNI BLANŠERJI
V glavnem so parni blanšerji primerni za živila z veliko površino, ker so izgube topnih snovi
manjše kot pri vodnih blanšerjih.

Slika 33: Parni blanšer
Vir: http://ftnon.com/blancheren-en.html (17. 8. 2008)
V najenostavnejši izvedbi so sestavljeni iz mrežastega transportnega traku. Čas blanširanja
reguliramo s hitrostjo premikanja transportnega traku. Običajno so dolgi približno 15 m, od 1
do 1,5 m široki in visoki do dveh metrov.
Problem, s katerim se srečujemo pri takem blanšerju, je neenakomerno segrevanje živil, kadar
so le-ta naložena v več plasteh. Čas in temperatura blanširanja morata zagotoviti inaktivacijo
encimov tudi v živilih, ki se nahajajo v globini nanosa. Posledica je pregretje živil, ki se
nahajajo na zunanjih ploskvah plasti, kar se odraža v izgubi trdnosti in poslabšanju senzorične
kakovosti. Kot rešitev tega problema so pričeli razvijati t.i. »hitre« blanšerje, v katerih
blanširanje poteka v dveh stopnjah. V prvi stopnji živilo transportiramo z dvigalom, ki je
nameščeno v zaprtem tunelu (da preprečimo parne izgube) na tekoči trak, kjer živilo
segrevamo v enojni plasti do temperature, ki zagotavlja inaktivacijo encimov. V drugi stopnji
(adiabatno zadrževanje) zadržimo živila na drugem traku v več plasteh toliko časa, da naraste
temperatura v vsakem posameznem kosu do stopnje, ki zagotavlja inaktivacijo encimov. V
hladilnem delu so nameščeni razprševalniki, ki hladen zrak nasičijo z vlago, kar zmanjšuje
izgube zaradi izparevanja. Na ta način skrajšamo čas blanširanja in prihranimo paro. Fellows
(1989, 204) navaja, da se pri na narezanem korenju velikosti 1 cm, čas blanširanja zmanjša iz
3 minut na 75 sekund (25 sekund za gretje in 50 sekund za zadrževanje v adiabatnem delu),
pri čemer je izkoristek energije od 86 do 91 %.
 Kako bi opisal adiabatni sistem? Namig: Na kakšen način in kje lahko ohranimo čaj ali
kavo toplo tudi več ur?
5.2 VODNI BLANŠERJI
Prednosti in omejitve standardnih parnih blanšerjev v primerjavi z vodnimi blanšerji so
prikazane v tabeli 9.
 Preden se podrobneje seznaniš z vodnimi blanšerji poskušaj odgovoriti na vprašanje. Ali
lahko pri sistemih blanširanju z vodo uvedemo recirkulacijo vode in na ta način tudi
prispevamo k varstvu okolja?
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Blanšer
Parni

Vodni

Tabela 9: Prednosti in omejitve standardnih blanšerjev
Prednosti
Omejitve
Majhne izgube v vodi topnih snovi. Omejenost pri čiščenju živil,
Manjša količina odpadkov in potrebni so pralniki ali izpiralniki.
manjši stroški odstranjevanja le-teh Višji investicijski stroški kot pri
v primerjavi z vodnimi blanšerji, vodnih blanšerjih.
Neenakomerno blanširanje, kadar
posebno še pri zračnem hlajenju.
Enostavnost čiščenja in sterilizacije. so živila previsoko nakopičena na
tekočem traku.
Masne izgube v živilih.
Slabši energetski izkoristek kot pri
vodnih blanšerjih.
Nižji investicijski stroški in boljši Večje izgube v vodi topnih snovi,
energetski izkoristek kot pri parnih vključno z vitamini, minerali in
blanšerjih.
sladkorji.
Večji obratovalni stroški (voda) in
večji stroški čiščenja odpadnih
iztokov.
Možnost
kontaminacije
s
termofilnimi bakterijami.
Vir: Fellows, 1989, 203

Obstaja precej izvedbenih tipov vodnih blanšerjev, v vsakem pa se živilo zadrži v vroči vodi
pri temperaturi od 70−100 °C določen čas, nato pa se pomakne v vlažilno-hladilni predel.
V živilski industriji se precej uporabljajo bobnasti blanšerji. Živilo se počasi transportira v
počasi vrteči se mrežnati boben, ki je deloma potopljen v vročo vodo. Živilo se pomika po
bobnu zaradi notranjega vzgona. Čas blanširanja je določen s hitrostjo vrtenja bobna.
Razvoj vodnih blanšerjev, ki temeljijo na metodi hitrega blanširanja, zmanjšuje porabo
energije in minimizira odpadne tokove.
Sestavljen je iz treh procesnih stopenj (slika 34): predgretje, blanširanje in hlajenje. Ves čas
postopka živilo ostaja na istem tekočem traku in zaradi tega ne prihaja do fizičnih poškodb
živila, kot je to običajno pri standardnih vodnih blanšerjih.
Pred blanširanjem živilo segrejemo z vodo, ki se pretaka skozi toplotni menjalnik. Po
blanširanju imamo stopnjo hlajenja, ki jo omogoča drugi sistem recirkulacije. Oba sistema
(predgretje in hlajenje) sta med seboj povezana. Fellows (1989) poroča, da odpadnih tokov
skorajda ni in poraba vode se zniža na približno 1m3 na 10 ton živila. Masa blanširanih živil
na kilogram porabljene pare je 16,7 do 20 kg, v primerjavi z 0,25 do 0,5 kg živil na kilogram
porabljene pare pri standardnih vodnih blanšerjih.
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Slika 34: Princip hitrega vodnega blanširanja
Vir: Fellows, 1989, 205
5.3 DODATNO BRANJE
•
•
•
•

Brennan, J. G. Food Processing Handbook. Weinheim: Wiley-VHC Verlag GmbH & Co.
KGaA, 2006.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Chichester: Ellis
Horwood Ltd., 1998.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice – 2 izdaja. Boca Raton:
CRC press LLC, 2000.
Ibarz, A. in Barbosa-Cánovas, G. V. Unit Operations in Food Engineering. Boca Raton:
CRC Press, 2002.

5.4 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•
•

Naštej in na kratko opiši glavne dejavnike, ki jih upoštevamo pri blanširanju.
Razloži vlogo testnih encimov pri blanširanju.
Opiši vsaj dve razliki med vodnim in parnim blanširanjem glede na hranilno vrednost živil
po blanširanju.
Razloži, kako poteka hitro blanširanje s paro oz. z vodnimi blanšerji.
Zakaj nekatero sadje ali vrtnine pred blanširanjem namakamo v slani vodi?
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6 PASTERIZACIJA
Čeprav smo pri tehnoloških procesih sedanjosti in čeprav bi naj pri predmetu sledili zadnjim
izsledkom stroke, se bomo tokrat najprej vrnili v 19. stoletje, kjer se pričenja naša zgodba o
pasterizaciji, natančneje v leto 1857, ko je francoski kemik in mikrobiolog Louis Pasteur
ugotovil, da se skisanje mleka lahko »začasno odloži«, če mleko po molži določen čas
segrevamo na 50−61 °C. Pasteurjeve ugotovitve so izhajale iz čiste prakse in niso bile
podprte z znanstveno teorijo, saj v tistem času za povzročitelje kisanja še niso »obdolžili«
mikroorganizmov. Pravzaprav je začetno obdobje pasterizacije med 1857 letom in koncem
19. stoletja bolj pripadalo medicinski stroki, saj so potrebe po toplotni obdelavi mleka
izhajale zaradi hranjenja otrok.
Tako kot vsak postopek je tudi pasterizacija doživela svojo nadgradnjo v obliki HTST
postopkov, s katerimi se bomo pričenjali seznanjati v tem poglavju, znanje o njih pa bomo
nadgrajevali v poglavju o sterilizaciji.
Pasterizacija je mil postopek toplotne obdelave, ki se običajno izvaja pod 100 °C, s široko
uporabo na različnih področjih živilstva. Uporablja se za podaljšanje obstojnosti živil od nekaj
dni (mleko), pa do več mesecev (sadje v pločevinkah). Intenzivnost toplotne obdelave in
obstojnost živil po pasterizaciji sta v glavnem določena s kislostjo živila.
Proces so pričeli uporabljati v pivovarstvu, mlekarstvu, pa tudi na drugih področjih živilstva
in kmalu je pasterizacija postala ena najpomembnejših osnovnih operacij v živilstvu.
Danes v ospredje prihaja HTST (high temperature, short time) pasterizacija, katero so pričeli
razvijati v poznih dvajsetih letih prejšnjega stoletja. V ZDA je dobila zeleno luč za vstop v
industrijo 1933 leta, v Veliki Britaniji pa 1941 leta. Omogočala je (in še omogoča) hitro
segrevanje in hlajenje, kratke zadrževalne čase in regeneracijo, kar vse znižuje stroške
segrevanja in hlajenja in s tem posredno vpliva na ceno proizvoda. Večinoma se izvaja v
ploščnih menjalnikih (razdelek 6.2.1), ki imajo kapaciteto od 500 pa do 50.000 l/uro.
Pasterizacija je relativno »mehka« toplotna obdelava in celo v kombinaciji z ostalimi
operacijami (hlajenje) povzroča minimalne senzorične in hranilne spremembe živil. Seveda pa
je rok trajanja pasteriziranih živil običajno mnogo krajši v primerjavi z nekaterimi drugimi
metodami toplotne obdelave (sterilizacija).
Naprave za pasterizacijo imenujemo pasterizatorji. Razdelimo jih lahko v pasterizatorje za
neembalirana živila in v pasterizatorje za embalirana živila.
6.1 PASTERIZACIJA EMBALIRANIH ŽIVIL
 Kaj običajno naredimo doma, preden vroč puding zlijemo v steklene posodice?
Nekatere tekoče proizvode (piva in sadne sokove) pasteriziramo po embaliranju. Pri stekleni
embalaži kot grelni medij običajno uporabljamo vročo vodo, da zmanjšamo nevarnost
pokanja stekla. Maksimalna temperaturna razlika med embalažo in vročo vodo je 20 °C za
gretje in 10 °C za hlajenje. Kadar pa uporabljamo pločevinasto ali plastično embalažo,
uporabljamo mešanico zraka in pare ali vročo vodo, čeprav so majhne možnosti, da bi prišlo
do pokanja zaradi toplotnega šoka. Ne glede na vrsto embalaže, ohladimo proizvod na
približno 40 °C, da izhlapi površinska vlaga. S tem minimiramo možnosti zunanje korozije na
embalaži ali pokrovu.
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Vodni pasterizatorji lahko obratujejo kontinuirno ali šaržno.
6.1.1 Šaržni pasterizator
Najenostavnejši šaržni pasterizator je v bistvu vodna kopel, v katero vstavimo koš z
embaliranimi proizvodi, ki jih želimo pasterizirati. Temperatura pasterizacije je vnaprej
določena in proizvodi se v kopeli zadržijo določen čas. Nato se v pasterizator prečrpa hladna
voda, ki služi za hlajenje predhodno pasteriziranih živil.
6.1.2 Tunelski pasterizator
Pasterizator deluje na principu potovanja proizvodov skozi vodno kopel, ki jo segrevamo s
paro. Razdeljen je v tri cone:
• cono predgrevanja,
• cono pasterizacije in
• cono hlajenja.
Predgrevanje je potrebno, da preprečimo toplotni šok in da skrajšamo čas pasterizacije.
Temperatura vode je približno 50 °C.
Cona pasterizacije je pri temperaturi 80-90 °C, traja pa od 25 do 45 minut in zavzema največji
del pasterizatorja. Daljši čas pasterizacije je potreben zaradi slabšega prenosa toplote v
primerjavi npr. s ploščnim pasterizatorjem. Čas potovanja proizvoda po vodni kopeli je
odvisen od temperature pasterizacije in vrste proizvoda ter velikosti embalaže. Hitrost
potovanja proizvoda, ki ga pasteriziramo, uravnavamo s hitrostjo transportnega traku,
temperaturo vodne kopeli pa uravnavamo z električnim tipalom, ki je preko termostata
povezan z regulacijskim ventilom za dovod pare. Pravilno temperaturo pasterizacije
proizvoda in s tem uspešnost pasterizacije ugotavljamo v kritični točki, ki je tik pod sredino
kozarca.
Cona hlajenja je del pasterizatorja, pri katerem poteka hlajenje pasteriziranih proizvodov na
začetku s toplo vodo, na koncu pa s hladno vodo. Hlajenje je daljše, če je čas pasterizacije
daljši. S hlajenjem pasteriziranih proizvodov preprečimo:
• nadaljnje učinkovanje visoke temperature,
• razmnoževanje preživelih mikroorganizmov,
• ohranimo senzorične lastnosti proizvodov in
• dosežemo vakuum in s tem boljše tesnjenje embalaže.
Njegova prednost je v veliki kapaciteti, zato ima široko uporabo pri proizvodnji gaziranih in
negaziranih pijač, sokov, piva in omak.
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Slika 35: Kontinuirani tunelski pasterizator
Vir: http://www.foodprocessing-technology.com/ (16. 8. 2008)
6.2 PASTERIZACIJA NEEMBALIRANIH ŽIVIL
Večji delež pasterizacije neembaliranih proizvodov predstavljajo nizko viskozne tekočine
(mleko in mlečni izdelki, sadni sokovi, pivo, vina). Nekatere proizvode (sadni sokovi, vina) je
potrebno pred pasterizacijo še odzračiti (deaerirati), da preprečimo oksidacijske procese
med skladiščenjem.
Pasterizator, ki se danes zelo pogosto uporablja pri toplotni obdelavi neembaliranih tekočih
živil, je ploščni pasterizator (slika 36). V bistvu gre za ploščni menjalnik, ki ima široko
uporabo tudi v drugih osnovnih operacijah.

Slika 36: Ploščni menjalnik
Vir: http://www.plateconcepts.com/ (20. 8. 2008)
Zgrajen je iz serije tankih plošč iz nerjavnega jekla, ki jih tesno skupaj drži kovinski okvir.
Plošče tvorijo vzporedne kanale. Živilo, ki ga pasteriziramo in grelni medij (vroča voda ali
para) se črpajo izmenično skozi kanale, običajno protitočno. Postopek pasterizacije oziroma
hlajenja je v ploščnem pasterizatorju izveden tako, da po eni strani plošče teče živilo, ki ga
želimo pasterizirati oziroma hladiti, po drugi strani plošče pa vroča ali hladilna voda.
52

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika – 2. del

Kapaciteta pasterizatorja je odvisna od števila plošč. Njegove najpomembnejše prednosti
so:
• tekočina se enakomerno pretaka skozi napravo, s čimer dosežemo enakomerno segrevanje
vseh njenih delov;
• tekočina se pretaka med ploščami v tankem sloju. S tem dosežemo hitro segrevanje. V
ploščnem pasterizatorju pasteriziramo s tako imenovanim HTST postopkom (high
temperature short time). To je postopek, kjer se proizvod segreva kratek čas pri visoki
temperaturi. Takšno segrevanje je izredno pomembno tako za sokove kot za mleko, da ne
pride do spremembe barve in okusa. Obenem pa vseeno uničimo mikroorganizme in
inaktiviramo encime. Na primer pivo segrevamo 25 do 30 sekund na temperaturo 68 do
75 °C, mleko pa 15 sekund pri 72 °C ali pa 5 sekund pri 85 °C;
• grelne plošče so tanke in izdelane iz dobro toplotno prevodnega materiala ter z vtiski na
plošči. Vtiski ustvarjajo turbolenco tekočine, kar še pospešuje prenos toplote;
• kot grelni medij se lahko uporablja tudi vroča voda. Prednost vode kot grelnega medija je
na primer, da je temperatura vode lahko le nekaj stopinj nad temperaturo mleka. S tem se
izognemo pregretju mleka. Ne prihaja pa tudi do hitrih in velikih sprememb temperature
kot pri segrevanju s paro.
Lahko so eno-, dvo- ali večstopenjski. Enostopenjski se uporabljajo za pasterizacijo tekočin,
ki jih samo pasteriziramo in vroče polnimo. Dvostopenjski se uporabljajo za tekočine, ki jih
pasteriziramo in ohladimo ter polnimo v rezervoarje na zalogo ali v sterilno embalažo. Pri
tristopenjskih pa izkoriščamo toploto pasterizirane tekočine za segrevanje nepasterizirane
tekočine. S tem prihranimo energijo za segrevanje surovega soka in hladno vodo za hlajenje
pasteriziranega soka.
 Kako bi izvedli pasterizacijo kompotov v domači kuhinji? Kje najdete razlike z
industrijskim načinom?
 Ali lahko pri pasterizaciji napolnimo npr. vsebino kozarca popolnoma do vrha? Zakaj ja
oziroma zakaj ne?

6.3 DODATNO BRANJE
•
•
•
•
•

Brennan, J. G. Food Processing Handbook. Weinheim: Wiley-VHC Verlag GmbH & Co.
KGaA, 2006.
Dairy Processing Handbook. 2. izd. Tetra pack Processing System AB, Švedska, 2003.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Chichester: Ellis
Horwood Ltd, 1989.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. 2 izd. Coca Raton:
CRC press LLC, 2000.
Ibarz, A., in Barbosa-Cánovas, G. V. Unit Operations in Food Engineering. Boca Raton:
CRC Press, 2002.

6.4. VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•

Naštej vsaj pet pasteriziranih proizvodov, ki so danes na voljo potrošnikom.
Kaj so HTST procesi?
Zakaj se pri HTST procesih bolj ohranijo senzorične in hranilne karakteristike živil?
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•
•
•
•
•
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Opiši potek pasteriziranja embaliranih živil.
Razloži delovanje tunelskega pasterizatorja.
Čemu služi cona predgrevanja proizvodov pri tunelskem pasterizatorju.
Razloži delovanje in prednosti ploščnega pasterizatorja.
Zamisli si preprosto procesno shemo, v kateri boš nakazal, kako bi lahko zmanjšal porabo
energije. Namig: še enkrat preštudiraj, kako poteka hitro blanširanje z vodo.
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7 STERILIZACIJA
Sterilizacija je širok postopek, ki zajema vrsto dejavnosti, katere niso nujno vse povezane s
proizvodnjo prehrambenih proizvodov. S sterilizacijo se srečujemo v zdravstvu, kozmetičnih
in pedikerskih salonih itd. Zgodovina uči, da je sterilizacija medicinskih instrumentov bila
poznana že v starem Rimu, na žalost pa se je ta praksa popolnoma opustila v temačnem
srednjem veku, kar je imelo za posledico visoko smrtnost. Danes različni proizvajalci
propagirajo tudi pomivalne stroje, seveda za višjo ceno, ki imajo tudi sterilizacijski učinek.
Razmisli, v čem se takšen pomivalni stroj dejansko razlikuje od navadnega? Ali je vse res, kar
nam obljubljajo proizvajalci ali pa gre le še za en trik več?
Tehnološko gledano je sterilizacija postopek konzerviranja, pri katerem segrevamo živilo na
dovolj visoko temperaturo dovolj dolgo, da uničimo mikrobiološko in encimsko aktivnost. Na
ta način dosežemo sterilnost proizvodov in podaljšamo rok uporabnosti. S sterilizacijo
živilskih proizvodov so pričeli že leta 1798 (torej pred pasterizacijo), ko je francoski kuhar
Nicola Appert napravil prve poskuse konzerviranja hrane v hermetično zaprti embalaži. Prve
konzerve so pripravili leta 1804, serijska industrijska proizvodnja pa se je pričela najprej v
ZDA, nato pa v Evropi po drugi svetovni vojni. Konzervirana hrana, ki je prihajala iz
Amerike v Evropo, je bila prava »modna muha« v načinu prehranjevanja.
Tradicionalno gledano je sterilizacija vezana na toplotno obdelavo embaliranih živil. Vendar
pa pri sterilizaciji le-teh prihaja do zmanjšanja hranilne in senzorične kakovosti. Zaradi tega je
šel in še gre razvoj v minimiranje teh izgub, kar dosegamo bodisi z zmanjšanjem časa
sterilizacije, bodisi s sterilizacijo neembaliranih živil - UHT (Ultra High Temperature) procesi
in aseptično pakiranje. Na sliki 37 je tako prikazana primerjava med klasično sterilizacijo
(slika 37a) in aseptičnim polnjenjem (slika 37b).

embalaža

živilo

↘
↙
polnjenje
↓
toplotna obdelava
↓
končni proizvod

embalaža
↓
sterilizacija

živilo
↓
toplotna obdelava

↘
↙
aseptično polnjenje
↓
končni proizvod

a)
b)
Slika 37: Razlika med klasično sterilizacijo in aseptičnim polnjenjem
Prednosti aseptičnega polnjenja v primerjavi s klasično sterilizacijo so:
• boljša kakovost – toplotna obdelava ne uniči samo mikroorganizmov, temveč tudi
vitamine in ostale hranilne snovi ter tako zmanjšuje kakovost živil. S povišanjem
temperature poteka uničenje mikroorganizmov hitreje kot izguba vitaminov in ostalih
hranilnih snovi. Torej bodo procesi pri visoki temperaturi za kratek čas dali zadovoljivo
mikrobiološko sliko ob minimalnem zmanjšanju kakovosti živila;
• enostavnejše in cenejše embaliranje – pri aseptičnem polnjenju embalaža ni podvržena
visokim temepraturam in tlaku. Zaradi tega lahko uporabljamo lažjo in cenejšo embalažo
v primerjavi s pločevinkami in steklenicami. Posledično se s tem znižajo proizvodni in
transportni stroški;
• nižji obratovalni stroški, saj lahko del porabljene energije ponovno integriramo v proces.
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7.1 STERILIZACIJA EMBALIRANIH ŽIVIL
V živilih je najbolj toplotno obstojna patogena bakterija Clostridum butulinum, ki ne eksistira
pri pH vrednosti pod 4,5. Njeno uničenje pomeni tudi minimalno izpolnjeno zahtevo, če
želimo govoriti o uspešnosti sterilizacije. Iz tega lahko izpeljemo poenostavljeno in
najenostavnejšo klasifikacijo živil v t.i. kisla živila (pH < 4,5) in t.i. nekisla živila (pH > 4,5).
Seveda obstajajo še podrobnejše klasifikacije živil glede na njihovo pH vrednost: nekisla
živila (pH > 5,0), srednje kisla živila (pH 4,5–5,0), kisla živila (pH 4,5–3,7) in zelo kisla
živila (pH < 3,7).
Pri načrtovanju časa in poteka sterilizacije se torej osredotočamo na živila s pH > 4,5. Za njih
je minimalno priporočena obdelava, s katero dosežemo 12D zmanjšanje za C. butulinum, kar
je omogočeno s triminutnim segrevanjem pri 121 °C, merjeno v termičnem (geometrijskem)
centru embalaže (točka najpočasnejšega segrevanja), kjer se beleži temperatura živila med
sterilizacijo. Temperatura 121 °C je tudi vzeta kot referenčna temperatura sterilizacije.
Tabela 10: Toplotna obstojnost nekaterih mikroorganizmov v nekislih živilih
Mikroorganizem
D121 (v min)
Tipično živilo
TERMOFILNI (35–55 °C)
Bacilus stearothermophilus
4,0
vrtnine, mleko
Clostridum thermosaccharolyticun
3,0–4,0
vrtnine
MEZOFILNI (10–40 °)
Clostridum sporogenes
0,8–1,5
meso
Bacillus subtilis
0,5–0,76
mlečni izdelki
C. Butulinum (toksina A in B)
0,1–1,3
nizko kisla živila
PSIHROFILNI (-5–1,5 °)
C. Butulinum (toksin E)
3,0 (60 °C)
nizko kisla živila
Vir: Fellows, 1989, 222
Čas sterilizacije je odvisen od:
• toplotne obstojnosti prisotnih mikroorganizmov ali encimov,
• fizikalno-kemičnih lastnosti živila,
• hitrosti prehoda toplote skozi embalažo,
• velikosti embalaže in
• kislinske stopnje ali pH živila.
Toplotno uničenje mikroorganizmov izražamo z logaritemsko skalo (slika 38).
Pri tem je pomembno poznavanje decimalnega redukcijskega časa ali časa decimalne
redukcije (D), to je časa, izraženega v minutah, ki je potreben, da se uniči 90 % na začetku
prisotne skupine mikroorganizmov pri določeni temperaturi oz. se zmanjša njihovo število za
eno logaritemsko stopnjo. Vseh mikroorganizmov namreč nikoli ne moremo uničiti, ker bi za
to potrebovali neskončni čas. To zakonitost, ki velja za vse mikroorganizme, lahko
ponazorimo tudi s spodnjim primerom, v katerem smo substrat, ki je na začetku vseboval 800
mikroorganizmov na mL, razdelili v več paralelk in jih pri temperaturi 245 °C segrevali
različen čas (tabela 11).
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Slika 38: Razmerje med številom mikroorganizmov in časom pri konstantni temperaturi
Tabela 11: Vpliv časa segrevanja na preživetje mikroorganizmov
Čas (min) Št. mikroorganizmov/mL
0
800
10
190
20
27
30
6
40
1
50
0,2
V praksi to pomeni, da popolnoma sterilnega živila ali ti.i. biološke sterilnosti (uničenje vseh
živih oblik v izdelku) ne moremo doseči. To nas pripelje do koncepta komercialne
sterilizacije - sterilnosti, pri kateri so uničeni vsi patogeni in kvarljivi mikroorganizmi, ki bi
lahko delovali pri pogojih normalnega skladiščenja.
Poleg informacij o toplotni obstojnosti mikroorganizmov je potrebno tudi poznavanje hitrosti
prodiranja (penetracije) toplote v živilo, če želimo določiti potreben čas komercialne
sterilizacije. Toplota prodira iz grelnega medija preko embalaže v živilo, zato pri embaliranih
živilih predstavlja embalaža dodaten upor pri prenosu toplote, četudi so embalažni materiali
mnogo boljši prevodniki kot živila.
Dejavniki, ki pomembno vplivajo na hitrost prenosa toplote, so:
• vrsta živila - hitrost prenosa toplote je večja pri tekočinah (npr. grah v slanici), ker se
toplota prenaša z naravno konvekcijo. Kadar so v pločevinki trdne snovi (npr. paštete) pa
prihaja do prenosa toplote s kondukcijo, kjer je nizka toplotna prevodnost trdnih živil
glavni razlog za počasnejši prenos (tabela 12);
• velikost embalaže – hitrost prenosa toplote do termičnega središča je večja pri malih
embalažah;
• kroženje embalaže poveča učinek naravne konvekcije (embalaža se med sterilizacijo
premika, kar povzroča gibanje vsebine) in zaradi tega se poveča tudi hitrost prenosa
toplote pri viskoznih ali poltrdnih živilih (izsiljena konvekcija);
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•
•

temperaturna razlika – večja temperaturna razlika med živilom in grelnim medijem
pospeši prenos toplote;
material embalaže – prenos toplote bo hitrejši skozi pločevino kot skozi steklo ali plastiko
(razlike v toplotni prevodnosti).
Tabela 12: Toplotna prevodnost nekaterih materialov in živil
Material / Živilo
Temperatura
Prevodnost
(°°C)
(W/m2 ⋅K)
baker
0
388
aluminij
0
220
nerjaveče jeklo
0
21
ostale kovine
0
45−400
steklo
20
0,52
polietilen
20
0,55
olivno olje
rastlinsko olje
sladkor
jagode
mastno meso
mleko
jabolčni sok
jajca
zeleni fižol

15
4−187
29−62
−14−25
25
20
20
−8
−12,1
Vir: Fellows, 1989, 12

0,189
0,169
0,087−0,22
0,657
0,152
0,56
0,56
0,96
0,8

 S pomočjo zgornje tabele poskušaj pojasniti, zakaj pri destilaciji ponavadi uporabljajo
bakrene kotle?
 S pomočjo zgornje tabele pojasni, kaj bi se zgodilo pri lupljenju s paro, če bi živila bila
dober toplotni prevodnik.
Naprave za sterilizacijo embaliranih živil (avtoklavi) lahko delujejo kontinuirno ali šaržno.
Šaržni avtoklavi so lahko postavljeni vertikalno ali horizontalno, slednji sicer omogočajo
enostavnejše polnjenje in praznjenje in imajo tudi možnost obračanja embalaže, vendar pa
zahtevajo več prostora.
Kontinuirni avtoklavi omogočajo dobro kontrolo med sterilizacijo, zaradi česar imajo
proizvodi večjo stalnost v kakovosti. Obstaja pa nevarnost kontaminacije proizvodov, če ne
izvajamo zadostne preventivne kontrole le-teh. Prav tako zahtevajo večje zaloge, ki so lahko
izgubljene, če pride do izpada proizvodnje.
Kot grelni medij v avtoklavih uporabljamo nasičeno paro, vročo vodo ali plamen.
Pri sterilizaciji z nasičeno paro je pomembno, da pred sterilizacijo odstranimo iz avtoklava
ves zrak, kajti zrak bo znotraj avtoklava tvoril tanek film, ki bo deloval kot izolator, zaradi
česar bo prenos toplote mnogo slabši in sterilizacija morda ne bo uspešna. Po sterilizaciji pri
nadtlaku sledi hlajenje proizvodov z vodo, zaradi česar para hipoma kondenzira, hlajenje
steriliziranih proizvodov pa poteka bolj počasi.
Pri sterilizaciji z vročo vodo se živila pri nadtlaku običajno sterilizirajo v steklenicah. Ker je
steklo slabši toplotni prevodnik kot pločevinke, se srečujemo z daljšimi časi sterilizacije, prav
tako pa obstaja tudi možnost toplotnega šoka.
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Slika 39: Parni avtoklav
Vir: http://www.caquin.com/ (20. 8. 2008)
Tabela 13: Izgube nekaterih vitaminov pri embaliranih živilih - izgube zajemajo tudi
izgube zaradi priprave surovin in blanširanja
I z g u b e (%)
Karoten
Tiamin
Riboflavin
Niacin
Vitamin C
Malo kisla
živila
Korenje
Zeleni grah
Mleko
Gobe
Krompir
Špinača
Paradižnik

0−9
22−52
0
0−32
0

Kisla živila
Jabolka
Češnje
Breskve
Hruške
Ananas

0−4
41
65
25

67
62
35
80
56
80
17

38−60
54−63
0
46
44
45
25

32
40
0
52
56
50
0

75
79
50−90
33
28
72
26

31
48
57
64
49
39
45
45
7
30
Vir: Fellows, 1989, 246

46
39
0
0

74
68
56
73
57

7.2 UHT PROCESI
Glavni problem pri sterilizaciji embaliranih trdnih ali viskoznih živil je majhna hitrost prenosa
toplote do termičnega centra, kar se odraža v daljšem času segrevanja (poslabšanje senzorične
in hranilne kakovosti živila ob stenah pločevinke) in daljšem času sterilizacije (manjša
proizvodnja). Torej so v praksi zaželeni postopki z uporabo visokih temperatur in kratkega
časa sterilizacije. To pa je možno le v primeru, če živilo steriliziramo pred embaliranjem v
predhodno sterilizirano embalažo (slika 37b). Postopki sterilizacije živil zunaj embalaže imajo
svoje prednosti, glede na hitrost prenosa toplote (potreben je krajši čas steriliziranja v
primerjavi z embaliranimi živili). Te postopke imenujemo UHT postopki (UltrahighTemperature Process) ali aseptično polnjenje. Uporabljajo se za sterilizacijo širokega spektra
tekočih živil – mleko, sadni sokovi in koncentrati, kreme, jogurti, vino, solatni prelivi,
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sladoledi ter za živila, ki vsebujejo majhne trdne delce – skuta, otroška hrana, paradižnikovi
proizvodi, sadje in vrtnine, juhe in riževi deserti.
Poleg podaljšanega roka obstojnosti tako steriliziranih živil, imajo UHT procesi še eno
pomembno prednost v primerjavi s sterilizacijo embaliranih živil – pogoji sterilizacije
(predvsem temperatura in čas) niso odvisno od velikosti embalaže. Ostale prednosti UHT
procesov so cenejše pakiranje, visoka produktivnost zaradi avtomatizacije proizvodnje in
učinkovita izraba energije.
Seveda pa obstajajo tudi določene pomanjkljivosti, zaradi visokih stroškov in kompleksnosti
naprav za aseptično polnjenje, predvsem zaradi sterilizacije embalaže, z napravami
povezanega omrežja in rezervoarjev, vzdrževanjem sterilne atmosfere in večjega znanja, ki ga
potrebujejo operaterji.
Pri sterilizaciji neembaliranih živil z UHT postopkom se živilo v kontinuirnem toplotnem
menjalniku v tankem sloju hitro segreje na temperaturo okoli 150 °C in pri tej temperaturi
ostane nekaj sekund. Ves čas se kontrolirata temperatura sterilizacije in zadrževalni čas. Nato
se sterilizirano živilo hitro ohladi v drugem toplotnem menjalniku ali v vakuumski komori, če
je potrebno odzračevanje, polni in zapira v sterilno embalažo. Ves postopek traja nekaj minut
in se izvaja v aseptični atmosferi. To pomeni, da med postopkom ne sme priti do ponovne
okužbe že steriliziranega živila. Ker se embalaža ne sterilizira skupaj z živilom, se pri UHT
postopkih lahko uporablja cenejša in lažja embalaža. Široko uporabo imajo laminirani kartoni,
ki znižujejo stroške pakiranja, transporta in skladiščenja. Kartoni se predsterilizirajo z
vodikovim peroksidom, v zaprtih polnilnih linijah pa se vzdržuje sterilna atmosfera z UV
sevanjem in prefiltriranim zrakom.
V teoretično idealnem UHT procesu bi se naj živilo hitro segrelo do zahtevane temperature, se
na njej zadržalo določen čas, da se doseže sterilnost, nato pa bi sledilo hitro hlajenje na
temperaturo polnjenja. V praksi so približki teoretičnim zahtevam ne eni strani odvisni od
natančnosti kontrole, ki jo lahko izvajamo med procesom in s tem povezanimi stroški opreme,
na drugi strani pa od lastnosti živila – npr. viskoznost, toplotna občutljivost, prisotnost trdnih
delcev itd. Splošne karakteristike naprav za UHT sterilizacijo so:
• obratovanje nad 132 °C,
• relativno majhen volumen živila, ki ga steriliziramo v primerjavi s površino, na kateri se
sterilizira,
• ustvarjanje turbulence na grelnih površinah,
• konstantno čiščenje grelnih površin, s čimer se vzdržuje konstanta velika hitrost prenosa
toplote in se zmanjšuje pregrevanje živila.
Glede na uporabljen način segrevanja lahko razdelimo opremo v tri skupine:
• neposredni (direktni) sistemi (vbrizgavanje ali oblivanje s paro),
• posredni (indirektni) sistemi (različne izvedbe toplotnih menjalnikov) in
• ostali sistemi (indukcijsko in mikrovalovno segrevanje).
Pri vbrizgavanju s paro se viskotlačna para (okoli 1.000 kPa) vbrizgava v predgreto živilo,
zaradi česar se živilo hitro segreje. Po zadrževanju na tej temperaturi (nekaj sekund) se živilo
ohladi v vakuumu, da se odstrani kondenzirana para in hlapne komponente, zaradi česar ima
po sterilizaciji živilo približno enako vsebnost vlage kot pred njo. Glavne prednosti
vbrizgavanja s paro so v hitrem segrevanju in hitrem ohlajanju, zaradi česar je metoda
primerna za toplotno občutljiva živila ter odstranitev hlapnih komponent, kar je pri mnogih
živilih zaželeno – npr. mleko. Pomanjkljivosti so predvsem v uporabnosti za nizko viskozna
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živila, slabem izkoristku energije v primerjavi z indirektnim segrevanjem, pripravi »čiste« ,
pare, nizki fleksibilnosti tovrstnih naprav za različna živila.

Slika 40: Shematski prikaz vbrizgavanja s paro
Vir: http://www.energymanagertraining.com/ (21. 8. 2008)
Pri oblivanju s paro se tekoče živilo prečrpava v visokotlačno parno komoro, kjer se fino
razprši v paro (slika 41).

Slika 41: Shematski prikaz oblivanja s paro
Vir: http://www.energymanagertraining.com/ (21. 8. 2008)
Sistem odlikuje velik volumen pare v primerjavi z majhnim volumnov živila in velika
kontaktna površina med paro in živilom. Temperatura sterilizacije se kontrolira preko tlaka.
Ker se toplota iz ohlajanja porablja za predgrevanje živila, ima sistem boljši energetski
izkoristek v primerjavi z vbrizgavanjem pare. Ostale prednost so, da se živilo ne more pregreti
na grelnih površinah, boljša možnost kontroliranja obratovalnih parametrov, skorajda
takojšnje segrevanje živila na temperaturo pare in zelo hitro ohlajanje, zaradi česar se ohranijo
senzorične in hranilne vrednosti.
Za posredno segrevanje uporabljamo različne izvedbe toplotnih menjalnikov. V njih se
živilo zadrži dlje časa kot pri neposrednem segrevanju (slika 42).

61

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika – 2. del

Slika 42: Temperaturno-časovna primerjava med neposrednim in posrednim segrevanjem
Vir: http://www.energymanagertraining.com/ (21. 8. 2008)
Tako kot pri pasterizaciji se tudi tukaj uporablja ploščni menjalnik. Princip delovanja tega
menjalnika je bil pojasnjen že pri pasterizaciji (poglavje 6.2.1). Kadar ga uporabljamo pri
UHT procesih pa ima nekaj omejitev:
• delovni tlak ne sme preseči 700 kPa,
• počasen pretok tekočine (1,5 do 2 m/s),
• zaradi počasnega pretoka segrevanje ni enakomerno in prihaja do nastanka oblog, kar
zahteva pogostejše čiščenje plošč,
• primeren je le za nizko viskozne tekočine,
• potrebna je pazljiva začetna sterilizacija plošč, da pride do enakomernega raztezanja leteh.
Ima pa tudi določene prednosti:
• nizka cena,
• ekonomična izraba prostora in poraba vode,
• visok energetski izkoristek,
• prilagodljivost zahtevani proizvodnji (različno število plošč).
7.3 DODATNO BRANJE
•
•
•
•
•
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7.4 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razloži prednosti in pomanjkljivosti aseptičnih procesov.
Kaj so UHT postoki srelizacije?
Na katerem živilu na primer je napisano »UHT …«?
Kaj je termični center živila?
Kaj je decimalni redukcijski čas?
Kaj je biološka sterilnost živila?
Pojasni koncept komercialne sterilizacije živil.
Ali so komercialno sterilizirana živila dovolj varna za potrošnika?
S svojimi besedami pojasni, kaj razumeš pod »hitrost prenosa toplote«.
Naštej in opiši dejavnike, ki vplivajo na hitrost prenosa toplote pri sterilizaciji.
Opiši, kako poteka steriliziranje v avtoklavih.
Opiši, kako poteka sterilizacija z UHT postopki.
Kakšni procesni pogoji bi bili potrebni pri D3 in D8 sterilizaciji? Katera vrsta
sterilizacije bi bila za potrošnika bolj varna in zakaj?
Razloži kako poteka UHT sterilizacija z neposrednim segrevanjem.
Razloži kako poteka UHT sterilizacija s posrednim segrevanjem.
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8 UPARJANJE
To poglavje bomo pričeli z definicijo. V živilstvu je uparjanje delna odstranitev vode iz
tekočih živil s pomočjo uparjanja (vrenja), s čimer dosežemo koncentriranje živil. Ločitev
poteka na osnovi razlike v hlapnosti med vodo in raztopljenimi snovmi. Pred časom so na
deklaraciji majhnih naprav za osvežitev zraka v prostoru, ki si jih priklopil na električno
omrežje, pisali, da gre za dišeče uparjalnike. Deklaracija oz. vsaj slovenski prevod ni bil
strokovno najbolj ustrezen. Ko boš predelal to poglavje, bi moral znati pojasniti, zakaj
deklaracija ni bila pravilno napisana.
Glavni cilji uparjanja so:
• koncentriranje (sadni sokovi, mleko, kava) pred postopki sušenja, zamrzovanja ali
sterilizacije, da zmanjšamo maso in prostornino živil. Na ta način prihranimo energijo v
nadaljnjih postopkih in znižamo stroške skladiščenja, transporta in distribucije;
• privlačnost koncentriranih proizvodov za končne porabnike – kupce (sadni sokovi za
razredčenje, juhe, paradižnikove mezge) ali kot polproizvod v drugih vejah živilstva
(sadni koncentrati v industriji bombonov in čokolade, marmelad, sadnih jogurtov);
• uparjanje spremeni okus in/ali barvo živila (karamelizirani sirupi pri proizvodnji pečenih
izdelkov).
Nad vsako raztopino tvorijo molekule tekočine, ki so prešle v parno fazo, parni tlak. Zato
nastane tam po določenem času nasičen parni tlak, ki ga kratko imenujemo kar parni tlak.
Parni tlak se veča s temperaturo. Ko je enak zunanjemu tlaku, prične tekočina vreti. Vrelišče
tekočine je tista temperatura, pri kateri je parni tlak nad tekočino enak tlaku, ki vlada v
okolju. Pri normalnih pogojih tako voda prične vreti pri približno 100 °C. Prehod iz tekoče v
parno fazo pod temperaturo vrelišča imenujemo izhlapevanje, prehod pri temperaturi vrelišča
pa uparjanje. Temperatura vrelišča tekočine je odvisna od tlaka, ki vlada v okolju in se viša z
naraščanjem tlaka.
 Ali drži trditev, da si na Triglavu ne moremo skuhati jajca, čeprav bo voda sicer vrela?
Če bi uparjanje izvajali v odprti posodi pri atmosferskem tlaku, bi s časom raztopina v posodi
postajala bolj koncentrirana, zaradi tega pa bi naraščala tudi temperatura uparjanja, odvisno
od vsebnosti suhe snovi. Kar pomeni, da bi morali uparjati do želene koncentracije tudi do
nekaj ur. Raztopine imajo namreč višje vrelišče kot čisto topilo. Na primer, raztopina
kuhinjske soli, ki vsebuje 20 g soli/100 g vode, ima pri normalnem tlaku vrelišče pri 104 °C.
Parni tlaki čiste vode pri različnih temperaturah so podani v dodatku B. Gledano s stališča
kakovosti živil, bo daljše uparjanje pri višjih temperaturah povzročilo spremembe v barvi in
aromi živila, kar pa je v večini primerov nezaželeno, še posebej kadar imamo opravka s
toplotno občutljivimi živili, kot sta na primer mleko in sadni sokovi. Da zmanjšamo tovrstne
poškodbe živila, lahko uparjamo pri tlakih, nižjih od atmosferskega, saj bo v tem primeru
raztopina prej zavrela. Tako v praksi uparjamo pri tlakih med 7,5 in 80 kPa, kar odgovarja
temperaturi uparjanja med 40 in 95 °C. Takšno uparjanje je poznano kot vakuumsko
uparjanje.
 Poskušaj s spoznanji iz zgornjega odstavka pojasniti, zakaj ceste pozimi posipavamo s
soljo?

Tako kot pri vseh toplotnih procesih, je tudi pri uparjanju eden najpomembnejših dejavnikov,
ki vpliva na učinkovitost in ekonomičnost uparjanja ter kakovost koncentriranega proizvoda,
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hitrost prenosa toplote. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na hitrost prenosa toplote,
so:
• temperaturna razlika med vrelo raztopino in paro. Večjo temperaturno razliko lahko
dobimo z znižanjem tlaka (nižji tlak → nižje vrelišče raztopine). V praksi vrelišča ne
znižujemo pod 40 °C, zaradi visokih stroškov vakuuma in posebnih zahtev glede
materiala in konstrukcije naprav, ki obratujejo pod vakuumom. Prav tako se z večanjem
koncentracije temperaturna razlika med paro in vrelo tekočino zmanjšuje, kar upočasnjuje
hitrost prenosa toplote in učinkovitost uparjanja. Da obdržimo konstantno temperaturno
razliko, lahko med uparjanjem zvišujemo temperaturo pare;
• nastanek oblog na površini uparjalnika zmanjšuje hitrost prenosa toplote in zvišuje
stroške čiščenja. Nastanek oblog je povezan s temperaturno razliko ter konsistenco in
kemijsko sestavo raztopine. Na primer denaturacija beljakovin povzroči, da se živilo
»prilepi« na steno uparjalnika. V nekaterih izvedbah uparjalnikov to preprečujejo s
kontinuirnim odstranjevanjem oblog;
• viskoznost večine raztopin se povečuje z naraščanjem koncentracije, kar tudi upočasnjuje
hitrost prenosa toplote, vpliva pa tudi na končno stopnjo koncentracije, ki jo je mogoče
doseči;
• nekatere tekočine so nagnjene k penjenju pri intenzivnem vrenju v uparjalniku. Rezultat
penjenja je upočasnjena hitrost prenosa toplote in slabša učinkovitost uparjanja. Lahko pa
pride tudi do znatnih izgub živila, ker živilo prehaja v parno fazo, ki zapušča grelni del
uparjalnika. V nekaterih primerih lahko preprečimo intenzivno penjenje z dodatkom
antipenilnih sredstev, pri čemer pa je seveda potrebno upoštevati veljavno zakonodajo
glede dodajanja tovrstnih snovi.
Hlapne komponente v živilu, ki prispevajo k aromi in okusu, imajo nižje vrelišče kot voda in
celo pri vakuumskem uparjanju se lahko izgubijo iz živila, kar zmanjšuje organoleptično
kakovost le-tega. Pri sadnih sokovih lahko problem delno rešimo z dodajanjem
nekoncentriranega soka po končanem uparjanju. Lahko pa hlapne komponente pridobimo
nazaj iz pare, jih koncentriramo in vrnemo v koncentriran sok.
8.1 UPARJALNIKI
Večina uparjalnikov je zgrajena iz nerjavnega jekla. Enostavni enostopenjski uparjalnik je
sestavljen iz:
• toplotnega menjalnika, v katerem se kot grelno sredstvo običajno uporablja nasičena para,
včasih pa tudi vroča voda ali drugi grelni medij;
• naprave za ločevanje (odstranjevanje) pare iz koncentrirane tekoče faze;
• kondenzatorja, v katerem se para kondenzira in črpalke za odvod koncentrirane pare.
Izbira uparjalnika je odvisna od:
• kapacitete uparjanja,
• zahtevane stopnje koncentracije končnega proizvoda,
• zahtev po vračanju hlapnih komponent in s tem povezane dodatne opreme,
• toplotne občutljivosti živila glede na čas in temperaturo uparjanja,
• enostavnosti čiščenja,
• velikosti uparjalnika v primerjavi z njegovo kapaciteto,
• enostavnostjo obratovanja,
• investicijskih in obratovalnih stroškov v primerjavi s kapaciteto in kakovostjo proizvoda.
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8.1.1 Kratkocevni uparjalniki
Ena najstarejših izvedb uparjalnika, ki se uporablja v živilstvu je kratkocevni uparjalnik,
včasih imenovan tudi Robertov uparjalnik (slika 43).

Slika 43: Kratkocevni uparjalnik
Vir: http://www.swensontechnology.com/ (21. 8. 2008)
Za njega so značilne kratke, med 0,5 in 2,0 m dolge cevi, premera med 25 in 75 mm, po
katerih se dviga raztopina.
Raztopina uparja v uparjalnih ceveh, ki se segrevajo od zunaj s paro in brizga kot mešanica
pare in tekočine iz cevi v širši uparjalni prostor. Kapljice tekočine padajo nazaj v posodo in se
vračajo skozi povratno cev v uparjalnik in tako nastaja obtok. Prednosti uparjalnika so v
nizkih investicijskih stroških in nizkih stroških vzdrževanja ter hitremu prenosu toplote pri
uparjanju relativno nizko viskoznih tekočin. Robertov uparjalnik ni primeren za uparjanje
zelo viskoznih tekočin, zaradi slabe cirkulacije raztopine in zaradi velike možnosti, da se bo
raztopina zapekla na steno cevi.
Uporablja se za koncentriranje sladkornih raztopin, raztopin glukoze in slada, srečamo pa ga
še tudi pri koncentriranju sirupov in sadnih sokov.
8.1.2 Dolgocevni uparjalnik
Zgrajen je iz snopa 3 do 15 m dolgih cevi, premera od 20 do 50 mm. Para kondenzira na
zunanji strani cevi, toplota, ki se pri tem sprošča, omogoča uparjanje tekočine v ceveh. V
uparjalniku se tekočina v tankem filmu (sloju) lahko dviga – uparjalnik z dvigajočim filmom
ali pa pada – uparjalnik s padajočim filmom. Možna pa je tudi kombinacija dviganja in
padanja – uparjalnik z dvigajočim-padajočim filmom. Slaba stran teh uparjalnikov je, da
potrebujejo visok prostor za namestitev.
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8.1.2.1 Uparjalnik z dvigajočim filmom
Predhodno segreta raztopina se v uparjalnik dovaja na dnu. Uparjanje se prične malo nad
dnom cevi in ekspanzija hlapov povzroči, da se tanki film tekočine prične hitro dvigovati proti
vrhu cevi. Praktično to pomeni, da mešanica tekočine in mehurčkov hlapov potuje proti vrhu,
pri čemer postaja raztopina zmeraj bolj koncentrirana. Na vrhu mešanica hlapov in
koncentrirane raztopine vstopa v ciklonski separator, kjer se hlapi vodijo v kondenzator,
koncentrirana raztopina pa se odvaja kot produkt. Zadrževalni časi raztopine v uparjalniku so
majhni, hitrost prenosa toplote pa je dobra, če uspemo vzdrževati primerno temperaturno
razliko med grelnim medijem in raztopino, ki jo koncentriramo.
LEGENDA
F – vtok
V – hlapi
L - tekočina
LS – para
SC – kondenzat
pare

Slika 44:Uparjalnik z dvigajočim filmom
Vir: http://www.sms-vt.com/ (19. 8. 2008)
Tovrstno uparjanje je primerno za nizko viskozna in toplotno občutljiva živila – npr. mleko,
sadni sokovi.
8.1.2.2 Uparjalnik s padajočim filmom
Predhodno segreta raztopina se v uparjalnik uvaja na vrhu cevi, od koder raztopina v tankem
sloju potuje po notranji strani cevi navzdol, pri čemer se uparja. Na dnu cevi vstopa mešanica
hlapov in tekočine v centrifugalni separator, kjer ločevanje poteka enako kot pri uparjalniku z
dvigajočim filmom. Zadrževalni časi raztopine v ceveh so kratki, hitrost raztopine pa precej
velika zaradi gravitacije in ekspanzije hlapov. Na primer hitrost padanja je lahko pri 12 m
dolgi cevi nad 200 m/s na dnu cevi.
Uparjalnik s padajočim filmom je primeren tudi za viskozne tekočine, zato se precej uporablja
za koncentriranje toplotno občutljivih živil – npr. mleko in sadni sokovi.
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LEGENDA
F – vtok
V – hlapi
L - tekočina
LS – para
SC – kondenzat
pare

Slika 45:Uparjalnik s padajočim filmom
Vir: http://www.sms-vt.com/ (19. 8. 2008)
8.1.3 Ploščni uparjalnik
Konstrukcijska izvedba teh uparjalnikov je podobna ploščnim uparjalnikom, ki jih
uporabljamo pri pasterizaciji in sterilizaciji. Raztopina, ki jo želimo koncentrirati, se črpa
skozi menjalnik, pri čemer potuje po eni strani plošč, medtem ko po drugi strani plošč potuje
para. Prostor med ploščami je tukaj večji, zato, da je omogočena ekspanzija hlapov, ki
nastanejo med uparjanjem. Po izstopu iz uparjalnika mešanica tekočine in hlapov vstopa v
ciklonski separator.
Prednosti teh uparjalnikov so v visoki pretočni hitrosti in hitremu prenosu toplote, kratkih
zadrževalnih časih, enostavnem čiščenju in vzdrževanju. Prav tako ne prihaja do nastanka
oblog na ploščah menjalnika, kar je še dodatna prednost. Glavna pomanjkljivost pa so visoki
investicijski stroški.
Uporabljajo se lahko za zmerno viskozna in toplotno občutljiva živila – mleko, sadni sokovi,
mesni ekstrakti.
8.1.4 Tankoslojni uparjalnik
Za zelo viskozna živila in/ali živila, ki se rada zapečejo na stene cevi lahko hitrost prenosa
toplote povečamo s kontinuirnim odnašanjem mejnega sloja na grelni površini. Po
konstrukciji je tankoslojni uparjalnik podoben uparjalniku z dvigajočim ali s padajočim
filmom, le da ima namesto snopa cevi znotraj nameščeno samo eno cev, ki se od zunaj
segreva s paro. Cev je povezana s centralno nameščenim rotorjem, ki z lopaticami nanaša na
notranji obod cevi živilo v tankem sloju, ki nato, prav tako v tankem sloju, pada proti dnu
cevi. Lopatice rotorja so od stene cevi oddaljene od 0,5 do 2,0 mm in ustvarjajo turbulenco.
Čas pretoka skozi uparjalnik je kratek (nekaj sekund).
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Slika 45: Tankoslojni uparjalnik
Vir: http://www.technoforce.net/ (21. 8. 2008)
Relativno visoka hitrost prenosa toplote preprečuje prijemanje živila na steno in penjenje.
Pomanjkljivost uparjalnika je v visokih investicijskih stroških ter visoki porabi pare in
hladilne vode.
Uporablja se v proizvodnji paradižnikovih omak, raztopin želatine, mlečni industriji in
proizvodnji sladkorja.
8.2 EKONOMIČNOST UPARJANJA
Za uparjanje vode iz živil je potrebna precejšnja količina energije (približno 22,5 MJ na
kilogram izparjene vode pri 100 °C). Merilo za delovanje uparjalnika in s tem učinkovitosti
uparjanja je njegova kapaciteta in ekonomičnost. Kapaciteto merimo z maso uparjene vode v
časovni enoti (kg/h), ekonomičnost pa s specifično porabo pare, to je z maso porabljene
sveže pare (v kg) na vsak kg izparjene vode. V želji zmanjšati porabo sveže pare in s tem
znižati obratovalne stroške se v praksi poslužujemo različnih metod.
8.2.1 Uparjanje v stopnjah
V enostopenjskem uparjalniku je poraba sveže pare od 1,1 do 1,3 kg na vsak kilogram
uparjene vode. Pri večstopenjskem uparjanju se poraba sveže pare zmanjšuje, kar je razvidno
iz tabele 14. V praksi se največkrat srečujemo s tri do šeststopenjskim uparjanjem, saj pri več
kot šeststopenjskem uparjanju investicijski stroški prevladajo nad prihrankom pare.
Investicijski stroški za večstopenjsko uparjanje namreč naraščajo s številom uparjalnikov in
so enaki stroškom enega uparjalnika pomnoženi s številom uparjalnikov v zaporedju. Pri tem
velja še posebej opozoriti, da se kapaciteta uparjanja pri tem ne poveča.
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Tabela 14: Poraba sveže pare pri uparjanju 1 kg vode
Način uparjanja
Poraba
sveže pare
(v kg)
enostopenjsko
1,1–1,3
dvostopenjsko
0,55–0,70
tristopenjsko
0,37–0,45
štiristopenjsko
okoli 0,30
petstopenjsko
okoli 0,27
Vir: Povzeto po Ignatowitzu, 1996 in Brennanu, 2006

Slika 46: Shematski potek tristopenjskega uparjanja
Vir: Ignatowitz, 1996, 123
Živilo, ki ga bomo koncentrirali, vodimo v prvi uparjalnik. Uparjalniki so povezani tako, da
hlapi iz prejšnjega ugrevajo naslednjega v vrsti. S svežo paro tako segrevamo le prvega, hlape
iz zadnjega pa kondenziramo.
Uparjanje v stopnjah je možno le, če tlak iz stopnje v stopnjo pada in se tako pridobi za vsak
uparjalnik enaka temperaturna razlika med grelnim medijem in živilom, ki ga koncentriramo.
V primerjavi s posamičnim uparjalnikom je torej poraba sveže pare v večstopenjski napravi
manjša, kapaciteta pa se ne poveča, če ostane temperaturna razlika enaka, čeprav ima
večstopenjska naprava za mnogokratnik večjo grelno površino kot posamičen uparjalnik
 S pomočjo slike 46 poskušaj pojasniti, zakaj se kapaciteta pri večstopenjskem uparjanju ne
poveča.
8.2.2 Rekompresija hlapov
Pri rekompresiji vse ali le del hlapov, ki izhajajo iz uparjalnika, vodijo v kompresor. V
kompresorju se hlapi stisnejo (tlak se poveča), zato se jim dvigne temperatura. Komprimirane
hlape vodijo v grelni prostor istega uparjalnika. Sveža para se tako rabi samo za začetek
uparjanja. Brž ko začne raztopina vreti, dotok sveže pare ustavijo in ugrevajo naprej s
komprimiranimi hlapi. Tako odpadejo stroški za kondenzator, hladilno vodo in večina
stroškov za paro. Zato pa nastanejo stroški za kompresor in za energijo, ki jo rabi –
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upravičenost uporabe določa ekonomski izračun. Na primer, kadar se komprimirajo vsi hlapi
se poraba sveže pare zniža na 0,1 kg za en kilogram uparjene vode.

Slika 47: Shematski prikaz rekompresije hlapov
Vir: http://www.tespl.com/ (10. 8. 2008)

8.3 PRIMERJAVA MED UPARJANJEM IN REVERZNO OSOMOZO
Sedaj ko smo spoznali že oba postopka, ki se uporabljata za koncentriranje živil – uparjanje in
reverzno osmozo – je prav, da napravimo še kratko primerjavo med obema. Prednosti in
pomanjkljivosti so prikazane za primer koncentriranja sirotke.
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Tabela 15: Primerjava med reverzno osmozo in uparjanjem pri koncentriranju sirotke
Parameter
Reverzna osmoza
Uparjanje
poraba pare
0
250-550 kg na 1.000 L
uparjene vode
poraba električne energije
- 10 kWh na 1.000 L približno 5 kWh na 1.000 L
uparjene vode (kontin. uparjene vode
obratovanje)

poraba energije (kWh)

delovna sila
poraba hladilne vode

-

20 kWh na 1.000 L
uparjene vode (šaržno
obratovanje)

-

3,6 (6-12 % suhe snovi)
8,8 (6-18 % suhe snovi)
9,6 (6-20 % suhe snovi)

-

387 (6-50 % suhe snovi)
pri
enostopenjskem
uparjanju
- 90 (6-50 % trdnih snovi)
pri
dvostopenjskem
uparjanju
4 ure/dan
običajno 2 operaterja skozi
celoten proces uparjanja
- do 29.300 kJ na 1.000 L 1,2 do 5,2 ⋅ 106 kJ na 1.000 L
uparjene vode (kont. uparjene vode
obratovanje)
-

ekonomičnost
koncentracija iztoka

do 58.600 kJ na 1.000 L
vode (šaržno obratovanje)
6.000 L / dan
80.000-100.000 L / dan
(ni zgornjih omejitev)
maksimum 30 % suhe snovi
do 60 % suhe snovi
Vir: Fellows, 1989, 149

8.4 DODATNO BRANJE
•
•
•
•
•

•
•
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8.5 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S svojimi besedami opiši, kaj je atmosferski tlak.
Razloži, kaj je parni tlak tekočin.
Definiraj temperaturo vrelišča. Od česa je odvisna?
Pojasni razliko med izhlapevanjem in uparjanjem.
Razloži razliko, prednosti in pomanjkljivosti med uparjanjem pri atmosferskem tlaku in
vakuumskim uparjanjem.
Naštej in razloži dejavnike, ki vplivajo na hitrost prenosa toplote pri uparjanju?
Opiši delovanje Robertovega, dolgocevnih, ploščnih in tankoslojnih uparjalnikov.
Poišči primere procesov, v katerih se uporablja uparjanje, in predvidi vrsto uparjalnika.
Pojasni, kaj je kapaciteta in kaj je ekonomičnost uparjanja?
Razloži, kako in zakaj povečanje ekonomičnosti uparjanja vpliva na proizvodne stroške?
Opiši, kako poteka uparjanje v stopnjah in kaj z njim pridobimo?
Opiši, kako poteka uparjanje z rekompresijo hlapov stopnjah in kaj z njim pridobimo?
Naštej prednosti in pomanjkljivosti koncentriranja z reverzno osmozo v primerjavi z
uparjanjem.
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9 DEHIDRACIJA (SUŠENJE)
Sušenje perila na vrvici je boljše od sušenja v stroju. Tako sušeno perilo bomo lahko dlje časa
nosili, je ugotovitev študije ameriškega ministrstva za kmetijstvo, ki so jo predstavili na
nedavnem srečanju Združenja ameriških kemikov v New Orleansu. Stalno sušenje perila v
strojih pri visokih temperaturah namreč škodi bombažnim vlaknom v oblačilih. Po mnenju
kemikov bi lahko omenjene težave preprečili, če bi se čas sušenja skrajšal za od deset do
dvajset odstotkov, in če v strojih ne bi sušili popolno mokrega perila (http://24ur.com/novice).
Kako pa je z živili? Ali se sušenje na zraku uporablja pri predelavi živil? Ali bi lahko s
sušenjem na zraku podaljšali obstojnost živil in jih naredili bolj privlačne za potrošnika?
Dehidracija je najstarejša metoda konzerviranja živil, ki se uporablja že tisoče let za sušenje
mesa, rib, sadja in vrtnin, s čimer se zagotavlja njihova obstojnost tudi izven sezone.
Definirana je kot postopek z uporabo toplote pod kontroliranimi obratovalnimi pogoji, z
namenom, da odstranimo večino vode (ostanek vode 1–5 %), ki je normalno prisotna v živilu.
Ta definicija izključuje vse ostale osnovne operacije, ki prav tako znižujejo količino vode v
živilu (mehansko ločevanje, koncentriranje z membrano, uparjanje), ker pri teh postopkih
odstranimo iz živila manj vode kot z dehidracijo. Glavni namen dehidracije je konzerviranje
živil. Dehidracija zavira rast mikroorganizmov in aktivnost encimov, toda obratovalna
temperatura je običajno premalo visoka, da bi povzročila inaktivacijo le-teh. Zato je pred
sušenjem obvezna primarna toplotna obdelava živil (pasterizacija ali blanširanje). Zmanjšanje
volumna in mase živil znižuje stroške transporta in skladiščenja ter omogoča proizvodnjo
pripravnih izdelkov za porabnike (instant kava, čaj, instant krompirjevi kosmiči), po drugi
strani pa poslabša hranilno vrednost in kakovost živil. Cilj načrtovanja in obratovanja naprav
za dehidracijo je torej minimizacija teh sprememb s selektivno izbiro sušilnih pogojev za
vsako individualno živilo. Primeri komercialne uporabe dehidriranih živil so sladkor, kava,
mleko, moka, fižol, čaj, dišave, sadje in vrtnine itd.
Na potek sušenja vplivajo:
• prevajanje toplote in transport snovi. Ne glede na metodo sušenja, vključuje sušenje
živil dva postopka: segrevanje živila in odstranjevanje vlage iz živila. Ti dve stopnji se ne
izvajata vedno v enakih razmerah;
• površina živila. Živilo, ki ga želimo dehidrirati, zdrobimo v manjše koščke ali
porazdelimo v tanke plasti, da pospešimo prevajanje toplote in transport snovi;
• temperatura. Čim večja je temperaturna razlika med grelnim medijem in živilom, tem
večja bo količina toplotnega prenosa v živilo;
• hitrost gibanja zraka. Zrak, ki se giblje, suši površino hitreje kot mirujoči zrak. Zrak, ki
se giblje z večjo hitrostjo, bo odstranil s površine živila več vlage, ker bo hitreje
odstranjen zrak, ki je nasičen z vlago;
• vlažnost zraka;
• zračni tlak in vakuum. Pri vseh tlakih, ki so nižji od normalnega, zavre voda pri nižji
temperaturi vrelišča. To pomeni, da lahko iz živila v segreti vakuumski komori
odstranimo vlago pri nižjih temperaturah;
• čas in temperatura. Živila so termosenzibilne snovi. Zato je potrebno poiskati optimalno
kombinacijo časa in temperature sušenja. Prav tako kot pri pasterizaciji in sterilizaciji,
sušenje pri višji temperaturi in krajšem času manj poškoduje živilo;
• vsebnost maščobe v živilu. Višja vsebnost maščob v živilu običajno pomeni počasnejše
sušenje živila;
• količina živila v sušilniku v primerjavi z velikostjo le-tega. V določenem sušilniku bo
sušenje potekalo hitreje čim manjša bo količina živila, ki ga sušimo.
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 Pojasni, zakaj se perilo v vetrovnem vremenu prej posuši kot na brezvetrni dan. Prav tako
pojasni, zakaj se bo perilo prej posušilo na prostem kot v majhnem prostoru.
Kadar razmišljamo o sušenju v tradicionalnem industrijskem smislu, običajno pomislimo na
sušenje z vročim zrakom ali na sušenje preko grelne površine, vendar pa to nista edina možna
načina sušenja. V zadnjem času pa se zmeraj bolj uveljavlja sušenje z zamrzovanjem ali
liofilizacija, ki je predstavljeno pri operacijah z odvzemanjem toplote, v ospredje pa stopajo
tudi procesi sušenja z uporabo infrardeče toplote, mikrovalov in osmotska dehidracija.
9.1 SUŠENJE TRDNIH ŽIVIL
Sposobnost zraka, da odstrani vlago iz živil, je odvisna od temperature zraka in količine
vodnih hlapov, ki so v zraku že prisotni. Bolj suh zrak lahko nase veže več vode. Ta
zakonitost nam je zelo dobro poznana pri sušenju perila.
Preden se podrobneje spoznamo s principi sušenja, pa si moramo pogledati nekaj osnovnih
pojmov oz. izrazov, ki jih pri sušenju pogosto srečujemo.
• Parcialni ali delni tlak je povezan z Daltonovim zakonom, ki sicer popolnoma natančno
velja le za idealne pline. V skladu z Daltonovim zakonom je skupni tlak mešanice plinov
enak vsoti delnih ali parcialnih tlakov sestavin, to je tlakov posameznih sestavin, če bi
same zavzemale prostor celotne mešanice.
• Vlažnost zraka je definirana kot masa vodnih hlapov v kg, ki jo vsebuje 1 kg suhega
zraka. Merimo jo s higrometri.
• Nasičeno vlažen zrak je zrak, ki je v ravnotežju s tekočo vodo pri danem tlaku in
temperaturi. Pri nasičeno vlažnem zraku je torej parcialni tlak vodnih hlapov v zraku enak
parnemu tlaku vode pri dani temperaturi.
• Absolutna vlažnost je definirana kot masa vodnih hlapov v 1 m3 zraka. Največja mogoča
absolutna vlažnost pri dani temperaturi je tista, kjer je parni tlak vodne pare enak
nasičenemu parnemu tlaku. Povedano z drugimi besedami, absolutna vlažnost je tista
zgornja meja, do katere zrak še lahko veže vlogo iz okolice.
• Relativna vlažnost je razmerje med absolutno vlažnostjo in nasičeno vlažnostjo pri enaki
temperaturi in tlaku ter se običajno izraža v procentih.
• Rosišče je temperatura, pri kateri se začne iz vlažnega zraka izločati voda. Rosišče je
odvisno od vsebnosti vodne pare v zraku, torej od vlažnosti zraka.
Naprave za sušenje imenujemo sušilniki. Glede na način obratovanja ločimo:
• diskuntinuirne ali kontinuirne sušilnike,
• sušilnike v katerih se material med sušenjem obrača oziroma se ne obrača,
• sušilnike, ki obratujejo pri normalnem zračnem tlaku in sušilnike, ki obratujejo pod
vakuumom.
Glede na način sušenja pa ločimo:
• sušenje z vročim zrakom in
• sušenje preko grelne površine sušilnika.
9.1.1 Sušenje z vročim zrakom
Ob stiku med suhim zrakom in mokrim sušečim se živilom, se voda uparja in difundira v
zrak. Uparjanje poteka zaradi razlike parnega tlaka. Ta nastane med nasičenim parnim
tlakom vlažne snovi, ki se suši in parcialnim tlakom vodne pare v sušilnem zraku. Ta razlika
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mora biti čim večja. Da bi lahko to dosegli, mora biti temperatura sušenja čim višja, sušilni
zrak pa naj vsebuje kar najmanj vlage ali pa moramo pri sušenju uporabiti vakuum.
Živila lahko karakteriziramo kot higroskopična in nehigroskopična. Higroskopična živila so
tista, pri katerih se parcialni tlak vodnih hlapov spreminja s stopnjo vlažnosti.
Nehigroskopična živila pa imajo konstanten parni tlak pri različnih stopnjah vlažnosti.
 Podaj vsaj en primer higroskopičnega in en primer nehigroskopičnega živila.

Slika 48: Mehanizem sušenja z vročim zrakom
Vodo lahko odstranjujemo iz živil na dva načina:
• odhlapljanje – temperatura vlažne snovi je nižja od vrelišča vode. Hlapenje je posledica
razlike med parnim tlakom vode v snovi in parcialnim tlakom vode v plinu, ki to vlažno
snov obdaja. To razliko vzdržujemo tako, da neprestano odvajamo hlape s tokom plina.
Tako preprečimo, da bi se ustvarila na površini živila vlažna atmosfera. Svež plin, ki ga
dovajamo na površino živila, je običajno topli zrak;
• odparjanje – temperatura vlažne snovi je enaka ali nekoliko višja od temperature vrelišča
vode. Vodnih hlapov, ki nastajajo med procesom, ni treba odvajati s tokom plina.
Potrebno izparilno toploto običajno dovajamo s kondukcijo preko grelne ploskve, na
kateri je razprostrto vlažno živilo.
Med sušenjem živilo ne izgublja vode ves čas v enakih količinah. Nasprotno, količina
odstranjene vode je v različnih časovnih obdobjih različna, čeprav so pogoji sušenja ves čas
enaki. Te spremembe med potekom sušenja lahko razložimo s prevajanjem toplote in
transportom snovi. Kos živila, ki ga sušimo, bo v začetku sušenja najprej izgubil vlago s
površine. Postopoma se bo razvijala vedno debelejša suha plast. Notranjost živila pa bo še
vedno vlažna. Prav tako bodo v kosu živila različne količine vlage v posameznih plasteh
živila. Zunanja suha plast bo delovala kot izolacijska plast, ki bo preprečevala hitrost
prevajanja toplote v notranjost živila. Voda, ki ostane v sredini živila, mora preiti najdaljšo
razdaljo. Živilo se med sušenjem približuje svoji ravnotežni vlažnosti. V tej fazi prične
ponovno vezati nase molekule vodne pare iz sušeče se atmosfere in sicer tako hitro, kot jih
izgubi (podobno kot pri ravnotežnih reakcijah). Ko se to stanje doseže, se sušenje prekine.
Še nazornejše lahko to ponazorimo z diagramom, ki prikazuje vlažnost živila v odvisnosti od
časa sušenja – slika 49.
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Slika 49: Spreminjanje vlažnosti snovi od časa sušenja
•

•

•

Območje A−
−B: ko živilo položimo v sušilnik potrebuje nekaj časa, da se površina živila
segreje na temperaturo, ki vlada v sušilniku. Območje A−B imenujemo tudi ravnotežno
območje, kjer je površina mokrega živila v ravnotežju z zrakom. Ta del sušenja je
običajno kratek v primerjavi s celotnim časom sušenja.
Območje B−
−C: v tem območju se prične sušenje. Imenujemo ga območje konstantne
hitrosti sušenja, kajti hitrost s katero voda difundira iz notranjosti na površino živila je
enaka hitrosti s katero se voda odstranjuje iz površine v tok vročega zraka. Glavna
dejavnika, ki vplivata na hitrost sušenja sta temperatura in vlažnost zraka ter površina
živila. Točko C imenujemo tudi točka kritične vlažnosti. V praksi se različne površine
živil sušijo različno dolgo, zato kritična točka ni fiksna za neko živilo, temveč je odvisna
od količine živila v sušilniku in hitrosti sušenja. Tudi ta del sušenja je običajno kratek v
primerjavi s celotnim časom sušenja.
Območje C−
−D: z nadaljnjim sušenjem se hitrost sušenja upočasnjuje in preide v območje
padajoče hitrosti sušenja. V tem območju se voda iz notranjosti živila na površino premika
počasneje kot se odstranjuje iz površine. V tem območju je površina živila suha,
temperatura na površini pa narašča, dokler ne doseže temperature zraka. Največ poškodb
na živilih se pojavi ravno v tem območju, zato je tukaj še kako pomembno kontroliranje
poteka sušenja.

9.1.1.1 Tunelski sušilnik
To vrsto sušilnikov sestavlja dolga toplotno izolirana cev. Nalaganje živila v sušilnik poteka
preko vozičkov s policami, na katerih so v tankem sloju naložena živila. Voziček potuje skozi
tunel skupaj z živilom. Segret zrak potuje skozi tunel, pri čemer se giblje med policami z
živilom in/ali skozi perforirane police in sloje živila. Glede na smer se lahko giblje vzdolž
kanala ali pa prečno na njegovo os. Delovanje sušilnika je kontinuirano. Ko voziček z mokrim
živilom vstopa na eni strani sušilnika, voziček s posušenim živilom izstopa na drugi strani
sušilnika. Tuneli so lahko dolgi do 25 m, in imajo presek približno 2 × 2 m.
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Slika 50: Tunelski sušilnik
Vir: Kincl–Smaka, 1989, 91
V glavnem se tunelski sušilniku uporabljajo za sušenje narezanega sadja in vrtnin.
9.1.1.2 Tračni sušilnik
Pri tej vrsti sušilnikov se živilo giblje skozi sušilnik na enem ali več perforiranih trakov. Traki
so narejeni iz perforirane pločevine ali žičnega pletiva. Segret zrak običajno kroži preko
trakov in slojev živila. Živila nalagamo na trak v 75 do 150 mm globokem sloju. Trak se
pomika po sušilniku in na koncu sušilnika živilo avtomatično pada s traku. Primeren je za
sušenje živil, ki dajejo porozne plasti, da je omogočeno kroženje zraka. Običajno je 2 do 3 m
širok in dolg do 50 m. Ima manjši kapaciteto kot tunelski sušilnik.
Mnogokrat se uporablja več zaporedno povezanih tračnih sušilnikov, ki tako dajejo večji
učinek sušenja kot enostopenjski sušilnik. Prenos živila iz enega v drugi sušilnik namreč
živilo premeša, kar povzroči, da pride nova plast živila v neposreden kontakt z zrakom. Prav
tako lahko v vsakem sušilniku spreminjamo temperaturo in hitrost kroženja zraka, kar
omogoča dobro kontrolo obratovanja in minimizira poškodbe na živilu. Vsekakor je
večstopenjsko sušenje zviša investicijske in obratovalne stroške.

a – vhod živila
b – izhod
živila
c – izpust
vlažnega zraka
Slika 51: Tračni sušilnik
Vir: Kincl-Smaka, 1989, 91
Uporablja se za sušenje narezanih vrtnin, graha, fižola.
9.1.2 Sušenje preko grelne površine
Sušilniki pri katerih dovajamo živilu toploto s kondukcijo preko grelne površine imajo dve
bistveni prednosti, v primerjavi z zračnimi sušilniki:
• pred sušenjem ni potrebo greti velike količine zraka in
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•

sušenje lahko poteka brez prisotnosti kisika, kar prepreči oksidacijo nekaterih komponent
v živilu, ki bi se sicer z lahkoto oksidirale.

Živila imajo nizko toplotno prevodnost, ki se s časom sušenja še znižuje. Zaradi tega je živila
potrebno nalagati na grelne ploskve v tanki plasti, da ne pride do poškodb, ves čas sušenja pa
je tudi potrebna skrbna kontrola obratovalnih parametrov.
Pri stiku mokrega živila z vročo površino, se toplota prenaša v in po živilu v glavnem s
kondukcijo. Mehanizem sušenja je podoben kot pri sušenju z vročim zrakom. Ravnotežnemu
območju sušenja sledi območje konstantne hitrosti sušenja, nato pa območje padajoče hitrosti
sušenja, v katerem temperatura na površini živila narašča in se približuje temperaturi grelne
plošče. Če sušenje izvajamo pri atmosferskem tlaku, bo temperatura živila v začetnih fazah
sušenja nad 100 °C, kar pomeni, da mora biti temperatura grelne površine še višja, da bo
prenos toplote potekal z zadovoljivo hitrostjo. Izpostavljanje živila tako visokim
temperaturam dlje časa (tudi več ur), bo najverjetneje pripeljalo do resnih poškodb le-tega.
Problem rešujemo s sušenjem pri tlaku, nižjem od atmosferskega – vakuumsko sušenje. V
tem primeru se bo voda uparjala iz živila pod 100 °C, zato je lahko temperatura grelnih plošč
nižja.
9.1.2.1 Vakuumski komorni sušilnik
Zgrajen je iz vakuumske komore povezane s kondenzatorjem in vakuumsko črpalko. Komora
je običajno horizontalno postavljena, cilindrične oblike in ima enega ali dva vhoda za
transport živila. Znotraj komore so horizontalno nameščeni regali, ki se znotraj komore
grejejo s paro, vročim zrakom ali drugim grelnim medijem. Tipična sušilna komora lahko ima
do 24 regalov, dimenzij 2×1,5 m. Živila nalagamo v relativno tankem sloju na kovinske
police, ki se nato naložijo na regale, komora se zapre, tlak se zniža z vklopom kondenzatorja
in vakuumske črpalke. Tlak znotraj komore je lahko med 5 in 30 kPa, kar ustreza temperaturi
uparjanja vode med 35 in 80 °C. Sušilni časi so različno dolgi (od 4 do 20 ur), odvisno od
velikosti in oblike živila ter pogojev sušenja (tlak in temperatura v sušilniku). Kakovost tako
sušenega sadja in vrtnin je običajno boljša kot pri sušenju z vročim zrakom, medtem ko so
investicijski stroški sušilnika večji, čeprav so kapacitete manjše kot pri večini sušilnikov na
vroč zrak.

Slika 54: Vakuumski sušilnik
Vir: http://www.vacuumshelfdryers.com/ (10. 8. 2008)
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9.2 SUŠENJE TEKOČIH ŽIVIL
Kot tekoča živila obravnavamo vsa tekoča in poltekoča živila, pastozna živila in razne kašaste
materiale.
9.2.1 Sušenje z vročim zrakom
9.2.1.1 Razpršilni sušilnik
Metoda sušenja z razprševanjem je splošno uporabljena metoda za sušenje tekočih in
poltekočih živil, suspenzij in kaš. Prvič je bila uporabljena 1900 leta za pripravo mleka v
prahu, kasneje pa še za pripravo jajčnega prahu in kave.
Živilo se v sušilniku razprši v drobne kapljice povprečnih velikosti med 10 in 200 µm.
Kapljice nato v veliki sušilni komori prihajajo v kontakt z vročim zrakom. Zaradi majhnosti
kapljic se ustvari velika površina za izparevanje vode. Časi sušenja so zelo kratki, od 1 do 20
sekund. Če posušeno živilo hitro odstranimo iz sušilne komore, do poškodb na živilu skorajda
ne prihaja. Zaradi tega je sušenje z razprševanjem primerno tudi za toplotno občutljiva živila.
Predhodno prefiltriran in segret zrak (150–300 °C) vodimo v sušilno komoro (slika 52) na
vrhu, kjer se s pomočjo razprševalcev ali rotirajočih diskov razprši v fine kapljice, ki prihajajo
v kontakt z vročim zrakom v sušilni komori. Glavnina posušenega živila izstopa na dnu
sušilnika in se preko transportnega traku prenaša v prostor za skladiščenje. Zrak pri izstopu iz
sušilnika (90 do 100 °C) vodijo v enega ali več ciklonov (separatorjev), kjer pride do ločitve
zraka in preostanka posušenega živila, ki se nato lahko doda glavnemu produktu ali pa se
vrača nazaj na sušenje.
Pomembno je, da pri razprševanju živila dobimo kapljice vnaprej določene in enakomerne
velikosti, kajti v nasprotnem primeru sušenje ne more potekati enakomerno, kar se odraža na
kakovosti končnega proizvoda.
V praksi so na razpolago različne izvedbe razprševalcev, sušilnih komor, sistemov za gretje
zraka in sistemov za zbiranje posušenega živila. Število izvedb narašča z raznolikostjo živil in
zahtev za končni proizvod – npr. mleko, jajca, kava, čaj, krompir, sadni sokovi, škrobni
proizvodi itd. Ponudba je velika tudi glede velikosti sušilnih komor in variira od majhnih
pilotnih naprav do velikih komercialnih naprav (slika 53), ki imajo npr. kapaciteto za mleko v
prahu do 80.000 kg/dan.
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Slika 52: Razpršilni sušilnik

Slika 53: Razpršilni sušilnik
Vir: http://www.niroinc.com/ (9. 8. 2008)
Glavne prednosti so v hitrem sušenju, primernosti za sušenje raznolikega spektra živil, nizkih
stroških delovne sile ter v enostavnosti obratovanja in vzdrževanja. Pomanjkljivost so visoki
investicijski stroški in zahteva po relativno vlažnem živilu, da se lahko prečrpa v
razprševalnik, zaradi česar se povečuje poraba energije.
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9.2.2 Sušenje preko grelne površine
9.2.2.1 Valjčni sušilnik
Živilo se v tankem sloju nanaša na površino vrtečih se gladkih valjev. Valji so z notranje
strani pod tlakom običajno greti s paro. Ko se valji vrtijo, se toplota iz valjev prenaša na tanek
sloj živila, običajno s kondukcijo, kar povzroči uparjanje vode. Posušeno živilo se iz valjev
odstranjuje s pomočjo strgalnih rezil.
Mehanizem sušenja je podoben sušenju trdnih živil z vročim zrakom – tudi tukaj imamo
območje konstantne in padajoče hitrosti sušenja. Vendar pa je temperatura sušenja običajno
višja kot pri sušenju z vročim zrakom. Sušilni časi so relativno kratki, med 2 in 30 sekundami.
Obstaja več izvedb valjčnih sušilnikov. V sušilniku z enim valjem (slika 55a) se valj delno
potopi v tekoče živilo. Ta način obratovanja je najbolj primeren za nizko viskozne tekočine.
Pri bolj viskoznih tekočinah in pastoznih snoveh pa se živilo lahko nanaša na valj z
nesegretimi valjčki (slika 55b).

a)

b)

Slika 55: Shematski prikaz valjčnega sušilnika z enim valjem
Vir: http://www.gmfgouda.com/ (12. 8. 2008)
Sušilnik z dvema valjema (slika 56) sestavljata dva valja z nastavljivo razdaljo, ki se od
zgoraj navzdol vrtita drug proti drugemu. Nastavljiva razdalja omogoča, da se na valj nanaša
tanki sloj (film) živila točno določene debeline.

Slika 56: Shematski prikaz valjčnega sušilnika z dvema valjema
Vir: http://www.gmfgouda.com/ (12. 8. 2008)
Posušeno živilo se odstranjuje v bazen, ki leži med obema valjema. Sušilnik je primeren za
živila z nizko in srednjo viskoznostjo.
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Pri vseh valjčnih sušilnikih imajo valji običajno premer med 0,15 do1,5 m in so dolgi od 0,2
do 3 m. Večinoma so zgrajeni iz nerjavnega jekla. Hitrost vrtenja je nastavljiva in z njo
določamo čas sušenja oz. čas, ki ga živilo preživi na valju. Temperatura na površini valja se
giblje med 110 in 165 °C. Proti koncu sušenja, ko se temperatura živila približuje temperaturi
valjev, je možnost poškodb živila mnogo večja kot pri razpršilnih sušilnikih.
Uporabljajo se za sušenje otroške hrane v obliki kosmičev, v proizvodnji pire krompirja itd.

Slika 57: Valjčni sušilnik
Vir: http://www.gmfgouda.com/ (12. 8. 2008)
9.3 SUŠENJE Z INFRARDEČIM SEVANJEM
Infrardeča energija je elektromagnetno sevanje, ki ga izžareva (emitira) vroče telo. Telo, ki
sevanje absorbira, se pri tem segreje. Hitrost prenosa toplote je odvisna od:
• temperature na površini obeh teles (oddajnika in prejemnika sevanja),
• lastnosti površine obeh teles in
• oblike obeh teles.
Telo, ki je sposobno sprejeti vso oddano energijo imenujemo črno telo. Živila niso popolni
absorberji (črna telesa), čeprav lahko oddajajo in sprejemajo konstanten delež teoretičnega
maksimuma. Z obzirom na to, moramo uvesti nov pojem sivega telesa, ki je sposobno prejeti
ali oddati le določen delež energije. Ta delež energije izražamo z emisivnostjo. Emisivnost je
odvisna od temperature sivega telesa in valovne dolžine oddanega sevanja. Podatki o
emisivnosti nekaterih živil so prikazani v tabeli 16.
Tabela 16: Približna emisivnost nekaterih materialov v živilski industriji
Material
Emisivnost
zažgani toast
1,00
testo
0,85
voda
0,955
led
0,97
pusta govedina
0,74
mastna govedina
0,78
beli papir
0,90
pobarvana kovina ali les
0,90
nepolirana kovina
0,7-0,25
polirana kovina
< 0,05
Vir: Fellows, 1989, 351
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Količina energije, ki jo absorbira sivo telo, se imenuje absorptivnost in je številčno enaka
emisivnosti. Sevanje, ki ni absorbirano se odbija. Količina absorbirane energije, torej stopnja
segrevanja, variira od nič do popolne absorpcije. Sposobnost absorpcije je odvisna od sestave
živila in valovne dolžine sevanja. Pri živilih obstajajo močne povezave med fizikalnimi,
kemijskimi in optičnimi lastnostmi ter količino absorbirane energije. Proteini, maščobe in
ogljikovi hidrati vsak po svoje absorbirajo IR energijo. Na stopnjo absorpcije prav tako vpliva
vsebnost vode in odstotek suhe snovi v živilu. Zaradi vsega tega je izredno težko doseči
enakomerno segrevanje živila z uporabo IR sevanja. Dodaten problem pa predstavlja še
kontrola prenosa toplote. Zaradi tega se IR sevanje običajno ne uporablja za odstranjevanje
precejšnih količin vode iz živila, temveč se bolj uporablja za odstranjevanje vlage iz površini
kristalov sladkorja ali soli in za odstranjevanje majhnih količin vode iz živil, ki imajo že na
splošno nizko stopnjo vlažnosti kot je to npr. pri drobtinah in dišavah.
Valovna dolžina sevanja pa je odvisna od temperature oddajnika sevanja. Pri višjih
temperaturah bodo valovne dolžine krajše in globina prodiranja sevanja v živilo večja.
9.4 SUŠENJE Z MIKROVALOVNIM SEVANJEM
Tako kot infrardeča energija so tudi mikrovalovi oblika elektromagnetnega valovanja, ki
prodira v živilo in se tam pretvarjata v toploto.
Medtem ko ima infrardeče sevanje frekvenco velikostnega razreda okoli 1014 Hz, imajo
mikrovalovi frekvenco pod 1011 Hz.
Tabela 17: Valovna dolžina, frekvenca in barva elektromagnetnega valovanja
Elektromagnetno
Valovna dolžina
Frekvenca
valovanje
(m)
(Hz)
8
3
radijski - dolgovalovni
10 -10
1–106
FM radijski in TV
10-1
107–108
radijski - kratkovalovni
106–1012
102-10−4
mikrovalovi
109–1011
10−1–10−3
infrardeči žarki
1012-7 × 1014
10−4-4 × 10−7
vidna svetloba
4 × 1014–7 × 1014
4 × 10−7-7 × 10−7
4,3 × 1014
• rdeča
7 × 10−7
4,8 × 1014
• oranžna
6,2 × 10−7
5,2 × 1014
• rumena
5,8⋅× 10−7
5,7 × 1014
• zelena
5,3⋅× 10−7
6,4 × 1014
• modra
4,7⋅× 10−7
7,1 × 1014
• vijolična
4,2⋅× 10−7
UV žarki
4 × 1014–1017
7⋅× 10−7-10−9
X-žarki
1015–1020
10−7–10−12
1018–1022
γ-žarki
10−10–10−14
Glavne razlike med mikrovalovnim in infrardečim sevanjem so:
• mikrovalovi se v skladu z mednarodnim dogovorom za industrijsko uporabo proizvajajo
pri frekvenci 2450 MHz ter še pri 896 MHz v Evropi in 915 MHz v Ameriki, medtem ko
imajo infrardeči žarki širši spekter sevanja;
• sposobnost prodiranja v živilo je v neposredni povezavi s frekvenco: nizko frekvenčni
mikrovalovi prodirajo bolj globoko v živilo kot infrardeči;
• mikrovalovi povzročijo trenje med molekulami vode za ustvarjanje toplote, medtem ko je
infrardeče žarčenje preprosto absorbirano s strani živila in pretvorjeno v toploto;
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•
•

•

stopnja gretja je pri mikrovalovih določena z vlažnostjo živila, medtem ko je pri
infrardečih žarkih bolj odvisna od površine in barve živila;
manjša sposobnost prodiranja infrardeče energije pomeni, da je pri tem sevanju toplotna
prevodnost živila bolj pomembna kot pri gretju z mikrovalovi; infrardeče sevanje je
omejeno s površino živila, medtem ko mikrovalovi prodirajo skozi njega;
mikrovalovi se lahko uporabljajo tudi za konzerviranje živil (npr. pri dehidraciji,
blanširanju in pasterizaciji), medtem ko je infrardeče sevanje v glavnem namenjeno
sušenju.

 Polemik glede uporabe mikrovalov pri pripravi živil je kar precej. Zagovorniki in
nasprotniki imajo svoje argumente, ki jih laična javnost včasih niti prav dobro ne razume.
Predvsem s pomočjo spleta poišči argumente »ZA« in »PROTI«. Navsezadnje ne moreš biti
siguren, da ti nekega dne ne bo potrebno zagovarjati (ne)uporabe mikrovalov. Del znanja, na
katerem boš lahko gradil, si boš pridobil že v nadaljevanju.
Molekula vode je zgrajena iz negativno nabitega kisikovega atoma in dveh pozitivno nabitih
vodikovih atomov. Zaradi tega se oblikuje električni dipol. Kadar živilo postavimo v hitro
oscilirajoče električno polje, pride do reorientacije dipolov z vsako spremembo električnega
polja. Število dipolov in spremembe zaradi delovanja električnega polja določajo dielektrično
konstanto živila.
Kadar je živilo izpostavljeno delovanju mikrovalov, se nekaj elektromagnetne energije
absorbira in pretvori v toploto. Količina absorbirane energije je določena z dielektričnim
faktorjem izgub. Živila z večjo vsebnostjo vlage in večjim dielektričnim faktorjem izgub
znatno in hitro absorbirajo energijo in toploto, prenos toplote znotraj živila se vrši tudi s
kondukcijo.
Dielektrične lastnosti nekaterih živil so prikazane v tabeli 12.

Živilo
Govedina
Svinina
Krompir
Korenje

Tabela 12: Dielektrične lastnosti nekaterih živil
Temperatura
Vsebnost
Frekvenca
Dielektrična
vlage (%)
(MHz)
konstanta
(°°C)
25
915
62
2450
61
25
915
59
2450
58
25
915
65
2450
64
25
915
73
2450
72
Vir: Fellows, 1989, 345

Dielektrični
faktor izgub
27
17
26
16
19
14
20
15

Steklo, papir in nekateri polimerni materiali namenjeni za embalažo imajo nizek dielektrični
faktor izgub, kar pomeni da se ne segrevajo. Mikrovalovni žarki se od kovin odbijajo.
Globina prodiranja mikrovalovnih žarkov je torej določena z dielektričnim faktorjem izgub in
frekvenco. Večje prodiranje valov v globino in bolj enakomerno gretje dosežemo z uporabo
nižjih frekvenc pri živilih, ki imajo nižji dielektrični faktor izgub ali z manjšimi kosi živil. Ker
pa globina prodiranje žarkov v živilo ni vedno glavna zahteva postopka, je frekvenca
mikrovalov vedno izbrana glede na namembnost posamezne uporabe.
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Mikrovalovne naprave so zgrajene iz mikrovalovnega generatorja (magnetron), aluminijastih
cevi, ki služijo kot vodilo in kovinske komore (za šaržno obratovanje) ali kanala s
premikajočim se trakom (za kontinuirno obratovanje). Komore in kanali so namenjeni
zadrževanju žarkov, ki bi lahko poškodovali delavce.

Slika 57: Naprava za kontinuirno sušenje z mikrovalovi
Vir: Fellows, 1989, 346
Za svoje delovanje potrebuje magnetron visoko napetost in močno magnetno polje in v
principu deluje kot močan radijski oddajnik, le-da oddaja mikrovalove. Mikrovalove v
komoro za sušenje usmerjajo (vodijo) aluminijaste cevi, ki imajo funkcijo valovodov. Pri
šaržnem obratovanju vrteča antena ali neke vrste ventilator razprši mikrovalove
enakomerno po prostoru, druga možnost pa je, da se premika živilo. Obe metodi zmanjšujeta
možnost t.i. mrtvih con. Pri kontinuirnem obratovanju se uporabljajo drugačne antene, ki
usmerjajo mikrovalovno energijo na živilo, ki se pomika po tekočem traku.
Mikrovalovi selektivno segrevajo vlažna področja znotraj živila. Segrevanje je hitro in ne
povzroča pregretja površine živila, kar se odraža v minimalnih poškodbah živila. Prav tako
tudi ne pride do porjavenja le-tega. Oprema je mala, čista za obratovanje in primerna za
avtomatsko vodenje. Živila tudi ne kontaminiramo s produkti sežiga.
Industrijska uporaba mikrovalov je omejena z visokimi stroški. Najpomembnejše industrijske
aplikacije so poleg sušenja, še tajanje in pečenje. Ostale operacije (blanširanje in
pasterizacija) so industrijsko manj uspešne.

9.5 DODATNO BRANJE
•
•
•
•
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•
•
•
•

www.hkindustry.co.kr.
www.gmfgouda.com.
www.niroinc.com.
www.simon-dryers.co.uk.

9.6 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naštej in opiši dejavnike, ki vplivajo na potek sušenja.
Razloži pojme: delni tlak, vlažnost zraka, nasičena vlažnost, absolutna in relativna
vlažnost, rosišče, kondenzacija.
Opravi delitev sušilnikov glede na način obratovanja in glede na način sušenja.
Razloži mehanizem sušenja trdnih snovi z vročim zrakom.
Razloži, kako se pri sušenja spreminja vlažnost trdnega živila v odvisnosti od časa
sušenja.
Opiši delovanje tunelskih in tračnih sušilnikov.
Razloži mehanizem sušenja trdnih snovi preko grelne plošče.
Razloži prednosti in omejitve vakuumskih sušilnikov v primerjavi s sušenjem pri
atmosferskem tlaku.
Opiši delovanje razpršilnih in valjčnih sušilnikov.
Pojasni pojme: črno telo, sivo telo, emisivnost, dielektrični faktor izgub.
Pojasni razlike v lastnostih in značilnostih med IR in mikrovalovnim sevanjem.
Zakaj je vlažnost snovi pomembna pri sušenju z mikrovalovi?
Opiši delovanje mikrovalovnega sušilnika.
Ali bi lahko sušenje z mikrovalovi uporabljali tudi izven živilstva? Pojasni.
Poišči argumente za in proti obdelavi živil z mikrovalovi.
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10 EKSTRUDIRANJE
Zanimivo je, da so s postopki ekstrudiranja pričeli v metalurgiji 1797 leta. Kaj bolj daleč
stran od živilstva bi si že težko zamislili. Hvala bogu, pa je razvoj zaobjel tudi živilskoprehrambeno industrijo. Na živilih so ga prvič uporabili v sredini 19. stoletja. 1930 leta so že
uporabljali ekstruder za pripravo testa. V ekstruderju so v eni kontinuirni operaciji zmešali
sestavine in nastalo testo oblikovali v testenine (makarone).
Danes se v živilski industriji z ekstrudiranjem pripravlja širok spekter proizvodov, od katerih
verjetno mnoge tudi uporabljaš, čeprav ne veš, kako jih izdelajo. Zato pa le pričnimo z
razlago.
Ekstrudiranje bi lahko definirali kot brizganje (potiskanje) živila primernih lastnosti skozi
ozko odprtino. Postopek zajema kontrolirano stiskanje in oblikovanje materiala v poltekočo
maso, ki se nato z vnaprej določeno hitrostjo potiska skozi odprtino.
V glavne je ekstrudiranje termomehanski proces, ki obsega vrsto osnovnih operacij: mešanje,
gnetenje, rezanje, premikanje, gretje, hlajenje, oblikovanje, delno sušenje. Vključenost
posameznih osnovnih operacij je odvisna od materiala, ki ga obdelujemo in od opreme, ki jo
uporabljamo.
Med ekstrudiranjem je material (surovina) izpostavljen povišani temperaturi in tlaku ter
delovanju strižnih sil. Vse to povzroči, da poteče vrsta reakcij, kar se odraža na spremenjenih
funkcionalnih lastnostih proizvoda.
Surovine, ki jih uporabljamo, so v večini suhe praškaste snovi ali manjše granule živila,
mnogokrat se uporablja pšenična, koruzna ali riževa moka. V ekstruderju se nato uporabljena
surovina pretvarja v poltekočo maso. Enostavna shema ekstruderja je prikazana na sliki 58.

Slika 58: Shematski prikaz ekstruderja
Vir: http://www.fs.uni-lj.si/ (20. 8. 2008)
V ekstruderju je nameščen vrteči se stiskalni polž, s pomočjo katerega se material stisne ali
oblikuje v poltekočo maso, ki se nato iztisne skozi ozko odprtino (matrico) na drugem koncu
ekstruderja. Matrica ima obliko končnega proizvoda. Na izhodu so nameščeni še vrteči se
noži ali sekala, s pomočjo katerih se proizvod dokončno oblikuje – cilindrična, cevne,
školjčne, trakaste itd. oblike. V primeru, da se živilo med ekstrudiranjem še segreje, govorimo
o ekstruzijskem kuhanju ali vročem ekstrudiranju.
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Slika 59: Princip oblikovanja proizvoda
Vir: http://en.wikipedia.org/ (21. 8. 2008)
Popularnost ekstrudiranja še narašča zaradi:
• mnogostranskosti proizvodov: z ekstrudiranjem dobimo širok spekter proizvodov, ki se
med seboj razlikujejo glede na velikost, obliko, trdnost, barvo in okus. Sam proces je
izredno fleksibilen in omogoča zadovoljevanje različnih potreb potrošnikov. Prav tako z
ekstrudiranjem dobimo proizvode, ki jih z ostalimi metodami sploh ne bi mogli, ali pa bi
jih zelo težko proizvajali;
• znižanja stroškov: Fellows (2000) navaja, da so pri ekstrudiranju nižji obratovalni stroški
in večja produktivnost glede na ostale metode kuhanja ali oblikovanja. Nadalje navaja, da
so pri ekstrudiranju žitaric za zajtrk prihranki pri surovinah 19 %, pri energiji 100 %, pri
delovni sili 14 % in pri investiciji 44 % v primerjavi s tradicionalnimi metodami;
• večje hitrosti proizvodnje in avtomatizacije;
• okoljevarstva, saj pri ekstrudiranju ni odpadnih tokov.

Slika 60: Ekstrudirani proizvodi
Vir: http://www.foodprocessing-technology.com/ (14. 8. 2008)
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Največji vpliv na lastnosti ekstrudiranega proizvoda imajo obratovalni pogoji v ekstruderju in
reološke lastnosti živila. Najpomembnejši dejavniki pri obratovanju so temperatura, tlak,
premer matrice in stopnja stiskanja, ki je odvisna od notranje konstrukcije ekstruderja ter od
hitrosti premikanja in geometrije polža. Lastnosti surovine vplivajo na konsistenco in barvo
ekstrudiranih proizvodov, največji vpliv ima vlažnost, fizikalne lastnosti (oblika, velikost …),
in kemijska sestava (vsebnost in vrsta škroba, proteinov, maščob in ostalih sladkorjev)
surovin.
Ekstruderje lahko razdelimo glede na način obratovanja (hladno ali vroče ekstrudiranje) in
glede na konstrukcijo ekstruderja (enopolžni ali dvopolžni).
10.1 VROČE EKSTRUDIRANJE
Pri vročem ekstrudiranju lahko s paro ogrevamo cilinder ali pa stiskalni polž. Vrtenje polža
povzroča še trenje, zaradi česar se živilo še dodatno segreje. Stiskanje živila v ekstruderju
dosežemo z:
• povečanjem premera polža (gledano od vhoda do izhoda ekstruderja) in z zmanjšanjem
strmine navoja,
• uporabo konusnega cilindra s polžem konstantne ali ožajoče se velikosti,
• namestitvijo gnetilnih delov na polžu.
Na izhodu iz ekstruderja pride do hitre ekspanzije pare in plinov v živilu, zaradi česar dobimo
proizvod nizke gostote. Stopnja ekspanzije je odvisna od tlaka in temperature v ekstruderju ter
od reoloških lastnosti živila. Nekatera živila – npr. žitarice za zajtrk - je potrebno po
ekstrudiranju še dodatno sušiti.
Za proizvodnjo visoko viskoznih živil mora biti v ekstruderju nižji tlak in/ali večja matrica.
Na ta način npr. izdelujejo žitne polproizvode v obliki majhnih trdnih pelet, katere se lahko
dlje časa skladiščijo preden vstopajo v proces končne dodelave – npr. cvrenje. Šele pri
segrevanju se takšni polproizvodi zmehčajo in dobijo svoje končne lastnosti.
Oba načina vročega ekstrudiranja (nizek ali visok tlak) sta HTST procesa, ki minimizirata
izgubo hranilne vrednosti in zmanjšata mikrobiološko kontaminacijo. Takšni proizvodi imajo
tudi dolgi rok trajanja.
10.2 HLADNO EKSTRUDIRANJE
Pri hladnem ekstrudiranju se živilo oblikuje v trakove, brez kuhanja ali spremembe živila na
izstopu zaradi ekspanzije. Znotraj gladkega cilindra je nameščen polž, ki se počasi vrti, kar
povzroča majhno trenje. S hladnim ekstrudiranjem izdelujejo testenine, krhko testo in
določene slaščičarske izdelke.
10.3 DODATNO BRANJE
•
•
•
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10.4 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•
•

Zakaj pravimo, da je ekstrudiranje termomehanski proces?
Opiši, kako na splošno poteka ekstrudiranje?
Naštej in opiši dejavnike, ki vplivajo na uspešnost ekstrudiranja.
Opiši, kako poteka vroče in kako hladno ekstrudiranje. Kje so bistvene razlike?
Naštej nekaj proizvodov, ki si jih brez ekstrudiranja težko zamislimo.
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11 CVRENJE
Zdi se popolnoma preprosto. In za tebe tudi je. Za kosilo si zaželiš nekaj »pohanega«. Če
mame ni pri roki, ali če med študijem ne stanuješ doma, se mogoče sam lotiš priprave. Lahko
pa tudi stopiš do bližnje trgovine, ki najverjetneje ponuja širok izbor zamrznjenih in ocvrtih
jedi, katerih priprava ne zahteva veliko časa in znanja. In s potešeno lakoto se tvoja zgodba
zaključi. Najverjetneje še nisi pomisli, da pri proizvajalcu teče popolnoma druga, tehnološko
obarvana, zgodba, kajti v tehnološkem obsegu pa cvrenje le ni tako preprosti postopek, saj
zajema vrsto dejavnikov, ki jih je potrebno skrbno kontrolirati. Vse skupaj se prične z izbiro
maščobe, nadaljuje se s kontrolo temperature, prava drama pa se lahko odvija pri vprašanju,
kdaj zamenjati olje. Del te zgodbe boš spoznal v tem poglavju, nadaljevanje pa bo sledilo pri
predmetu živilska kemija z analizo živil, kjer se boš podrobneje seznanjal z dejavniki, ki
vplivajo na kakovost olja po cvrenju in nekatere med njimi tudi določal.
Globoko cvrenje je star in razširjen proces priprave živil, ki izvira iz mediteranskega območja,
najverjetneje tudi zaradi uporabe olivnega olja. Definiramo ga lahko kot postopek, ki se
primarno uporablja za spremembo jedilne kakovosti živil ter zaradi svojstvenega okusa in
teksture, ki pri tem nastane. Sekundarni namen cvrenja je konzerviranje, ki je posledica
toplotnega razkroja mikroorganizmov, inaktivacije encimov in zmanjšanja aktivnosti vode.
Obstojnost ocvrtih živil je v glavnem določena z vsebnostjo vlage po cvrenju. Živila, ki po
cvrenju zadržijo vlago v notranjosti (ribe) imajo relativno kratek rok obstojnosti. Živila, ki se
med cvrenjem bolj posušijo (čips) pa imajo znatno podaljšan rok trajanja.
Pri cvrenju živilo potopimo v jedilno maščobo pri temperaturi, ki je nad vreliščem vode.
Temperatura cvrenja lahko variira med 130 in 190 °C, čeprav se v praksi največkrat cvre med
170 in 190 °C. Globoko cvrenje je kompleksen proces, ki obsega masni in toplotni prenos v
protitoku vodnih hlapov (mehurčkov), ki zapuščajo živilo in olja, ki vstopa v živilo (slika 61).
Prenos toplote se vrši preko kondukcije in konvekcije. V notranjost živila se toplota prenaša s
kondukcijo, hitrost prenosa je odvisna predvsem od prevodnosti živila in njegove gostote. Iz
vročega olja na živilo pa se toplota prenaša s konvekcijo.

Slika 61: Shema masnega in toplotnega prenosa pri cvrenju
Vodni hlapi, ki zapuščajo živilo, povzročijo znatno turbulenco v olju, s čimer se pospešuje
hitrost prenosa toplote. Količina vodnih hlapov, ki zapušča živilo, se s časom cvrenja
zmanjšuje, saj se zmanjšuje tudi vsebnost vlage v živilu. Z nadaljnjim cvrenjem se uparja
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zmeraj več vode iz zunanjih plasti živila, zaradi česar temperatura prične naraščati nad točko
vrelišča. Sam proces cvrenja lahko razdelimo v štiri faze:
• začetno segrevanje: v začetni fazi cvrenja se površina živila segreva na temperaturo, ki
odgovarja temperaturi olja. Prenos toplote poteka s konvekcijo in v tej fazi voda še ne
zapušča živila;
• vrenje na površini: v tej fazi se prične voda uparjati iz površine živila, naravno
konvekcijo pa nadomesti izsiljena konvekcija zaradi turbulence olja;
• upočasnjevanje: v tej stopnji živilo postaja zmeraj bolj suho (glede na vsebnost vode) in
temperatura v notranjosti prične naraščati proti temperaturi vrelišča. V notranjosti živila
prihaja do nekaterih fizikalno-kemijskih sprememb – npr. denaturacija proteinov,
razgradnja škroba itd. Skorja na površini postaja zmeraj bolj debela in uparjanje vode iz
živila se upočasnjuje;
• konec vrenja: do te faze pridemo, če se proces cvrenja nadaljuje dlje časa. Odstranjevanje
vode iz živila počasi pojenja, prav tako ni več videti mehurčkov. Če s cvrenjem
nadaljujemo, se prične skorja živila še bolj debeliti.
Skorja, ki se oblikuje na površini, ima porozno strukturo, ki jo sestavljajo kapilare različnih
velikosti. Med cvrenjem se voda in vodna para umikata iz večjih kapilar in se nadomeščata z
vročim oljem. Vlaga se odstranjuje iz površine živila skozi mejni sloj vročega olja. Debelina
tega sloja določa hitrost masnega in toplotnega prenosa ter je določena z viskoznostjo olja.
Razlika parnih tlakov vode med vlažno notranjostjo živila in "suhim" oljem pogojuje izgubo
vlage na podoben način kot pri sušenju.
Čas cvrenja je odvisen od:
• vrste živila,
• temperature olja,
• načina cvrenja
• debeline živila in
• zahtevanih sprememb jedilne kakovosti živila.
Temperatura cvrenja je večinoma določena glede na ekonomičnost in glede na zahteve
živila. Pri visokih temperaturah se časi cvrenja skrajšajo in proizvodnja se poveča. Po drugi
strani pa visoke temperature povzročijo razgradnjo olja v proste maščobne kisline in druge
produkte razpada, kar spremeni viskoznost, okus in barvo olja. Te spremembe določajo
pogostost menjave olja in s tem zvišujejo proizvodne stroške. Druga ekonomska izguba je
povezana z močnim vrenjem pri visokih temperaturah in s tem povezanih izgub olja. Pri
visokih temperaturah pride do tvorbe akroleina, ki povzroča modro obarvano soparo nad
oljem in onesnažuje atmosfero. V letu 2002 pa so švedski znanstveniki opozorili še na eno
nevarno komponento, ki nastaja pri visokih temperaturah – akrilamid. Svetovna zdravstvena
organizacija ga je uvrstila na listo potencialno možnih rakotvornih snovi. Nastaja pri
temperaturah nad 120 °C, zaradi reakcije med aminokislinami in reducirajočimi sladkorji.
Živila, pri katerih želimo skorjo in notranjo vlažnost, cvremo pri visokih temperaturah.
Obratno pa živila, pri katerih želimo manj vlage v notranjosti, cvremo pri nižjih temperaturah.
 Poišči na spletnih straneh čim več prispevkov, v katerih obravnavajo cvrenje in
odsvetujejo redno uživanje ocvrtih jedi. Pri tem ne pozabi preveriti verodostojnosti spletne
strani.
Danes je na tržišču velika ponudba ocvrtih živil različnih oblik, zaradi česar je tehnologija
cvrenja pomemben sektor v mnogih vejah živilstva, vključno z oljarnami, trgovinami in
ponudniki s hitro hrano, restavracijami.
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Brennan (2006) navaja, da so porabe ocvrtih živil in olja, tako v industrijske kot tudi v
komercialne namene, ogromne. Na primer samo v ZDA vsako leto v povprečju proizvedejo
preko 2,3 milijon ton narezanega zamrznjenega krompirja in ostalih krompirjevih proizvodov,
od katerega ga je večina ocvrta ali pa vsaj delno ocvrta. Prav tako ocenjuje, da je danes v
Veliki Britaniji tržišče čipsa vredno okoli 693 mio funtov, medtem ko so vsi ostali ocvrti
prigrizki skupaj vredni okoli 751 mio funtov.
11.1 ŠARŽNO CVRENJE
Naprave za šaržno cvrenje sestojijo iz ene ali več komor, v katere lahko gre od 5 do 25 litrov
olja. Olje se lahko segreva direktno preko električnega grelnika ali preko plamena. moderni
šaržni cvrtniki so narejeni iz visoko kakovostnega nerjavnega jekla, brez vsebnosti bakra sli
zlitin bakra in cinka v kateremkoli ventilu ali grelnem elementu, da se prepreči katalizirana
oksidacija. Koši z živili se lahko potapljajo in dvigujejo iz komore z oljem ročno, vendar pa
so pri modernejših izvedbah že vgrajeni dvigovalni sistemi za avtomatsko dviganje po
končanem cvrenju. Odstranjevanje nečistoč iz olja in filtracija olja se mora izvajati dnevno, s
čimer se podaljšuje obstojnost olja in preprečuje dimljenje in pojav neprijetnih in tujih vonjev.

Slika 62: Naprava za šaržno cvrenje
Vir: http://www.concessionstands.com/ (19. 8. 2008)
11.2 KONTINUIRNO CVRENJE
Naprave za kontinuirno cvrenje so sestavljene iz komore za cvrenje, transportnega traku,
preko katerega se živilo pomika skozi napravo in ekstrakcijskega sistema za odstranjevanje
nečistoč. Olje se lahko segreva direktno preko električnih grelnikov ali plinskih gorilnikov,
lahko pa tudi indirektno preko cevi, ki so potopljene v olje in po katerih se pretaka grelni
medij. Nekateri cvrtniki imajo nameščen zunanji toplotni menjalnik za gretje olja. V takih
sistemih se olje kontinuirno prečrpava skozi filter, nato gre skozi zunanji toplotni menjalnik,
nakar se ponovno vrača v komoro za cvrenje (slika 63).
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Slika 63: Shematski prikaz naprave za kontinuirno cvrenje
z zunanjim toplotnim menjalnikom

Slika 64: Naprava za cvrenje pomfrija
Vir: http://www.bma-nl.com/ (20. 8. 2008)
11.3 DODATNO BRANJE
•
•
•
•

Brennan, J. G. Food Processing Handbook. Weinheim: Wiley-VHC Verlag GmbH & Co.
KGaA, 2006.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Chichester: Ellis
Horwood Ltd., 1998.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice – 2 izdaja. Coca Raton:
CRC press LLC, 2000.
Ibarz, A. in Barbosa-Cánovas, G. V. Unit Operations in Food Engineering. Boca Raton:
CRC Press, 2002.
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11.4 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•
•
•
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Opiši mehanizem cvrenja.
Pojasni, kako poteka masni in toplotni prenos pri cvrenju živil.
Opiši postopek šaržnega cvrenja.
Opiši postopek kontunuirnega cvrenja.
Poišči več informacij o akrilamidu in jih poveži s primernostjo ocvrtih živil v vsakdanji
prehrani.
Pojasni, zakaj je dnevno čiščenje šaržnih naprav pri cvrenju nujno potrebno.
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12 PEČENJE
Eden največkrat kupljenih pečenih izdelkov je nedvomno kruh. Kar nekaj sestavin je potrebno
zmešati, seveda v pravilnem razmerju, da bomo naredili dober kruh. Če še niste nikoli sami
pekli kruha, mogoče sploh ne veste, da približno 33–40 % testa zavzema voda. In še zdaleč ni
vseeno kakšna voda. Od vode je namreč odvisna omočitev suhih sestavin in formiranje
glutenskega kompleksa med mešanjem. Celo ni vseeno, ali za pripravo testa uporabljamo
mehko ali trdo vodo. V trdi vodi je vsebnost magnezijevih in kalcijevih soli višja, kar lahko
ima za posledico, da bo testo bolj napeto. Na drugi strani mehka voda lahko povzroči
kasnejšo fermentacijo. Sedaj ti je verjetno bolj razumljiv,o zakaj so analize vode tako
pomembne v živilski industriji in zakaj del tvojih laboratorijskih vaj pokriva ravno področje
analize vod.
Pečenje in praženje sta v osnovi skoraj enaki operaciji, pri katerih se za segrevanje uporablja
vroč zrak ob minimalni uporabi maščobe ali celo brez maščobe (dietno pečenje).
V vsakdanjem pogovornem jeziku oba izraza radi zamenjujemo. Slovar slovenskega
knjižnega jezika opredeljuje (www. bos.zrc-sazu.si) opredeljuje:
• pečenje kot delati hrano (bolj) užitno z delovanjem vročega zraka, vroče maščobe: zna
zelo dobro peči; pri tej hiši velikokrat pečejo / peči za praznike / ta pekarna peče tudi ob
sobotah // imeti hrano v prostoru z vročim zrakom, v vroči maščobi, da postane (bolj)
užitna: peči flancate, kruh, pecivo; meso se že peče / peči na masti, olju; peči na ražnju;
peči v peči, pečici, pokriti posod in
• praženje kot segrevanje, navadno na manjši količini maščobe, delati, da dobi živilo rjavo
barvo: pražiti čebulo na olju; pražiti drobtine, moko / pražiti kavo, sladkor / ali kot
pripravljati jed na majhni količini vroče maščobe: pražiti jetra; pražiti koščke mesa; pražiti
krompir pražiti kuhan, na lističe zrezan krompir: pražen(i) krompir; pražen(i) sladkor;
pražena kava; pražena jetra.
V angleščini beseda »baking« pomeni peko živil, na osnovi moke (našo »peko« kruha) in
sadja, beseda »roasting« pa se nanaša na meso, zelenjavo, lešnike, kavo. Beseda »broiling«
pa pomeni naše pečenje na žaru.
Glede na dejstvo, da tako pečenje in praženje uvrščamo med t.i. suhe toplotne postopke
(čeprav je praženje kombiniran postopek, ki zajema pečenje na žaru in cvrenje) bo v
nadaljevanju uporabljen samo izraz pečenje, ki pa v bistvu obsega pečenje ali praženje. Na
noben način pa ju ne smemo zamenjati s cvrenjem.
V pečici se toplota prenaša na živilo s sevanjem od stene peči, s konvekcijo preko gibajočega
se zraka v peči in s kondukcijo preko plošče na kateri je živilo. IR sevanje se absorbira v
živilo in se tam pretvarja v toploto zaradi interakcije z molekulami živila. Zrak, ostali plini in
vlaga se po pečici prenašajo s konvekcijo.
Zrak v peči ustvari t.i. mejni film, ki upočasnjuje hitrost prenosa toplote v živilo in izstopanje
vlage iz živila. Debelina zračnega sloja je v glavnem odvisna od hitrosti s katero se zrak giblje
v peči in od površine živila. Toplota se zaradi konvekcije enakomerneje prenaša po peči in
zaradi tega so mnoge komercialne peči opremljene še z ventilatorji, da pospešujejo
konvekcijo in zmanjšujejo debelino sloja zraka, kar se odraža tudi na racionalni rabi energije.
Nizka toplotna prevodnost živil upočasnjuje prenos toplote s kondukcijo in pomembno vpliva
na čas pečenja. Drugi dejavnik, ki vpliva na čas pečenja je velikost živila, saj le-ta določa
razdaljo, ki jo toplota mora preteči, da dospe do termičnega centra živila.
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Na začetku pečenja se vlaga na površini živila uparja in difundira v vroč zrak. Nizka vlažnost
zraka v pečici ustvari razliko parnih tlakov, ki omogoča dvig vlage iz notranjosti na površino;
izguba vlažnosti je odvisna od vrste živila in od hitrosti prenosa toplote. V kritični točki,
postane dvig vlage prešibak, da bi vzdrževal vso površino omočeno. Vlaga se prične umikati
v notranjost živila, površina živila se prične sušiti, njena temperatura pa prične naraščati do
temperature vročega zraka (110–240 °C) in oblikuje se značilna skorjica. Ker se pečenje
izvaja pri atmosferskem tlaku, temperatura v notranjosti živila ne preseže 100 °C. Opisano
dogajanje pri pečenju je podobno spremembam, ki nastopajo pri sušenju z vročim zrakom,
toda hitrejše. Predvsem pa hitrejše segrevanje in višje temperature povzročijo kompleksnejše
spremembe na površini živila, kar se odraža tudi v jedilni kakovosti in vlažnosti živila.
Poraba energije med pečenjem se giblje med 450 in 650 kJ na kilogram živila. Komercialne
industrijske peči so izolirane z do 30 cm debelim slojem mineralne volne ali podobnega
materiala, da so toplotne izgube minimalne.
Spremembe v strukturi živila so določene s sestavo le-tega (vsebnost vlage, maščob,
beljakovin in ogljikovih hidratov) in s temperaturo. Karakteristično za mnoga živila je
oblikovanje suhe skorje na površini živila (meso, kruh, krompir).
Hitro segrevanje povzroči nastanek nepropustne skorje, ki zadrži vlago in maščobe ter zaščiti
hranljive in aromatične komponente pred razgraditvijo. Prav tako se med vlažno notranjostjo
in higroskopično zunanjo površino živila ustvari razlika v vlažnosti. Če za pečenjem ne
uporabimo drugega konzervacijskega postopka (zamrzovanja), da bi preprečili prehod vlage
iz notranjost živila, le-ta prične mehčati skorjo in tako znižuje jedilno kakovost živila. Prav
tako se skrajša obstojnost živila.
Počasnejše segrevanje omogoča večjo izgubo vlage preden se na površini formira skorja.
Posledica je manjša razlika v vlažnosti med zunanjostjo in notranjostjo živila in manjša
vlažnost v notranjosti živila.
Aroma, ki se razvija pri pečenju, je pomembna senzorična kakovost pečenih živil. Različni
pogoji pečenja povzročijo na površini Maillardovo reakcijo. Visoka temperatura in nizka
vlažnost na površini pa povzročata še karamelizacijo sladkorjev in oksidacijo maščobnih
kislin v aldehide, ketone, alkohole in estre. Značilnost posamezne arome je odvisna od
kombinacije maščob, aminokislin, prisotnih sladkorjev na površini živila, temperature in
vlage. Med pečenjem pa lahko pride do razgradnje nekaterih hlapnih komponent, kar se
odraža v zažgani ali dimni aromi.
Nekateri pečeni izdelki so pomembna sestavina vsakega jedilnika (kruh, meso) in zaradi tega
pomemben vir beljakovin, vitaminov in mineralov. Na primer lizin je esencialna
aminokislina, ki jo najdemo v pšenični moki in njena razgradnja pri pečenju ima pomemben
vpliv na hranilno vrednost živila. Ostali pečeni izdelki (lešniki, biskviti, kava, hitra hrana) so
manj pomembni del jedilnika in zaradi tega je zmanjšanje hranilne vrednosti manj
pomembno.
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12.1 NAPRAVE ZA PEČENJE
Delimo jih v peči z neposrednim in posrednim segrevanjem. Po načinu obratovanja pa so
lahko kontinuirne ali šaržne.
12.1.1 Naprave z neposrednim segrevanjem
Pri neposrednem segrevanju zrak in produkti sežiga krožijo z naravno konvekcijo ali s
pomočjo ventilatorja. Temperatura v peči je kontrolirana s pretokom zraka v peči in s
pretokom goriva v gorilnik. Običajno se uporablja naravni ali mestni plina, lahko pa tudi
propan, butan ali trdna goriva. Plin zgoreva v gorilnikih, ki so nameščeni nad in pod tekočim
trakom pri kontinuirnem obratovanju in na sredini komore pri šaržnem obratovanju.
Regulacija gorilnikov je možna iz kontrolne kabine, s čimer se regulira temperatura in cona
pečenja. Prednosti neposrednega segrevanja so:
• kratek čas pečenja,
• visok toplotni izkoristek,
• možnost učinkovite kontrole obratovanja,
• hiter zagon (za segretje zraka v peči).
Pomanjkljivosti neposrednega segrevanja so v možnosti kontaminacije živila s produkti
zgorevanja. Prav tako pa plinski gorilniki potrebujejo stalno in skrbno vzdrževanje.
Primer neposrednega segrevanja so tudi mikrovalovne pečice.

Slika 65: Peč z neposrednim zgorevanjem
Vir: http://www.meincke.com/ (22. 8. 2008)
12.1.2 Naprave s posrednim segrevanjem
Pri posrednem segrevanju se zrak za pečenje segreva v toplotnem menjalniku. Kot grelni
medij se v menjalniku uporablja para ali gorivo. Zrak, ki se segreva, kroži skozi komoro za
pečenje in toplotni menjalnik. Električne peči se segrevajo z indukcijo preko plošč. Pri šaržnih
pečeh se grejejo stene in podlaga, medtem ko so pri kontinuirnem obratovanju grelni elementi
nameščeni nad, vzdolž in pod transportnim trakom.
12.1.3 Šaržne peči
Šaržne peči imajo široko uporabo pri peki kruha, mesa in slaščičarskih izdelkov. Glavni
pomanjkljivosti sta potreba po delovni sili ter nalaganje oz. praznjenje peči.
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Slika 66: Šaržna peč
Vir: http://www.indiamart.com/ (22. 8. 2008)
12.1.4 Kontinuirne in polkontinuirne peči
Pri polkontinuirnih pečeh se živila premikajo v peči preko traku, vendar pa nalaganje in
praznjenje poteka skozi ista vrata, kar pomeni, da je potrebno peko prekiniti.
V kontinuirnih pečeh je nalaganje in praznjenje avtomatsko vodeno.
12.1.4.1 Tunelske peči
Tunelske peči imajo kovinski tunel (do 120 m dolg in 1,5 m širok) skozi katerega potuje
živilo na jeklenih podstavkih ali na trdnih, perforiranih kovinskih trakovih. Peč je razdeljena
na posamezne cone segrevanja. Temperatura in vlažnost sta neodvisno kontrolirani v vsaki
posamezni coni z grelniki in vlažilci. Le-ti zadržujejo ali odstranjujejo vlago glede na lastnosti
svežega zraka in zraka, ki že kroži v pečici. Hlapi se odstranjujejo iz vsake cone posamezno.
Nekatere peči imajo možnost programiranja, tako da se temperatura in čas segrevanja,
relativna vlažnost, čas hlajenja in hitrost zraka lahko nastavljajo za vsakih 20 proizvodov. To
omogoča hitre spremembe pogojev pečenja in visoko stopnjo fleksibilnosti za različne
proizvode. Navkljub visokim investicijskim stroškom in veliki površini se široko uporabljajo
za različen asortima proizvodov. Njihova glavna prednost je velika kapaciteta, natančna
kontrola pogojev pečenja in nizki stroški delovne sile, zaradi avtomatičnega polnjenja in
praznjenja.
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Slika 67: Tunelska peč
Vir: http://www.foodprocessing-technology.com/ (16. 8. 2008)

12.2 DODATNO BRANJE
•
•
•

Brennan, J. G. Food Processing Handbook. Weinheim: Wiley-VHC Verlag GmbH & Co.
KGaA, 2006.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Chichester: Ellis
Horwood Ltd., 1989.
Fellows, P. Food Processing Technology: Principles and Practice. 2 izd. Boca Raton:
CRC press LLC, 2000.

12.3 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•

Razloži mehanizem pečenja.
Kako na karakteristike pečenega izdelka vpliva počasno in kako hitro pečenje?
Opiši, kako poteka pečenje v kontunuirnih tunelskih pečeh.
Naštej primere iz prakse, kjer se uporabljajo šaržne in kjer se uporabljajo kontinuirne
peči. Pojasni tudi zakaj.
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OPERACIJE Z ODVZEMANJEM
TOPLOTE
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Procesi z odvzemanjem toplote, kot sta npr. hlajenje in zamrzovanje, so eni najstarejših metod
konzerviranja živil. Nizke temperature upočasnjujejo hitrost kemijskih reakcij na eni strani, na
drugi strani pa upočasnjujejo ali celo ustavijo rast in aktivnost mikroorganizmov. Procesi pri
nizki temperaturi imajo kar nekaj prednosti, med drugim:
• konzervacijski učinek brez zmanjšanja hranilne vrednosti živil in sprememb vonja, barve
in konstistence živil;
• omogočajo kontrolo hitrosti kemijskih in encimskih sprememb v živilih;
• povečujejo učinkovitost mnogih predhodnih operacij – npr. osnovna obdelava sadja in
vrtnin (lupljenje, rezanje itd.);
• povečujejo topnost CO2 v vodi pri odzračevanju pijač.
Večina mikroorganizmov, ki povzroča kvar živil, prične intenzivno rasti nad 10 °C, nekateri
škodljivi mikroorganizmi se razvijajo že nad 3 °C, nekateri pa celo pod 0 °C. Pod -9,4 °C pa
običajno ni več nobenega znatnega delovanja mikroorganizmov.
Procese z odvzemanjem toplote lahko razdelimo v:
• hlajenje in skladiščenje,
• zamrzovanje in
• koncentriranje in sušenje z zamrzovanjem (liofilizacija).
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13 HLAJENJE IN SKLADIŠČENJE Z ODVZEMANJEM TOPLOTE
Že nekaj časa nismo bili v domači kuhinji, zato je čas, da se spet vrnemo tja. Najverjetneje
nihče od vas ne shranjuje krompirja v hladilniku, pa tudi za banane ste verjetno že ugotovili,
da nimajo najboljšega okusa, če jih shranite v hladilnik. Na drugi strani pa veste, da lahko
čebulo in česen pustite brez posledic kar nekaj časa na prostem, kar pa ne velja na primer za
gobe. Prav tako ste že opazili, da nekatera živila v hladilniku s svojim vonjem obdajo ostala
živila. Vse prej opisano je posledica zakonitosti, ki so jim živila podvržena in mogoče sedaj že
razmišljate, da tudi pravilno hlajenje in skladiščenje živil zahteva precej strokovnega znanja,
ki ga boste morali imeti, če boste kdaj delali na tem področju.
13.1 HLAJENJE
Hlajenje lahko definiramo kot proces pri katerem odstranjujemo toploto iz živila pri
temperaturi pod 15 °C in nad temperaturo zmrzišča živila. Naravno hlajenje in s tem
podaljševanje obstojnosti živil je človeštvo uporabljajo že v pradavnini – sneg, led, slanica.
Uporabljamo ga za upočasnitev biokemičnih in mikrobioloških reakcij ter za konzerviranje
živil. Postopek hlajenja povzroča minimalne spremembe v hranilni vrednosti in senzorični
kakovosti živil in je kot tako pri uporabnikih sprejeto kot »zdrav« in »svež« način
konzerviranja.
Glede na temperaturo hlajenja lahko živila razdelimo v tri skupine:
• od –1 do 1 °C (sveže ribe, meso, dimljeno meso in ribe);
• od 0 do 5 °C (pasterizirano mleko, jogurti, pripravljene solate, sendviči, razni pečeni
izdelki, pizze);
• od 0 do 8 °C (maslo, margarina, mehko sadje, kuhano meso).
Znižanje temperature hlajenja upočasnjuje spremembe na živilih in jim s tem podaljšuje
obstojnost. Ker je nižja stopnja kvara povezana s čim nižjo temperaturo hlajenja, bi bilo
smiselno znižati temperaturo hlajenja tik nad točko zmrzovanja, kar pa na žalost v praksi
mnogokrat ni mogoče. Kajti pri nizkih temperaturah, celo nad zmrziščem, prihaja pri
nekaterih živili do nezaželenih reakcij, ki močno vplivajo na njihovo kakovost. Na primer pri
temperaturah pod 3 ali 4 °C pri nekaterih vrstah sadja prihaja do notranjega porjavenja – tak
primer so npr. hruške. Prav tako ni priporočljivo hladiti krompir pod 3 °C, ker prihaja do
neravnotežja v škrobno-sladkorni sestavi krompirja, kar povzroči akumulacijo sladkorjev in
posledično sladkobo in porjavenje. V tabeli 18 so prikazane kritične temperature hlajenja, pod
katerimi že prihaja do nezaželenih sprememb v živilih.
Naslednji pomembni dejavnik pri hlajenju je relativna vlažnost. Kadar je relativna vlažnost
nižja od t.i. ravnotežne vlažnosti, prihaja do izhlapevanja vode iz živil. V primeru višje
vlažnosti od ravnotežne, pa se pospeši delovanje mikroorganizmov in s tem kvar živil.
Nekatere vrste živil pa ne moremo hladiti, na primer tropsko in subtropsko sadje, ker ga
poškodujemo.
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Tabela 18: Kritične temperature hlajenja pri sadju in vrtninah
Živilo
Vrsta kvara
Tk (°°C)
SADJE
brusnice
2
gumijasta konsistenca, rdeča sredica
jabolka
2-3
zunanje in notranje porjavenje, krastavost
limete
7-9
madeži
limone
14
madeži, rdeče pike
mango
10-13
sivkasto obarvanje povrhnjice
melone
7-10
madeži
oranže
3
madeži, rjave pike
banane
12-13
motna barva po zorenju
papaja
7
madeži
grenivke
10
krastavost, madeži
VRTNINE
olive
7
notranje porjavenje
krompir
3
porjavenje, sladkoba
kumarice
7
madeži, gniloba
avokado
4-13
notranje porjavenje
paradižnik
7-10
gniloba, mehčanje
(zreli)
paradižnik
13
svetla barva po zorenju, gniloba
(zeleni)
Vir: Ibarz in Barbosa-Canovas, 2003, 551
Tabela 19: Priporočena relativna vlažnost med shranjevanjem
Relativna
Živilo
vlažnost
pod 85 %
maslo, sir, kokos, suho sadje, česen, lešniki, suha čebula, jajca ,
dateljni
85–90 %

meso, rumene banane, nektarine, slive, breskve, paradižnik, citrusi,
ananas, zgodnji krompir

90–95 %

ribe, jabolka (90 %), hruške, zelene banane, kumarice, zeleni fižol,
sladka koruza, jedilno korenje, pozni krompir
Vir: Ibarz in Barbosa-Canovas, 2003, 552

Večji konzervacijski učinek dosežemo, kadar hlajenje kombiniramo s skladiščenjem v
nadzorovani atmosferi. Znižanje koncentracije kisika in/ali povečanje koncentracije
ogljikovega dioksida pri skladiščenju zmanjšuje dihanje sadja in zelenjave ter zavira rast
mikroorganizmov.
Živila, ki jih želimo hladiti, morajo biti predvsem zdrava, sveža, dobre kakovosti, brez
mehaničnih poškodb, fizioloških napak in čista. Če je prisotno nekaj neoporečnega blaga, to
zelo neugodno vpliva na kakovost preostalih živil.
Ker je hlajenje drag postopek, ga uporabljamo le takrat, kadar proizvod ta strošek prenese.
Zaradi tega manj kakovostnega blaga ne hladimo.
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Znižanje temperature pod minimalno temperaturo, ki je potrebna za rast mikroorganizmov,
zadržuje njihovo rast. Glede na temperaturo, potrebno za rast mikroorganizmov, lahko le-te
razdelimo v tri obsežne skupine:
• termofilni (35 do 55 °C);
• mezofilni (10 do 40 °C) in
• psihrofilni (-5 do 15 °C).
Hlajenje preprečuje rast termofilnih in večine mezofilnih mikroorganizmov. Psihrofilni
mikroorganizmi sicer poškodujejo živilo, vendar med njimi ni patogenih. Torej hlajenje pod
temperaturo 5 do 7 °C zadržuje mikrobiološko kvarjenje in rast patogenih mikroorganizmov.
Dejavniki, ki vplivajo na obstojnost svežih pridelkov v hlajeni atmosferi med skladiščenjem,
so:
• vrsta pridelka;
• del pridelka, ki ga skladiščimo (deli, ki najhitreje rastejo imajo največji metabolizem in
najkrajši čas shranjevanja);
• kakovost pridelka ob žetvi (razne mehanske poškodbe ali mikrobiološka kontaminacija);
• temperatura distribucije in
• relativna vlažnost skladišča, ki vpliva na izgube vlažnosti.
Obstojnost hlajenih živil je odvisna od:
• vrste živila;
• stopnje uničenja mikroorganizmov ali inaktivacije encimov med hlajenjem;
• higienskih razmer med proizvodnjo in embaliranjem;
• lastnosti materiala za embaliranje;
• temperatur med skladiščenjem in distribucijo.
Dihanje ali respiracija je proces značilen za vse žive celice. Plodovi sadja dihajo tudi po
obiranju, med transportom, shranjevanjem, vse do končne predelave oziroma porabe. Plod pri
dihanju sprejema kisik, izloča pa vodo in CO2 ter oddaja toploto oziroma energijo, ki je
potrebna za nastanek in vzdrževanje protoplazme, celičnih membran ter za procese
metabolizma. Stopnja dihanja svežega sadja ni vedno konstantna pri konstantni temperaturi
skladiščenja. Če v atmosferi primanjkuje kisika, se prične anaerobno dihanje. Alkohol, ki
nastane pri tem procesu, postane pri določeni koncentraciji škodljiv za žive celice (gnitje
notranjosti plodu, porjavenje kože pri jabolkih itd.).
Stopnja dihanja svežega sadja in vrtnin ni vedno konstantna, čeprav temperatura hlajenja
ostane nespremenjena. Glede na stopnjo dihanja lahko sadje razdelimo v vrste, ki pri
dozorevanju še kratko, vendar intenzivno dihajo – jabolka, marelice, avokado, banane,
mango, hruške, slive in paradižnik (skupina A). Pri ostale vrstah med dozorevanjem tega
pojava ni opaziti – češnje, kumarice, fige, grozdje, grenivke, limone, ananas in jagode
(skupina B).
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Slika 68: Spremembe v stopnji dihanja
Vir: Povzeto po Fellowsu, 1989, 362
Za ohlajevanje svežih živil moramo odvesti iz živila t.i. senzibilno toploto živila in toploto, ki
se sprošča med dihanjem, kakor je razvidno iz spodnje enačbe, ki velja pri 20 °C in
atmosferskem tlaku.
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

+ 2,835 · 106 J/kmol C6H12O6

Ker se živila razlikujejo po sestavi, se seveda razlikuje tudi količina toplote proizvedene z
dihanjem (tabela 20).

banane
fižol
hruške
jabolka
jagode
korenje
krompir
oranže
paradižnik
zelena
zelena solata

Tabela 20: Sproščena toplota pri dihanju živil
sproščena toplota v J/sekundo (W) na tono živila
0 °C
10 °C
/
65–116
73–82
/
8–20
23–63
10–12
41–61
36–52
145–280
46
93
/
20–30
9–12
35–40
57-75
/
21
58–81
150
/
Vir: Fellows, 1989, 363.

15,5 °C
/
440–580
/
58–87
510
/
/
68
78
/
620

 Očitno zakonitosti, ki so jim povržena sadje in vrtnine po obiranju, upoštevajo tudi
proizvajalci hladilnikov za domače gospodinjstvo (www.bosch-hisniaparati.si).
Če želite maline uživati popolnoma sveže, imate dve možnosti: lahko jih oberete z grma ali
pa vzamete iz hladilnika s FoodProtec-om. FoodProtec je ime za dve iznajdbi s področja
hlajenja, ki varujeta Vašo hrano in jo s tem ohranjata svežo dlje časa: AntiBacteria in
hladilna tehnika VitaFresh. Naši hladilniki so praviloma opremljeni z najmanj enim od obeh
znakov.
Hladilna tehnika VitaFresh ohranja sveža živila sveža do trikrat dlje. Vzrok za to je, da se
temperatura zniža na skoraj 0 °C in tako poskrbi za občutno upočasnitev bioloških in
kemičnih procesov v živilih. Zaradi optimalne razdelitve zračne vlažnosti na "suho"
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(približno 50 % vlage) in "vlažno" (približno 95 % vlage) cono, so živila kot sveže sadje in
zelenjava, mlečni proizvodi ali ribe in meso optimalno shranjena. Svežina in okus, vitamini
in mineralne snovi obstanejo dlje. Tako lahko vedno uživate prev v tem, kar ste si zaželeli.
Da bodo Vaša živila shranjena pod najboljšimi higienskimi pogoji, je Bosch svoje hladilne
naprave opremil z AntiBacterio. To je snov, ki bazira na naravnem srebru in zagotavlja na
notranjih straneh vrat trajno zaščito proti bakterijam, za ves čas trajanja aparata.
Tabela 21: Relativna hitrost dihanja in povprečni čas skladiščenja
Relativna hitrost
Povprečni čas
Živilo
dihanja
skladiščenja pri 2 °C
(tedni)
beluši
40
0,2–0,5
gobe
21
0,2–0,5
artičoke
17
0,2–0,5
špinača
solata
zelje

13
11
6

1–2
1–2
1–2

korenje
repa
pesa

5
4
3

5-20
5–20
5–20

krompir
česen
čebula

2
2
1
Vir: Fellows, 1989, 363

25-50
25–50
25–50

Naprave za hlajenje lahko razdelimo, glede na uporabljeno metodo odvzemanja toplote, v:
• mehanske hladilne naprave in
• kriogene sisteme.
Obe vrsti naprav lahko obratujeta šaržno ali kontinuirno, vendar je v obeh primerih potrebno
znižati temperaturo živil skozi kritično območje od 50−10 °C (maksimalna rast
mikroorganizmov) v najkrajšem možnem času.
13.1.1 Mehanske hladilne naprave
Mehansko hladilno napravo sestavljajo štirje glavni elementi:
• uparjalnik,
• kompresor,
• kondenzator in
• ekspanzijski ventil.
Elementi hladilne naprave so pogosto bakreni, ker ima baker dobro toplotno prevodnost in na
ta način omogoča dober prenos toplote ter visok toplotni izkoristek.
Hladilno sredstvo kroži med temi štirimi osnovnimi elementi hladilne naprave (slika 69). Pri
tem se spreminja njegovo agregatno stanje od tekočega v plinasto in nazaj v tekoče.
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Slika 69: Sestavni deli mehanske hladilne naprave
•

•
•
•

V uparjalniku se hladilno sredstvo uparja pri znižanem tlaku in pri tem odvzema toploto
okolju, ki je na drugi strani uparjalnika. Uparjalnik je sestavljen iz cevi, v katerih je
hladilno sredstvo in ventilatorja, ki omogoča kroženje zraka skozi hlajeni prostor in med
cevmi uparjalnika. To je hkrati najpomembnejša stopnja hladilne naprave, vse preostale
naprave so namenjene recikliranju hladilnega sredstva.
V kompresorju se hlapi hladilnega sredstva stisnejo ali komprimirajo do tlaka (tlak se
poveča), ki vlada v kondenzatorju.
V kondenzatorju se komprimirani hlapi hladilnega sredstva utekočinijo zaradi
odvzemanja toplote in utekočinjeni gredo naprej v ekspanzijski ventil.
V ekspanzijskem ventilu znižamo tlak hladilnega sredstva na tlak, ki je v uparjalniku in
krogotok hladilnega sredstva se ponovno pričenja.

Pomembne lastnosti, ki jih mora imeti hladilno sredstvo, so:
• nizka točka vrelišča in visoka izparilna toplota,
• gosti hlapi, ki zmanjšajo velikost kompresorja,
• nizka toksičnost,
• negorljivost,
• nizka stopnja mešljivosti z oljem v kompresorju,
• značilen vonj, prepoznaven pri uhajanju in
• ugodna cena.
V prvi napravi za hlajenje (1834 leta) in kasneje v 19. stoletju je bil kot prvo komercialno
hladivo uporabljen etileter (R-610). Razlogov, ki so vodili k njegovi uporabi, pravzaprav ni
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težko razumeti: vrelišče ima pri 34 °C, njegovo uparjanje pa na koži povzroča hladen občutek.
V praksi se ni posebno dobro obnesel, zaradi nevarnih lastnosti (eksplozivnost v mešanicah z
zrakom) in zahtev po velikem kompresorju. Nadomestila so ga bolj primerna hladiva:
amoniak (R-717), ogljikov dioksid (R-744), izobutan (R-600a), žveplov dioksid (R-764),
etilklorid (R-160) itd. Tri med njimi so postala najbolj popularna – amoniak, ogljikov in
žveplov dioksid, čeprav je SO2 zaradi toksičnosti hitro izginil iz tržišča.
V začetku tridesetih let prejšnjega stoletja je uporaba fluorokloroogljikovodikov (freoni,
CFC) povzročil revolucijo glede na do tedaj uporabljena hladiva. Po letu 1950 so jih
uporabljali med drugim tudi kot potisne pline in čistila. Glavna argumenta, s katerima so
dvigovali njihovo popularnost sta bila absolutna varnost in neškodljivost za okolje. Na žalost
so se motili glede obojega (tanjšanje ozonskega plašča). Največkrat uporabljeni freoni so bili
R-11 (CCl3F) , R-12 (CCl2F2), R-13 (CClF3) in R-14 (CF4), R-22 (CHClF2).
Amoniak ima odlično sposobnost prevajanja toplote in se z oljem ne meša. Korodira pa
bakrene cevi. Med ostalimi slabosti so še:
• gorljivost: z zrakom tvori potencialno eksplozivne mešanice pri vsebnosti 16 do 25 %
amoniaka v zraku;
• hitro reagira ali pa tvori eksplozivne produkte s halogenimi elementi;
• reagira s kislinami. Hlapi amoniaka reagirajo s hlapi kislin, pri čemer nastane bel,
iritirajoč dim.
Navkljub zgornjim pomanjkljivostim pa mnogi menijo, da je odlično hladivo, ter da se s
pazljivo kontrolo dejavnikov obratovanja lahko minimizirajo nevarnosti. Najverjetneje k temu
pripomore tudi cenovna ugodnost – 1 kg amoniaka dosega ceno okoli 1,4 $, 1 kg R-22 okoli 5
$, medtem ko 1 kg alternativnih hladiv celo okoli 18 $ (www.allbusiness.com).
Ogljikov dioksid je brezbarvni, brez vonja, netoksičen, negorljiv, neeksploziven, zahteva pa
visoke obratovalne tlake. Zaradi ugodnih lastnosti se uporablja v hladilnih in zamrzovalnih
napravah in kot suhi led.
Zaradi skorajšnjega umika freonov iz tržišča (Montrealski protokol) so pričeli z iskanjem t.i.
alternativnih hladiv. Poleg že naštetih lastnosti morajo biti alternativna hladiva tudi prijazna
do okolja in ne smejo vsebovati klora. Vse te zahteve pa že močno zožujejo primernost
različnih hladiv. Eden takih je propan, ki je netoksičen in je še posebej uporaben v sistemih, ki
so bili kontstruirani za R-12, R-22 ali R-134a. Pravzaprav gre v zadnjem času razvoj v iskanje
mešanic hladiv. Uspešno nadomestilo za R-22 (CHClF2), ki se zmeraj bolj uveljavlja, je tudi
R-410A, znan s trgovskim imenom »Puron«. Gre za 50:50 mešanico R-32 (CF2H2) in R-125
(C2F5H).
13.1.2 Kriogeno hlajenje
V kriogenih sistemih hlajenja uporabljamo trden ogljikov dioksid in tekoč ogljikov dioksid ali
dušik. Trdni CO2 ima latentno toploto sublimacije 352 kJ/kg pri –78 °C. Tekoč dušik ima
latentno toploto uparjanja 358 kJ/kg pri –196 °C, medtem ko ima tekoč CO2 podobno latentno
toploto uparjanja kot trdni CO2 in prav tako pri –78 °C.
Prednosti uporabe ogljikovega dioksida so predvsem v višji točki vrelišča in sublimacije kot
pri tekočem dušiku in zaradi tega ima manjši vpliv na kakovost živil. Glavna omejitev pri
njegovi uporabi je toksičnost. Maksimalna dovoljena koncentracija je 0,5 vol. %. Zaradi tega
je potrebna dodatna oprema za zračno ekstrakcijo, kar pa zvišuje stroške hlajenja. Tekoči
dušik se bolj uporablja v zamrzovalnih napravah.
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Tekoč ogljikov dioksid injeciramo v zrak, kjer pride do nastanka drobnih delcev trdnega
ogljikovega dioksida, ki hitro sublimira. Trdni ogljikov dioksid (suhi led) so večji delci, ki jih
polagamo na prekate ali v kartone z živili, kjer pride do hitrega hlajenja brez dehidracije
živila. Tudi pri transportu še ostanejo majhni delčki suhega ogljikovega dioksida.
13.2 SKLADIŠČENJE V KONTROLIRANI ALI MODIFICIRANI ATMOSFERI
Normalna sestava zraka je 78 % dušika, 21 % kisika, ostanek pa zavzema CO2, vlaga in drugi
plini. Sestava zraka je izredno pomembna pri skladiščenju svežih živil. Zaradi dihanja se
poveča količina CO2 v skladišču, količina kisika pa se zniža, zato pričnejo plodovi odmirati. Z
umetnim povečanjem deleža CO2 in/ali zmanjšanjem deleža kisika, se zmanjša hitrost dihanja
svežih živil in se tako podaljša obstojnost.
CO2 ima anti-mikrobiološke lastnosti, čeprav mehanizem njegovega učinkovanja glede
konzerviranja svežih živil še ni v celoti pojasnjen.
V praksi uporabljamo za skladiščenje dve metodi:
• sprememba deleža kisika in ogljikovega dioksida v zraku, ki dajeta skupaj 21 % zraka:
metoda se uporablja za skladiščenje v modificirani in v kontrolirani atmosferi;
• zmanjšanje celotne koncentracije ogljikovega dioksida in kisika v atmosferi na 4 do 5 % metoda se uporablja za skladiščenje v kontrolirani atmosferi.
13.2.1 Skladiščenje v kontrolirani atmosferi
Uporabljamo ga za pridelke, ki dozorevajo še po obiranju in za hitro pokvarljiva živila.
Sestava plinov v atmosferi je skrbno kontrolirana. Del atmosferskih plinov recirkuliramo,
tako da jih vodimo skozi čistilec plinov, ki vsebuje kalcijev hidroksid ali aktivni ogljik ter na
ta način kontroliramo koncentracijo ogljikovega dioksida. V atmosferi vzdržujemo relativno
visoko vlažnost (90 do 95 %) v primerjavi z normalnim skladiščenjem ter na ta način
zmanjšujemo izgubo mase in ohranjamo svežost živil. Učinek skladiščenja v kontrolirani
atmosferi se nadaljuje še potem, ko je živilo že izpostavljeno »normalnemu« ozračju.
Glavne pomanjkljivosti skladiščenja v kontrolirani atmosferi so:
• nizki nivo kisika ali visok nivo ogljikovega dioksida, ki sta potrebna za zaviranje rasti
bakterij, sta na drugi strani toksična za mnoga živila;
• lahko se poveča koncentracija etilena v atmosferi, kar povečuje hitrost zorenja in kvar
živil;
• neravnotežje v sestavi plinov lahko spremeni biokemijsko aktivnost v veznih tkivih živil,
kar se odraža v pojavi neprijetnih vonjev, izgubi karakteristične arome živil ali pa pride do
anaerobnega dihanja;
• večina sadja in zelenjave ima kritično toleranco glede na nizki nivo kisika in visok nivo
ogljikovega dioksida (tabela 22), čeprav na to vplivajo še drugi dejavniki (zrelost plodov,
pogoji skladiščenja, zorenja);
• ekonomičnost - stroški skladiščenja v kontrolirani atmosferi so običajno dvakrat višji kot
pri normalnem skladiščenju.
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Tabela 22: Maksimalni nivo ogljikovega dioksida in minimalni nivo kisika
za nekatere vrste sadja in vrtnin
Živilo
CO2 (%) O2 (%)
SADJE
banane
5
/
citrusi
/
5
hruške
5
2
jabolka (zlati delišes)
2
2
jagode
20
2
VRTNINE
avokado
5
/
beluši
10
10
cvetača
5
2
čebula
10
1
grah
7
5
korenje
4
3
krompir
10
10
kumarice
10
3
paradižnik
10
10
sladka koruza
20
/
solata1
2
špinača
20
/
zelje
5
2
Vir: Fellows, 1989, 371
13.2.2 Skladiščenje v modificirani atmosferi
Pri skladiščenju v modificirani atmosferi gre koncentracija kisika proti ničli, medtem ko gre
koncentracija CO2 proti 20 ali več procentom. Skladiščenje v modificirani atmosferi se npr.
uporablja za skladiščenje žit, saj visoka koncentracija CO2 uničuje insekte in plesen.
Zahtevana sestava se vzdržuje z ventilacijo zraka ali z odstranjevanjem CO2 skozi čistilce.
Glavna pomanjkljivost je ekonomičnost, saj so stroški skladiščenja visoki. Na primer živila,
ki so na tržišču na razpolago vso leto (jabolka, hruške, zelje) ne dosegajo dovolj visoke cene,
da bi se lahko pokrili visoki stroški skladiščenja. Živila, ki niso na razpolago vse leto, sicer
izven sezone dosegajo višjo ceno, vendar pa skladiščnih prostorov ne moremo uporabljati vso
leto še za druga živila, kajti vsako živilo zahteva svojo sestavo plinov.
13.3 DODATNO BRANJE
•
•
•
•
•

•
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13.4 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kako vpliva relativna vlažnost v skladišču na kakovost živil?
Zakaj je anaerobno dihanje sadja pri skladiščenju nezaželeno?
Glede na stopnjo dihanja opredeli, katero sadje in vrtnine lahko dlje časa skladiščimo.
Zakaj?
Opiši sestavne dele mehanske hladilne naprave in njeno delovanje.
Naštej lastnosti, ki jih mora imeti hladilno sredstvo.
Opiši lastnosti amoniaka. Kaj so njegove prednosti in kaj pomanjkljivosti v primerjavi z
ostalimi hladili?
Kaj so alternativna hladiva? Kdaj in zakaj so jih pričeli uvajati?
Zakaj je uporaba freonov v hladilnih napravah postala sporna?
Katere snovi uporabljamo pri krioogenem hlajenju?
Kaj je suhi led? Kako ga uporabljamo? V čem so njegove prednosti?
Kako je s sestavo zraka pri skladiščenju v kontrolirani in kako v modificirani atmosferi?
Poskušaj odgovoriti, kaj so jedilni filmi, ki jih uporabljamo za skladiščenje nekaterega
sadja? Pomagaj si s spletnimi stranmi.
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14 ZAMRZOVANJE
Zamrzovanje je podoben proces kot hlajenje, čeprav se od njega razlikuje glede na vrsto
toplote, ki jo je potrebno odvesti, temperaturo, vloženo energijo in čas. Sedaj, ko že razumeš
proces ohlajanja, poskušaj predvideti, kako je z zgornjimi štirimi parametri pri zamrzovanju.
Bodi pošten sam s seboj in poskušaj poiskati odgovore, ne da bi vnaprej prebral naslednje
strani.
Tako kot hlajenje je tudi zamrzovanje poznano že iz zgodovine. Na primer Rimljani so
uporabljali naravni led za zamrzovanje hrane, vode in pijač na ta način, da so jih polagali v
izolirane prostore obložene z ledom. Danes je zamrzovanje živil ena največkrat uporabljenih
metod konzerviranja predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog je v mikroorganizmih, ki se ne
morejo razvijati pri tako nizkih temperaturah. Drugi razlog pa je v zmanjšanju aktivnosti
vode, saj se pri zamrzovanju večji del vode pretvori v led, zaradi česar se zmanjša njena
aktivnost.
Zamrzovanje skoraj nima vpliva na hranilno vrednost in senzorično kakovost živil, kadar sta
postopka zamrzovanja in nadaljnjega skladiščenja, pa tudi odtaljevanja, pravilno vodena, prav
tako pa omogoča konzerviranje brez uporabe konzervansov.
Glavne skupine industrijsko zamrznjenih živil so:
• sadje (jagode, črni ribez, maline) ali koncentrati sokov,
• zelenjava (zelen fižol, grah, špinača),
• ribji fileti in ostali morski sadeži (rakci, polenovke),
• meso (govedina, ovčje meso, perutnina) in mesni izdelki,
• pečeni izdelki (kruh, peciva, mesne in sadne pite),
• gotove jedi (pizze, deserti, sladoledi).
Standardi za industrijsko zamrzovanje živil zahtevajo, da se živilo zamrzne vsaj na
temperaturo -18 °C, običajno pa se v praksi zamrzuje na temperature med -20 in -24 °C.
Pri zamrzovanju živil je pomembno poznavanje spreminjanja temperature v odvisnosti od
časa zamrzovanja. Prav tako je pomembno da vemo, da se temperatura čiste vode pri
zamrzovanju spreminja drugače (slika 70) kot temperatura živil (slika 71).
Temperatura zmrzovanja vode pri atmosferskem tlaku je pri 0 °C. Če torej pričnemo
zamrzovati vodo, ki ima višjo temperaturo, bo temperatura najprej padla pod 0 °C – območje
podhlajevanja. S tvorbo kristalov ledu bo temperatura narasla do 0 °C, kajti pri kristalizaciji
se toplota sprošča ter bo ostala konstantna dokler se vsa voda ne bo pretvorila v led. Ko se vsa
voda spremeni v led, bo temperatura pričela bolj strmo padati, kajti led ima večjo toplotno
prevodnost kot voda.
 Spoznal si že, da so živila slabi toplotni prevodniki. Kako ta lastnost živil vpliva na potek
zamrzovanja?
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Slika 70: Krivulja zamrzovanja vode

Slika 71: Krivulja zamrzovanja živil
Pri živilih je proces zmrzovanja drugačen kot pri čisti vodi. Na sliki 71 je s Tf označena
temperatura, pri kateri živilo prične zmrzovati. Tako kot pri vodi, se bo živilo najprej ohladilo
pod to temperaturo. Ko se pričnejo tvoriti prvi kristali ledu, bo temperatura narasla do Tf.
Vendar pa ne bo ostala konstantna (tako kot pri vodi), temveč se bo rahlo zniževala. V tem
območju se voda pretvarja v kristale ledu, zaradi česar se topne snovi pomikajo iz
zamrznjenega v še nezmrznjeni del živila in tako povečujejo koncentracijo raztopin. To je tudi
območje, kjer se prične kristalizacija trdnih delcev (drugi padec temperature na sliki 71),
zaradi česar se sprošča kristalizacijska toplota. Z nadaljevanjem zamrzovanja pridemo do
točke, kjer ni več mogoče zamrzovanje vode, saj je koncentracija trdnih delcev tako visoka,
da bi potrebovali izredno nizko, že skoraj nedosegljivo, temperaturo. To je tudi končna točka
zamrzovanja živila, za katero se temperatura znova znižuje, dokler ne doseže temperature
hladilnega medija.
Prav tako je pomembno, da se zavedamo, da ne moremo doseči, da bi v živilu zamrznila vsa
voda, kajti zmeraj ostane v živilu del nezmrznjene vode – t.i. vezana voda.
Čas, ki je potreben, da temperatura pade od Tf do končne točke zamrzovanja, se imenuje čas
zamrzovanja in se uporablja pri računanju procesa zamrzovanja in konstrukciji zamrzovalnih
naprav.
Medtem ko čista voda pri atmosferskem tlaku prične zmrzovati pri 0 °C, se zmrzovanje živila
prične pod 0 °C. Kajti voda v živilih ni čista, temveč so v njej raztopljeni trdi delci, ki
znižujejo zmrzišče. Ne pozabimo, da tako kot imajo vodne raztopine višje vrelišče, tako imajo
tudi nižje zmrzišče v primerjavi s čisto vodo. Začetna temperatura zmrzovanja nekaterih živil
je prikazana v tabeli 23.
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Tabela 23: Začetna temperatura zmrzovanja nekaterih živil
živilo
vsebnost vlage
Tz
(%)
(°°C)
beluši
92,6
-0,67
breskve
85,1
-1,56
brusnice
85,1
-1,11
čebula
85,5
-1,44
češnjev sok
86,7
-1,44
jabolčni sok
87,2
-1,44
jagode
89,3
-0,89
jagodni sok
91,7
-0,89
jajca
74
-0,5
korenje
87,5
-1,11
meso
55–70
-1 do –2,2
mleko
87
-0,5
paradižnikova mezga
92,9
-0,72
ribe
65–81
-0,6 do –2,0
slive
80,3
-2,3
špinača
90,2
-0,56
Vir: Ibarz in Barbosa-Canovas, 2003, 539
Izračun časa zamrzovanja je eden najpomembnejših parametrov pri načrtovanju zamrzovalnih
naprav. V bistvu gre za izračun časa, ki ga bo živilo preživelo v zamrzovalniku. Čas
zamrzovanja pomeni čas, ki je potreben, da se temperatura v termičnem centru živila zniža na
končno temperaturo zamrzovanja, ki je seveda nižja od temperature, pri kateri se tvorijo prvi
kristali. Včasih ga imenujemo tudi efektivni čas zamrzovanja. T.i. nominalni čas
zamrzovanja pa je čas, ki preteče med točko, ko se površina živila ohladi na 0 °C in točko,
ko je temperatura v termičnem centru živila 10 °C pod začetno temperaturo zmrzovanja.
Nominalni čas zamrzovanja se uporablja za oceno poškodbe živila med zamrzovanjem.
Izračun časa zamrzovanja je zapleten zaradi naslednjih dejavnikov:
• razlik v začetnih temperaturah živila,
• razlik v velikosti in obliki posameznih živil,
• razlik v točkah zamrzovanja in formiranja kristalov ledu znotraj posameznih področij v
živilu,
• spremembah v gostoti, toplotni prevodnosti in difuzivnosti v živilu med zniževanjem
temperature.
Večina živil vsebuje velik delež vode (tabela 24). Ker ima voda visoko izparilno toploto
(4200 J/kg K), je potrebna precejšnja energija za zamrzovanje. Količina ostalih komponent v
živilu potrebuje relativno malo energije za zamrzovanje.
Tabela 24: Vsebnost vode v nekaterih živilih
Živilo
Vsebnost vode (%)
vrtnine
78-92
sadje
87-95
meso
55-70
ribe
65-81
mleko
87
jajca
74
Vir: Fellows, 1989, 376
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Živila lahko zamrzujemo na različne načine, od česar je odvisna tudi kakovost zamrznjenih
živil. Pri presoji kakovosti zamrznjenih živil je potrebno upoštevati tudi karakteristiko živil,
saj se vsa živila na zamrzovanje ne odzivajo enako dobro.
Tabela 25: Občutljivost nekaterih živil na nizke temperature
Vrsta živila
Občutljivost na nizke temperature
Tz (°°C)
majhna
srednja
velika
banana
-1
***
breskev
-1
***
cvetača
-1
***
čebula
-1
***
grenivke
-1,5
***
grozdje
-1
***
hruške
-1,5
***
jabolko
-1,5
***
jagode
-1
***
korenje
-1
***
krompir
-1
***
kumare
-0,5
***
limone
-1,5
***
paradižnik
-0,5
***
pesa
-1,5
***
pomaranča
-1,5
***
zelena
-0,5
***
zelje
-0,5
***
Vir: Kincl-Smaka, 1989, 15
Vedno pa se pri zamrzovanju najprej oblikujejo ledeni kristali v medceličnih prostorih. Pri
počasnem zamrzovanju vode v tkivu se organske in anorganske sestavine ne zadržujejo v
kristalih. Tako se soku poveča koncentracija. Zaradi povečane koncentracije tekoče faze v
medceličnih prostorih, se tu poveča osmotski tlak. Zaradi povečanega ozmotskega tlaka začne
voda iz celic difundirati v medcelične prostore. Ta voda nato kristalizira na že oblikovanih
kristalih ledu. Tako se ti kristali neprestano povečujejo. Veliki ledeni kristali celice
deformirajo in pretrgajo celične ovojnice. Po odtajanju odteče iz poškodovanih celic večja
količina celičnega soka. Negativne posledice tega pojava so:
• velika izguba mase,
• izguba hranilnih snovi in
• poslabšanje senzoričnih lastnosti.
Pri hitrem zamrzovanju nastane več točk, na katerih se prične rast kristalov. Zaradi tega
bomo sicer dobili večje število kristalov, ki pa bodo manjši ter bodo manj deformirali živilo.
Led ima za 9 % večjo prostornino kot čista voda in zato se volumen živil po zamrzovanju
poveča. Stopnja ekspanzije je odvisna od:
• stopnje vlažnosti živila - živila z večjo vsebnostjo vlage imajo večjo spremembo volumna;
• celične strukture - živila rastlinskega izvora imajo medcelične prostore, ki absorbirajo
povečanje volumna brez bistvenih sprememb velikosti živila;
• koncentracije zgoščenega ostanka - višja koncentracija znižuje točko zmrzišča;
• temperature zamrzovalnika - le-ta določa količino nezmrznjene vode in s tem tudi stopnjo
ekspanzije.
Poskušaj lastnosti ledu povezati z vodikovimi vezmi pri vodi.
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Med zamrzovanjem se toplota prenaša iz notranjosti živila na površino in se v nadaljevanju
zamrzovanja odstranjuje s hladilnim sredstvom. Dejavniki, ki vplivajo na prenos toplote so:
• toplotna prevodnost živil,
• površina živil,
• razdalja, ki jo toplota mora preteči,
• temperaturna razlika med živilom in hladilnim sredstvom,
• izolacijski učinek mejnega filma zraka, ki obkroža živilo.
V primeru, da je živilo že embalirano, to povzroča še dodaten upor proti prenosu toplote.
Naprave za zamrzovanje razdelimo v štiri osnovne skupine:
• zamrzovanje preko kovinskih plošč,
• zamrzovanje s tokom hladnega zraka,
• zamrzovanje s tekočinami,
• kriogeno zamrzovanje.
Izbira zamrzovalnih naprav je odvisna od:
• agregatnega stanja živila (tekoče, trdno),
• želene hitrosti zamrzovanja,
• oblike in velikosti živila,
• tega ali je živilo embalirano ali ne,
• začetne temperature živila,
• tega ali obratujemo kontinuirno ali šaržno.
14.1 ZAMRZOVANJE PREKO KOVINSKIH PLOŠČ
Pri tem načinu zamrzovanja je živilo v kontaktu s hladno površino. Zaradi razlike v
temperaturi med živilom in hladno kovinsko ploščo, se toplota prične odvajati iz živila.
Običajno živila položimo med dve hidravlično stisnjeni plošči, da dosežemo boljši učinek
zamrzovanja. Večji učinek zamrzovanja bo tudi v primeru zamrzovanja živil, ki imajo
enakomerno obliko. Zaradi dobrega prenosa toplote v teh napravah, imajo široko uporabo v
proizvodnji trdnih in embaliranih živil.
Ploščni zamrzovalnik sestavlja serija vertikalno ali horizontalno postavljenih plošč, skozi
katere se prečrpava hladivo pri temperaturi –40 °C. Način obratovanja je lahko šaržni,
polkontinuirni ali kontinuirni. Primeren je za zamrzovanje ravnih, relativno tankih živil – npr.
ribji fileji, hamburgerji. Kadar zamrzujemo embalirana živila tlak med ploščami preprečuje,
da bi površina embalaže nabreknila.
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Slika 72: Ploščni zamrzovalnik
Vir: http://www.wescold.com/ (22. 8. 2008)
Prednosti ploščnih zamrzovalnikov so v ekonomičnosti, relativno nizkih obratovalnih stroških
v primerjavi z ostalimi načini zamrzovanja, minimalni dehidraciji živil in visokem prenosu
toplote. Največji pomanjkljivosti sta v visokih investicijskih stroških in primernosti za
zamrzovanje le tankih in ravnih živil.
14.2 ZAMRZOVANJE S HLADNIM ZRAKOM
Zamrzovanje se izvaja s pretokom hladnega zraka preko živil. Glede na hitrost kroženja zraka
in temperaturo zraka se tovrstne naprave lahko uporabljajo za zamrzovanje ali za hladno
skladiščenje. Naprave so primerne za zamrzovanje različnega spektra živil, čeprav je bolje, da
imajo živila enakomerno obliko in velikost.
14.2.1 Tunelski zamrzovalnik
V tej vrsti zamrzovalnikov zrak kroži preko živil pri temperaturi med –30 in -40 °C, s
hitrostjo med 1,5 in 6,0 m/s. Velika hitrost kroženja zraka zmanjšuje debelino zračnega filma
tik ob živilu, ki predstavlja upor pri prenosu toplote. Zrak lahko kroži vzporedno ali
pravokotno na živilo. Pri šaržnem obratovanju se živilo naloži na pladnje, ki se potisnejo v
zamrzovalno komoro. Pri kontinuirnem obratovanju pa se živilo pomika skozi zamrzovalno
komoro na vozičkih ali preko transportnega traku (slika 73).
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Slika 73: Tunelski zamrzovalnik
Vir: http://www.iqffreezer.com/ (22. 8. 2008)
Večstopenjski tunelski zamrzovalnik (slika 74) ima več trakov, tako, da se živilo pomika iz
enega traku na drugega, kar preprečuje kopičenje živil in omogoča dobro kontrolo nad višino
naloženih živil. Na primer, živila se najprej na 25 do 55 mm visokem sloju zamrzujejo 5 do
10 minut, nato pa se naložijo v 100 do 125 mm visokem sloju na drugi trak. Primeren je za
zamrzovanj vseh vrst živil.

Slika 74: Večstopenjski tunelski zamrzovalnik
Vir: http://www.iqffreezer.com/ (22. 8. 2008)
Prednosti tunelskih zamrzovalnikov so v ekonomičnosti, visoki fleksibilnosti glede
zamrzovanja različnih živil, nizkih investicijskih stroških in visoki kapaciteti
( 200-1500 kg/h). Slaba stran je v možnosti oksidativnih sprememb pri zamrzovanju
neembaliranih živil zaradi precejšnega volumna zraka, ki kroži preko živil.
14.2.2 Spiralni zamrzovalnik
Spiralni zamrzovalnik je po konstrukciji podoben tunelskemu zamrzovalniku, le da je tukaj
transportni trak oblikovan v dvigajočo se spiralo (slika 75). Za hlajenje se uporablja hladni
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zrak ali tekoč dušik, oba se usmerjata navzdol na živila, s čimer se preprečuje izgube mase
zaradi izparevanja vlage iz živil.

Slika 75: Spiralni zamrzovalnik
Vir: http://www.iqffreezer.com/ (22. 8. 2008)
Prednosti so v majhnem prostoru, ki ga potrebujemo za postavitev, veliki kapaciteti (npr. pri
50 do 75 cm širokem transportnem traku v 32 spiralah je kapaciteta preko 3000 kg/h),
avtomatskem obratovanju (nalaganje in razkladanje živil), nizkih obratovalnih stroških in
fleksibilnosti za širok spekter živil.
14.3 ZAMRZOVANJE S TEKOČINAMI
Pri tem načinu zamrzovanja prihaja živilo v neposredni stik s hitro se gibajočo tekočino.
Zaradi tega pride do hitre ohladitve živila. Kot hladilne tekočine se največkrat uporabljajo
podhlajena voda, raztopine sladkorja ali soli, alkohol, etilenglikol. Živilo, ki je lahko
embalirano ali neembalirano, pride v kontakt s tekočino preko direktne potopitve v njo ali pa
z razprševanjem tekočine. Pri razprševanju se tekočina razprši preko živila, kar povečuje
hitrost prenosa toplote in zmanjšuje porabo tekočine in posledično stroškov obratovanja.
Način obratovanja je lahko šaržni ali kontinuirni. Pri šaržnem obratovanju se živilo naloži v
koše, ki se potopijo v tekočino in se po končanem zamrzovanju ponovno dvignejo. Čeprav je
način obratovanja enostaven, pa zahteva več delovne sile kot kontinuirno obratovanje, pri
katerem se živilo na transportnem traku pomika skozi tekočino.
Tovrstno zamrzovanje se mnogokrat uporablja za hitro zamrzovanje kuhanih ali pečenih
izdelkov, preden gredo na dokončno zamrzovanje npr. v tunelski zamrzovalnik.
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14.4 KRIOGENO ZAMRZOVANJE
Ta način zamrzovanja se razlikuje od ostalih treh, ker ni potrebno zagotavljati nizkih
temperatur v zamrzovalni komori. Do znižanja temperature namreč pride zaradi fazne
spremembe kriogenih tekočin, ko v zamrzovalni komori pridejo v stik z živilom. Proces
zagotavlja hitro zamrzovanje, vendar je povezan z visokimi stroški. Zaradi tega se v nekaterih
primerih uporablja t.i. dvostopenjsko zamrzovanje, kjer kriogenemu zamrzovanju sledi še
zamrzovanje s hladnim zrakom. Na ta način se hitrost zamrzovanja poveča, znižajo pa se
proizvodni stroški.
Med kriogenimi tekočinami se največkrat uporablja tekoči dušik, ki ima pri atmosferskem
tlaku vrelišče pri -196 °C in je brez barve, vonja in kemijsko stabilen, saj dušik uvrščamo k
inertnim plinom. Vendar pa visoki stroški omejujejo njegovo uporabo v širšem spektru.
V zamrzovalnikih s tekočim dušikom (slika 76) se embalirana ali neembalirana živila
pomikajo na perforiranem transportnem traku skozi zamrzovalno komoro, kjer se najprej
ohlajajo s plinastim dušikom, nato pa se zamrznejo z razprševanjem tekočega dušika po
živilu. Pred izstopom iz zamrzovalnika se temperatura živila uravna na zahtevano temperaturo
shranjevanja (med –18 in –20 °C). Temperatura in hitrost pomikanja transportnega traku
preko komore sta skrbno kontrolirana glede na karakteristiko in količino živil v
zamrzovalniku. Na ta način dosegamo večjo fleksibilnost in ekonomičnost kot pri mehanskih
sistemih zamrzovanja. Ostale prednosti so v:
• relativno nizkih investicijskih stroških opreme (približno 30 % nižji investicije pri
mehanskih sistemih);
• manjši izgubi mase živil zaradi dehidracije,
• hitrem zamrzovanju (živilo zamrzne v nekaj sekundah), kar minimizira spremembe v
senzorični kakovosti in hranilni vrednosti živil;
• odsotnosti kisika,
• nizkih obratovalnih stroških.
Tako kot smo že zapisali, pa je glavna pomanjkljivost visoka cena tekočega dušika, ki je v
povprečju okoli 0,5 $/liter (hypertextbook.com).
 Dve leti nazaj je ena izmed slovenskih gostiln vabila tudi z oglasom, da pri njih kuhajo s
tekočim dušikom. Ali je bil oglas pravilno sestavljen? Katero jed (jedi) so po tvojem mnenju
pripravljali s pomočjo tekočega dušika?

Slika 76: Zamrzovanje s tekočim dušikom
Vir: Fellows, 1989, 387
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14.6 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
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Kakšni so standardi glede industrijskega zamrzovanja živil?
Naštej dejavnike, ki vplivajo na prenos toplote pri zamrzovanju.
Razloži temperaturno-časovni diagram zamrzovanja vode.
Razloži temperaturno-časovni diagram zamrzovanja živil.
Pojasni, kaj je čas zamrzovanja, efektivni čas zamrzovanja in nominalni čas zamrzovanja.
V čem je razlika med počasnim in hitrim zamrzovanjem? Katero je za živila primernejše?
Naštej dejavnike, ki vplivajo na izbiro zamrzovalnih naprav.
Opravi delitev naprav za zamrzovanje.
Razloži zamrzovanje v ploščnem, tunelskem in spiralnem zamrzovalniku.
Opiši zamrzovanje s tekočinami.
Razloži, kako poteka zamrzovanje s tekočim dušikom.
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15 SUŠENJE Z ZAMRZOVANJEM (LIOFILIZACIJA)
Matični mleček je izredno ugodno gojišče za mikroorganizme, ti lahko spremenijo matični
mleček iz biološko visoko vrednega hranila v manj vredno ali celo škodljivo.
Matičnemu mlečku škodujejo toplota, svetloba, vlaga in kemijska sredstva, zato je zelo
pomembno, kako ga hranimo. Eden od dobrih načinov je liofilizacija.
Takojšnja in pravilna liofilizacija (prvih 6 ur po odvzemu iz panja), ohrani polno biološko
vrednost in učinkovitost matičnega mlečka, tudi do 2 leti (www.ednevnik.si).
Konvencionalno sušenje, bodisi z vročim zrakom, bodisi preko grelne plošče, poteka pri
relativno visokih temperaturah, zaradi česar se zmanjša senzorična in hranilna kakovost
posušenih živil. Pri sušenju z zamrzovanjem dosežemo enak konzervacijski učinek kot pri
klasičnem sušenju, vendar se živilo tukaj ne segreva. Liofilizacija je počasnejši postopek kot
klasično sušenje, z visokimi obratovalnimi stroški zaradi obratovanja v vakuumu, kar se
odraža tudi v višji ceni liofiliziranih živil. Glavne razlike med liofilizacijo in klasičnim
sušenjem so prikazane v tabeli 26.
Tabela 26: Glavne razlike med liofilizacijo in klasičnim sušenjem
Klasično sušenje
Liofilizacija
Uspešno za živila, ki se z lahkoto sušijo Uspešno za večino živil, toda v praksi
(vrtnine)
omejeno za sušenje živil, ki jih težko
posušimo s klasičnim načinom sušenja
Za sušenje mesa običajno neuspešno
Uspešno za kuhano in surovo meso
Temperatura pod točko zmrzišča živila
Temperatura med 37 in 93 °C
Uparjanje vode s površine živila
Sublimacija vode iz ledu
Gibanje raztopljenih snovi vodi včasih v Minimalno gibanje raztopljenih snovi
nastanek trdne skorje na površini živila
Napetosti v trdnih živilih lahko povzročijo Minimalne strukturne spremembe in krčenje
strukturne poškodbe in krčenje
Počasna in nepopolna dehidracija
Hitra in popolna dehidracija
Spremembe vonja in okusa
Brez spremembe vonja in okusa
Običajno temnejša barva po sušenju
Običajno brez spremembe barve
Zmanjšana hranilna vrednost
Ohranjena hranilna vrednost
Nizki stroški
Visoki stroški, ki lahko dosežejo tudi
štirikratno vrednost klasičnega sušenja
Vir: Fellows, 1989, 402
Definiramo jo lahko kot postopek, pri katerem iz prej zamrznjenega živila odstranimo led s
sublimacijo. Sublimacija je neposreden prehod iz trdnega v plinasto agregatno stanje.
Čeprav se morda zdi presenetljivo, so liofilizirane proizvode prvi uporabljali že Inki v 15.
stoletju, pri shranjevanju svojih pridelkov visoko v Andih. Zaradi nizkih temperatur so živila
zmrznila, zmrznjena voda znotraj živil pa je počasi vaporizirala zaradi nizkega tlaka, ki je
vladal na tej višini. Do prve komercialne uporabe liofilizacije je prišlo med 2. svetovno vojno,
ko so liofilizirali kri, da so jo lažje transportirali do bolnišnic na vojnih območjih. Po
liofilizacijije je bila krvna plazma v praškasti obliki, kateri so dodali vodo, da so dobili kri.
Na ta način so tudi olajšali transport (manjša masa in volumen). Na področju živilstva je
Maxwell Haus prvič ponudil liofilizarano instant kavo v 1963 letu, kmalu pa so mu sledili še
drugi proizvajalci, ki so do tedaj kavo sušili v sušilnikih z razprševanjem.
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Proces liofilizacije obsega tri stopnje:
• zamrzovanje živila,
• sublimacija ledu (primarna dehidracija) po kateri ostane v živilu še približno 15 % vode,
• odstranjevanje majhnih količin na površino živila vezane vode (sekundarna dehidracija),
kjer vsebnost vode znižamo na 2 %.
Živila zamrzujemo v klasičnih napravah za zamrzovanje. Način zamrzovanja je odvisen od
vrste živila. Mnogokrat se uporablja tunelski sušilnik s hladnim zrakom. Pri trdnih živilih
mora biti zamrzovanje hitro, da preprečimo poškodbe na živilih. Tekoča živila zamrzujemo
počasi, da se formira kristalna mreža, ki poskrbi za odstranjevanje vodnih hlapov.
Če je parni tlak vode v živilu pod 610,5 Pa, in če je voda v živilu zamrznjena, bo pri
segrevanju živila prišlo do sublimacije ledu. Dogajanje nam bo bolj razumljivo, če si
pogledamo fazni diagram vode (slika 77).

Slika 77: Fazni diagram vode
V t.i. trojni točki (610,5 Pa in 0 °C) so v ravnotežju para, tekoča voda in led. Če segrevamo
led pri tlakih nad 610,5 Pa, bo led prehajal v tekočino in nato v paro (daljica XY na sliki 77).
Če pa segrevamo led pri tlakih pod 610,5 Pa, bo led direktno prehajal v paro (daljica AB na
sliki 77).
Vodni hlapi se neprekinjeno odstranjuje iz živila na ta način, da tlak v zamrzovalni komori
sušilnika vzdržujemo pod parnim tlakom ledu. Nastajajočo paro odstranjujemo z vakumsko
črpalko in jo v nadaljevanju kondenziramo. Količine nastale pare so kar precejšnje. Na
primer, pri tlaku 67 Pa dobimo iz 1 g ledu kar 2 m3 pare. Z nadaljevanjem sušenja se področje
sublimacije pomika v notranjost živila. Para zapušča živilo skozi kanale, ki so se oblikovali
med zamrzovanjem.
Sušenje živil poteka v dveh stopnjah:
• v stopnji sublimacije (primarna dehidracija) se odstranjuje voda, ki je v obliki ledu. To je
v glavnem prosta voda v živilu. Poprej zamrznjeno živilo se segreva v komori z znižanim
tlakom. Tako pride do neposredne sublimacije kristalov ledu. V tej fazi se niti za trenutek
ne pojavi tekoča voda. Živilo se tako postopoma dehidrira (do 15 % vlažnosti) brez
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•

zaznavne spremembe oblike. Živilo ostaja ves čas zamrznjeno, dovajamo mu le toploto, ki
je potrebna za sublimacijo;
druga stopnja je uparjalno sušenje (sekundarna dehidracija), ki ohrani v živilu do 2 %
vlažnosti. Temperatura v sušilniku se približa temperaturi okolice, medtem ko tlak še
naprej ostaja znižan.

Hitrost sušenja je v glavnem odvisna od prehoda toplote skozi živilo, manj pa od prehoda
vodne pare iz področja sublimacije. Industrijsko sušenje z zamrzovanjem poteka pri tlakih
med 13,5 in 270 Pa.
15.1 NAPRAVE ZA LIOFILIZACIJO
Naprave za liofilizacijo imajo vakuumske komore, v katerih so prekati, na katerih so naložena
živila, grelnike za dovajanje toplote, ki omogočajo sublimacijo in hladilne cevi, ki
kondenzirajo vodno paro (slika 79).

Slika 78: Liofilizacijski sušilnik
Glavna poraba energije je v kondenzatorju in zato je ekonomičnost celotnega postopka
določena z učinkovitostjo kondenzatorja. Obratujejo lahko šaržno ali kontinuirno.
Pri šaržnem obratovanju se živilo naloži v komoro za sušenje, temperatura segrevanja variira
med 100 in 120 °C v začetni fazi sušenja, nato pa se s časom sušenja, ki traja od 6 do 8 ur,
postopoma znižuje. Za vsako vrsto živi se obratovalni pogoji skrbno nastavijo, vendar pa
temperatura na površini živila ne preseže 60 °C. Pri kontinuirnem obratovanju prekati z
živilom vstopajo in zapuščajo sušilnik skozi vakuumski zapiralnik. Temperatura segrevanja in
čas zadrževanja v posameznem območju sušilnika je predprogramirano za vsako vrsto živila
posebej in vsi obratovalni pogoji se skrbno kontrolirajo.

15.2 DODATNO BRANJE
•
•
•
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15.3 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO ZNANJA
•
•
•
•
•
•

Naštej vsaj pet prednosti liofilizacije v primerjavi s klasičnim sušenjem.
Naštej faze liofilizacije.
Preveri, da res znaš »brati« fazni diagram vode.
Podrobno opiši celoten potek (vse stopnje) liofilizacije.
Razloži vse tri možne načine segrevanja živil med liofilizacijo.
Ali bi liofilizacija bila primerni postopek sušenja zelišč iz ekološke pridelave? Utemelji.
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DODATEK A
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OSNOVNE ENOTE SI
Mednarodni merski sistem temelji na 7 osnovnih enotah, ki so prikazane v tabeli A1.
Tabela A1: Osnovne enote SI
Osnovne enote SI
Ime
Oznaka
meter
m
kilogram
kg
sekunda
s
amper
A
kelvin
K
mol
mol
candela
cd

Veličina
dolžina
masa
čas
električni tok
temperatura
množina
svetilnost

Decimalne enote SI dobimo iz enot SI in predpon.
Tabela A2: Predpone za decimalne enote
Predpona
Ime
Oznaka
d
deci
c
centi
m
mili
mikro
µ
n
nano
p
piko
f
femto
a
ato
deka
hekto
kilo
mega
giga
tera
peta
eksa

Faktor

da
h
k
M
G
T
P
E

10−1
10−2
10−3
10−6
10−9
10−12
10−15
10−18
10
102
103
106
109
1012
1015
1018

Iz osnovnih enot SI so izpeljane poimenovane in nepoimenovane enote SI.
Primeri poimenovanih enot:
• Newton − N − kg ⋅m/s2;
• pascal − Pa − N/m2;
• watt − W − J/s.
Primeri neimenovanih enot:
• m/s2;
• N ⋅m;
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•

kg/m3.

Tabela A3: Nekatere poimenovane izpeljane enote SI
Ime (izgovorjava)
Simbol
joule (džul)
J=N⋅m
newton (njutn)
N = kg ⋅ m/s2
pascal (paskal)
Pa = N/m2
volt (volt)
V = W/A
watt (vat)
W = J/s
Tabela A4: Nekatere neimenovane izpeljane enote SI
Ime
Simbol
kvadratni meter
m2
meter na sekundo
m/s
kilogram na kubični meter
kg/m3
pascal-sekunda
Pa ⋅ s = kg/m ⋅ s

Veličina
delo, energija, toplota
sila
tlak
napetost
moč

Veličina
ploščina
hitrost
gostota
dinamična viskoznost

ENOTE ZUNAJ SI
V strokovni literaturi pa lahko še zmeraj najdemo precej enot zunaj SI, zato je smiselno
poznati njihove pretvornike. V nadaljevanju so nekatere navedene po posameznih fizikalnih
veličinah.
TLAK
1 bar = 105 Pa (točno)
normalna atmosfera, 1 atm = 101 325 Pa
tor, konvencionalni milimeter živega srebra, 1 mm Hg = 133,322 Pa
DINAMIČNA VISKOZNOST
poise, 1 P 0 0,1 Pa ⋅ s (točno)
DELO, ENERGIJA
watt-ura, 1 Wh = 3,6 ⋅103 J
TEMPERATURNE SKALE
T (K) = T (°C) + 271,16
T (°C) = 5/9 ⋅ (T (F) − 32); T (F) – Fahrenheitova stopinja
T (°C) = 1,25 ⋅T (R); T (R) − Rankinova stopinja
TOPLOTA
kalorija, 1 cal = 4, 185 5 J
British thermal unit, 1 Btu = 1.055, 06 J
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DODATEK B
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Temperatura
(°°C)
0.01
1
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105

Parni tlak
(kPa)
0.61173
0.65716
0.81359
0.87260
1.2281
1.7056
2.3388
3.1691
4.2455
5.6267
7.3814
9.5898
12.344
15.752
19.932
25.022
31.176
38.563
47.373
57.815
70.117
84.529
101.32
120.79

Gostota
(kg/m3)
0.99978
0.99985
0.99995
0.99994
0.99969
0.99909
0.99819
0.99702
0.99561
0.99399
0.99217
0.99017
0.98799
0.98565
0.98316
0.98053
0.97775
0.97484
0.97179
0.96991
0.96533
0.96192
0.95839
0.95475
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Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

