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PREDGOVOR
Preživetje, razvoj in blaginja posameznika in družbe v celoti so bili tako nekoč kot danes
tesno povezani s tehnologijo priprave, skladiščenja, embaliranja, transporta, ... živil. Vsi ti
tehnološki procesi so se razvijali, spreminjali, nadgrajevali, nastajali so tudi novi in vse to
kaže, kako pomembno je natančno poznavanje proizvodno tehnoloških sistemov, tehnik in
tehnologij v živilstvu.
Gradivo je namenjeno študentom, da jim olajša razumevanje definicij tehnike, tehnologije in
tehnoloških sistemov v živilstvu, saj vsebina obsega naslednja poglavja:
• vsebina in definicije pojmov tehnika, tehnologija in proizvodno tehnološki sistemi,
• klasifikacija procesov živilske industrije,
• osnove procesne tehnike,
• procesi po predelavi in
• rokovanje z materialom in kontrola postopkov.
Za boljšo nazornost študijsko gradivo obsega še slikovno gradivo, primere osnovnih
izračunov s formulami in potrebne tabele.
Zaradi obsežnosti in pomembnosti 6. poglavja (Varstvo pri delu) sem pri tem poglavju
posredoval spletne naslove na katerih je možno sneti zakone in pravilnike iz Varstva pri delu,
ki jih bomo natančno obravnavali na predavanjih.
V prilogi sem dodal osnovne in izpeljane merske enote mednarodnega sistema enot (SI –
Systeme International).
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1 VSEBINA IN DEFINICIJE POJMOV TEHNIKA, TEHNOLOGIJA IN
PROIZVODNO TEHNOLOŠKI SISTEMI
UVOD
Od nekdaj je bil predmet človeškega interesa njegovo bivališče – narava. Lahko rečemo, da
se je v človeški zgodovini zgodil »čudež«, ki se dokazuje s tem, da se to bivališče spreminja
pod vplivom tehnike in tehnologije. Tehnika in tehnologija sta sedaj postali del človekove
naravne sredine v kateri živi.
Tovarna, v kateri se proizvaja, hiša v kateri se stanuje, živila s katerimi se preživlja, sredstva s
katerimi se prevaža, trgovina v kateri se kupuje, obleke in obutev, ki se nosijo, sredstva s
katerimi se proizvaja, stroj s katerim se piše, računa in upravlja, sredstva, ki zdravijo,
televizija, ki se gleda, ura, s katero se meri čas, melodija, katero se posluša – vse je to svet
tehnike in tehnologije.
Z razvojem civiliziranega človeka se širi carstvo naravne nujnosti, ker se širijo potrebe z ene
strani, z druge pa se napoveduje ekspanzija in pomen tehnike in tehnologije.
Za današnji čas bi lahko rekli, da ga označujejo posledice, da so naravne znanosti in na njih
zasnovana moderna tehnika in tehnologija, razvile enormno panogo ter da v glavnem te
osvajajo stalno rastoče materiale, vendar pa z ekonomskimi znanostmi ta stvarna znanja
postajajo vse bolj stranska. Toda ekonomske zakonitosti in ekonomski razvoj nista spontana
pojava, ki se avtomatsko odvijata, ampak se nahajata pod različnimi vplivi, predvsem pa pod
vplivi tehnično – tehnoloških sprememb. Gospodarska praksa ne izloča čistih tehničnih
tehnoloških problemov, ampak vedno takšne, ki vsebujejo globoke ekonomske značilnosti. V
svetu danes skoraj ni ekonomskega in tehnološkega problema, ki ne bi zahteval
multidisciplinarni in interdisciplinarni pristop. Izobraževanje se prvenstveno pojavlja kot
osnovno sredstvo usposabljanja za multidisciplinarno delo. Dinamično gospodarstvo zahteva
tudi dinamičen profil strokovnjakov, to predvsem pomeni interdisciplinarno izobraževanje,
ker vsako zapiranje v lastne izobraževalne profile več škodi kakor koristi splošnem
napredovanju.
Največje število proizvodnih in tržnih problemov lahko uspešno rešujejo samo timi inženirjev
različnih strok in ekonomistov. Da bi se lahko med seboj uspešno sporazumeli in sodelovali,
je nujno potreben določen skupni fond znanj, tj., da je vsak od njih v določeni meri izobražen
iz druge stroke. Ekonomist je večkrat v priložnosti, da daje ekonomsko oceno idej, predlogov
ali tehnološkega projekta za novi tehnološki proces ali proizvod. To, kar lahko uspešno reši
glede inženirske stroke, je za ekonomista lahko popolnoma nesprejemljivo, a ekonomičnost
in rentabilnost sta ravno zadnji člen verige v odločanju o vrednosti kakšnega izuma ali
izboljšanja obstoječe tehnologije.
Tako so ekonomistom predvsem potrebna tehnično – tehnološka znanja pri reševanju
naslednjih vprašanj:
• planiranja proizvodnje,
• ekonomske analize upravičenosti investicije, modernizacije obstoječe in
uvajanja nove proizvodnje,
• analize uvajanja novih proizvodov in izpopolnjevanja obstoječih,
• izbire vrste surovin, materialov in energije,
• izbire tehnoloških procesov in tehnične opreme,
• izbire optimalnega nivoja kvalitete in asortimana proizvodov,
• razumevanje standardov in ostalih tehničnih predpisov v zvezi s kvaliteto,
varstva pri delu in varstva življenjske sredine,
• reševanje problemov embalaže, skladiščenja, distribucije proizvodov itd.
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Vse številnejši in bolj zahtevni tehnološki procesi s področja strojništva, kemijske industrije,
elektronike itd. se med seboj vse bolj dopolnjujejo in pogojujejo, istočasno pa pogojujejo
vzpon specifične faktografije v vsakem od njih. Gradient tega vzpona je tako velik, da v
splošnem privede do vprašljivosti uspešnosti izobraževalnih procesov iz tehnologije.
Osnovni cilj izobraževalnega procesa v disciplini pouka je »Tehnologija proizvodnih
procesov«, prilagojenega potrebam tehnično – tehnološkega izobraževanja ekonomistov,
ustvarjanje mozaika znanja o osnovnih elementih proizvodno – tehnoloških sistemov, ki se
raziskujejo tako, da je program pouka sestavljen iz treh delov:
• prvega, v katerem so definirani pojmi vezani za proizvodno – tehnološke sisteme,
osnovni elementi proizvodno – tehnoloških sistemov in pojavov, ki spremljajo
sodobne proizvodno – tehnološke sisteme,
• drugega, v katerem so podana osnovna znanja o energiji kot zagona vsake
proizvodnje in pomembne osnove celotnega tehnološkega in ekonomskega
razvoja,
• tretjega, v katerem so prikazani osnovni tehnološki procesi v industrijskih
panogah, ki so najbolj pomembne za gospodarski razvoj države.
1.1

TEHNIKA

Pogosto prihaja do uporabe tehnike v širšem smislu, tako da tehnike ne razumemo samo kot
sredstva za delo, ampak tudi kot način uporabe teh sredstev, tj. sposobnost in znanje, včasih
pa tudi navade potrošnikov. S takšnim gledanjem se delno izenačujeta pojma tehnika in
tehnologija, kar ni upravičeno, saj je na današnji stopnji razvoja potrebno spoznati, da sta to
različna, čeprav med seboj povezana pojma.
Najbolj primerna so tista gledanja, ki enostavno rečeno tehniko v glavnem razumejo kot
sredstva za delo, tehnologijo pa način in znanja, s katerimi se ta sredstva uporabljajo v
različnih spremembah predmeta za delo.
Analiza pomena besede tehnika je pokazala, da je potrebno poudariti pomembnost te besede v
smislu sposobnosti ali doseganju neke vrste možnosti, določene z delovanjem proizvodnje, ki
je vodena vrstam znanja in se razume kot veščina. Pri razvoju družbe je človek največji del
svojih aktivnosti posvetil proizvodnji materialnih dobrin in zato največji del sredstev za delo
in postopkov, ki jih je ustvaril, služi za potrebe proizvodnje.
Zaradi tega je treba vzeti v obzir, da se danes pojem tehnike nanaša predvsem na
sredstva za delo, ki tvorijo materialno osnovo vsake proizvodnje.
Medtem pa, razen v proizvodnji, človek uporablja tudi razna tehnična sredstva pri številnih
primerih neproizvodnih aktivnostih. Ker pa tehnika danes prekaša celostno življenje človeka,
se pojem tehnika ne more vezati samo na sredstva za delo.
Večina avtorjev, ki se ukvarjajo raziskovanjem pojma tehnike, opozarjajo na kompleksnost
tega pojma. V tej kompleksnosti je potrebno poudariti naslednje:
• tehnika je danes v prvi vrsti strojno izkoriščanje narave na temelju spoznanja
naravne znanosti, kakor tudi področje vse zahtevnejše in moderne mehanizirane in
avtomatizirane družbene proizvodnje,
• tehnika je sinonim za vse vrste orodja, strojev, naprav, instrumentov, kakor tudi
izvedbe delovnega procesa, katerega človek uporablja pri proizvodnih kot tudi pri
vseh drugih panogah,
• tehnika je zelo pomemben element vsakega načina proizvodnje, kakor tudi
ekonomske celote, ki se razlikuje po tehniki, s katero se proizvaja tako, da je v tem
smislu najbolj pomembna in najbolj dinamična komponenta proizvodnih moči,
• tehnika je specifičen družbeni pojav, ki se razvija vzporedno z razvojem družbe kot
materialna oblika delovanja določenih ekonomskih odnosov,
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tehnika so sredstva za proizvodnjo, ki se razvijajo v sistemu družbene proizvodnje.
tehnika je pojem, ki zajema vse predmete in procese, ki so nastali za realizacijo
individualnih in družbenih potreb, ki posredno prek diferenciranih funkcij služijo
določenemu cilju,
tehnika predstavlja sklop umetno narejenih, izpopolnjenih in od ljudi uporabljenih
materialnih sistemov, ki so osnovani na uporabnosti materialov, pojavov in naravnih
zakonov, ki imajo ustrezne elemente in strukturo, da bi sistem lahko funkcioniral pri
ustreznih materialnih področjih ljudi (v prvi vrsti proizvodnih), njihovemu življenju
in aktivnem delovanju na naravo.

Na koncu je potrebno opomniti, da se v ameriški literaturi, kakor tudi v drugih literaturah
angleškega jezikovnega področja, sama beseda tehnika uporablja bolj malo. V glavnem se
uporablja pojem tehnologija, ki vključuje vse tisto, kar na našem jezikovnem področju
pokrivajo pojmi tehnika in tehnologija.
1.2

TEHNOLOGIJA

Še od antične dobe pojem reducirane, strogemu namenu podložne zavesti, ki najde sredstva in
načine, s katerimi se lahko ta namen ustvari, nosi naziv – tehnologija. V slovarjih se navajajo
naslednji pomeni za besedo tehnologija: veda o pridobivanju surovin, predelava materiala v
izdelke; tehnologija obravnava snovi, postopke, delovna sredstva; skupek postopkov takega
pridobivanja, obdelave, predelave od začetka do končnega stanja; skupek postopkov nekega
dela, dejavnosti sploh od začetka do končnega stanja.
Prve težave z definiranjem pojma tehnologija so se pojavile takrat, ko so se pojavili razlogi,
da se pojem tehnične naprave, tj. sredstva za delo, ločijo od sprememb, ki se zgodijo pod
njenim vplivom. Tehnologija prvenstveno raziskuje oblike delovanja sredstev za delo na
predmete za delo, a sredstva za delo kot najbolj pomembno komponento tehnike, raziskuje z
gledanja njihove funkcije v procesu proizvodnje. Nadaljnje težave v definiranju pojma
tehnologije so se vrstile pri poskusih določanja odnosov med nastalimi tehnološkimi in
družbeno – ekonomskimi spremembami ter socialnimi spremembami, ki jih povzročijo.
Na Zahodu in Vzhodu je najbolj razširjena uporaba termina tehnologija v pomenu, pri
katerem se tehnologija prvenstveno poistoveti (identificira) s terminom tehnološki procesi ali
tehnološki postopki, s katerimi se predmeti dela predelujejo v izdelke oziroma v polizdelke, ki
so namenjeni nadaljnji proizvodnji in potrošnji.
V bodoče lahko pričakujemo, da tehnologija omogoča proizvodnjo izdelkov za tržišče, to
pomeni različnih proizvodov, da mora biti že v osnovi tehnologija racionalna z ekonomskega
vidika. Takšna racionalnost je imanentna tehnologiji, in to njeno znamenje, se ne more
izogniti posledicam, da neracionalne tehnologije hitro izumirajo. Če se izdelki proizvajajo na
več tehnoloških načinov, je razumljivo, da se ob tehnološki razlagi teh postopkov mora imeti
v vidu tudi ekonomska plat, tj. upravičenost. Vsaka druga pot je zgrešena, ker tehnologija ne
more biti sama sebi cilj.
Definicije tehnologije, ki sledijo, ilustrirajo prejšnja razumevanja tehnologije kot splošne
tehnične discipline, ki raziskuje materialne elemente proizvodnje, v prvi vrsti z vidika
medsebojnega delovanja sredstev za delo kakor tudi predmetov za delo, oziroma z vidika
sprememb na predmetu za delo, ki nastajajo v teku tehnološkega procesa in potem še vrste in
kvalitete proizvodov.
• Tehnologija je splošna tehnična disciplina, ki raziskuje metode in procese za
predelavo surovin v proizvode, namenjene proizvodnji in potrošnji.
• Tehnologija je neposreden proces proizvodnje materialnih dobrin.
6
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Tehnologija ima osnovno nalogo reševanja medsebojnega delovanja predmeta za
delo in sredstev za delo.
Tehnologija je sklop znanj o različnih postopkih predelave predmetov za delo v
končne izdelke.
Tehnologija se pojavlja kot rezultat delovanja človeka na naravo in družbo ter glede
na to kot iznajdba najugodnejših oblik – instrumentov, metod in sredstev za
prilagoditev narave in družbe svojim potrebam, tj. za napredovanje njegove
kreativnosti in delovanja v svoji naravni in družbeni okolici.

V dobi pred stoletji pa do konca 19. st. se je tehnologija kot splošna tehnična disciplina v
glavnem snovala na izkušnjah.
V času renesanse in pozneje (15. in 16. st.) so se naravni pojavi začeli vse bolj sistematično
raziskovati. Vse večje število eksperimentalnih rezultatov je prineslo vse več znanja o
naravnih zakonih ter zagotavljalo hitrejšo in zanesljivejšo pot k širitvi znanja. To je
pogojevalo upadanje empiricizma v tehnologiji, ki od te dobe postaja vse več sinonim za
uporabo znanstvenih znanj v praktične namen.
Zaradi tega je v novejših definicijah tehnologije vse več poudarjena njena povezanost z
znanstveno – raziskovalnim delom:
• tehnologija je praktična uporaba znanstvenega znanja,
• tehnologija je sistematična uporaba urejenih znanj v praktičnih aktivnostih, posebej
pa v proizvodnji,
• tehnologija je kompleks znanstvenih metod in uporabnih znanj, ki omogoča
proizvodnjo izdelkov s kombinacijo treh osnovnih faktorjev proizvodnje in to na
način, ki je ekonomično racionalen.
Razvoj tehnologije je privedel do zelo angažiranega stališča človeka v zvezi z izkoriščanjem
narave s ciljem, dvigniti splošni družbeni standard. Razvoj ene tehnologije je privedel v
razvoj niz drugih tehnologij, kar je postavilo nešteta vprašanja v življenju, delu in eksistenci
človeka. To so v prvi vrsti vprašanja organiziranosti, planiranja, upravljanja, tržišča,
informacij prometa, izobraževanja, znanstvenoraziskovalnega dela in dr..
Zaradi tega je danes nedvoumno, da se tehnologija ne more več jemati samo kot nekaj ozko
vezanega za materialno proizvodnjo, čeprav je njena vloga v tem področju najpomembnejša,
se mora razširiti tudi na vse številnejše tehnologije v drugih področjih človekovega dela, ki se
danes razvijajo ob ustreznih ekonomijah. Tako se danes večkrat govori tudi o tehnologiji
upravljanja, administraciji (banke, pošte, zavarovalnice ...), transporta, zdravstva, informacij,
izobraževanja in dr.. Pomembna karakteristika v koriščenju vsake tehnologije je vse
pomembnejša vloga organizacije in metoda upravljanja. Tako so danes načela moderne
organizacije proizvodnje enako pomemben element v tehnologiji kot načela funkcioniranja
sredstev za delo in spremembe predmetov za delo.
Takšno vrednotenje tehnologije je vsebovano npr. v definiciji: Tehnologija je sklop tehnike in
metod, ki širijo možnost ljudskega organiziranega delovanja na naravo ter pomagajo
njegovemu upravljanju družbenimi procesi a so proizvod znanstvenih rešitev.
Povezanost tehnologije in organiziranosti je zelo dobro definirala Trbojević-Gobac, ki pravi:
moderen človek je človek organiziranosti, a organiziranosti so danes na stotine načinov
odvisne od tehnologij, ki jih zamišljamo kot naprave, stroje, tehnike in izvore energije. V
glavnem po poti organiziranja tehnologije vpliva na človeka in spreminja njegov način dela
ali mišljenja ali celo življenja. Ko govorimo o tehnologiji, ne glede na to kakšno obliko
vzame organiziranost, trdimo, da je tehnološka komponenta zelo pomembna, če pa ne
razmišljamo o tehnološki komponenti, razmišljanja o organiziranosti potekajo v teoretičnemu
vakuumu.
Takšna gledanja pomenijo vpeljavo sistemskega pristopa v tehnologijo.
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Sistemski pristop je v bistvu specifičen fenomen v sodobni znanosti, ki nadomešča
enostranski pristop posameznih klasičnih znanosti, pri čem je obvezna predpostavka sedanje
in bodoče tehnologije kot znanosti, ki začenja z interakcijami posameznih delov. Ti deli
pravzaprav predstavljajo posamezne objekte raziskovanja posameznih naravnih, tehničnih in
družbenih znanosti. Takšen sistemski pristop je vsebovan npr. v eni od najnovejših definicij
tehnologije: Tehnologija je sistem, ki ga sestavljajo tehnična sredstva (hardware), metode in
pristopi za uporabo teh sredstev ali programska podpora (software) in organizacijska
struktura (orgware), katere naloga je, da upravlja in odloča z namenom dosegati koristi iz
teh sredstev in postopkov.
1.3

SISTEMI, TEHNOLOŠKI SISTEMI, PROIZVODNO TEHNOLOŠKI SISTEMI

Že sedanja stopnja razvoja tehnologije vsebuje v sebi tudi vprašanje, če se lahko še naprej
raziskuje in opazuje na klasičen način, kateri se ukvarja z opisom surovin in posameznih faz
tehnoloških procesov v ustrezni industrijski proizvodnji brez kakršne novejše metode. Ta
vprašanja se posebej izpostavljajo pri organizaciji in upravljanju z novimi in vse
kompleksnejšimi tehnološkimi procesi. Danes menimo, da se ta obsežnejši in modelirani
pristop lahko doseže z vpeljavo načina, ki temelji na gledanju, da vsak tehnološki proces v biti
predstavlja sklop posameznih faz proizvodnje, ki bi lahko bile operacije ali procesi.
Pri tem se faze, ki so operacije razmejile od faz, katere so procesi po tem, da se operacije
nanašajo na mehanske in fizikalne, procesi pa na kemijske, biokemijske, mikrobiološke in
jedrske spremembe na predmetu za delo.
Pomembno je tudi to, da so iste operacije in procesi skupni z različnimi industrijskimi vejami
tako, da je poznavanje osnovnih operacij in procesov prvovrstnega pomena, ker se iz teh
posebno znanih in standardnih enot lahko kombinirajo različni tehnološki procesi.
Potrebno je poudariti, da tehnološkega procesa ne smemo razumeti samo kot seštevek
individualnih procesov in operacij, temveč ga je potrebno razumeti kot sistem, ki ima za cilj
proizvodnjo pri optimalnih ekonomskih pogojih.
1.3.1

Sistemi

Pojem sistem se na splošno razume kot splošna povezava objektov in pojavov. Odvisno od
pristopa k temu pojmu, namenu definiranja, področju interesov in dr. obstajajo različne
definicije pojma sistema.
Najsplošnejša definicija sistema je:
•

sistem predstavlja celoto sestavljeno iz delov,

•

sistem je organizirani ali urejeni skup delov.

Kot konkretnejše definicije sistema se lahko izločijo naslednje:
•

sistem je skup elementov, ki tvorijo integrirano celoto v sklopu, v katerem se
dogajajo določene funkcije ali procesi ter da obstaja neka vrsta kontrole,

•

sistem je skup delov, ki so povezani s skupno funkcijo.

Med številnimi variantami definicije sistema so najprikladnejše tiste, ki so nastale pri
razpravah o tehnološkem razvoju.
Po Trbojević-Gobac se lahko predloži naslednja natančnejša definicija sistema:
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Sistem je skup elementov med seboj povezanih tako, da izvajajo kakšno aktivnost v neki
organizacijsko – tehnološki procesni shemi, ki teži k skupnemu cilju ter postopajoči z
ljudskim delovanjem, ali z ljudsko skupnostjo, ali z energijo, ali z materijo v nekem
časovnem obdobju, da bi proizvedli znanje, ali ljudsko skupnost, ali energijo, ali materijo.
Elementi so torej sestavni del vsakega sistema. Po svoji naravi bi lahko bili tudi sistemi, tj.
lahko bi bili podsistemi.
Elementi, ki izhajajo iz sistema (izhodni elementi), so rezultat preoblikovanja, ki ga
sistem izvaja na elementih, ki vstopajo v sistem (vhodni elementi).
Urejenost v obnašanju sistema se imenuje organizacija sistema, ki je predpostavka
namembnosti sistema. V krmilnih sistemih izhodni signal dovaja na vhod tako imenovana
povratna zveza, ki obnašanje sistema pelje k določenemu izhodnemu signalu.
1.3.2

Tehnološki sistemi

Kot je že omenjeno, da se tehnologija pojavlja na vseh področjih človekove dejavnosti, se tudi
tehnološki sistemi pojavljajo povsod, kjer človek po tehnološki poti deluje za doseganje
nekega cilja.
Tehnološki sistemi so sistemi, pri katerih se v zadnji meri materializirata človekovo znanje in
delo; njihova nerazvitost in oviranje njihove funkcionalnosti vodi v velike in težko rešljive
probleme družbenega in ekonomskega razvoja.
Tehnološki sistem se po pravilu pojavlja kot del kakšnega širšega sistema, običajno
proizvodno – poslovnega sistema.
Z ozirom na vse bolj zahtevnejšo tehnologijo v proizvodnih procesih, se danes na splošno
tehnološki sistem ne opazuje kot podsistem, temveč kot poseben sistem z vsemi svojimi
značilnostmi.
Tehnološki sistemi predstavljajo celote naravnih bogastev (surovin, energije, naravne
sredine), človeških potencialov (znanj in veščin), tehniških sredstev in družbenih vsebin
(motivacijskih, regulacijskih, simboličnih).
Po eni od definicij:
Tehnološki sistem je skup objektov s povezavami med objekti ter njihovih atributov,
kjer objekti ponazarjajo dele ali elemente sistema, atributi pa lastnosti sistema.
Tehnologija kot znanost o tehnoloških sistemih spremlja razvoj teh sistemov in izgradnjo.
Tehnološki sistemi se razlikujejo od ene do druge družbene skupnosti predvsem po številu in
lastnostmi elementov iz naravnih in družbenih sistemov, ki se vanj vključujejo.
Strukturo sestavljajo tri specifične skupine elementov:
•

fizični elementi, ki tvorijo izvor energije, surovine, materiali, sredstva za delo,
prostori, ljudje s prispevkom njihovega fizičnega potenciala,

•

ustvarjalni elementi, ki vključujejo ljudi s prispevkom njihovega umskega
potenciala, komunikacijo kot zvezo v prostoru in dokumentacijo kot zvezo v času
ustvarjalnih struktur,

•

simbolični elementi, med katerimi se nahajajo različne oblike človeških skupnosti, na
splošno sprejemljive družbene vrednote (npr. denar), etnične konvencije itd.
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Dejstvo je, da se vsako poseganje človeka po tehnološki poti lahko opazuje in raziskuje v sferi
proizvodnje in izven nje. Takšno opazovanje lahko tvori podlago za osnovno delitev
tehnoloških sistemov na:
•

proizvodno tehnološke sisteme,

•

neproizvodno tehnološke sisteme.

1.3.3

Proizvodno tehnološki sistemi

Proizvodno tehnološki sistemi so prisotni v vsaki proizvodnji, lahko jih definiramo kot
sklop materialnih objektov in različnih sprememb, ki so načrtovani in medsebojno
povezani tako, da zagotavljajo izvajanje materialnega programa.
Na spodnji sliki je prikazana osnovna shema proizvodno tehnološkega sistema.

Vstopni elementi

tehnološki
proces

izstopni elementi

povratna zveza

Slika 1.1: Osnovna shema proizvodno tehnološkega sistema
Vir: Trbojević-Gobac, 1987, 11
Vstopni elementi (resursi) proizvodno tehnološkega sistema:
• sredstva za delo (orodje, stroji, naprave, instrumenti …),
• znanje in informacije,
• osnovni in pomožni materiali,
• energija (toplotna, mehanska, električna …),
• zrak, voda in drugi vstopi,
• človeško delo (vse bolj prisotno kot tehnološko znanje).
Izstopni elementi proizvodno – tehnološkega sistema:
• proizvodi (izdelki),
• proizvodi osnovnega tehnološkega procesa,
• proizvodi tehnološkega procesa, ki zagotavljajo in posodabljajo osnovni tehnološki
proces (vzporedni proizvodi),
• odpadki.
Tehnološki proces pravzaprav predstavlja povezovanje več med seboj dopolnjujočih se
pogojenih faz s ciljem, pretvarjanja nižjih uporabnih vrednosti predmeta za delo v večje. Te
faze tehnološkega procesa, odvisno o naravi sprememb predmeta za delo, se lahko delijo na:
•
•

operacije,
procese.

Izstopne elemente proizvodno tehnološkega sistema sestavljajo glavni, vzporedni
(sekundarni) in odpadni proizvodi, ki jih karakterizira možnost njihove uporabe in kvaliteta.
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Ob glavnih proizvodnih tehnoloških proizvodih, katerih je proizvodnja osnovni cilj
tehnološkega procesa in vzporedne proizvodnje, za katere obstaja možnost njihovega
direktnega plasmaja na tržišče kot izstop iz tehnološkega procesa, se pojavljajo še odpadni
proizvodi. Današnja stopnja razvoja tehnologije teži k čim ekonomičnejšemu izkoriščanju teh
odpadnih proizvodov. Ta izkoristek se lahko doseže z vračanjem odpadnih proizvodov v
tehnološki proces ali pa z iznajdbo načina za njihovo ekonomično izkoriščenost za
pridobivanje novih proizvodov. Posamezni elementi proizvodno tehnoloških sistemov se
raziskujejo tudi v okviru posebnih in izobraževalnih ustanov. Iz navedene osnovne sheme
proizvodno tehnološkega sistema v okviru izobraževalnega programa »Tehnologije
proizvodnih procesov« se obdelujejo: tehnološka delitev sredstev za delo, materialov za delo,
elementi energije, delitev materialne in energijske bilance tehnološkega procesa, kvaliteta
proizvoda, tehnološki procesi pridobivanja važnejših industrijskih proizvodov in pokazatelji
njihove tehniško – tehnološke kvalitete.
1.3.4

Osnovni elementi proizvodno – tehnoloških sistemov

1.3.4.1 Vstopni elementi proizvodno – tehnoloških sistemov

Kot je že omenjeno, se številni elementi in faze proizvodno – tehnoloških sistemov temeljito
raziskujejo v okviru posebnih znanstveno izobraževalnih disciplin, predvsem pa na tehniški,
tehnološki, kakor tudi na ekonomski fakulteti, odvisno od njihovih predmetnih programov. V
okviru izobraževalnega programa »Tehnologije proizvodnih procesov« se od vstopnih
elementov obdelujejo sredstva za delo, predmeti za delo in energija. Energija, kot pomemben
vstopni element vseh tehnološko proizvodnih sistemov, je bistveni element, ker brez energije
ni dela, brez dela pa ni proizvodnje.
1.3.4.2 Sredstva za delo
Sredstva za delo v širšem smislu vsebujejo celotno opremo, ki je potrebna za proizvodnjo
vključno z zemljiščem in objekti, ki zagotavljajo nujno potrebne pogoje za izvajanje procesov
proizvodnje, npr. proizvodne hale, pomožne delavnice, skladišča, garaže, poti in drugo.
Osnove vsake proizvodnje sestavljajo:
•
•
•

orodje,
stroji,
naprave.

Bistvena razlika med ročnim orodjem in strojem je v tem, da je rokovanje orodja odvisno od
gibljive moči človeka in njegove veščine, stroji pa so naprave, ki izkoriščajo ostale vire
energije ter jih pretvarjajo v želeno obliko energije ali izvajajo določeno delo.
Glede na funkcionalnost in izkoriščanje energije razlikujemo:
•
•

pogonske stroje,
delovne stroje.

Namen pogonskih strojev je, da zagotovijo mehansko energijo, ki je potrebna za pogon
delovnih strojev.
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Glede na obliko energije, katero transformirajo v mehansko energijo, so med pogonskimi
stroji najpomembnejši:
•

•

•
•

elektromotorji, ki transformirajo električno energijo v mehansko in so danes
najpomembnejši izvor mehanske energije za potrošnike, tudi za tiste, ki so z obzirom
na namestitev stabilni (industrija, gospodinjstvo),
motorji z notranjim zgorevanjem, pri katerih se v mehansko energijo transformira
kemijska energija tekočih in plinskih goriv (oto – motor, dizel – motor, plinski –
motor), največ se uporabljajo v prometu in transportu,
ostali toplotni stroji, ki transformirajo notranjo toplotno energijo plinov in par v
mehansko energijo (plinske in parne turbine, parni stroji),
hidravlični stroji, ki transformirajo potencialno energijo tekočin v mehansko
energijo (vodne turbine, hidravlične črpalke in preše).

Delovni stroji izkoriščajo mehansko energijo, da bi opravili zadano delo na mestu
njihove uporabe. Nekateri se vsestransko uporabljajo v različnih tehnoloških procesih
za izvedbo univerzalnih operacij. To so npr. razni orodni stroji, stroji za drobljenje
materiala, mešalci, transporterji, kompresorji in mnogi drugi.
Razen tega ima vsaka industrijska veja posebne delovne stroje prilagojene njihovim
potrebam (metalurgija, tekstilna industrija, kemijska industrija, strojništvo, živilska
industrija, grafična industrija, proizvodnja stekla, elektronska industrija, aparati za
široko porabo).
Mnoge faze tehnoloških procesov zahtevajo, da se razen pogonskih in delovnih strojev
uporabljajo naprave, pri katerih osnovna funkcija ni dinamičnega karakterja in nima
večjih gibanj osnovnih sestavnih delov.
To se predvsem naprave ali merilni instrumenti in elementi regulacij tehnološkega
procesa, čigar delovanje je statičnega značaja.
Naprave se naprej delijo na:
•
•

naprave za različne fizikalne in fizikalno – kemijske operacije (odtajanje, taljenje,
destilacija, filtriranje, sušenje, kristalizacija, ekstrakcija, flotacija …),
naprave za različne kemijske procese – reaktorje (npr. za neutralizacijo, hidrolizo,
elektrolizo, hidriranje, halogenizacijo, polimerizacijo …).

Merilni instrumenti imajo nalogo meritev parametrov ali neznank v tehnološkem
procesu in pretvarjanja informacij o izmerjeni veličini v veličino, ki je primerna za
prenašanje, primerjanje, označevanje, matematično obdelavo in vodenje procesov.
Del merilnega instrumenta, ki je v neposrednem stiku z materialom ali z energetsko
spremembo, se vzame kot čutilo ali senzorski element. Ostale dele merilnega
instrumenta sestavljajo: pretvorniki, ki pretvarjajo merilno informacijo v signal, ki je
primernejši za prenos in obdelavo, prenosni vodi in registratorji ali števci, ki
evidentirajo podatke o merilni veličini v funkciji neke druge veličine. Vloga
regulacijskih elementov je sprejemanje informacij iz merilnega inštrumenta ter
obdelava sprejete informacije na takšen način, da omogoči odgovarjajoče vodenje
procesov.
Primerno sestavljen skup strojev, naprav in instrumentov z ostalo potrebno opremo
(energetsko, transportno, laboratorijsko, električno, komunikacijsko…) sestavlja
industrijsko postrojenje določene namembnosti.

12

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika, 1. del

Sredstva za delo se klasificirajo po različnih kriterijih. Glede na osnovno funkcijo
opreme v proizvodno – tehnološkem sistemu se delijo na naslednji način:
•
•
•
•

tehnološka oprema, katero vsebujejo prej omenjeni stroji in naprave s katerimi, oz.
v katerih se dosegajo preoblikovanja ali sprememba na predmetih dela,
energetska oprema, ki jo sestavljajo stroji in naprave za proizvodnjo in
transformacijo energije z osnovnimi prenosnimi mehanizmi,
transportna oprema, ki služi za prenos predmeta za delo in gotovih proizvodov,
ostala oprema, kot je inventar, merilni instrumenti, komunikacijska oprema,
računalniki in dr..

1.3.4.3 Predmeti za delo
Predmeti za delo tvorijo skupaj s sredstvi za delo sredstva za proizvodnjo. Vsebujejo vse
tiste materije, ki se nahajajo v naravi ali pa jih je človek sam proizvedel z delom predelave
materije iz narave s pomočjo sredstev za delo in energije, da bi jih bolje prilagajal oz.
spreminjal zaradi ustvarjanja materialnih dobrin za izpolnjevanje svojih potreb.
To pomeni, da se kot predmeti dela v proizvodno tehnoloških sistemih ne pojavljajo samo
surovine kot materije dobljene z eksploatacijo naravnih izvorov, temveč tudi s številnimi
proizvodi (izdelki) in med proizvodi (polproizvodi) različnih tehnoloških procesov in različne
stopnje tehnološke predelave.
Predmeti za delo se delijo na: surovine, polproizvode oz. medproizvode in gotove oz.
končne proizvode (izdelke). Iz tega vidika so gotovi proizvodi tisti, na katerih ni več
potrebno izvajati kakršnihkoli preoblikovanj ali pretvorb pred njihovo končno uporabo,
a surovine so vsak predmet za delo oz. reprodukcijski material, ki se uporablja v
določenem tehnološkem procesu. Tudi gotovi proizvodi imajo lahko dvojni namen: kot
proizvodi za končno uporabo ali pa kot predmet za delo za nadaljnjo predelavo –
reprodukcijo. Tako se npr. sladkor lahko uporablja kot gotov proizvod v smislu živilskega
artikla ali pa kot surovina v konditorski industriji. V prvem primeru predstavlja gotov
proizvod, v drugem pa reprodukcijski material oz medfazni proizvod. To pomeni, da takšna
delitev predmetov za delo ni zasnovana na preciznih kriterijih, kar povzroča problem pri
spremljanju planiranja delovne organizaciji ali celotnega gospodarstva.
Edini eksakten in precizen način za delitev predmetov za delo je stopnja njihove
tehnološke obdelanosti. Ta kriterij se danes vse bolj uporablja ter glade na to, se
predmeti za delo delijo na naslednje tri skupine:
•
•
•

surovine,
materiali,
deli, sklopi in skupine.

Zadnji dve skupini zajemata razne medfazne proizvode. Pri tem materiali predstavljajo
različne proizvode predelave posameznih surovin, deli, sklopi in skupine pa specifične
predmete za delo, ki služijo za pridobivanje zahtevnih konstrukcijskih proizvodov.
Srečamo še delitev sredstev za delo, ki so zasnovana na njihovi funkciji v proizvodno
tehnoloških sistemih, tj. njihovemu deležu v končnem proizvodu. To je delitev na osnovne in
pomožne surovine in materiale. V skupino osnovnih surovin in materialov sodijo tisti
predmeti za delo, ki vsebujejo materialno osnovo končnega proizvoda.
V skupino pomožnih surovin in materialov sodijo tisti predmeti za delo, ki ne vsebujejo
osnovno sestavino proizvoda, ali pa zagotavljajo tok tehnološkega procesa, in/ali pripomorejo
h kvaliteti proizvoda (npr. voda za pranje ali proizvodnjo pare, maziva, barve, katalizatorji),
13
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ali vstopajo v končen proizvod v manjših količinah (sredstva za barvanje ali konzerviranje,
stabilizatorji, antistatična sredstva).
Pri taki delitvi je treba upoštevati tudi ekonomske kriterije, a v prvi vrsti sodelovanje
pomožnih materialov v strukturi stroškov proizvodnje. Tako je npr. gorivo kot vir energije
glede na tehnološki kriterij pomožnih materialov, ker v glavnem ne prihaja v sestavni del
gotovega proizvoda ali v številnih industrijskih vejah ima veliki delež v strukturi stroškov
proizvodnje. Surovine so definirane kot tisti predmeti za delo, ki so pridobljeni z
eksploatacijo in samo z delno obdelavo materije iz narave, kot so mineralne substance in
fosilna goriva, drevje in zelenjava, voda in zrak.

1.4

VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Sestavi definicijo za tehniko.
Sestavi definicijo za tehnologijo.
Sestavi poljuben tehnološki sistem.
Nariši tehnološki sistem z vstopno izstopnimi elementi.
Naštej in opiši predmete za delo.
Naštej in opiši sredstva za delo.
Kakšna je razlika med vstopno izstopnimi elementi in predmeti oz. sredstvi za delo?
Opiši postopek pretvarjanja energije v tehnološkem procesu.
Opiši naloge merilnega inštrumenta v tehnološkem procesu.
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2 KLASIFIKACIJA PROCESOV ŽIVILSKE INDUSTRIJE
Procesi živilske industrije so lahko sestavljeni iz ene same operacije oziroma enotnega
procesa, toda največkrat so sestavljeni iz več osnovnih operacij oz. enotnih procesov (slika
2.1).
Posamezne operacije, ki se uporabljajo v procesih živilske industrije, so v glavnem namenjene
za fizikalno spremembo surovin in polproizvodov, za njihov transport in pakiranje. Te
posamezne operacije se uporabljajo tudi pri drugih panogah procesne tehnike. S specifičnimi
posameznimi procesi živilske industrije se spreminjajo kemijske in biološke lastnosti živilskih
proizvodov. Na osnovi skupnih lastnosti procesov živilske industrije jih je možno razdeliti v
več skupin. Glede na te kriterije so najbolj pomembni procesi konzerviranja, procesi, ki
temeljijo na osnovi kemijskih reakcij in encimski procesi.
Razen tega se preostali procesi delijo v skupine, kot so aglomerični, ekstrakcijski, emulzijski
procesi in procesi formiranja kompleksnih proizvodov.
Procesi konzerviranja v bistvu sestojijo iz posameznih operacij in procesov, s pomočjo katerih
se poveča trajnost živil na osnovi uničenja mikroorganizmov v živilih ali vsaj omejevanja
njihove aktivnosti in inaktivacije encimov.
Ti procesi potekajo:
•
•

s kemijskimi reakcijami med surovinskimi vsebinami, oziroma med surovino in
pomožnim materialom (npr. pečenjem, kuhanjem, praženjem in podobno),
s kemijskimi reakcijami, ki nastanejo z dodajanjem določenih kemikalij (npr. hidroliza,
nevtralizacija, hidrogenizacija, karbonizacija in podobno).

Encimski procesi živilske industrije zajemajo procese, ki so zasnovani na delovanju encimov.
Lahko jih razdelimo v več skupin. Ena od teh so procesi, pri katerih sodelujejo avtohtoni
encimi živil, druga skupina so tako imenovani mikrobni procesi oziroma procesi, ki so
posledica uporabe kultur mikroorganizmov in tretja skupina so procesi, ki se upravljajo s
pomočjo izoliranih encimov.
Klasifikacija procesov živilske industrije v praksi se še vedno snuje glede na vrste surovin in
vrste proizvodov. Pri tem pa se srečujemo z vse večjimi težavami, ne samo zaradi tega, da se
vse bolj izgubljajo jasne meje konvencionalne delitve živilske tehnologije, temveč zaradi vse
večje uporabe različnih in novih tehnoloških procesov.
Od mnogih poskusov klasificiranja znanstvenih osnov potrebnih za poznavanje kemijskega
postrojenja in podpostrojenj je najbolj uspešen tisti, ki je prikazan na sliki 2.2. Pri tem je
zanemarljiva jedrska raven, na kateri se opazujejo pojavi, pri katerih sodelujejo delci
dimenzij manjših od 0,1 nm, kar je zelo redko v procesni tehniki. Le taka klasifikacija
nastaja na treh temeljnih nivojih: molekularnem, granularnem in človeškem. Na njih se
respektivno opazujejo pojavi, v katerih sodelujejo delci dimenzij od 0,1 nm do 0,1 µm; od
0,1 µm do 10 mm in večjih od 10 mm.
Upoštevati je treba, da je ta klasifikacija, kakor večina drugih, vseeno poenostavljena.
VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO
1. Naštej in opiši nekaj osnovnih operacij (faz) v tehnološkem procesu.
2. Opiši granularni nivo iz sheme znanstvenih osnov procesne tehnike.
3. Sestavite nekaj tehnoloških procesov (v pomoč vam naj bosta sliki 2.1 in 2.2).
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Sprejem in skladiščenje
tekočin

Nenewtonske
kapljevine

Kapljevine
majhne
konsistence

Sprejem in skladiščenje
trdih snovi

Kapljevine
velike
konsistence

Mehke
trdne
surovine

Čvrste trdne
surovine

Procesno postrojenje

Transport tekočin

Transport trdnih surovin

Separacija

Drobljenje

Mešanje

Gretje

Hlajenje

Koncentriranje

Dehidracija

Sprejem in pakiranje proizvodov

Koncentrira
nje topil

Suhi trdi
proizvodi

Tekočine

Trdni
proizvodi

Pakiranje

Skladiščenj in odprema proizvodov
Slika 2.1: Splošna shema procesov živilske industrije
Vir: Požar, 1980, 73
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Slika 2.2: Shema znanstvenih osnov procesne tehnike
Vir: Požar, 1980, 231
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3 OSNOVE PROCESNE TEHNIKE
UVOD
Današnja živilska industrija ima svoj izvor v prazgodovini, kjer se je vršila prva predelava
živil z namenom hranjenja živil za čas, ko je pretila lakota ali pa za izboljšanje njene jedilne
kakovosti. Tako so npr. sušili zrnje na soncu in s tem podaljšali njegovo dobo skladiščenja,
meso pa so pekli, da so izboljšali njegov okus. Kasneje so razvili mehanično procesno
opremo, s čimer so skrajšali čas in znižali količino ročnega dela, značilnega za prve postopke.
Tako so za mletje zrnja izkoriščali energijo vode, vetra in živali. Prva biokemična predelava s
pridobivanjem fermentiranih proizvodov kot sta sir in vino, se je odvijala v Egiptu. Dolga
stoletja je takšna metoda hranjenja in priprave živil služila samo potrebam družine. Z
razvojem družbe je nastopila specializacija in razvilo se je obrtništvo (npr. peki in varilci
piva). Ti obrtniki so bili predhodniki sedanje živilske industrije.
V deželah z zmernim podnebjem so te načine predelave razvili z namenom shraniti živila med
zimskimi meseci in povečati njihovo dostopnost v izven sezonskem času. Rast mest je
povzročila tudi razvoj tehnologije konzerviranja, podaljšana doba hranjenja živil pa je
omogočila prevoz živil s podeželja v mesta, da bi se s tem zadovoljile potrebe meščanov.
V devetnajstem stoletju beležimo nastanek večjega števila obratov, zgrajenih za proizvodnjo
osnovnih živilskih izdelkov, kot so škrob, sladkor, maslo in pekatete. Izdelava teh izdelkov je
slonela na tradiciji in izkušnjah, saj ni obstajalo detajlno poznavanje sestave živila ali
spremembe v sestavi med samim procesom. Proti koncu stoletja smo pristopili znanstvenim
pristopom k proizvodnji živil in ta postopek traja še danes. Nekako v tistem času sta se
ustvarila dva velika trga. Prvi je posloval s prehrambenimi izdelki pa tudi cenejšo hrano, s
katero so na veliko oskrbovali gospodinjstva (npr. moko, sladkor, konzervirano meso in
zelenjavo). Drugi trg pa je bil »luksuzni«, ki je posloval s konzerviranim tropskim sadjem in
kavo.
Cilji današnje živilske industrije so naslednji:
(1) Podaljšati čas užitnosti živila (rok uporabnosti). To se doseže z raznimi postopki
konzerviranja, ki preprečujejo mikrobiološke in biokemične spremembe. Tako
pridobijo potreben rok uporabnosti in njegovo hranjenje v gospodinjstvih.
(2) Z uporabo vrste privlačnih okusov, barv, arom in struktur živila (splošno znano
kot organoleptične lastnosti) povečati asortiman živil. S tem namenom se izvajajo
tudi postopki, s katerimi spremenijo obliko živila, kar omogoča nadaljnjo
predelavo (npr. mletje zrnja v moko).
(3) Živilom zagotoviti za zdravje potrebna hranila (hranljivost živila).
(4) Proizvodnemu podjetju ustvariti dobiček.

V industrijskih deželah se tržišče s predelavo živil neprestano spreminja. Potrošniki za večino
živil ne zahtevajo več nekajmesečnega roka uporabe na sobni temperaturi. Spremembe v
načinu življenja družine, naraščanje števila imetnikov zamrzovalnikov in mikrovalovnih
pečic, so narekovale povpraševanje po živilih, ki se laže pripravijo, so primerna za globoko
zamrzovanje in imajo zmeren rok uporabe pri sobni temperaturi. Pri nekaterih potrošnikih pa
18
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se opaža povečano povpraševanje po živilih, katerih določene lastnosti so bile med predelavo
spremenjene in so tako bolj podobna osnovni surovini oz. imajo bolj »zdrav« videz. Vsaka od
teh povpraševanj ima odločilen vpliv na spremembe, ki se dogajajo v živilski industriji.
Spremembe v tehnologiji priprave živil so bistveno vplivale na stroške energije in dela.
Predelovalci živil so ponovno preučili bistvo investiranja v relativno cenene a energijsko
razsipne in delovno intenzivne procese. Oprema za predelavo živil sedaj omogoča prefinjeno
kontrolo procesnih pogojev. Pri tem dosežejo oba cilja in to zmanjšanje proizvodnih stroškov
in zmanjšanje škode vsled zmanjšanja organoleptične in hranilne kakovosti živila (posebno
pri poškodbi vsled toplote).
Zelo važen element pri večini opreme za predelavo živil je prihranek energije. Le ta zahteva
večja kapitalska vlaganja, a vsled manjše porabe energije in manjšega števila posluževalcev
zmanjšuje proizvodne stroške, boljšo prodajo proizvodov višje kakovosti, s tem pa tudi višji
dobiček proizvajalca. Za kontrolo opreme za predelavo hrane in avtomatizacijo celotnega
procesa od sprejema materiala, skozi predelavo, embaliranje ter skladiščenje sedaj izključno
uporabljamo mikroprocesorje.
Toplota igra pri predelavi hrane važno vlogo in to z ozirom na več gledanj:
• je najprimernejši način za podaljšanje roka uporabe živil saj uničuje encime in
mikrobiološko aktivnost v hrani. S pomočjo toplote lahko odstranimo vodo iz
živila ter s tem preprečimo njegovo kvarjenje,
• spreminja organoleptične in hranljive lastnosti živila,
• proizvodnja toplote predstavlja glavni strošek predelave. Osnovne postopke zato
povezujejo glede na način prehoda toplote, ki se proizvaja.
V nadaljevanju bomo obravnavali osnovna načela predelave živil ter postopke, ki sledijo
procesu predelave.
3.1

3.1.1

OSNOVNI POJMI

Ravnanje z materialom in energijo

Zakon pretvorbe mase določa, da mora biti masa materiala pred začetkom predelave enaka
masi po končni predelavi. Ta trditev velja npr. za mešanje, fermentacijo, evaporizacijo in
dehidracijo.
Na splošno ima enačba ravnovesja mas za predelovalni postopek naslednjo obliko:
masa
surovine

=

masa izdelkov
in odpadkov

+

masa vskladiščenih
materialov

+

izgube

Podobna enačba ugotavlja, da je skupna količina toplote ali mehanične energije pri vhodu v
proces enaka skupni energiji v končnem izdelku in odpadkih + shranjena energija + energija
oddana v okolico.
Če so toplotne izgube minimalne, lahko npr. pri približnem izračunu potrebne količine pare,
vročega zraka ali hladilnih kapacitet zanemarimo izgube toplote v okolico. Za natančnejši
izračun pa moramo upoštevati nadomestilo za toplotne izgube.
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3.1.2

Pretok tekočine

Med predelavo se vrši transport mnogih vrst živil v tekoči obliki. Tudi z drobnozrnatimi in
prašnatimi živili se veliko lažje manipulira, če so v tekoči obliki. Tudi za pline veljajo isti
zakoni kot za tekočine, zato jih pri izračunih upoštevamo kot tekočine pod pritiskom. Zato je
študiji tekočin v predelavi živil namenjena posebna pozornost. Ločimo dve veji
obravnavanja tekočin:
•
•

statična (stacionarne tekočine),
dinamična (premikajoče se tekočine).

Značilnost statičnih tekočin je pritisk, ki ga izvajajo na tlačno posodo. Pritisk je odvisen od
gostote tekočine in globine (višine) ali mase tekočine v posodi.
Tekočina na dnu posode je pod večjim pritiskom kot na površju (hidrostatični pritisk). To
dejstvo moramo upoštevati pri projektiranju rezervoarjev in procesnih posod, saj moramo
izbrati material potrebne debeline in trdnosti.
Visoki hidrostatični pritisk tudi vpliva na točko vrelišča tekočin, kar je pomembno pri
projektiranju opreme za evaporizacijo.
Pri pretoku tekočine skozi procesno opremo (slika 3.1) nastopajo izgube v sled trenja, kakor
tudi spremembe v potencialni, kinetični energiji ter energiji pritiska.
v1
A
B
z1

v2
z2

Slika 3.1: Uporaba Bernulijeve enačbe za tekočinski pretok brez upora.
Vir: Fellows, 2000, 50
Energija se dodaja tudi pri črpalkah ali s segrevanjem tekočine. Za izračun ravnotežnega
stanja, za pretok tekočine po ceveh, pri upoštevanju vpliva ventilov ali lokov na velikost
pretoka ter pritiska črpalke, uporabimo Bernulijevo enačbo:

p1

ρ1
kjer je: -
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+

v12
p v2
+ z1 g = 2 + 2 + z 2 g (Enačba 3.1)
2
ρ2 2

p = pritisk [Pa]
ρ = gostota tekočine [kg/m3]
g = težnostni pospešek [9,81 m/s2]
v = hitrost medija [m/s]
z = višina medija [m]

Indeks 1 označuje vhodno
pozicijo, indeks 2 pa izhodno
pozicijo cevovoda.

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika, 1. del

Lastnosti izbranih tekočin so prikazane v tabeli 3.1.
Tabela 3.1: Lastnosti tekočin
Specifičn
a toplota
[kJ/kgK]

Gostota
[kg/m3]

Sladkorna raztopina (60%)
Sladkorna raztopina (20%)
Natrijev klorid (22% raztopina)
Etanol
Repično olje
Koruzno olje
Sončnično olje
Olivno olje
Mleko neposneto
posneto
smetana (20% maščobe)

Toplotna
prevodno
st
[W/mK]
0,024
0,031
0,015
–
0,024
0,0083
0,57
0,68
–
0,54
0,54
0,18
–
–
–
0,168
0,56
–
–

1,005
1,005
0,8
0,92
1,05
0,92
4,21
4,21
–
3,8
3,4
2,3
–
1,73
1,93
–
3,9
–
–

1,29
0,94
1,98
–
1,3
–
1000
958
–
1070
1240
790
900
–
–
–
1030
1040
1010

Smola rožičevca (1% raztopina)
Ksantan smola (1% raztopina)

–
–

–
–

–
100

Fluid

Zrak
Ogljikov dioksid
Kisik
Dušik
Hladilo 12
Voda

Dinamična
viskoznost
[Ns/m2]
1,73·10–5
2,21•10–5
–
1,48•10–5
–
–
1,79•10–3
0,28•10–3
6,02•10–2
1,92•10–3
2,7•10–3
1,2•10–3
1,18•10–1
8,4•10–2
–
8,4•10–2
2,12•10–3
2,8•10–3
1,4•10–3
6,2•10–3
1,5•10–2
–

Temp
eratur
a [oC]
0
100
0
20
0
–
0
100
20
20
2
20
20
20
20
29
20
10
25
3
–
–

Vir: Fellows, 2000, 39
Primer 3.1:
20% sladkorna raztopina teče iz mešalnega rezervoarja pod pritiskom 50 kPa po horizontalni
cevi premera 5 cm, kapacitete 25 m3/h (gostota raztopine je 1070 kg/m3 – tabela 3.1), če se
premer cevi zmanjša na 3 cm. Izračunaj novi pritisk v cevi.
Reštev: masni pretok =

presek cevi =

π
4

hitrost pretoka =

25m 3
= 6,94 ⋅10 −3 m3/s
3600 s
D2 =

π
4

⋅ 0,05 2 = 1,96 ⋅ 10 −3 m2

6,94 ⋅10 −3
= 3,54 m/s
1,96 ⋅10 −3

presek cevi premera 3 cm = 7,07 · 10–4 m2

Nova hitrost pretoka =

6,94 ⋅10 −3
= 9,82 m/s
7,07 ⋅10 −4
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Uporabimo enačbo 3.1
p1

ρ1

+

v12
p
v2
+ z1 g = 2 + 2 + z 2 g ;
2
ρ2 2

p2
50 ⋅ 10 3 Pa
3,54 2 (m / s) 2
9,82 2 (m / s) 2
+
+
0
=
+
+0 ⇒
2
2
1070kg / m 3
1070kg / m 3

p2 = 5054,8 Pa = 5,05 kPa
V vsakem sistemu po katerem teče fluid, se tvori tanka mejna plast ali film, ki predstavlja
razmejitev med površino cevi in tekočino (slika 3.2 a). Debelina filma je odvisna od številnih
dejavnikov kot so hitrost, viskoznost, gostota in temperatura tekočine.
Fluide z majhno hitrostjo in visoko viskoznostjo si predstavljamo navidezno razdeljene na
množico plasti, ki se premikajo ena med drugo brez mešanja (slika 3.2 b). To povzroča
gibanje tekočine v obliki enega toka, ki ga imenujemo naravni tok (ali laminarni tok). Hitrost
fluida v cevi je največja v centru in praktično ničla ob steni cevi. Če prekoračimo določeno
hitrost pretoka, ki jo določata vrsta tekočine in premer cevi, se posamezne plasti pomešajo
med seboj in govorimo o nastanku turbolentnega (vrtinčastega) toka (slika 3.2 c), medtem ko
se tok ob filmu ne spremeni in ostane naravni tok.
Pretok karakterizira Reynoldsovo število Re.

Re =

D⋅ v⋅ρ
µ

Kjer je:
(Enačba 3.2)

D [m]– premer cevi,
v [m/s]– povprečna hitrost fluida,
ρ [kg/m3] – gostota fluida,
µ [Ns/m2] – viskoznost fluida.

mejni film

a)

hitrost
b)

mejni film
c)

hitrost
a) razdelitev hitrosti in mejne plasti, b) naravni tok, c) turbolence
Slika 3.2: Pretok tekočine
Vir: Fellows, 2000, 52
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Primer 3.2
Dva medija, mleko in repično olje tečeta po ceveh enakih premerov (5 cm) pri 20 oC in z
enako hitrostjo 3 m/s. Določi ali tok v cevi za posamezni medij je naraven ali turbolenten
(fizikalne lastnosti za mleko in olje – tabela 3.1)
Rešitev:
Vrednosti za mleko:
µ = 2,1· 10–3 Ns/m2
ρ = 1030 kg/m3
Re =

D ⋅ v ⋅ ρ 0,05 ⋅ 3 ⋅ 1030
=
= 73571
µ
2,1 ⋅ 10 −3

Tok v cevi je turbolenten, ker je Re>4000.

Vrednosti za repično olje:
µ = 118· 10–3 Ns/m2
ρ = 900 kg/m3
Re =

D ⋅ v ⋅ ρ 0,05 ⋅ 3 ⋅ 900
=
= 1144
µ
118 ⋅ 10 −3

Tok v cevi je naraven, ker je Re<2100.

Če je Reynoldsovo število manjše od 2100 pomeni naravni tok, če je število večje kot 4000 pa
turbolentni tok. Število med 2100 in 4000 predstavlja tranzitivni tok, ki je lahko kombinirani
ali turbolenten v različnih časovnih razmakih. Te različne karakteristike toka bistveno
vplivajo na prenos toplote in mešalne postopke:
- turbolentni tok proizvaja tanjše mejne plasti, ki pa dovoljujejo večjo stopnjo prenosa
toplote. Reynoldsovo število uporabljamo tudi za določitev moči črpalke in mešalcev pri
operacijah zlivanja in mešanja. Pri turbolentnem pretoku se premikajo delci tekočine v
vseh smereh in tudi delci se lažje zadržujejo v suspenziji. To zmanjšuje tvorbo usedlin v
toplotnih izmenjevalcih in preprečuje trdnim delcem usedanje v cevnih sistemih,
- nasprotno pa naravni tok dovoljuje daljši čas zadrževanja trdnih delcev v cevovodu. To
dejstvo je zelo pomembno za izračun potrebnega časa za toplotno obdelavo tekočega
živila, saj je potrebno vsem delcem živila zagotoviti zahtevano količino toplote.
Turbolentni tok povzroča višje izgube energije vsled trenja in zahteva zato večji vložek
energije, to je močnejše črpalke. Izgubo pritiska v ceveh določajo različni dejavniki kot so
gostota, viskoznost fluida in dolžina in premer cevi.

3.1.3

Pretok fluida skozi utekočinjene plasti

Pri dviganju zraka skozi plasti živila, mu delci hrane nudijo določen upor. Posledica tega je
padec pritiska, vendar pa se zmanjša tudi presek, ki je na razpolago za pretok zraka, zato
naraste hitrost. Z naraščanjem hitrosti dosežemo točko, ko se masa hrane uravnovesi z močjo
zraka in plast postane tekoča. S porastom hitrosti zraka se plasti bolj odprejo (poveča se
prenos) dokler tok fluida ne odnese s sabo vseh trdnih delcev. Na tem principu bazira
pnevmatična seperacija, pnevmatično sušenje ali pnevmatični prenos živil (Fellows, 2000,
54).
Hitrost zraka potrebna za dosego utekočinjenja kroglastih delcev, izračunamo po enačbi 3.3.
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vf =

(ρ s − ρ) ⋅ g ⋅ d 2 ⋅ ε 3
µ ⋅180 ⋅ (1 − ε)

(enačba 3.3)

Kjer je:

vf [m/s] – hitrost fluidizacije,
ρs [kg/m3] – gostota trdnih delcev,
ρ [kg/m3] – gostota fluida,
g [m/s2] – zemeljski pospešek,
µ [ns/m2] – viskoznost fluida,
d [m] – premer trdnih delcev,
ε – praznost plasti.

Za živila, ki vsebujejo delce drugačnih oblik, uporabljamo za določitev minimalne hitrosti
zraka naslednjo formulo.

ve =

4 ⋅ d ⋅ (ρ s − ρ)
3⋅ Cd ⋅ ρ

(enačba 3.4)

kjer je:

ve [m/s] – minimalna hitrost zraka
ρs [kg/m3] – gostota trdnih delcev
ρ [kg/m3] – gostota fluida
d [m] – premer trdnih delcev
cd – koeficient vlečenja (=0,44 za
re= 500 – 200.000)

Primer 3.3
Grahova zrna povprečnega premera 6 mm in gostote 880 kg/m3 sušimo s sušilcem za
utekočinjenje plasti. Minimalna praznina je 0,4 površina prečnega preseka plasti pa je 0,25
m2. Izračunaj minimalno potrebno hitrost zraka za dosego utekočinjenja plasti, če je gostota
zraka 0,96 kg/m3, viskoznost pa 2,15 · 10–5 Ns/m2.
Rešitev: s pomočjo enačbe 3.3 dobimo
vf =

3.1.4

(880 − 0,96) ⋅ 9,81 ⋅ (0,006) 2 ⋅ (0,4) 3
= 8,5 m/s
2,15 ⋅ 10 −5 ⋅ 180 ⋅ (1 − 0,4)

Prenos toplote

Prenos toplote v živila ali iz njih je prisoten v mnogih osnovnih postopkih predelave živil.
Prenos toplote poteka na tri načine:
• s sevanjem,
• s prevodnostjo,
• s konvekcijo.
Sevanje je prenos toplote s pomočjo elektromagnetnih valov (npr. električni gril), prenos s
prevodnostjo temelji na osnovi direktnega prehoda molekularne energije v snovi (npr. prehod
toplote skozi plašč jeklene posode), prenos s konvekcijo pa omogočajo skupine molekul, ki se
premikajo zaradi razlike v gostoti (npr. pri segretem zraku) ali pa kot rezultat mešanja (npr.
pri mešanju tekočin).
V večini primerov nastopajo vsi trije načini prenosa, pri čemer lahko prevladuje eden od njih.
Enakomerni prehod toplote nastopa v primeru, kjer je med dvema snovema konstantna
temperaturna razlika. Količina vhodne toplote je enaka količini izhodne. Takšen primer
nastopa pri prehodu toplote skozi zid hladne shrambe če sta temperaturi shrambe in okolice
konstantni, pri tem pa ostanejo enaki tudi pogoji, ki so povzročili prehod toplote.
Pri predelavi živil pa se v večini primerov temperatura živila in/ali gretja oz. hlajenja
neprestano spreminja, zato govorimo o neenakomernem prehodu toplote. Izračun prehoda
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toplote je v teh primerih zelo zapleten, zato ga poenostavimo s številnimi predpostavkami. V
nekaterih primerih si naredimo primerne tabele iz katerih dobimo približne rezultate.
3.1.4.1 Prevodnost

Hitrost, s katero prehaja toplota na osnovi prevodnosti, je odvisna od temperaturne
razlike med živilom in grelnim oz. hladilnim medijem ter skupno upornostjo
toplotnega prenosa.
Tabela 3.2: Toplotna prevodnost nekaterih živil in ostalih materialov
Toplotna prevodnost
Temperatura
Material
[W/(moK]

GRADBENI MATERIAL
aluminij
220
baker
388
nerjaveče jeklo
21
ostale kovine
45–400
opeka
0,69
beton
0,87
ŽIVILA
olivno olje
0,17
mleko neposneto
0,56
zmrznjena, suha živila
0,01–0,04
govedina, zmrznjena
1,3
svinjina, pusta
0,48
polenovka, zmrznjena
1,66
jabolčni sok
0,56
pomarančni sok
0,41
fižol, stročji
0,8
cvetača
0,8
jajca
0,96
led
2,25
voda
0,57
EMBALAŽA
lepenka
0,07
steklo
0,52
PE (polietilen)
0,55
PVC
0,29
IZOLACIJSKI MATERIAL
Polistiren (stiropor)
0,036
Poliuretan
0,026
ostali
0,026–0,052
Vir: Fellows, 2000, 56

meritve [oC]

0
0
20
0
20
20
20
20
0
–10
3,8
–10
20
0–15
–12,1
–6,6
–8
0
0
20
20
20
20
0
0
30

Upornost toplotnemu prenosu je izražena kot prevajanje materiala ali bolj praktično, kot njena
recipročna vrednost imenovana toplotna prevodnost. V primeru pogojev enakomernega
prehoda toplote, izračunamo hitrost prehoda toplote po naslednji formuli:
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k ⋅ A ⋅ (θ1 − θ 2 )
Q=
x

Izraz

(Enačba 3.5)

Kjer je:

Q [J/s] – hitrost prehoda toplote,
k [JoK/(ms) ali W/(moK)]– toplotna
prevodnost,
A [m2] – površina,
θ1 – θ2 [oK] – temperaturna razlika,
x [m] – debelina materiala.

(θ1−θ2)
je znan tudi kot temperaturni gradient.
x

Toplotne prevodnosti materialov, ki nastopajo pri predelavi živil, so podane v tabeli 3.1 in
3.2.
Če tudi je toplotna prevodnost nerjavečega jekla nižja od aluminija in bakra, je razlika v
primerjavi s toplotno prevodnostjo živil zanemarljiva ter ne omejuje hitrosti prehoda toplote.
Nerjaveče jeklo je mnogo manj nagnjeno h kemičnim reakcijam v kontaktu s hrano v
primerjavi z ostalimi materiali, zato ga na veliko uporabljamo v živilski predelovalni
industriji.
Toplotna prevodnost živila je odvisna od raznih dejavnikov, ki določajo lastnosti živila (npr.
celična struktura, količina zraka, ujeta med celice in količina vlage), kakor tudi od
temperature in pritiska okolice. Znižanje vsebnosti vlage povzroči tudi bistveno zmanjšanje
toplotne prevodnosti, kar ima pomembne posledice na delovanje osnovnih procesov –
postopkov (pri katerih nastopa toplotni prehod skozi hrano z namenom odstranitve vode (npr.
pri sušenju, cvrtju in zmrzovanju).
Pri sušenju z zmrzovanjem igra pomembno vlogo na toplotno prevodnost živila tudi
zniževanje atmosferskega pritiska, ker ima led višjo toplotno prevodnost od vode, je zelo
pomembna določitev stopnje zmrzovanja in iztiskanja.
3.1.4.2 Neenakomerna prevodnost

Temperatura v določeni točki živila med postopkom predelave je odvisna od časa
segrevanja ali hlajenja in od položaja živila. Zato se venomer spreminja. Dejavniki, ki
vplivajo na spremembo temperature so:
• temperatura grelnega medija,
• toplotna prevodnost živila,
• specifična toplota živila.
Toplotna difuzija je v naslednjem razmerju s toplotno prevodnostjo, specifično toploto in
gostoto.
k
a=
ρc

(Enačba 3.6)

Kjer je:

a [m2/s] – toplotna difuzija,
ρ [kg/m3] – gostota,
c [J/(kgoK] – specifična toplotna vsebnost,
k [W/(moK] – toplotna prevodnost.

Osnovna enačba za neenakomerni prehod toplote v eno smer x je:
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dθ k ⋅ d 2 ⋅ θ
=
dt ρ ⋅ c ⋅ dx 2

(Enačba 3.7)

Kjer je :

dθ
odvod (sprememba) temperature po času.
dt

3.1.4.3 Konvekcija
Sprememba temperature fluida rezultira spremembe njegove gostote in s tem vzpostavo tokov
naravne konvekcije. Primer za to najdemo pri evaporatorjih z naravno cirkulacijo, gibanju
zraka v zamrzovalnih skrinjah in pri premikanju tekočine v pločevinkah med procesom
sterilizacije.
Prisilna konvekcija se pojavlja, kadar mešalec ali ventilator mešajo fluide. Na ta način se
ustvari intenzivnejši prenos toplote in hitrejša porazdelitev temperature, zato je prisilna
konvekcija primernejši način pri predelavi hrane. Primere prisilne konvekcije najdemo pri
mešalcih, sušilcih utekočinjenih plasti, zamrzovalnikih, in pri tekočinah, ki se prečrpavajo
skozi toplotne izmenjevalce.
Hitrost prenosa toplote od vročega medija do površine živila, določamo z enačbo:
Q = hs · A (θb – θs)
(Fellows, 2000, 58)

(Enačba 3.8)

Kjer je: Q [J/s] – hitrost prenosa toplote,
A [m2] – površina,
θs [K] – temperatura površine,
θb [K] – temperatura fluida,
hs [W/(m2 K)] – koeficient
površinskega prenosa toplote.

Koeficient površinskega prenosa toplote je mera za odpor na tok toplote. Odpor povzroča
mejni film in je vsled tega ekvivalenten izrazu k/x v enačbi za prevodnost. Koeficient je večji
v turbolentnem toku kot v naravnem. Tipične vrednosti hs so podane v tabeli 3.3.
Tabela 3.3: Vrednosti koeficienta površinskega prenosa toplote
Običajna uporaba
Medij
koeficient hs
Vrela tekočina
2.400 – 60.000
evaporacija
Nasičena para
12.000
konzerviranje, evaporacija
Nasičena para s 3 % zraka
3.500
konzerviranje
Nasičena para s 6 % zraka
1.200
tekoči amoniak
6.000
zamrzovanje, hlajenje
Tekočina v ceveh
1.200 – 6.000
pasterizacija
• nizka viskoznost
120 – 1.200
evaporizacija
• visoka viskoznost
Zrak, hitrost 3 m/s
30
zamrzovanje, peka
Zrak, mirujoči
6
skladiščenje na hladnem
Vir: Fellows, 2000, 58
Ti podatki kažejo, da je prenos toplote po zraku manjši kot po tekočinah. Torej potrebujemo
za gretje ali hlajenje z zrakom večje toplotne izmenjevalce z uporabo prisilne cirkulacije
zraka. Pri enaki temperaturi dosežemo z nasičeno paro večji prenos toplote kot z vročo vodo,
prisotnost zraka v pari pa ga zmanjšuje.
Koeficient površinskega prenosa toplote je odvisen od fizikalnih lastnosti tekočine (gostota,
viskoznost, specifična toplota), težnosti (ki povzroča cirkulacijo zaradi spremembe v gostoti),
temperaturne razlike in dolžine ali premera posode, ki jo preizkušamo. Formule, ki upoštevajo
te dejavnike, nam dajejo naslednja števila:
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Nuseltovo število:

Nu =

Prandtlovo število:

Pr =

Grashofovo število:
Kjer je:

hc ⋅ D
k

(Enačba 3.9)

cp ⋅ µ

Gr =

(Enačba 3.10)

k

D 3 ⋅ ρ 3 ⋅ g ⋅ β ⋅ ∆θ
µ

(Enačba 3.11)

hc [W/(m2K)] – koeficient prenosa toplote s konvekcijo na trdno/tekoči površini,
D [m] – premer ali dolžina,
k [W/(m2K)] – toplotna prevodnost fluida,
cp [J/(kgK)] – specifična toplota pri stalnem pritisku,
ρ [kg/m3] – gostota,
µ [Ns/m2] – viskoznost,
g [m/s2] – zemeljski pospešek,
β [1/(mmK)] – koeficient toplotnega raztezka,
∆θ – toplotni diferencial.

Za naravni pretok po ceveh velja:
Nu = 1,62(Re⋅ Pr⋅

D 0,33
)
L

(Enačba 3.12)

kjer je: L – dolžina cevi, če je Re·Pr·D/L > 120 in so vse fizikalne lastnosti izmerjene na
povprečni temperaturi fluida. Grashofovo število uporabljamo pri naravni
konvekciji kjer ni turbolence v fluidu.
Nu = 0,023 (Re)0,8 (Pr)n

(Enačba 3.13)

Kjer je n = 0,4 za segrevanje, 0,33 za ohlajanje, če je Re>10.000 se mora meriti viskoznost
na povprečni temperaturi filma.

Primer 3.4:
Polnomastno ( neposneto) mleko hladimo v cevnem toplotnem izmenjevalcu s temperaturo 30
o
C na 10 oC. Hlajenje se vrši z vodo temperature 1 oC. Premer cevi znaša 5 cm, mleko teče s
hitrostjo 1,0 m/s. Izračunaj koeficient prenosa toplote za mleko pri uporabi podatkov iz tabele
3.1.
Rešitev:
Povprečna temperatura mase =

30 + 10
= 20 oC
2

Iz tabele (3.1): k = 0,56 W/(m oK),
c = 3,9 kJ/(kgK),
ρ = 1030 kg/m3.
Če je Re > 10.000, se mora meriti viskoznost na povprečni temperaturi filma.
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1
1 + (30 + 10)
2
Povprečna temperatura filma =
= 10,5 oC
2
Za mleko pri 10,5 oC velja µ= 2,8·10–3 Ns/m2. Iz enačbe 3.2 sledi
D ⋅ v ⋅ ρ 0,05 ⋅1,0 ⋅1030
=
= 18.393
µ
2,8 ⋅10 −3

Re =

Iz enačbe (3.10) sledi
Pr =

cp ⋅ µ
k

=

3,9 ⋅10 3 ⋅ 2,8 ⋅10 −3
= 19,5
0,56

Iz enačbe (3.9) in (3.13) sledi
Nu =

hc ⋅ D
= 0,023·(Re)0,8 · (Pr)0,33
k

Torej je:
hc = 0,023

k
0,56
(Re)0,8 · (Pr)0,33 = 0,023
(18.393)0,8 · (19,5)0,33 = 1.768 W/(m2 K)
D
0,05

Pri predelavi živil imamo v večini primerov opraviti s prenosom toplote skozi različne
materiale. Slika 3.3 prikazuje prenos toplote od vročega fluida skozi stene tlačne posode na
drugi fluid. Povprečno temperaturno razliko izračunamo iz enačbe

θa − θb =

Q 1 x 1
( + + )
A ha k hb

(Enačba 3.14)

Neznani temperaturi stene θ2 in θ3 nam nista potrebni. Vse faktorje pa lahko izmerimo.
Vsoto uporov pretoku imenujemo delovni koeficient prenosa toplote U. Hitrost prenosa
toplote lahko zato izrazimo kot:
Q = U · A (θa – θb)

(Enačba 3.15)

Delovni koeficient prenosa toplote je pomembna velikost, s katero označujemo efekt hlajenja
ali segrevanja pri različnih vrstah strojne opreme za predelavo. Primeri so podani v tabeli 3.4.
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mejni film

temperatura

kovina

vroče

mrzlo

Razdalja
Slika 3.3: Spremembe temp. od vroče tekočine skozi steno posode k mrzli tekočini
Vir: Fellows, 2000, 60
Nasprotno usmerjeni (protitočni) tok tekočine slika 3.4 je glede prenosa toplote učinkovitejši
kot enosmerni, zato ga na veliko uporabljamo v toplotnih izmenjevalcih. Temperatura pa je v
različnih točkah izmenjevalca različna, zato moramo v izračunu upoštevati logaritmično
vrednost povprečne temperaturne razlike.

∆θ m =

∆θ1 − ∆θ 2
ln (∆θ1 / ∆θ 2 )

Enačba 3.16

Kjer je θ1 > θ2

Tabela 3.4: Vrednosti delovnega koeficienta prenosa toplote v predelavi hrane
Fluidi prenosa toplote
Primer uporabe
Delovni koeficient
prenosa toplote
[W/(m2K)]
Vroča voda – zrak
zračni grelec
10 –50
Viskozna tekočina – vroča voda
posoda z dvojnim plaščem
100
Viskozna tekočina – vroča voda
posoda z dvojnim plaščem ter
500
mešalcem
Viskozna tekočina – para
evaporator (uparilnik)
500
Viskozna tekočina – para
evaporator
1000 – 3000
Tekoči plin – voda
grelec
5 – 50
Uparjeni amoniak – voda
vodni hladilnik
500
Vir: Fellows, 2000, 61
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paralelni
nasprotni
Slika 3.4: Paralelni in nasprotni tok skozi toplotni izmenjevalec
Vir: Fellows, 2000, 61
Za več o toplotnih izmenjevalcih z animacijami si poglejte na spletni strani, ki je dosegljiva
na http://www.genemco.com/aloe/infoheatexchanger.html (15. 11. 2008).
Pri postopku peke določimo čas segrevanja z naslednjo formulo:
t=

θ − θi
m⋅c
ln ( h
)
U ⋅ A θh − θf

Kjer je:

(Enačba 3.17)

m [kg] – masa,
c [J/(kgK)] – specifična toplota,
θh [oC] – temperatura ogrevalnega medija,
θi [oC] – začetna temperatura,
θf [oC] – končna temperatura,
A [m2] – površina,
U [W/(m2K] – delovni koeficient prenosa toplote.

Primer 3.5:
V protitočnem toplotnem izmenjevalcu (slika 3.4) ohlajamo mleko od 73 oC na 38 oC s
hitrostjo pretoka 2.500 kg/h. Pri tem uporabljamo vodo z začetno temperaturo 15 oC ter
izhodno temperaturo 40 oC. Cevi izmenjevalca so iz nerjavečega jekla, premera 2,5 cm ter
debeline stene 3 mm. Koeficient površinskega prenosa toplote je 1.200 W/(m2K) na strani
mleka in 3000 W/(m2K) na vodni strani cevi.
Rešitev: Iz enačbe 3.14 in 3.15 izračunamo razmerje
1
1 x 1
1
3 ⋅ 10 −3
1
=
+ +
=
+
+
= 1,3 ⋅ 10 −3
U h a k h b 1200
21
3000
torej je koeficient U=

1
= 769,2 W/(m2K)
−3
1,3 ⋅10
31

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika – 1. del

Za izračun dolžine cevi postopamo kot sledi:
Iz enačbe 3.15 in 3.16 izračunamo Q
Q = U · A · ∆θm
in ∆θm =

∆θ1 − ∆θ 2
(73 − 40) − (38 − 15)
=
= 27,8°C
ln (∆θ1 / ∆θ 2 ) ln[(73 − 40) /(38 − 15)]

Sedaj je Q količina toplote, ki jo odda ohlajeno mleko enaka m·cp(θa – θb). Iz tabele 3.1
dobimo podatek za cp = 3,9 kJ/kgK.
Torej je:

Q=

2500
(3,9 ⋅ 10 3 ) ⋅ (73 − 38) = 9,48 ⋅10 4 J
3600

Potrebna površina cevi je:
Q
9,48 ⋅ 10 4
A=
=
= 4,4m 2 ;
U ⋅ ∆θ m 769,2 ⋅ 27,8
torej je potrebna dolžina cevi L =

A = Л· D· L

A
4,4
=
= 56m
π ⋅ D π ⋅ 0,025

3.1.4.4 Neenakomeren prenos toplote s pomočjo prevodnosti in konvekcije
Kadar segrevamo s tekočino trdni delec živila, pomeni ta upor prenosu toplote:
• koeficient površinskega prenosa toplote,
• toplotno prevodnost.
Ta dva koeficienta tvorita Biotovo število
Kjer je:

Bi =

h ⋅δ
k

(Enačba 3.18)

h [N/(m2 K] – koeficient prenosa toplote,
δ – poldimenzija – radius valja ali krogle, pol debeline plošče,
k [W/(mK)] – toplotna prevodnost.

Pri majhnih vrednosti Bi (manj kot 0,2) predstavlja glavni upor prenosa toplote površina
filma. V tem primeru izračunamo potrebni čas za segretje trdnega živila po enačbi (3.18), pri
tem pa upoštevamo koeficient prenosa toplote filma hs namesto vrednosti za U. Vendar v
večini primerov toplotna prevodnost hrane limitira pri prenosu toplote k vrednosti Bi>0,2. Za
rešitev enačb neenakomernega prenosa toplote v hrani enostavne oblike je potrebna vrsta
diagramov.
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a) – krogla, b) – plošča, c) – valj.
Slika 3.5: Diagram neenakomernega prenosa toplote
Vir: Fellows, 2000, 64
Diagrami upoštevajo temperaturo (del temperaturne spremembe, ki čaka na dovršitev –
enačba 3.19.), Fourierovo število Fo (število, ki se nanaša na toplotno difuznost, velikosti
delcev in časa, potrebnega za segrevanje in ohlajevanje – enačba 3.20) ter biotovo število Bi:
θh − θf
θh − θi

(Enačba 3.19)

Kjer pomeni indeks h – grelni medij, indeks f – končno vrednost i – začetno vrednost.
Fo =

k⋅t
c ⋅ ρ ⋅ δ2

(Enačba 3.20)

Primer 3.6
Grah s povprečnim premerom 6 mm poparimo. Temperatura v središču zrna znaša 85 oC.
Začetna temperatura graha je 15 oC , temperatura kropa pa 95 oC. Izračunaj potrebni čas s
predpostavko, da znaša koeficient prenosa toplote 1200 W/(m2K) in toplotna prevodnost za
grah 0,35 W/(m K), specifična toplota 3,3 kJ/(kg K) ter gostota 980 kg/m3.
Rešitev:
Iz enačbe 3.18 izračunamo Bi:

Torej je

k
= 0,097
h ⋅δ

h ⋅ δ 1200(3 ⋅10 −3 )
Bi =
=
= 10,3
k
0,35

Iz enačbe 3.19 izračunamo del temperaturne spremembe
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θ h − θ f 95 − 85
=
= 0,125
θ h − θ i 95 − 15
Iz diagrama za kroglo (slika 3.5) določimo: Fo = 0,32
t = 0,32

3.1.5

c ⋅ ρ ⋅ δ 2 0,32(3,3 ⋅103 ) ⋅ 980 ⋅ (3 ⋅10 −3 ) 2
=
= 26,6s
k
0,35

Toplotni viri in njihova uporaba pri predelavi živil

Pri izbiri metode predelave živil je strošek za energijo eden izmed najvažnejših elementov,
saj vpliva končno tudi na ceno živila ter na donosnost postopka. Z ozirom na ceno, varnost,
nevarnost kontaminacije živila, fleksibilnost uporabe ter stroške obratovanja opreme za
prenos toplote imajo določena goriva specifične prednosti ter omejitve.

V predelavi živil uporabljamo naslednje vire energije:
• elektriko,
• plin (naravni in naftni),
• mazut.
Trdna goriva (antrocit, premog, drva in oglje) uporabljamo le v omejenem obsegu. Prednosti
in omejitve za vsako vrsto goriva so podane v tabeli 3.5.
Tabela 3.5: Prednosti in omejitve za vrsto goriva.
Prednosti in omejitve
Električn
Plin
Tekoče
Trdno
a energija
gorivo
gorivo
Količina energije na enoto
Nizka (a)
Visoka (b)
Srednja do
mase ali volumna
visoka (c)
Cena energije na kJ
visoka
nizka
nizka
nizka
Stroški opreme za prenos
nizki
nizki
visoki
nizki
toplote
Učinkovitost segrevanja (d)
visoka
srednje do
srednja do
nizka
visoka
nizka
Fleksibilnost uporabe
visoka
visoka
nizka
nizka
Nevarnost eksplozije in požara majhna
visoka
majhna
majhna
Nevarnost kontaminacije hrane majhna
majhna
visoka
visoka
Stroški za delo in manipulacijo nizki
nizki
nizki
visoki
Obseg uporabe (%) v Evropi
9,60
38,20
30,44
21,70
(podatki za leto 1981)
a. kurilnost plina je 1,17· 103 do 4,78· 103 kJ/kg,
b. kurilnost olja je 8,6· 103 do 9,3· 103 kJ/kg,
c. kurilnost premoga je 5,26· 103 do 6,7· 103 kJ/kg in lesa 3,8· 103 do 5,26· 103 kJ/kg,
d. učinkovitost je definirana kot razmerje energije, porabljene za segrevanje izdelka in
količino dovedene energije.
Vir: Fellows, 2000, 66
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3.1.5.1 Direktne metode
Za segrevanje živila lahko uporabimo direktno ali indirektno metodo, za hlajenje pa samo
indirektno. Pri direktni metodi pride toplota, ki jo razvije zgorevanje, v neposredni stik z
živilom. Pri tem obstaja nevarnost kontaminacije živila z vonjem ali nepopolnim
zgorevanjem goriva, vsled česa v ta namen uporabljamo večinoma plin ter v manjši meri
tekoča goriva. Kot primer uporabe navajamo pekovske in sušilne peči. Za direktno metodo
ne smemo smatrati direktne injekcije pare, saj se para proizvaja na ločeni lokaciji.
Električna energija se obravnava kot poseben vir ločeno od ostalih. Proizvajajo jo parne
turbine, ki jih poganja primarno kurivo (npr. premog ali olje) ali jedrska energija, vendar pa
se lahko tudi električna energija uporablja direktno z dielektričnim gretjem ali mikrovalovi.
3.1.5.2 Indirektna metoda
Indirektne metode segrevanja uporabljamo v toplotnih izmenjevalcih, kjer so živila ločena
od produktov zgorevanja. Najenostavnejša indirektna metoda je zgorevanje goriva pod
jekleno ploščo ter segrevanje s pomočjo sevanja energije vroče plošče. Najbolj razširjen
način indirektnega segrevanja, v predelavi živil pa je segrevanje s paro iz bojlerja
(toplotnega izmenjevalca), ki je lociran ločeno od objekta predelave. Drugi toplotni
izmenjevalec prenaša toploto pare v živilo na kontroliran način, lahko pa se para injecira
direktno v živilo.
Varianta tega sistema je uvedba tretjega toplotnega izmenjevalca, ki prenaša toploto od pare
na zrak, ki potem suši živilo ali pa ga segreva, da vlaga izpari.
Indirektnega načina gretja se poslužujemo tudi z uporabo električnih uporovnih grelcev ali
pa infrardečih grelcev. Uporovni grelci se sestojijo iz Cr–Ni žic vgrajenih v plošče, ki so
pritrjene na obloge tlačnih posod, lahko so tudi v obliki fleksibilnih oblog, ovitih okoli
posode ali pa kot grelci potopljeni v hrano. Ta tip grelcev se uporablja za lokalno ali pa za
občasno gretje.
Električna energija je eden najvažnejših elementov v tehnoloških procesih, tudi vpliva pa
tudi na ceno izdelka in na onesnaževanje okolja. Vsi uporabniki, predvsem pa vi, bodoči
inženirji, morate skrbno in varčno uporabljati električno energijo.
Za pridobivanje električne energije si oglejte spletne strani:
Termoelektrarne Šoštanj – http://www.te–sostanj.si/default.asp?id=6 (16. 8. 2008),
Jedrske elektrarne Krško – http://www.nek.si/sl/o_jedrski_tehnologiji/ (16. 8. 2008),
Dravskih elektrarn –
http://www.dem.si/slo/elektrarneinproizvodnja/kakonastaneelektricnaenergija (16. 8. 2008),
Termoelektrarne Brestanica – http://www.teb.si/proizvodni–procesi.html (16. 8. 2008).
Primerjajte vpliv škodljivosti posamezne elektrarne na okolje.

3.2

VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kateri so osnovni cilji živilske industrije?
Opiši pomen Reynoldsovega števila.
Naštej in opiši načine prenosa toplote.
Od česa je odvisna hitrost s katero prehaja toplota na osnovi prevodnosti?
Kateri dejavniki vplivajo na spremembo temperature?
Opiši razliko med direktno in indirektno metodo prenosa toplote.
Opiši delovanje toplotnega izmenjevalca.
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4 PROCESI PO PREDELAVI
UVOD
Osnovni procesi predelave spreminjajo zaznavne karakteristike živila in/ali omogočajo
podaljšanje roka uporabnosti. Na zadržanje kakovosti živila med shrambo (uskladiščenjem)
pa v veliki meri vpliva na izbiro primernega embalažnega materiala in vzdrževanje primernih
pogojev skladiščenja.
V nadaljnjih poglavjih bomo podrobno opisali embalažne materiale ter pripadajočo opremo za
polnjenje in hermetično zapiranje.
Kot smo povedali že v uvodnem poglavju o predelavi živil so osnovni postopki med sabo
povezani v tehnološki proces. Za zagotovitev izdelave živil primerne kakovosti pri najnižji
ceni, kontroliramo pretok materiala in energije v vsakem postopku. Običajno se kontrole
izvršuje avtomatično. Nadalje opisujemo tudi detajle tehnike kontrole materiala in način
povezave osnovnih postopkov pri predelavi osnovnega materiala.

4.1

PRELIVI ALI PREVLEKE

Prevlečenje s prelivi, drobtinami, čokolado in drugimi materiali ima namen izboljšati
kakovost živila in povečati asortiman izdelkov. V nekaterih primerih predstavlja preliv
prepreko izhajanja vlage in plinov iz živila ali pa zaščito pred mehansko poškodbo živila.
Prelivi sestavljeni iz soli, dodatkov posebnih okusov ter barv ali sladkorja povečajo izbor
izdelkov in izboljšajo okusnost. Postopki prelivanja imajo na vrednosti živila minimalni
vpliv (razen v primerih, ko dodajamo sestavine živilu s pomočjo prelivov).

4.1.1

Materiali za prelive

Za prelivanja slaščičarskih izdelkov, sladoleda in peciva uporabljamo čokolado ali zmesi (v
katerih kokosovi delci in trdno rastlinsko olje zamenjujejo kokosovo maslo). Glavna sestavina
prelivov sta maščobe in sladkor. Za dosego potrebnih lastnosti dodajamo še koruzni sirup,
posebne okuse, barvila topna v maščobah in emulgatorje.
Maščoba je toplotno obdelana (stopljena na cca 43 oC in hlajena z neprestanim mešanjem na
29 oC, da nastanejo delci za tvorbo maščobnih kristalov). Nato maščobo ponovno segrejemo
na 31–32 oC, da stopimo še nestabilne kristale in jo med postopkom oblivanja držimo na tej
temperaturi.
Hlajenje po oblivanju povzroča v maščobi samo stabilne maščobne kristale in preprečuje
razvoj tanke plasti maščobe na površini preliva, ki povzroča motnost ali pojav belih pik. Za
znižanje sladkosti in cene preliva uporabljamo koruzni sirup in škrob. Delci škroba vplivajo
na zgradbo živila, zato količino škroba skrbno nadzorujemo.
Debelino preliva določa deloma njena viskoznost, ki jo kontroliramo z vsebnostjo maščobe
(več maščobe povzroča nižjo viskoznost), deloma pa tip in količina emulgatorjev in
antioksidantov. Za dosego zahtevane viskoznosti prelivov ter potrebne okusnosti
končnega proizvoda, je potrebna skrbna kontrola razmerja sladkorja, škroba in
maščobe.
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4.1.2

Oprema za izdelavo prelivov

Živilo se premika na tekočem traku iz nerjaveče jeklene žice do enojnega ali dvojnega
zastora, ki ga tvori pršenje vroče in tekoče mase za preliv (slika 4.1). Preliv se izvrši:
• pri prehodu izdelka preko ozke odprtine na dnu posode,
• pri prehodu izdelka preko roba posode,
• s pomočjo prelivnih valjčkov.

Slika 4.1: Stroj za izdelavo prelivov.
Vir: Fellows, 2000, 476

Slika 4.2: prelivanje sladolednih lučk s čokolado
Ponev, ki se nahaja pod tekočim trakom, zbira odvečni prelivni material ter ga skozi grelec
recirkulira v posodo za prelivanje. Če pa potreben preliv tudi na spodnji strani izteka, se
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prelivna masa nanaša nanjo s pomočjo valjčkov, ki jo dodajajo skozi žice tekočega traku.
Odvečni prelivni material odstranjujejo zračna puhala, vibracija valjčkov in valjčki za
odstranjevanje ''repov''. Naloga vseh teh naprav je narediti izdelku čiste robove. Za dodatno
dekoracijo preliva služijo razne ploščice, valjčki ali žice instalirane ob tekočem traku.
Preliv se nato ohladi s pomočjo recirkulacije zraka v hladilnem tunelu. Za naglo ohladitev
izdelka se uporabljajo nizko temperaturna območja v tunelu, hkrati pa tudi preprečujejo
podhladitev, ki bi lahko povzročila površinsko motnost.
Debelino preliva določata temperaturi preliva in živila, njena viskoznost, kakor tudi jakost
zračnega toka v puhalih ter hitrost ohlajanja. Prelite izdelke se nato 48 ur hrani na temperaturi
22 oC. Na ta način se omogoči nemoten proces kristalizacije maščob. Latentna toplota
kristalizacije se odstrani iz izdelka, saj bi se sicer kristali ponovno stopili.

4.1.3

Oblikovanje s testom in nanašanje prelivov

Testo predstavlja raztopina moke in vode, ki se ji dodajajo sladkor, sol, barvila, dodatki za
okus in gostoto v različnih koncentracijah, ki zagotovijo potrebne lastnosti preliva. Ta preliv
se uporablja npr. za oblivanje rib, perutnine in izdelkov iz krompirja. Enojni (enoslojni)
debelejši oblivi se uporabljajo za izdelke, ki se kasneje ne obdajajo z drobtinami. Ta preliv se
ustvari s prehodom izdelka skozi kopel iz testa med dvema tekočima trakovoma v obliki sita,
potopljenima v testo.
Tanjši adhezivni oblivi se uporabljajo na proizvodih namenjenih za kasnejšo prevleko z
drobtinami. Ta obliv se ustvari s potapljanjem izdelka v kopel ali pa s prehodom izdelka skozi
eno ali več pršilnih zaves, podobno kot pri izdelavi prelivov. V obeh primerih uporabljamo
puhala, da odstranimo odvečno količino obliva in omogočimo kontrolo njegove debeline.
Izdelki se nato zamrznejo ali cvrejo in ohladijo.
Drobtine se izdelujejo v specifični velikosti ter po potrebi obarvajo ter začinijo. So krhke in je
potrebno z njimi previdno ravnati. Za nanašanje drobtin se večinoma uporabljajo trakovi na
pnevmatski pogon. Izdelki potujejo od stroja za oblikovanje s testom k nanašalcu drobtin.
Izdelki se postavijo na premično plast drobtin, ki obloži osnovo izdelka z drobtinami. Potem
se premikajo skozi zračno zaveso razpršenih drobtin, ki obloži zgornji del živila. Posebni
valjčki nežno vtisnejo drobtine v adhezivno oblogo, ostanek drobtin pa odstranijo zračna
puhala. Podobni nanašalci se uporabljajo pri oblaganju slaščic s sladkorjem, orehi ali koščki
suhega sadja.

4.1.4

Začinjenje

Nad tekočim trakom se nahaja vibracijsko sito. Gostoto sita je možno menjavati z ozirom na
vrsto začimbe, dodatkov za posebne okuse ali soli. Živila prehajajo skozi zaveso zračnega
curka začimb ter nato k vrtečemu bobnu iz nerjavečega jekla, ki je rahlo nagnjen iz
horizontalne osi. Notranja površina bobna je opremljena z rebri in krili, ki nežno prevračajo
izdelek in začinijo vso površino.
Nagib in hitrost vrtenja bobna sta prilagojena pretoku izdelkov. Podoben postopek se
uporablja za škropljenje izdelkov z oljem ali tekočimi začimbami. Pri drugih izvedbah se
začimbe vpihujejo v boben s pomočjo komprimiranega zraka. Sol se lahko pod pritiskom
posipa na izdelek v zaprti komori.

38

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika, 1. del

4.2

PAKIRANJE

Pakiranje predstavlja integralni del predelave živil, saj z njim dosežemo dvoje:
reklamiramo živila pri prodaji ter primerno zaščitimo živila, da lahko dosežejo
predviden rok uporabnosti. Glavni dejavniki, ki povzročajo kvarjenje živil med
uskladiščenjem, so:
•
•
•
•

mehanske sile (udarec, vibracije, stisnjenje ali obraba),
klimatski vplivi, ki povzročijo fizikalne ali kemične spremembe (UV svetloba, parni
pritisk vlage, kisik, spremembe temperature),
kontaminacija (z mikroorganizmi, insekti ali umazanijo),
nitastost, trdenje in sprememba strukture.

Razen tega pa pakiranje ne sme vplivati na izdelek (npr. s selitvijo strupenih snovi, reakcijo
med embalažo in hrano ali z uporabo embalaže s škodljivimi mikroorganizmi). Ostale zahteve
glede pakiranja so v učinkovitem in ekonomičnem delovanju proizvodne linije, odpornosti na
poškodbe (npr. lom, odtis ki, ki jih povzroča oprema za polnjenje in zapiranje, nalaganje ali
razlaganje in transport) ter minimalni končni ceni.
Glavni marketinški parametri so:
•
•
•

znamka proizvoda in način predstavitve živila,
fleksibilnost glede spremembe velikosti in oblike embalaže,
združljivost z metodami manipulacije v distribuciji in zahtevami maloprodaje.

Če povzamemo, mora biti embalaža prijetna za oko, estetska, imeti mora funkcionalno
velikost in obliko, zadržati živilo v primerni obliki, po možnosti naj bo primerna za
lahko odpiranje in ponovno uporabo. Oblika embalaže mora biti tudi v skladu z
zahtevami zakonodaje glede označevanja hrane.
4.2.1

Tisk

Tiskarska črnila za papir in folije so sestavljena iz barve, razpršene v topilu in smole, ki
površino polakira. Črnila lahko vsebujejo tudi plastifikatorje, širilce in dodatke za izboljšanje
drsenja. Topila je potrebno po tiskanju skrbno odstraniti, da preprečimo kontaminacijo živila
z vonjavami in reakcijo s folijami. Posebno pozornost posvečamo tudi ceni črnila in njeni
združljivosti s folijo, saj mora imeti barva visoko lepilno sposobnost.
Tiskanje folije in papirja poteka po treh postopkih:
(1) Fleksografsko tiskanje. Zanj je značilna visoka hitrost, zato je primerno za tiskanje linij
ali barvnih blokov. Uporablja do 6 barv. Hitro sušeče črnilo se nanaša na upogljivo
gumijasto ploščo z izbočenimi znaki. Plošča se pritisne ob valj s črnilom ter nato na folijo
ali papir (slika 4.3 – a).
(2) Tiskanje s fotogravuro omogoča natis detajlov visoke kakovosti in realistične slike, zato
je tudi dražje. Tiskanje poteka s pomočjo vgraviranega kromiranega valja s poglobljeno
površino za tiskanje. Valju se dodajo črnila, višek črnila pa se odstrani povsod razen s
poglobljenega dela. Preostalo črnilo se tako prenese na embalažo ( slika 4.3 – b).
(3) Offsetni tisk bazira na nezdružljivosti vode in masti. Mastno črnilo se odbije od možnih
delov tiskarske plošče, ostane pa na njenem delu, ki nosi obliko. Ta metoda je podobna
kakovosti kot rotogravura, uporabljamo jo pa za tiskanje na bolj grobe površine.
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zračni sušilec

gumijasta
plošča

jekleni
potisni valj
valj tiskarske
plošče
tiskarsko
črnilo
gumijast pritisni valj

jedkan
tiskarski
valj

rezilo
tiskarsko
črnilo

a) fleksografsko; b) rotogravura
Slika 4.3: Tiskanje

Slika 4.4: Tiskanje na nalepke
Tiskanje se lahko izvaja tudi na notranjo stran folije. Prednost tega načina je čista in svetla
površina natisnjene embalaže. Črnilo ne sme imeti močnega vonja, da ne kontaminira živila.
Površinski tisk preprečuje stik črnila s hrano, zato pa mora črnilo imeti visoki sijaj in biti
odporno na obrabo med manipulacijo. Črnilo se lahko nanaša tudi med dve plasti laminata,
kar se doseže s tiskom notranje strani folije ter naknadnim spajanjem dveh folij. Lahko pa se
tiskana površina prevleče s polivinil kloridom, kar daje površini potreben sijaj, ščiti tiskano
površino ter prispeva k zapornim lastnostim folije.
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4.2.2

Črtna koda

Črtna koda je natisnjena na maloprodajni embalaži za lasersko odčitavanje na
blagajnah trgovin. Omogoča sprotno evidenco o zalogah in hitro naročanje novih količin
blaga. Pri tem odpade ročno lepljenje etiket s cenami na posamezne izdelke, omogočena
pa je izdaja računov s kosovnim seznamom kupljenega blaga. Informacije iz črtne kode
služijo kot informacija o prodaji, zalogah in prodajni strategiji. V mnogih državah so s
črtno kodo označeni tudi transportni kartoni za navedbo končnega datuma prodaje.
Koda proizvajalca, odtisnjena na transportne kartone, navaja proizvajalca, proizvodno
linijo ter delovno izmeno, v kateri je izdelek narejen.
Črtna koda je sestavljena iz niza temnih črt in svetlih presledkov. Predstavlja obliko zapisa
GTIN, ki omogoča hiter in zanesljiv avtomatski zajem identifikacijske številke.

EAN črtne kode – kratek povzetek
EAN črtne kode se uporabljajo od leta 1976 za mednarodni način označevanja, s pomočjo
katerega je možno identificirati katerikoli izdelek. EAN (European Article Numbering) je
evropski standard, v S. Ameriki pa segajo začetki tega načina označevanja s sitemom UPC
(Universal Product Code).
Najbolj pogost način zapisa številke EAN/UCC–13 je 13 – mestna EAN črtna koda EAN–13,
namenjena predvsem odčitvanju na prodajnih mestih.

EAN–13
(A) Prvi cifri označujejo državo, v kateri je bila črtna koda sestavljena, NE označujejo pa
porekla izdelka.
(B) Šifra proizvajalca, dobavitelja.
© Šifra izdelka
(D) Kontrolna cifra, ki omogoča preverjanje pravilnosti na prodajnem mestu.

EAN–13

EAN–8
Slika 4.5: Črtni kodi
Vir: http://www.identicus.si/EAN–crtne–kode.html (15. 11. 2008)
Nekateri izdelki preprosto niso dovolj veliki, da bi bilo možno nanje odtisniti 13 – mestno
EAN črtno kodo. V ta namen je bila uvedena 8 mestna koda.
(A) Država porekla črtne kode.
(B) Cifre, ki označujejo tako izdelovalca kot tudi izdelek sam.
(C) Kontrolna cifra.
Sledijo še UCC 8, EAN 14, najnovejša RSS (Reduced Space Symbology), itn..
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Posebno zanimiva je tudi UCC / EAN 128 simbologija (ISBT 128, UCC–128, EAN–128,
USS Code 128), ki omogoča poleg identifikacijskih podatkov (GTIN) še zapisovanje lastnosti
izdelka – denimo informacijo o velikosti, LOT – u, teži, roku uporabe, itd.
Primarna funkcija EAN črtne kode je prenos informacije o identifikaciji artikla med izvorom
artikla (produkcijo), do točke, kjer se te informacije potrebuje (prodajna mesta).
To pomeni, da igra črtna koda ključno vlogo v verigi prenosa podatkov o identifikaciji artikla.
Več o črtnih kodah lahko izveste na spletni strani GS1– http://www.gs1si.org/sntportal.asp
(15. 11. 2008) in uporabniški priročnik (GS1 Slovenija, 2008) dostopno na naslovu
http://www.gs1si.org/doc/GUM/vsebina/00.html (15. 11. 2008) ali pa kar kliknite na
http://www.gs1si.org/doc/g6.pdf (15. 11. 2008).

4.2.3

Polnjenje in zapiranje embalaže

Natančno polnjenje embalaže je bistveno za zagotovitev zakonodajnih določil v
posameznih državah (npr. določilo o povprečni teži) ter za preprečitev izgub materiala
vsled prekomernega polnjenja. Predmet zakonodaje je tudi sestava nekaterih živil (npr.
mesni izdelki in zelenjavna mešanica), zato je potrebno natančno dodajanje posameznih
sestavin.
Ohranitev kakovosti živila za zahtevani rok uporabe, je v veliki meri odvisna od
primernega zapiranja embalaže. Šivi so tudi najšibkejši del embalaže, saj so med
proizvodnjo podvrženi določenim defektom (npr. hrana ujeta v šiv, nepravilna
temperatura zapiranja ali nepravilno naravnani robovi šiva).
V tem poglavju bomo obravnavali postopke polnjenja in zapiranja trdne in fleksibilne
embalaže. Sami po sebi ti postopki nimajo vpliva na kakovost in rok uporabe živila.
Nepravilno izveden postopek polnjenja ali zapiranja pa bistveno vpliva na hrano med
uskladiščenjem.
4.2.3.1 Toga in poltoga embalaža
''Trgovsko čista'' kovinska in steklena embalaža se dostavlja na paletah, ovita v folijo, ki
preprečuje onesnaženje. Postavi se s palet v obrnjen položaj (odprtina obrnjena navzdol) in
izpostavi curku vode ali pare. Embalaža ostane v tem položaju, ki prepreči onesnaženje.
Plastični kozarci in tube z veliko odprtino, se dobavljajo zloženi eden v drugega, zaviti v
folijo ali v kartonskih škatlah. Čistijo se z vlažnim vročim zrakom. Če so predvideni za
polnjenja z aseptično sterilizirano hrano, se sterilizirajo z vodikovim peroksidom. Škatle iz
laminatne lepenke se dobavljajo v ovojih (rolah) ali pa kot delno oblikovana embalaža. Vsi se
sterilizirajo z vodikovim peroksidom.
4.2.3.2 Polnjenje
Kakšno polnilno opremo bomo izbrali, je odvisno od vrste proizvoda in velikosti serije
proizvodov. Obstajajo gravitacijski, pnevmatski, vakuumski in volumetrični polnilci.
Volumetrični polnilci se uporabljajo največ za tekočine, paste, praške ali mleto hrano (npr.
batni polnilec – slika 4.6). Polnilne glave so lahko postavljene v linijo (slika 4.7 ali rotacijsko
(4.8). Polnilci morajo polniti embalažo z natančnostjo +/– 1% od volumna polnjenja, ne da bi
pri tem prelili vsebino ali onesnažili robove šiva. Opremljeni morajo biti tudi z napravo, ki jih
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izklopi v primeru izostanka embalaže in možnosti zamenjave v primeru spremembe velikosti
embalaže.

bat polni valj z
materialom

posoda s
tekočino

izpraznitev v
embalažo

Slika 4.7: Linijska postavitev polnilnih glav
Slika 4.6: Batni polnilec
Vir: Fellows, 2000, 530
Razen v primeru zelo nizke proizvodnje ali pri polnjenju težkih proizvodov (npr. strokov
fižola), se polnjenje vrši avtomatično, pogosto z mikroprocesorji, da dosežemo potrebno
hitrost polnjenja (npr. do 1000 pločevink/minuto pri rotacijsko polnilnih linijah).
Hermetično zaprta embalaža ni popolnoma napolnjena. Nad hrano je potreben prostor za
formiranje delnega vakuuma. Ta zmanjšuje spremembe pritiska v posodi med predelavo in s
tem kvarjenje hrane vsled oksidacije med uskladiščenjem. Stekleni kozarci in pločevinke
morajo imeti prazen prostor v mejah od 6 do 10 % volumna posode, pri normalni temperaturi
zapiranja.

Slika 4.8: Rotacijska postavitev polnilnih glav
Vir: http://www.packaging–gateway.com/projects/tropicana/tropicana3.html (15. 11. 2008)
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Slika 4.9: Vakuumsko polnjenje
Vir: http://www.ishidaeurope.com/ (15. 11. 2008)

Slika 4.10: Tehtanje in izpis cene
Vir: http://www.ishidaeurope.com/ (15. 11. 2008)
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Slika 4.11: Polnjenje v vrečke
Vir: http://www.ishidaeurope.com/ (15. 11. 2008)
Preizkusite animacije, ki so dostopne na spletnem naslovu http://www.ishidaeurope.com/ (15.
11. 2008). Za ogled animacij se morate registrirati.
Pri polnjenju trdne hrane ali paštet je treba paziti, da se v posodi ne zadrži odvečni zrak, ki
zmanjša vakuumski prostor. Viskozne omake se zato dodajajo pred trdnimi delci hrane. To je
manj pomembno za redko slanico ali sirupe, kjer se lahko zrak izloči pred zapiranjem. Ta
dodana tekočina ima naslednjo nalogo:
(1) Izboljša prenos toplote v trdne delce hrane.
(2) Odstrani zrak iz posode.
(3) Izboljša okus in sprejemljivost.
(4) Deluje kot medij za dodano barvo ali okus.
4.2.3.3 Zapiranje

Steklena embalaža se zapira po enem od spodaj navedenih postopkov:
(1) Zapiranje pod pritiskom. Ta način se uporablja večinoma za gazirane pijače.
Steklenice se zapirajo s plutovinastimi zamaški, profiliranimi polietilenski zamaški,
kronskimi zamaški (prešana pločevina obložena s plutovino ali PVC) ali
aluminijastimi zamaški z navojem.
(2) Normalno zapiranje. Na ta način se zapira pasterizirano mleko ali steklenice z
vinom (npr. plutovinasti zamašek pritrjen s pocinkano žico ali aluminijastim
pokrovom).
(3) Vakuumsko zapiranje. Ta način zapiranja se uporablja za vloženo (konzervirano)
zelenjavo ali kozarce z omako. Zapiranje se izvaja s pokrovi z navojem in z
natičnimi pokrovi (slika 4.12) ter pokrovi za odpiranje na vzvod.
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Slika 4.12: Pokrovi za stekleno in plastično embalažo
Vir: Fellows, 2000, 532
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Pokrovi pločevink se tesnijo z dvojnim šivom. V stroju za tesnjenje najprej prvi valj
ovije zavihek pokrova preko zavihka telesa pločevinke (slika 4.13 – a), drugi valj pa
stisne tako sprijeta robova v dvojni šiv (slika 4.13 – b). Termoplastična masa se med
postopkom stopi in izpolni prostor v spoju ter tako ustvari dodatno zaporo. Dvojni šivi
so najšibkejša točka pločevinke, zato jih kontrola kakovosti rutinsko kontrolira (Tabela 4.1).
Zračnost se izračuna po enačbi:
zračnost = debelina šiva – (2· (tb) + 3· (tc))

Enačba 4.1

% spojitve zaviha telesa = ( x – 1,1· te/L – 1,1 · (2· tc + tb)) · 100
dejanski preklop = y + x + 1,1· tc – L
Kjer je:

(Enačba 4.2)

(Enačba 4.3)

- x [mm] dolžina zaviha telesa,
- y [mm] dolžina zaviha pokrova,
- tc [mm] debelina stene pločevinke,
- tb [mm] debelina šablone telesa pločevinke,
- L [mm] dolžina šiva,
- c [mm] notranja dolžina šiva.
tesnilna valja

Dde

telo pločevinke

pokrov pločevinke

globina grezila

Dolžina zavihka
telesa

preklop

tesnilna masa

dolžina
zavihka
pokrova

Dolžina šiva

Debelina
šiva

Debelina stene telesa

a)
b)
a) prva faza;
b) dvojni šiv
Slika 4.13: Oblikovanje šiva na pločevinki
Vir: Fellows, 2000, 533
Način odpiranja pločevink je odvisen od njene vsebine. Obročki za odpiranje na poteg se
uporabljajo za pijače. Pri tem se odtrgani del pokrova ne loči od pločevinke, kar prispeva k
manjšemu osnaževanju okolja. Pločevinke z mesnimi izdelki in arašidi se odpirajo s pokrovi
na poteg. Pokrovi imajo velik premer, ki omogoči nemoteno izpraznitev vsebine. Oba tipa
pokrovov se izdelujeta z delnim zarezanjem pokrova in lakiranjem notranje površine.
Pri pločevinkah za uporabo s potisnimi plini, se zgornji, predhodno sterilizirani del spoji s
telesom ter vstavi predhodno steriliziran ventil. Pločevinka se potem napolni s plinom in
preizkusi na tlak. Na ventil se natakne razpršilna glava, celotni zgornji del pa se zaščiti s
pokrovom.
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Tabela 4.1: Dimenzije šiva za nekatere vrste pločevink.
Vrsta
pločevinke

Dimenzije [mm]

Dimenzije šiva [mm]

Premer
višina
dolžina
65,3
101,6
2,97–3,17
87,3
115,3
2,97–3,17
103,2
115,3
2,97–3,17
157,2
177,8
3,10–3,30
>1,143, % spojitve zaviha telesa >70 %

A1
A2
A2· ½
A10
Dejanski
preklop
* območje dolžine za zavih pokrova in telesa pločevinke
Vir: Fellows, 2000, 530

debelina
1,40–1,45
1,47–1,52
1,52–1,57
1,65–1,70

zavih*
1,90–2,16
1,90–2,16
1,90–2,16
2,03–2,29

Trdna in poltrdna plastična embalaža v obliki kozarcev in tub se zapira s pomočjo prešanih
pokrovov ali s pomočjo termoplastičnih pokrovov. Posodice za sterilizirano mleko,
marmelado ali maslo se izdelujejo, polnijo in zapirajo na enem stroju (slika 4.14) kapacitete
do 50.000 posod/uro.

material za
posodice

živila
folija za pokrove

grelec
toplotno
oblikovanje

zapiranje

Slika 4.14: Oblikovanje – polnjenje in zapiranje posameznih posodic.
Vir: Fellows, 2000, 536

slika 4.15: Polnjenje v posodice
Vir: http://www.ishidaeurope.com/ (15. 11. 2008)
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Podoben primer uporabljajo pri izdelavi in polnjenju plastenk (slika 4.16). Trda laminirana
lepenka je z notranje strani prevlečena s termoplastično folijo. Obstajata dva postopka
polnjenja in zapiranja:
prvi, kjer folija, navita na trak, zapira embalažo po postopku v toplem, po drugem pa se
predhodno oblikovane škatle dvignejo, napolnijo in zaprejo v aseptičnem zapiralcu (slika
4.17). V drugem postopku je lahko lepenka težja, saj ne potrebuje upogljivosti za strojno
oblikovanje. Zato je tudi embalaža bolj toga, polnjenje s hrano pa se lahko odvija brez
nevarnosti za kontaminacijo šiva.

Slika 4.16: Oblikovanje, polnjenje in zapiranje plastenk
Vir: http://www.packaging–gateway.com/projects/holsten/holsten2.html (15. 11. 2008)
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1)
2)
3)

magazin z laminatno lepenko;
vlaganje in odpiranje lepenke;
oblikovanje dna v vročem
sterilnem zraku;
4) zapiranje dna;
5) posoda z vodikovim peroksidom;
6) vbrizganje z vodikovim
peroksidom za sterilizacijo
embalaže;
7) sušenje z vročim sterilnim zrakom;
8) rezervoar z živilom in polnilec;
9) ultrazvočna naprava za zapiranje
pokrovov;
10) oblikovanje pokrovov;
11) izmet embalaže;
12) sterilna cona.

Slika 4.17: Aseptični filter
4.2.3.4 Plastična embalaža
Termoplastični materiali ali prevleke se stopijo pri segrevanju in se pri ohlajanju spet strdijo.
Grelec za zapiranje segreje površino obeh folij, dokler zračnost med njima ne izgine. Obe
foliji se spojita in stisneta. Trdnost spoja je odvisna od temperature pritiska na foliji ter časa
zapiranja. Dokler se spoj ne ohladi, je krhek, zato se ga med hlajenjem ne sme obremenjevati.
Razlikujemo tri vrste spojev:
(1) Linijski (slika 4.18 – a).
(2) Prekrovni (slika 4.18 – b).
(3) Enostranski (slika 4.18 – c).

a) linijski spoj
b) prekrovni spoj
c) enostranski spoj

Slika 4.18: Spoji
Vir: Fellows, 2000, 539
Linijski spoj je ozka pretopljena linija na robu embalaže. Pri prekrovnem spoju se spajata
nasprotni strani folije, zato morata biti obe termoplastični. Pri enostranskem spoju se spaja
ista stran folije, zato mora biti termoplastična samo ena stran.
Enostranski spoj štrli iz paketa, zato se med zapiranjem embalaže ne poškoduje. Torej so
primerni za zapiranje embalaže s krhko vsebino (npr. biskviti).

50

Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika, 1. del

4.2.3.5 Načini zapiranja embalaže
(1) Zapiranje z vročo žico. Uporovna žica se segreje do rdečega žara, ustvari linijski spoj in
odreže folijo.
(2) Zapiranje s čeljustmi. Foliji stisneta dva grelca v obliki čeljusti, dokler se ne stopita in
oblikujeta spoj.
(3) Impulzno zapiranje. Folija je vpeta med dve čeljusti, skozi kateri potekata električna
grelca v obliki traku. Folija se segreje in stopi, toda čeljusti je ne spustijo, dokler se ne
ohladi. Na ta način se prepreči krčenje in zvijanje embalaže. Oba načina zapiranja
delujeta na osnovi prevoda toplote skozi folijo. Pri tem obstaja nevarnost poškodbe folije
zaradi toplote.
(4) Rotacijsko zapiranje. Se uporablja za večje hitrosti zapiranja. Sredino kovinskih trakov
ogrevajo nepremični grelci. Vstopna odprtina embalaže potuje skozi trakova, ki obe foliji
zavarita. Robovi trakov podpirajo embalažo, ki je zaradi toplote omehčana. Spoj
prevzameta nato hladilna trakova, ki ga hladita tako dolgo, dokler se ne ohladi.
(5) Zapiranje z visoko frekvenco. Izmenični tok (1 d0 50 MHz) inducira vibracijo molekul
folije, pri čemer se ta segreje in stopi. Folija mora imeti veliko upornost, ki zagotavlja
zadosten dvig temperature pri relativno nizki napetosti.
(6) Zapiranje z ultrazvokom. Skozi folijo se prenašajo visokofrekvenčne vibracije (20
KHz), ki se odrazijo v lokalizirani temperaturi na čeljustih.
(7) Hladno zapiranje (z lepljenjem). Se uporablja za pakiranje občutljivih proizvodov (npr.
čokolado, biskviti preliti s čokolado ali sladoled).
4.2.3.6 Oprema za oblikovanje, polnjenje in zapiranje
(1) Vertikalna izvedba s prekinitvami. Folija, navita v kolut, se premika s prekinitvami preko
vodila za oblikovanje. Stranske čeljusti izvedejo vzdolžni (vertikalni) spoj, prečne pa spoj
na dnu embalaže. Sledi premik embalaže, polnjenje in istočasno zapiranje ter izvedba
spodnjega spoja za naslednjo enoto (slika 4.19 – a). Ta oprema je primerna za praške in
zrnata živila, ker lahko tekočina onesnaži spojne robove. Kapaciteta polnjenja znaša od
30 do 90 enot/minuto. Ker mora folija drseti preko polnilne cevi, mora biti gladka,
odporna proti mečkanju in imeti visoko trdnost v raztaljenem stanju, saj mora vroči spoj
zadržati vsebino embalaže.
(2) Vertikalna ali horizontalna izvedba – brez prekinitev. Oprema ima cev za oblikovanje
embalaže v vertikalnem ali horizontalnem položaju. Od prejšnjega načina se razlikuje, da
nima vodila za oblikovanje in je zato folija med oblikovanjem manj obremenjena ter da se
izvaja postopek oblikovanja neprekinjeno. Stranski spoj se oblikuje s pomočjo grelcev in
valjčkov, ki potegnejo folijo v obliki cevi tesno okrog proizvoda, izvedejo enostranski
spoj in ga poravnajo s površino izdelka (slika 4.19 – b).
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a)

b)

Slika 4.19: Izvedba oblikovanja, polnjenja in zapiranja s prekinitvami
Vir: Fellows, 2000, 540
Pri horizontalni izvedbi se potiskajo proizvodi v folijo oblikovano v cev (slika 4.20). Pri obeh
izvedbah se izvede prečne spoje z rotacijskim načinom. Na enak način se tudi prereže folija
med paketi. Kapaciteta polnjenja je do 400 enot/minuto. Folija mora biti tanka in imeti mora
visoko trdnost v raztaljenem stanju. S tem je zagotovljen trden spoj s kratkim časom
segrevanja.
Za polnjenje embalaže iz aseptične laminirane lepenke, se uporablja modificirana vertikalna
izvedba. Folija se pred uporabo sterilizira v kopeli vodikovega peroksida in oblikuje v
vertikalno cev. Notranji grelec upari preostanek peroksida. Cev se nato napolni z živilom,
zapre preko živila, oblikuje v škatlo in zapre na drugem koncu. Odvečni material na dnu
škatle se prepogne in zapre.

a) linijski; b) prekrovni; c) enostranski a)
linijski; b) prekrovni; c) enostranski a)
linijski; b) prekrovni; c) enostranski
Izvedba
prečnih spojev

Izvedba vzdolžnih spojev

Slika 4.20: Horizontalna izvedba
Vir: Fellows, 2000, 541
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(3) Izvedba za polnjenje v vrečkah. Obstaja oprema za izdelavo vrečk v horizontalnem ali
vertikalnem položaju. Vrečke se izdelujejo iz enega ali dveh trakov folije. Pri horizontalni
izvedbi z enojnim trakom se folija upogne na trikotnem vodilu, nakar se izvedeta dva
stranska spoja. Tako oblikovane vrečke se odrežejo, odprejo s pomočjo komprimiranega
zraka napolnijo in zaprejo na vrhu (slika 4.21).
napenjanje

upogibanje

spodnji
in stranski
spoj

rezanje
odpiranj
e polnjenje zgornji
spoj

rola

Slika 4.21: Polnjenje in zapiranje vrečk
Vit: Fellows, 2000, 542
Vertikalna izvedba je podobna tisti, opisani v drugi točki. Pri horizontalni izvedbi je
razmak med polnilcem in embalažo manjši, zato je ta primernejša za bolj lepljiva živila.
Vertikalna izvedba je cenejša in zavzema manj prostora.
Pri strojih z dvema trakoma, oblikuje ena folija sprednjo, druga pa zadnjo stran vrečke.
Oblikovanje poteka tako, da se najprej odrežeta dva kosa folije, se stisneta in zavarita na
treh straneh. Vrečka se napolni in izvede se končni spoj.
Stroji za polnjenje hrane v vrečke se uporabljajo predvsem za praške in granulate (npr.
kavo, sol in sladila), tekočine (npr. smetano) in omake (npr. ketchup in salatni prelivi).
Hitrost polnjenja je od 70 do 1000 /minuto, odvisno od velikosti vrečke in vrste
proizvoda. Vrečke se avtomatično sortirajo v kartonske škatle, zato je sortirni stroj
sestavni del polnilne linije.
(4) Izvedba za polnjenje vrečke v škatli. Najprej se iz vrečk izsesa zrak. Vrečka se napolni
skozi posebno luknjo, čep se sterilizira, vrečka zapre in zloži v zunanji karton.
Najnovejše izvedbe uvajajo možnost polnjenja vrečk z vročo aseptično hrano, z rokom
uporabnosti 18 mesecev.

4.2.4

Zaščitna embalaža

Navada nekaterih potrošnikov, da odpirajo embalažo, preizkušajo živila in jih nato vračajo na
police, kakor tudi mnogi primeri namerne zastrupitve živil, je prisilila proizvajalce živil v
spremembo oblike embalaže. Četudi popolna zaščita živil ni mogoča, preprečuje nova
embalaža odpiranje paketa in pušča sledi, ki omogočajo presojo ali je prišlo do poškodbe
živila.
Obstaja določena vrsta embalaže odporne na mečkanje (npr. pločevinke, tube za aerosoli,
kartoni, proizvodi s polnilnih linij in živila, ovita po postopku s krčenjem). Največji problem
pa predstavljajo steklenice, plastenke in kozarci, ki so že po svojem namenu predvidene za
ponovno zapiranje. Obstaja 5 načinov zaščite take embalaže:

(1) Toplotno krčljivi tulci na vratovih steklenic.
(2) Zaščita s folijo ali plastično membrano za posode s široko odprtino.
(3) Obročki na navojnih pokrovih steklenic (steklenica se lahko odpre le, če se zlomi
obroček, ki ščiti pokrov pred odprtjem).
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(4) Navojni pokrovi na steklenicah in kozarcih (med zapiranjem se lomljivi obroček
zaskoči v izboklino na vratu steklenice ali kozarca; obroček pri odpiranju razpade in
s tem opozori, da je bila embalaža odprta).
(5) Varnostni gumb na pokrovih za odpiranje na pritisk pri steriliziranih kozarcih
(bočen pokrov, ki označuje obstanek vakuuma v zapri posodi, se pri odprtju izboči).
4.3

VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kateri dejavniki povzročajo kvarjenje živil med skladiščenjem?
Opiši pomembnost črtne kode.
Opiši postopek polnjenja plastenk.
Opiši postopek polnjenja pločevink.
Opiši vsaj en postopek zapiranja steklene embalaže.
Naštej in opiši načine zapiranja embalaže.
Naštej načine zaščite embalaže.
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5 ROKOVANJE Z MATERIALOM IN KONTROLA POSTOPKOV
UVOD
Za optimizacijo kakovosti proizvodov in minimiziranje proizvodnih stroškov je bistvena
pravilna kontrola materiala in pogojev predelave. Učinkovitejše ravnanje z materialom in
razvoj majhnih, a močnih računalnikov, ki smo jim priča v zadnjih letih, se odražata v
bistvenem izboljšanje učinkovitosti proizvodnje.
Obe vrsti izboljšav sta uvedeni v vse faze proizvodnega procesa, od naročanja surovin,
predelave, embaliranja in skladiščenja, do distribucije in predstavitve porabnikom. Posamezni
predelovalni stroji so priključeni na mikroprocesorje, katerih naloga je nadzorovati in
kontrolirati pogoje predelave, kakovost proizvodov in porabo energije. V tem poglavju bomo
opisali osnove rokovanja z materialom, kontrolo in avtomatizacijo kakor tudi izbrane primere
strojne opreme.

5.1

ROKOVANJE Z MATERIALOM

Učinkovito rokovanje z materialom obsega organiziran premik materialov v primernih
količinah iz primernega prostora ob uporabi minimalnega časa dela, odpadnih materialov in
stroškov ter maksimalni varnosti.
Nekatere prednosti pravilnega rokovanja z materiali so podane v tabeli 5.1. Pomembni
postopki, navedeni v tabeli 5.1 so:

(1) sistemski pristop k načrtovanju sheme rokovanja,
(2) rokovanje z materialom v večjih količinah,
(3) avtomatizacija.
5.1.1

Sistemski pristop k rokovanju z materiali

Potem, ko se določi metoda rokovanja z materiali, je potreben sistemski pristop, ki obsega
surovine, materiale v procesu in končne proizvode. Na ta način je možno optimizirati pretok
materiala v pravilnem zaporedju v vseh fazah predelave ter s tem preprečiti ozka grla ter
pomanjkanje materiala.
Pretok materiala skozi obrat mora biti čimbolj enostaven. S tem se zmanjšajo stroški,
onemogočijo zapleti, ki bi lahko rezultirali v kontaminaciji živil v predelavi s surovimi živili,
izboljšajo delovni pogoji ter dosežejo prednosti, opisane v tabeli 5.1.
Primera pravilno in nepravilno načrtovane razporeditve posameznih faz proizvodnje sta
podana na sliki 5.1.
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Tabela 5.1: Prednosti primernih tehnik in metod za učinkovitost rokovanja z materialom
Prednosti
Metode za dosego učinkovitosti
Prihranek v skladiščnem in
Ne premikaj materiala, če to ni potrebno;
operativnem prostoru.
zmanjšaj število premikov.
Boljša kontrola zalog.
Rokuj z večjimi količinami materiala.
Izboljšani delovni pogoji.
Za lažje rokovanje sortiraj material v večje enote.
Izboljšana kakovost izdelkov.
Uporabi sistemski pristop za optimizacijo pretoka
materiala.
Manjša nezgodna nevarnost.
Uporaba neprekinjenih tehnik rokovanja.
Krajši čas predelave.
–
Nižja proizvodna cena.
Avtomatizirati, kjerkoli je mogoče.
Manj odpadnega materiala,
Uporaba vseh polic po višini v skladišču,
krajši časi za operaterje.
uporaba prilagodljive opreme za različne operacije,
izkoristi gravitacijo, kjerkoli je mogoče.

vhod

vhod izhod

izhod

a) nepravilna porazdelitev in b) pravilna porazdelitev. Posamezni postopki so: 1.
čiščenje; 2. lupljenje in priprava; 3. kontrola; 4. pakiranje; 5. zamrzovanje; 6.
hladilnice; 7. pisarne; 8. hladilnica presežnega materiala; 9. hladilnica za surovino.
b) Napake v izvedbi (a) so: A – surovine, delno predelana hrana ter končni izdelki
se nahajajo v isti hladilnici; B – mesti za kontrolo pripravljene hrane ter pranje
surove sta preblizu; C – zamotano in odvečno rokovanje z materialom.
Slika 5.1: Dva primera razporeditve lokacij posameznih postopkov pri predelavi morske
hrane:
Vir: Fellows, 2000, 551

5.1.2

Gabariti materiala pri rokovanju

Paketi, sestavljeni v večje enote so primernejši za premik proizvodov skozi skladišče in za
distribucijsko mrežo, ker zahtevajo manj dela za rokovanje. Za premik enot v obliki škatel ali
vreč z viličarji ali nakladalci, se običajno uporabljajo lesene palete., višine 13 cm. V novejšem
času zamenjujejo palete drsne plošče iz vlaknaste lepenke, ki zavzemajo manj prostora pri
rokovanju. Proizvodi na paletah ali drsnih ploščah so zavarovani s folijo.
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5.1.3

Nepretrgano rokovanje

Oprema za nepretrgano rokovanje je bistvena komponenta, ki povečuje učinkovitost serijske
ali masovne proizvodnje. Najvažnejša vrsta opreme za rokovanje z materialom v živilski
predelovalni industriji je tekoči trak in dvigalo. Ostale vrste opreme so naštete v tabeli 5.2.
Tabela 5.2: Uporaba opreme za rokovanje z materiali
Tekoči Lifti Žerjavna Kamioni Pnevmatske
naprave
trakovi
dvigala
Smer
• navpično navzgor,
• navpično navzdol,
• poševno navzgor,
• poševno navzdol,
• vodoravno.
Frekvenca
• neprekinjeno,
• prekinjeno.
Uporaba za lokacijo
• točka,
• steza,
• omejeno področje,
• ne omejeno področje.
Višina
• nadglavno,
• v višini predelave,
• višina tal,
• podtalno.
Materiali
• pakirani,
• v razsutem stanju,
• trdni,
• tekoči.
Obratovanje
• stalno,
• začasno.

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

Vodna
korita

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
Vir: Fellows, 2000, 530

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

5.1.3.1 Transporterji
Transporterji se uporabljajo v živilski predelovalni industriji za prenos trdnega materiala med
osnovnimi procesi kakor tudi v posamezne faze proizvodnje (tabela 5.2). Obstaja veliko
različnih izvedb transporterjev, ki odgovarjajo zahtevam proizvodnje.
Najpogosteje so naslednji:
(1) Tekoči trak – klasični je brezkončni trak, napet med dva valja, od katerih je en
pogonski. Trak je lahko v obliki mreže ali žice iz nerjavečega materiala, sintetične gume
ali laminata, platna, jekla in poliuretana ali poliestra.
Ploščati trakovi služijo za pakiranje živil, upognjeni v prečni osi pa za živila v razsutem
stanju. Če so opremljeni s prečnimi pregradami, ki preprečujejo drsenje materiala, so
lahko nagnjeni v vzdolžni smeri pod kotom do 45 o. Za prenos večjih tovorov lahko trak
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zamenjajo transporterji iz lesenih ali jeklenih profilov, ki zmanjšajo nevarnost poškodbe
tekočega traku.

(2) Tekoči trak z valjčki in drsnimi lamelami. Prostotekoči valjčki ali koleščki so
postavljeni v vodoravno pozicijo, ki omogoča potiskanje zabojev ali pa v rahlo
nagnjenem položaju transport s pomočjo sile težnosti. Valjčki so težji in robusnejši ter
zato primerni za prenos težkih bremen. Slaba stran je v težkem zagonu in v zaustavitvi
bremen ter težave v premikanju bremen okoli vogalov. Naklon traku povzroči večji
pospešek bremena. Za večino primerov zadostuje približno 3 % padec. Pogonski trakovi
se uporabljajo za trakove v vodoravnem položaju ter za maksimalni nagib 10–12 %.
(3) Verižni tekoči trak – se uporablja za prenos kant za mleko, sodov, zabojev in podobnega
kosovnega materiala, kjer se tovor polaga direktno na verigo ter pritrdi na ušesa, ki se
nahajajo na verigi. Podobni trakovi z enojno verigo se uporabljajo za prenos mesa v
zabojih v nadglavnem položaju.
(4) Vijačni tekoči trak – predstavlja vijak v obliki arhimedove spirale, zaprt v kovinskem
ohišju. Uporabljamo ga za prenos materialov v razsutem stanju (grah, žito). Glavne
prednosti so: enakomeren dotok materiala, ki se lahko kontrolira, ekonomično izkoriščen
prostor (brez povratnega dela) in popolno zaprt sistem, ki preprečuje kontaminacijo živil.
Vijačni tekoči trak je lahko postavljen v horizontalni ali vertikalni položaj ter na splošno
omejen na največjo dolžino 6 m, saj večja dolžina povzroča prekomerno delovanje sil
trenja, kar se odraža v večji porabi električne energije.
(5) Vibracijski tekoči trakovi – dodelijo živilom dve vrst gibanj: vertikalno, ki dvigne delce
živil nekoliko mm nad površino traku in horizontalno v smeri gibanja, ki premakne delce
vzdolž traku (slika 5.2). Amplitude vibracije se lahko uravnava ter na ta način tudi hitrost
in smer pomika živil. Zaradi možnosti natančne regulacije podajanja živil, se vibracijski
tekoči trakovi uporabljajo na polnilnih linijah predelovalnih obratov. Zelo so uporabni
tudi za prenos lepljive hrane (npr. mletega mesa) ali ocvrte hrane (npr. prigrizki).
(6)
živilo

trak

premikanje
Slika 5.2: Delovanje vibracijskih tekočih trakov.

Tekoči trak s krili – neskončna veriga opremljena s krili, lopaticami ali kavlji, potiska živila
v razsutem stanju (moka, žito) skozi zaprt kanal. Hitrost verige je majhna(6 do 10 m/min),
nagib kanala pa največ 30 o, odvisno od nasipnega kota živil. Če je nagib večji, potem živila
drsijo nazaj.
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5.1.3.2 Vertikalna dvigala (elevatorji)
Štiri najbolj običajne vrste vertikalnih dvigal so:
(1) Vertikalna dvigala na vedra – so sestavljena iz plastičnih veder, pritrjenih med dve
neskončni verigi. Uporabljajo se za prenos prašnatih snovi in sesekanih ali zmletih živil.
Imajo visoko kapaciteto. Pretok materiala določa obliko veder, način praznjenja in hitrost
pomika (10 – 100 m/min).
(2) Magnetnia vertikalna dvigala – so namenjena za prenos pločevink v območju
proizvodnega obrata. Njihova odlika je, da so pločevinke trdno oprijete in tako
omogočajo tudi čiščenje narobe obrnjenih praznih pločevink ter obratovanje z velikimi
hitrostmi pri majhnem ropotu.
(3) Vertikalna dvigala s krili – so v bistvu poševni tekoči trakovi s krili. Uporabljajo se za
prenos živil v razsutem stanju. Za njih je značilna visoka kapaciteta in dobra izraba
prostora.
(4) Pnevmatska vertikalna dvigala – zrak v cevnem sistemu kroži s hitrostjo 1000 – 1700
m/min in prenaša praškasta živila ter drobne delce živila. Bistvena je hitrost zraka: če je
prenizka, se delci usedejo kjerkoli, če pa je previsoka, pride do poškodb v sled abrezije
sten cevovoda.

slika 5.3: Shema elevatorja
Vir: http://www.ishidaeurope.com/ (15. 11. 2008)
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slika 5.4: Elevator in tekoči trak
Vir: http://www.ishidaeurope.com/ (15. 11. 2008)
Nastanek statične elektrike se prepreči s kontrolo vlage v živilih in z ozemljitvijo opreme.
Tako zmanjšamo možnost eksplozije v sled prašnih delcev. Za to vrsto opreme je značilen
miren tek. Opreme se ne more preobremeniti. Ima malo sestavnih delov, stroški za
vzdrževanje so nizki. Za delovanje liftov potrebujemo samo komprimirani zrak pritiska 700
kPa.

5.2

KONTROLA PROIZVODNJE IN AVTOMATIZACIJE

Kontrola proizvodnje zmanjšuje nihanje v kakovosti proizvodov in kapaciteti ter
znižuje proizvodne stroške. Glavni elementi kontrole proizvodnje so:
(1) Detajlno kontroliranje in nadzor proizvodnje.
(2) Načrtovanje materialov in zalog.
(3) Zasledovanje pretoka materiala skozi proizvodnjo.
(4) Upravljanje z nalogi, sredstvi in serijami (šaržami).
(5) Vrednotenje proizvodnje in podatkov o proizvodu.
Kontrolni sistemi v živilski predelovalni industriji imajo običajno štiri nivoje:
(1) Lokalna kontrolna oprema, ki je integralni del proizvodne opreme.
(2) Procesni računalnik (centralni računalnik ali razdeljena linijska kontrolna oprema),
ki nadzoruje in kontrolira proizvodnjo v določenih območjih.
(3) Nadzorni računalnik, ki nadzoruje proizvodne podatke in izdeluje povzetke
informacij, potrebnih za upravo.
(4) Skupina vodij (menagerjev), ki prejema in hrani podatke nadzornega računalnika.
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5.2.1

Senzorji

Osnovni pogoj za avtomatsko kontrolo proizvodnje so senzorji. Senzorji merijo
spremenljivke v procesu. Parametri, ki jih običajno merijo senzorji so:
(1) Osnovne meritve (npr. temperatura, teža, pritisk ).
(2) Primerjalne meritve narejene na osnovi primerjanja z osnovnimi meritvami (npr.
specifična teža).
(3) Izpeljane meritve, kjer se določi težko izmerljiva vrednost (npr. temperatura
notranjosti živila) na osnovi lažje izmerljive soodvisne vrednosti.
(4) Vrednosti, izračunane na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih vrednosti analitičnih
instrumentov (npr. biomasa v fermentih).
Senzorji, ki se uporabljajo v živilski predelovalni industriji so navedeni v tabeli 5.3.
Tabela 5.3: Parametri, ki jih merijo senzorji v predelavi živil
Parameter
Senzor
Uporaba
Masa.
Natezna merila polnilne celice, Natančne meritve volumna posod,
kontrolniki mase.
Temperatura.
Termoelementi, uporovni
Toplotna predelava, hlajenje.
termometri.
Pritisk ali vakuum.
Bourdonova cev
Evaporacija.
Pretok.
Mehanični merilci pretoka,
Večina postopkov.
magnetometri, turbometri.
pH vrednost.
Elektrometri.
–
Refraktometrični delci. Refraktometri.
Predelava sladkorja, konzerviranje.
Vlaga.
Higrometri, merilci
Sušenje, zamrzovanje, hlajenje.
kapacitivnosti.
Nivo.
Mehanični merilci, nukleonski Avtomatsko polnjenje posod in
merilci.
procesnih posod v večini postopkov.
Položaj ventilov.
Končna stikala.
Večina postopkov.
Hitrosti črpalk in
Tahometri.
Večina postopkov.
motorjev.
Motnost, kalnost.
Merilci absorpcije.
Fermentacija, predelava sladkorja.
Prevodnost.
Merilci kapacitivnosti.
Koncentracija čistilnih sredstev v
raztopini.
Elektronski senzorji so večinoma zamenjali mehanične. So bolj zanesljivi, natančnejši in
imajo krajše reakcijske čase. Enostavnejši elektronski senzorji pa ne premorejo kompleksnih,
za potrošnike pomembnejših karakteristik (npr. barve, strukture, površinskega izgleda in
oblike). Pri določanju teh karakteristik pa se je uveljavila kontrola z mikroprocesorji. Velika
kapaciteta malih računalniških enot omogoča obdelavo velikega števila informacij o hrani,
pripravljeni za skladiščenje. Vse meritve se primerjajo s specifikacijami, ki se nahajajo v
spominu računalnika.
Bistvena prednost mikroprocesorjev je v njihovi sposobnosti hitre obdelave in analize
podatkov, dobljenih od senzorjev in uporabi rezultatov analize, direktno v avtomatični
kontroli predelave. Pocenitev elektronskih komponent, ki smo jih priča v zadnjih letih, se
odraža v vsestranski uporabi mikroprocesorjev v predelavi živil.
Več o senzorjih si poiščite na spletni strani http://pdf.directindustry.de/pdf/turck/induktive–
sensoren–kataloge/4959–24028–_5.html (15. 11. 2008) ter si lahko ogledate kataloge
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praktičnih primerov uporabe senzorjev, ki so dosegljivi na spletni
http://pdf.directindustry.de/pdf/turck/induktive–sensoren–kataloge/4959–24028.html
(15. 11. 2008).

5.2.2

strani

Kontrolna vezja

Senzorji izmerijo procesno spremenljivko in jo pošljejo v kontrolno vezje, ki jo primerja z
nastavitveno vrednostjo. Če se vhodna vrednost razlikuje od nastavitvene, jo mikroprocesor,
ki je del kontrolnega vezja, oceni za napako (Error). V tem primeru pošlje kontrolno vezje
signal za vklop (npr. elektromotornega ventila, elektromotorja ali ventila), ki korigira
odstopanje.
Pri kontroli v zaprtem krogu teče po krogu neprekinjen tok informacij. Senzorji proizvajajo
informacije, ki s pomočjo vklopnega signala spremenijo pogoje predelave, ti pogoji pa
povratno spremenijo pogoje klopa (primer – slika 5.5).

senzor

kontrolnik
proizvod

ventil
para

Slika 5.5: Kontrola na osnovi povratnih informacij
Vir: Fellows, 2000, 99
Enojni kontrolni krog je sestavljen iz ene kontrolne kode in enega stikala za meritve oz. za
vzdrževanje ene procesne spremenljivke na nastavljenih vrednosti. Običajni primer kontrole v
zaprtem krogu je kontrola na osnovi povratnih informacij (slika 5.5). Obstaja še zaporedna
kontrola, pri kateri zaključek ene operacije signalizira kontrolniku, naj začne takoj ali s
časovnim zamikom za naslednjo operacijo: Pri vnaprejšnji kontroli se procesni pogoji
nadzorujejo in primerjajo z vzorčnim sistemom, ki določa pogoje procesa. Če delovni pogoji
odstopajo od vzorčnih, se le ti spremenijo. Avtomatizirana proizvodnja je sestavljena iz
množice posameznih kontrolnih krogov ter nekaterih kompleksnih. Nekateri primeri
avtomatske kontrole so podani v naslednjih poglavjih.
5.2.2.1 Programska logična kontrolna vezja (PLC)
Programska logična kontrolna vezja bazirajo na mikroračunalnikih z določenim programom ,
vstavljenim v ROM–u na dva načina: prvi način dovoljuje operaterju programiranje v spomin,
v drugem (zagonskem) pa se program na osnovi podatkov, dobljenih od senzorjev, odvija
avtomatično. Delovanje omogočajo programski postopki (algoritmi), s katerimi je možno
sestaviti zaporedje kontrole za posamezni primer ter programirati sistem. Kot odgovor na
vrsto vprašanj, ki se pojavijo na monitorju, izvede vsak algoritem svojo specifično dejavnost,
operater pa enostavno definira njihovo zaporedje ter kontrolne pogoje.
Monitor podaja informacijo o izvrševanju kontrole, tiskalnik pa seznam uporabljenih
procesnih pogojev. Če procesni parameter preseže pred nastavljeno vrednost, se vključi
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opozorilni signal, ki opozori operaterja. Alternativno pa lahko program samodejno popravi
odstopanje od specifikacije.
Programska logična kontrolna vezja so zelo zanesljiva, relativno poceni, lahko jih je namestiti
in so enostavna za uporabo. Zelo velika prednost PLC–jev je v hitrosti, s katero jih lahko
reprogramira osebje, ki ne poseduje posebnega računalniškega znanja. Ta lastnost omogoča
veliko elastičnost v primeru potrebe modifikacije procesnih pogojev ali v primeru spremembe
sestave proizvoda.
Druga pomembna naloga PLC–jev je zbiranje in obdelava procesnih podatkov, z namenom
določitve učinkovitosti proizvodnje (npr. dolžina in trajanje zastojev in poraba energije ter
priprava zbirnih poročil. Na osnovi teh podatkov lahko inženirji pripravijo učinkovitejše
programe vzdrževanja in hitreje najdejo okvaro.
Seznami stroškov predelave in učinkovitosti proizvodne linije služijo proizvodnemu osebju,
da lahko izboljša postopke rokovanje z materialom ter s tem poveča proizvodnjo. Prodajni in
nabavni oddelek kontrolirata zaloge končnih proizvodov in surovin ter primerjata dejansko
proizvodnjo z optimalno.
V naslednjih poglavjih je navedena uporaba samodejne kontrole, primer pa je prikazan na
sliki 5.6.

lijakkontola nivoja
kontrola
pretoka testa

kontrola
pretoka testa

števec- odtisi
indikator debeline
sloja testa

števec kosov testa

PLC, hitrost motorja
interaktivni signali
nastavitev vrste biskvita

Slika 5.6: Kontrola izdelave biskvita s PLC–ji
Vir: Fellows, 2000, 101
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Slika 5.7: Displej PLC kontrolnega sistema
Vir: Fellows, 2000, 104
5.2.2.2 Samodejna kontrola
Povečanje asortimana (raznovrstnosti) proizvodov, ki so jo narekovali potrošniki, je prisilila
proizvajalce k proizvodnji izdelkov v manjših serijah a v večjem številu različnih pogojev in
sestave izdelkov. Ročno spreminjanje vseh teh spremenljivk bi bilo zelo zamudno in
zapleteno, zato pa je zelo primerno za samodejno kontrolo s programskimi logičnimi
kontrolnimi vezji (PLC–ji).
Strojni del, imenovan bunker, je opremljen z mikroprocesorjem, ki shranjuje podatke o tipu in
teži posameznih sestavin za vse proizvode. Na primer: en sistem lahko shrani 200 receptur in
130 različnih mešalnih ciklusov. Vsaka receptura je označena s številko. Ko jo operater vnese
v računalnik, mikroprocesor kontrolira pretok sestavin iz silosa na avtomatske tehtnice v
mešalne posode. Takšen način kontrole se s pridom uporablja pri proizvodnji pekatet,
prigrizkov in sladoleda.
Podoben način se uporablja pri samodejni kontroli mešanja tekočih sestavin; na primer pri
določitvi pravilne jakosti piva v skladu s predpisi. Pivo, ki je shranjeno v fermentacijskih
rezervoarjih, ima večjo jakost (vsebnost alkohola) kot je to potrebno v končnem proizvodu.
Zato se meša z vodo v določenem razmerju. Operater vnese podatke o specifični teži piva,
specifični teži vode in zahtevani specifični teži končnega proizvoda. Mikroračunalnik
izračuna zahtevano mešalno razmerje obeh sestavin in ga nastavi na opremi. Kontrolira tudi
pretočne veličine in sproži opozorilni signal v primeru odstopanj med vhodnim in izhodnim
pretokom.
Drugo področje uporabe se nanaša na surovine, katerih sestava se spreminja, potrebujemo pa
jih za izdelavo proizvoda, katerega sestava mora biti v skladu z zakonom ali trgovskimi
standardi. Računalnik iz različnih kombinacij surovin določi najcenejšo, ki odgovarja
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predpisom. V mesnih izdelkih sta npr. kakovost izdelka in dobičkonosnost proizvodnje
določeni z natančnim razmerjem mesnih sestavin, vsebnostjo maščob v mesu ter natančnim
razmerjem ostalih primesi.
Podatki o sestavi surovin se vnesejo v računalnik, ki izdela simulacijo različnih možnih
kombinacij surovin ter izbere najcenejšo. Avtomatična kontrola sestave izračuna natančno
razmerje za katerokoli kombinacijo surovin. Ta sistem uporabljajo tudi v nabavnem oddelku
za ocenitev vpliva nabave dotičnih surovin na višino prihrankov v celotni proizvodni seriji.
5.2.2.3 Tehtanje
Po zakonu je potrebno težo svežih živil pri pakiranju stalno kontrolirati. Tudi proizvajalec ne
želi polniti embalaže s prekomerno količino živil. Kupec pa pričakuje pri nakupu tisto
količino, deklarirano na embalaži. Za ugotavljanje količine živil v embalaži, se uporabljajo
avtomatske kontrolne tehtnice, ki so programirane na zahtevano težo vseh proizvodov, ki se
izdelujejo na dotični liniji. Tehtnice tehtajo vsak paket na tekočem traku in neprestano
izračunavajo povprečno težo in standardni odklon teže proizvodov. Če se povprečna teža
zniža pod nastavljeno, se sproži signal, ki opozori operaterje ali pa procesni računalnik in
avtomatska kontrolna tehtnica izloči vsak bistveno prelahek proizvod ali pa prazno embalažo.
Računalnik izdela za celotno serijo ali za eno izmeno seznam statističnih informacij s podatki
o vseh izvrženih paketih.

slika 5.8: Pakiranje na določeno težo
Vir: http://www.ishidaeurope.com/ (15. 11. 2008)
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5.2.2.4 Avtomatizirani procesi
Računalniški sistemi kontrolirajo vsako stopnjo procesa od nabave surovin do distribucije
končnih izdelkov.
Računalniško vodena kontrola skladiščenja vključuje računalniško kontrolirane nakladalce in
računalniško upravljanje s tovorom in premikom vozil za distribucijo. V novejših obratih so
takšni kontrolni sistemi že del samega projekta. Prednosti avtomatizacije lahko strnemo v šest
glavnih točk:
(1) Povečanje števila meritev na kritičnih kontrolnih mestih in zmanjšanje vzorčnih napak.
(2) Izboljšanje kakovosti proizvodov vsled natančnejše sestave in večje kakovosti strojne
opreme.
(3) Povečana produktivnost, prihranki v materialu in energiji.
(4) Hitro ugotavljanje vrste napak in avtomatska priprava podatkov o učinkovitosti obrata.
(5) Zmanjšanje nevarnosti nesreč.
(6) Zmanjšanje stroškov dela.
Glavno negativno stran avtomatizacije predstavlja zmanjšanje delovne sile.
V popolnoma avtomatiziranem obratu za predelavo mleka ima vsaka posamezna strojna enota
svojo lastno kontrolno opremo, ki avtomatično vzdržuje predpisano temperaturo, pritisk ali
pretok. Vsaka procesna enota ima kontrolno ploščo, ki prikazuje stanje inštrumentacije ter
procesnih spremenljivk. TV kamere snemajo obrat in dostavljajo podatke monitorjem v
kontrolni sobi. Računalnik nadzira položaj ventilov, izmerjene nivoje tekočin, pritiske,
pretoke, gostote in temperature procesne opreme z zmogljivostjo npr. 998 vhodnih podatkov v
intervalu sedmih sekund. V primeru motnje sproži računalnik alarm in natisne izpisek o
podatki o opremi, njeni lokaciji in vrsti napake. Računalnik lahko tudi v vsakem trenutku
postreže natančnimi podatki o proizvodnji in stanju zalog. Večji računalniški sistemi so
sposobni nadzorovati 2600 kontrolnih mest in obdelati 5000 vhodnih podatkov v frekvenci
2000 podatkov/s.

5.3

VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Katere so prednosti pravilnega rokovanja z materiali?
Kateri so glavni elementi kontrole proizvodnje?
Naštej transporterje in opiši vsaj tri.
Katere parametre merijo senzorji?
Opiši prednosti avtomatizacije.
Katere parametre običajno merijo senzorji?
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6 VARSTVO PRI DELU
Obravnavali bomo Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) in Zakon o varstvu pred
požarom ter nekaj pravilnikov iz registra predpisov iz varstva pri delu, ki so dosegljivi na
spodnjih naslovih. Pri tiskani izvedbi tega gradiva prvi dve povezavi ne bosta delovali, v tem
primeru se morate registrirati na http://www.uradni–list.si/ (15. 11. 2008) in poiskati navedena
zakona.
Zakona je možno sneti tudi iz gradiva, ki se nahaja na spletni učilnici http://evis.zivilska.si oz.
http://www.icp–mb.si/evis po registraciji v to učilnico in pridobitvi gesla (od predavatelja) za
vstop v predmet TPE.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) (15. 11. 2008).
Zakon o varstvu pred požarom (15. 11. 2008).
http://ius.info/Baze/REGI/95.htm (15. 11. 2008) – register predpisov iz varstva pri delu.
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PRILOGA
Merske enote
Osnovne enote mednarodnega sistema enot (SI – Systeme International) so:
Fizikalna količina Oznaka Ime osnovne enote SI Oznaka enote SI
dolžina

l

meter

m

masa

m

kilogram

kg

čas

t

sekunda

s

električni tok

I

amper

A

temperatura

T

kelvin

K

množina snovi

n

mol

mol

svetilnost
Is
candela
cd
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Osnovne_enote_SI (5. 8. 2008)
Vse ostale fizikalne enote lahko izpeljemo iz teh sedmih osnovnih enot (glej izpeljane enote
SI).
Za zapis zelo velikih ali zelo majhnih vrednosti uporabljamo predpone SI.
Osnovne merske enote so enote osnovnih fizikalnih količin (= produkt merskega števila in
merske enote). Definicije osnovnih enot SI so:

Meter je leta 1791 določila Francoska akademija znanosti (Academie des sciences) kot eno
desetmilijoninko razdalje na površini Zemlje med njenim polom in ekvatorjem, potegnjene po
poldnevniku skozi Pariz. 7. aprila 1795 je Francija sprejela meter kot uradno dolžinsko mero.
Ta prvi prototipni meter pa je bil za približno 0,2 milimetra prekratek, ker znanstveniki niso
upoštevali sploščenosti Zemlje zaradi njenega vrtenja, vseeno pa je postal standard. Leta 1889
so izdelali nov prameter iz zlitine 90 % platine in 10 % iridija in meter določili kot njegovo
dolžino pri nič stopinjah Celzija. Prameter hranijo v Sevru.
Leta 1960 so meter določili na osnovi sevanja kriptona 86Kr, leta 1983 pa je 11. mednarodna
konferenca za uteži in mere (CPGM – Conference Generale des Poids et Mesures) sprejela
zgornjo določitev.
Kilogram (oznaka kg) je osnovna enota SI mase, enaka masi prakilograma, izdelanega iz
zlitine platine in iridija, shranjenega v Uradu za uteži in mere v Sevresu pri Parizu.
Zgodovinsko so kilogram želeli določiti kot maso kubičnega decimetra vode. Leta 1889 je 1.
mednarodna generalna konferenca za uteži in mere v Parizu uzakonila prototipni prakilogram
in določila, da je kilogram enota mase, enaka masi prakilograma. Masa prakilograma ustreza
masi kubičnega decimetra (litra) vode pri 4°C.
Sekunda (oznaka s) je osnovna enota SI časa, enaka trajanju 9.192.631.770 nihajev
valovanja, ki ga odda atom cezija 133 pri prehodu med nivojema hiperfinega razcepa
osnovnega stanja.
Amper (oznaka A) je osnovna enota SI električnega toka, določena tako, da en meter dolga
odseka dveh neskončno dolgih paralelnih vodnikov z zanemarljivo majhnim krožnim
premerom, med katerima je razdalja enega metra in po vsakem od katerih teče istosmerni tok
jakosti enega ampera, delujeta drug na drugega s silo 2 · 10–7 newtonov.

Amper je poimenovan po francoskem fiziku Andre – Marie Amperu, enem prvih
raziskovalcev elektrike.

Kelvin (oznaka K) je osnovna enota SI termodinamične temperature, enaka 1/273,16 delu
termodinamične temperature trojne točke vode.
Kelvin je imenovan po angleškem fiziku in inženirju Williamu Thomsonu, ki je ob posvetitvi
v plemiča leta 1896 dobil naziv lord Kelvin.
Mol (oznaka mol) je osnovna enota SI množine snovi, ki vsebuje toliko osnovnih delov snovi,
kolikor atomov vsebuje 0,012 kilograma izotopa ogljika 12C.
Pri uporabi te količine je vedno treba navesti, za kakšne osnovne dele snovi gre: atome,
molekule, ione, elektrone, druge delce, ali določene skupine teh delcev.
V 12 g ogljika 12C je 602 000 000 000 000 000 000 000 atomov ogljika.
Število 6,02.1023 imenujemo Avogadrova konstanta Na.
Candela [kandela] (oznaka cd) je osnovna enota SI svetilnosti v fiziološkem merilu, enaka
svetilnosti, ki jo v dani smeri izseva izvor enobarvnega valovanja s frekvenco 540 · 1012
hertzev, ki v vsak steradian prostorskega kota izseva 1/683 wattov moči v fizikalnem merilu.
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Osnovne_enote_SI 5.8.2008)
Izpeljane enote SI, so del mednarodnega sistema enot (SI – Systeme International d'Unites).
Izpeljane so iz sedmih osnovnih enot SI. Enote, ki niso del sistema SI, lahko pretvorimo v
enote SI (in obratno) na podlagi dogovora o enotah.

frekvenca
sila

Enote s posebnim imenom in oznako
Ime enote Oznaka
Izražava z
Izražava z osnovnimi
SI
za enoto
drugimi
enotami SI
SI
enotami
hertz
Hz
s –1
newton
N

tlak, pritisk

pascal

Pa

energija, delo,
toplota, entalpija
moč

joule

J

watt

W

električni naboj
električni
potencial,
električna
napetost,
elektromotorna
sila
električni upor
(električna
upornost),
impedanca,
reaktanca
električna
prevodnost
kapacitivnost

coulomb
volt

C
V

ohm

Ω

siemens

S

farad

F

gostota
magnetnega
pretoka
magnetni pretok

tesla

T

weber

Wb

induktivnost

henry

H

temperatura

stopinja
Celzija
radian
steradian
lumen
lux
becquerel

°C

Fizikalna količina

K

ravninski kot
rad
1
= m · m–1
prostorski kot
sr
1
=«m2« · m–2
svetlobni tok
lm
cd · sr
osvetljenost
lx
cd · sr · m–2
aktivnost
Bq
s–1
(radionuklida)
absorbirana doza
gray
Gy
J · kg–1
=«m2« · s–2
(radiacije)
ekvivalentna doza sievert
Sv
J · kg–1
=«m2« · s–2
–1
katalitična
katal
kat
mol · s
aktivnost
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Izpeljane_enote_SI. (5.8.2008)

Fizikalna količina
površina
prostornina, volumen
hitrost
pospešek
kotna hitrost
gibalna količina
kotna gibalna količina
navor sile
valovno število
specifična gostota
specifični volumen
koncentracija
molski volumen
toplotna kapaciteta, entropija
molarna toplotna kapaciteta,
molarna entropija
specifična toplota, specifična
entropija
molarna energija

Ostale količine in enote
Ime enote SI
Oznaka za
enoto SI
kvadratni meter
m2
kubični meter
m3
meter na sekundo
m · s–1
meter na kvadratno
m · s–2
sekundo
radian na sekundo
rad · s–1
kilogram meter na
kg · m · s–1
sekundo
kilogram radian na
kg · rad · s–1
sekundo
newton meter
N·m
meter na minus ena
m–1
kilogram na kubični kg · m–3
meter
kubični meter na
m3 · kg–1
kilogram
mol na kubični
mol · m–3
meter
kubični meter na
m3 · mol–1
mol
joule na kelvin
J · K–1
joule na kelvin mol
J · K–1 · mol–1

Izražava z drugimi
enotami

= s–1
= kg · s–1
= m² · kg · s–2

joule na kilogram
kelvin
joule na mol

J · K–1 · kg–1

= m2 · kg · s–2 · K–1
=
m2 · kg · s–2 · K–1 ·
mol–1
= m2 · s–2 · K–1

J · mol–1

= m2 · kg · s–2 · mol–

joule na kilogram

–1

J · kg

= m² · s–2

joule na kubični
meter
newton na meter

J · m–3

= m–1 · kg · s–2

N · m–1 = J ·
m–2
W · m–2

= kg · s–2

W · m–1 · K–1
m2 · s–1

= m · kg · s–3 · K–1

Pa · s = N · s ·
m–2
C · m–3

= m–1 · kg · s–1

1

specifična energija,
izparilna toplota,
sublimacijska toplota,
talilna toplota
gostota energije
površinska napetost
gostota toplotnega toka
toplotna prevodnost
kinematična viskoznost,
difuzijski koeficient
dinamična viskoznost
gostota električnega naboja
gostota električnega toka
električna prevodnost
molarna prevodnost

watt na kvadratni
meter
watt na meter kelvin
kvadratni meter na
sekundo
pascal sekunda
coulomb na kubični
meter
amper na kvadratni
meter
siemens na meter
siemens kvadrat

= kg · s–3

m–3 · s · A

A · m–2
S · m–1
S · m² · mol–1

=m–3 · kg–1 · s3 · A2
=kg–1 · mol–1 · s3 ·

meter na mol
farad na meter
henry na meter
volt na meter
amper na meter
candela na kvadratni
meter
coulomb na
kilogram
gray na sekundo

permitivnost
permeabilnost
jakost električnega polja
jakost magnetnega polja
svetilnost

F · m–1
H · m–1
V · m–1
A · m–1
cd · m–2

A2
=m–3 · kg–1 · s4 · A2
= m · kg · s–2 · A–2
= m · kg · s–3 · A–1

izpostavljenost (žarki X in
C · kg–1
= kg–1 · s · A
gama)
hitrost absorbirane doze
Gy · s–1
= m² · s–3
(sevanja)
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Izpeljane_enote_SI (5.8.2008)

Množilne in delilne predpone merskih enot
Predpona SI, je desetiška predpona, določena z mednarodnim sistemom enot, ki jo lahko
pritaknemo osnovnim ali izpeljanim enotam SI. Uporabne so kot okrajšava za izražanje
vrednosti, ki so bodisi dosti večje, bodisi dosti manjše od osnovne enote.
Primer: enota kilometer je sestavljena iz predpone kilo – in osnovne enote meter. Predpona
kilo – pove, da gre za tisočkrat večjo enoto od osnovne.

Predpone SI
Okra
Ime
jšava

Izvor
1024

Y

jota

Z

zeta ital. sette – sedem

1021

E

eksa grško εξάκις, hexakis – šestkrat
grško πεντάκις, pentakis –
peta
petkrat
tera grško τέρας, teras – pošast
giga grško γίγας, gigas – velikan
mega grško µέγας, megas – velik
kilo grško χίλιοι, chilioi – tisoč
hekto grško εκατόν, hekaton – sto
deka grško δέκα, deka – deset
deci lat. decimus – deseti
centi lat. centesismus – stoti
mili lat. millesimus – tisoči
mikro grško µικρός, mikros – majhen
nano grško νάνος, nanos – pritlikav
piko ital. piccolo – majhen
femto skand. femten – petnajst
ato skand. atten – osemnajst
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P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
µ
n
p
f
a
z
y

ital. otto – osem

Vrednost
1.000.000.000.000.000.000.
kvadrilijon
000.000
1.000.000.000.000.000.000.
trilijarda
000
1.000.000.000.000.000.000 trilijon

1015 1.000.000.000.000.000
12

bilijarda

10 1.000.000.000.000
bilijon
109 1.000.000.000
milijarda
6
10 1.000.000
milijon
103 1.000
tisoč
2
10 100
sto
101 10
deset
–1
10 0,1
desetina
10–2 0,01
stotina
–3
10 0,001
tisočina
10–6 0,000.001
milijonina
–9
10 0,000.000.001
milijardina
10–12 0,000.000.000.001
bilijonina
10–15 0,000.000.000.000.001
bilijardina
10–18 0,000.000.000.000.000.001 trilijonina
0,000.000.000.000.000.000.
zepto lat. septem – sedem
10–21
trilijardina
001
0,000.000.000.000.000.000. kvadrilijoni
jokto lat. octo – osem
10–24
na
000.001
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Predpone_SI (5.8.2008)

S pomočjo teh predpon dobimo DECIMALNE MERSKE ENOTE tako, da predpone
dodajamo pred merske enote. Predpona in ime merske enote se pišeta skupaj kot ena beseda.
Prav tako pišemo skupaj znak predpone in znak za mersko enot: 1kV = 1 kilovolt.
Za tvorbo decimalnih merskih enot se sme uporabljati le ena predpona (pri kilogramu uporaba
druge predpone ni dopustna, ker je ena že uporabljena).
Izogibajmo se uporabi predpon v imenovalcu: 1 N/cm2 ni dobro, bolje je 10 kN/m2.

Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–
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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’.

