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Az élelmiszer-technológia érdeklődése a megváltozott fogyasztói igények 

következtében a kíméletes élelmiszer-feldolgozás felé fordult. A tartósítóipar-
ban hagyományosnak tekinthető hőkezelés mellett az elmúlt évtizedben egy-
más után jelentek meg azok az alternatív eljárások, amelyekkel az élelmisze-
rek eredeti tulajdonságai, élvezeti és tápértéke megőrizhető. Ezek közé tarto-
zik a nagy hidrosztatikus nyomással (HHP) való kezelés, amelyet először Ja-
pánban alkalmaztak 1990-ben.  

A HHP kezelés két lépésből áll: a kompressziós fázisból és a kezelési fá-
zisból. A kompressziós fázisban állítják be az előírt nyomásértéket, amely 
élelmiszereknél 300–600 MPa között mozog. A kezelési idő néhány perc és 1 
óra között változtatható. A kezelés befejezésekor a nyomást visszaállítják a 
légköri értékre. A HHP szakaszos eljárás, a kezelés egy csőben (kamrában) 
történik, amelyben egy nyomásközvetítő közeg adja át a nyomást az élelmi-
szernek közvetett vagy közvetlen úton. A közvetlen eljárásnál maga a folyé-
kony élelmiszer a nyomásközvetítő közeg, míg a viszkózusabb, illetve szilárd 
élelmiszereket csomagolva helyezik a nagynyomású kamrába. A becsomagolt 
termékre a kamrába bejuttatott közeg (rendszerint víz) gyakorol nyomást. 

A nyomásemelés külső munkavégzéssel történik, amelynek egy része 
hővé alakul. A rendszerre jellemző hőmérséklet-eloszlás és annak időbeli ala-
kulása a kamra fala, a csomagolóanyag, a nyomásközvetítő közeg és a be-
csomagolt termék közötti hőcsere függvénye. A rendszer viszonyainak alaku-
lásában a nyomásközvetítő közeg hidrodinamikai viselkedése is szerepet ját-
szik. A kompressziós fázis alatt kényszeráramlás, ill. a kezelés alatt természe-
tes áramlás jön létre. 

A nagy nyomás a mikroorganizmusok sejtmembránjában irreverzibilis vál-
tozást idéz elő, az enzimfehérjék denaturálódnak. A termékben fellépő válto-
zás a hő- és anyagáramlás miatt hely- és időfüggő. Ebből következik, hogy a 
HHP biztonságos alkalmazásának egyik előfeltétele a csomagolt élelmiszer 
viselkedésének modellezése áramlástani és hőátadási szempontból, valamint 
a csomagméret és a csomagolóanyag szerepének tisztázása.  

 



Az első matematikai modellt 1999-ben Bacillus subtilisből izolált és agar 
gélen immobilizált α-amiláz inaktiválására dolgozták ki. A hőcsere folyamatát 
az agar gél hővezető képességével és egy általános hőátadási koefficienssel 
írták le. A számításnál figyelembe vették a nyomásközvetítő közeg és a kamra 
fala közötti hőcserét. Az enzimet trisz-HCl pufferoldatban vizsgálták. 

A következő lépésben a B. subtilisből izolált α-amiláz mellett szója-lipoxi-
genáz enzim viselkedését tanulmányozták különböző készítményekben, pl. 
almamártásban és paradicsompürében. Az élelmiszer hőmérséklet-eloszlását 
a korábban kidolgozott modell segítségével követték, míg a nagynyomású víz 
mint nyomásközvetítő közeg viselkedésére újabb modellt dolgoztak ki. Ebben 
az összefüggésben a hőáramlás mellett a kamrafal hőátadása, a külső hőmér-
sékletméréssel kapcsolatos korrekciós tényező és a hőcserét befolyásoló 
egyéb körülmény szerepelt.  

Az egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlás elsősorban az egyenlőtlen hőátadás 
következménye, de belejátszik a hővezetés, az enzimszuszpenzió és az ol-
datban jelenlevő mikroorganizmusok is. A kompressziós fázis kényszeráram-
lással jellemezhető, a kezelési fázisban már a természetes áramlás a megha-
tározó. Az inhomogenitás ugyanakkor periodikusan is jelentkezhet az örvénylő 
folyadékmozgás miatt. Ez különösen viszkózus élelmiszerekre igaz, ahol las-
súbb áramlással kell számolni. 

A csomagolt élelmiszerek esetében a csomagolás, pontosabban a cso-
magolóanyag a hő- és anyagáramlás számára korlátot jelent. A vizsgálatokból 
kiderült, hogy a kezelés hatásossága a csomagmérettől és a csomag kamrá-
ban elfoglalt helyzetététől függ. Tekintettel arra, hogy a csomagolóanyag nyo-
más alatti viselkedésének figyelembevétele kezelhetetlenül bonyolulttá tenné a 
probléma megoldását, ezért a modellezésnél eltekintettek a csomag alakválto-
zásától. A modellben a nyomásemelkedést adiabatikus folyamatnak tekintet-
ték. Pontosabban tükrözi a tényleges viszonyokat, ha a hőmérséklet-eloszlást 
az egyes fázisokban külön-külön elemzik. A HHP kezelés modellezésének és 
szimulálásának egyik fő akadálya éppen a csomag nyomás hatására bekövet-
kező deformációja. A problémamegoldást az alábbi kérdésekre adott válaszok 
segíthetik elő: 

– az egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlás és áramlás hogyan befolyásolja 
az enzimaktivitást, 

– a csomagolóanyag szerepe, 
– az egyenletes hőmérséklet-eloszlás csökkenti-e az enzimaktivitásban 

jelentkező különbséget?  

Anyagok és módszerek 
A HHP kezeléshez olyan kamrát terveztek, amelynek magassága és át-

mérője azonos volt. A kamrát merev köpeny vette körül, és egymástól egyenlő 
távolságra levő 5 db csomag befogadására volt alkalmas, amelyeket alulról 

 



felfelé haladva 1-5 sorszámmal láttak el. A csomagok azonos vastagságú 
(0,01 D, D = átmérő) PP fóliából készültek. 

A csomagok átmérője Dp = 0,8 D, magassága Hp = 0,1 D volt. Két cso-
mag közötti távolság 0,08 D volt. Az 1 és 5 helyzetű csomagok távolsága a 
fenéktől, ill. a tetőtől 0,04 D volt. A kamra mérete a csomagok méretétől füg-
gően: a 0,8 l-es csomagokat befogadó kamra mérete D = 0,1 m, a 6,3 l-es 
csomagoké D = 0,2 m, az 50,3 l-es csomagoké D = 0,4 m volt (1. ábra). 
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1. ábra A nagynyomású kamra mérete 

 
 

A kísérletet 15 g/l B. subtilisből izolált α-amiláz-tartalmú 0,01 mólos trisz-
HCl pufferoldattal (pH = 8,6) végezték. A nyomásközvetítő közegként alkalma-
zott vízben a hőmérsékletfüggő nyomás minden irányba gyengítetlenül terjed 
(izotrópia). A modellben nem számoltak viszkozitásváltozással és az esetleg 
fellépő kémiai reakcióval.  

A kamrát indulás előtt feltöltötték vízzel, és megvárták, míg 313 K-en be-
állt a hőmérsékleti egyensúly a nyomásközvetítő közeg és az enzimoldat kö-
zött, amelyet egyenletes sebességgel szivattyúzták a kamrába. Az 515 MPa 

 



értéket 27 s alatt érték el, ezt 20 percen át tartották, majd a kezelés végén 
légköri értékre csökkentették a nyomást. 

A nyomásközvetítő közeg és az enzimoldat termodinamikai és hidrodi-
namikai viselkedését az anyag- és energiamegmaradás általános egyenletével 
írták le. A csomag, ill. a csomagolóanyag hőátadását a konduktív hővezetés 
egyenlete szerint számították. 

A rendszer hőmérséklet-eloszlását a nyomásközvetítő közeg, a csomag 
és az enzimoldat közötti kölcsönhatás határozza meg. A nagynyomású folya-
dékokra áramlás is jellemző. A HHP kezelés alatt a folyadék áramlási profilját 
a nyomás- és hőmérséklet-változás együttesen alakítja. A hőmérséklet-gra-
diens hatására bekövetkező sűrűségváltozás módosítja a folyadékmozgást, 
ami hő- és anyagáramlást indukál.  

Az enziminaktiválás elsőrendű kinetikai reakció, az inaktiválás k sebes-
ségi állandója hőmérséklet- és időfüggő, amelyet a kompressziós és kezelési 
fázisra külön-külön meg kell határozni.  

Az adatgyűjtést az AEA Technologies (London) által kidolgozott CFX-
4,4TM és saját fejlesztésű szoftver segítségével végezték. A mérés 15 óráig 
tartott. A számítások során a tiszta víz komprimálhatóságára 2500 MPa-ig ér-
vényes összefüggést alkalmazták. A sűrűség–nyomás–hőmérséklet összefüg-
gés leírásához a 600 MPa nyomásig és 423 K hőmérséklethatárig érvényes 
modellt használták. 

A nyomásnövekedést a nyomásközvetítő közeg beáramlásával járó tö-
megnövekedés idézi elő. Mivel a csomagolóanyag nyomásálló, az egyre nö-
vekvő nyomás következtében a csomag deformálódik. A csomagban levő en-
zimoldatra kifejtett hatás így a csomagot érő külső nyomással szembeni ellen-
állás, vagyis az enzimoldat nyomása valamivel kisebb, mint a nyomásközvetí-
tő közegé. 

A nyomásközvetítő közeg, a csomagolóanyag és a csomagban levő en-
zimoldat lényegében egy folyadék–szilárd rendszernek tekinthető, amelyben a 
kölcsönhatás a határfelületen jelentkezik. A rendszer matematikai leírása igen 
bonyolult, ezért a következő egyszerűsítést alkalmazták. A csomagolóanyag 
ellenállása elhanyagolhatóan kicsi, összehasonlítva a folyadék komprimálha-
tóságának reciprokával. Ezt a feltételezést a vékony falú csomagokkal kapcso-
latos mérések már igazolták. Ebből következően a nyomásközvetítő közeg és 
az enzimoldat nyomása azonosnak vehető. Az anyagmegmaradás értelmében 
a nyomásközvetítő közeg áramlási sebességét úgy állítják be, hogy az egyen-
súlyban legyen a térfogat növekedésével. Az egyszerűsítés után számítható a 
nyomásközvetítő közeg és az enzimoldat összenyomhatósága a megadott 
ponton.  

Eredmények és értékelés 
A modellszámítás helyességét több HHP kezeléssel igazolták. Így pl. E. 

coli-tartalmú tejben a mikroorganizmus inaktiválását jól meg lehetett becsülni. 

 



Mivel az E. coli és a B. subtilisből izolált α-amiláz inaktiválása azonos mecha-
nizmus szerint megy végbe, nem szükséges az α-amiláz esetében külön iga-
zolni a módszer helyességét.  

Az értékelést három méretnél végezték el. A szilárd–folyadék határfelüle-
ten lejátszódó hőáramlásra nem számítottak általános hőátadási együtthatót. 
Az egész folyamatra érvényes hőátadási koefficiens a hőmérsékleti profilból 
utólag számítható. A csomagolóanyag hőátadási együtthatóját hővezetéskor, 
hpp = λpp/D a következőképpen változtatták. Normál állapotnak azt a csomago-
lóanyag-vastagságot vették, amelyből a kísérleti mintákat készítették, és a hpp 
értéket λpp = 0,25 W/(m K) alapján számították ki. Emellett még „nagy hőát-
adási” és „kis hőátadási” koefficiensekkel végeztek számítást (előbbinél a hő-
átadási együttható 10-szeresével, utóbbinál tizedével számoltak). 

A folyadékok hidrodinamikai viselkedése 

A 6,3 l-es csomag esetén 27 s-os kompressziós fázis végén a nyomás 
515 MPa volt. A kezelés során a nyomás a hőmérséklet-csökkenés következ-
tében kissé csökkent, és a kezelés végén (1200 s) 490 MPa volt. A két másik 
csomagméretre is hasonló eredményt kaptak. 

Ebből következik, hogy a hő- és anyagtranszport a hőmérséklet és a fo-
lyadékáramlás alapján jellemezhető. A kompressziós fázis befejezése után a 
kamra tetején a hőmérséklet 326 K volt, ami nagyjából megegyezik az adiaba-
tikus maximummal. Lefelé haladva a hőmérséklet egyre csökken a beáramló 
hideg közeg hatására. A beömlőnyílásban mért hőmérséklet változatlanul 313 
K, mivel a nyomásnövekedéskor fellépő hőt a beömlő csonk fala hőcserével 
kiegyenlíti. A hideg folyadék a kamra oldalán kényszeráramlással felfelé halad, 
ezáltal hőmérséklet-különbség jön létre. A nyomásközvetítő közeg áramlási 
sebessége 7 cm/s. A kamra tetején a folyadék nagyjából nyugalmi állapotban 
van. Mivel a kamra tetején és oldalán elhelyezkedő folyadék nem azonos hő-
mérsékletű, sűrűséggradiens alakul ki, aminek hatására megindul a természe-
tes áramlás.  

A kezelési fázis (7 perc) során kialakult hő ás áramlási viszonyok a teljes 
kezelésre jellemzőnek tekinthetők. A csomagon belüli intenzív folyadékmoz-
gás hatására a hőmérséklet-gradiens gyorsan csökken, ami hőmérséklet-
kiegyenlítődéshez vezet. Az 1-es csomag esetében más a helyzet. Az egye-
netlen hőmérséklet-eloszlás a lassú folyadékmozgás miatt kialakuló stabil hő-
mérsékletzónák következménye. A csomagban levő folyadékot a hideg kamra-
fal és a beáramló hideg nyomásközvetítő közeg folyamatosan hűti. Természe-
tes áramlás azért nem alakulhat ki, mert a folyadékmozgás által kiváltott hő-
mérséklet-gradiens és a gravitáció iránya megegyezik. A hőátadási folya-
matban a hővezetés dominál, ami lassú hőmérséklet-kiegyenlítődést jelent, így 
a csomagon belül hőmérséklet-különbség jön létre.  

A hőmérséklet az 1-es helyzetű csomagtól a 4-es helyzetű csomagig nőtt, 
a 4-től az 5-ig csökkent, a hőmérséklet alakulásában a nyomásközvetítő közeg 

 



hőmérséklete és áramlása játszik döntő szerepet. A kamra alján levő csomag 
hőmérséklete a legalacsonyabb, mivel ezt a kamra fala mellett lefelé áramló 
hideg nyomásközvetítő közeg is folyamatosan hűti. A csomagból kiinduló 
hőáram helyileg felmelegíti a nyomásközvetítő közeget, ezért csökken a sűrű-
sége, ami elindít egy felfelé irányuló mozgást. Az intenzív természetes áram-
lásnak következménye az 1-es csomag nagyobb hűlési sebessége. 

Nagy a hasonlóság az 1-es és 5-ös csomag között. A legfelső csomag és 
a kamra fala között a nyomásközvetítő közeg örvénylő mozgást végez, ami 
labilis hőmérsékleti zónákat hoz létre. Az örvénylő mozgás következtében az 
5-ös csomagot intenzív hűtés éri, és hőmérséklete a 4-es csomagénál alacso-
nyabb lesz. 

A kezelés végén a három csomagméret hőmérséklet-profiljában lényeges 
különbség alakul ki. A legkisebb csomag esetében a rendszer izotermnek te-
kinthető, a hőmérséklet mindenütt 313 K. A középső csomagméretnél a hő-
mérséklet 313–317 K között mozog, a maximumot (317 K) a 4-es csomagban 
mérték. Legnagyobb hőmérséklet-különbség a várakozásnak megfelelően az 
50,3 l-es csomagok esetén adódott. Valamennyi csomag hőmérséklete meg-
haladta a 320 K-t, a nyomásközvetítő közeg hőmérséklete pedig az alsó régi-
óban megegyezett a beömlési hőmérséklettel (313 K).  

A különböző helyzetű csomagok hőmérsékleti viszonyaira megállapítható, 
hogy a kompressziós fázis alatt minden csomag hőmérséklete egységesen 
12,5 K-nel emelkedik. A folyamat az igen rövid idő alatt lejátszódó nyomás-
emelkedés miatt adiabatikusnak tekinthető (nincs hőcsere a környezettel). A 
legnagyobb hőmérséklet-különbséget (3 K) a kezelési fázisban 380 s eltelte 
után az 1 és 4 helyzetű csomag között mérték, a kezelés végére 1,8 K-ra 
csökkent. 

A folyamatok időbeli alakulása 

A kezelés egyenetlensége három tényező együttes hatására vezethető 
vissza: a folyadékok hidrodinamikájára, a hőkiegyenlítődésre és az inaktiválás 
időbeli alakulására. Az 1. táblázatban szerepelnek a csomagolóanyag hőát-
adási együtthatók mértékegység nélküli időtényezői a háromféle csomagmé-
retre mindhárom hőátadási együtthatóval számolva. Az alábbi jelölést alkal-
mazták: csomagolóanyag hőkiegyenlítődése tth pp, az enzimoldat hőkiegyenlí-
tődése tth en és a nyomásközvetítő közeg hőkiegyenlítődése tth me. Referenciá-
nak az átlagos enziminaktiválási sebességi állandó reciprokát vették (1/k). A 
táblázat tartalmazza még az enzimoldat és a nyomásközvetítő közeg hidrodi-
namikai időtényezőjét thyd en, ill. thyd me. A nagy hidrodinamikai időtényező erő-
teljes folyadékmozgásra és áramlás útján történő gyors transzportfolyamatra, 
míg a kis időtényezők lassú mozgásra és transzportfolyamatra utal. 

A legkisebb csomagnál a hőkompenzáció időtényezője mindhárom hőát-
adási együttható esetén jóval kisebb egynél ( tth pp < 0 048). Az enzimoldat hid-
rodinamikai időtényezője is ebbe a nagyságrendbe esik, thyd en = 0,067, a nyo-

 



másközvetítő közeg értéke viszont nagyságrenddel nagyobb, thyd me = 6,67. 
Mindez arra utal, hogy a csomagolóanyagon keresztüli hőcsere gyorsabb, mint 
az enzimoldatban és a nyomásközvetítő közegben végbemenő. Az áramlás 
nem játszik szerepet a folyamatban. Az enzimoldat hőcseréje elsősorban hő-
vezetéssel történik, a nyomásközvetítő közeg erőteljes áramlása gyors hőki-
egyenlítődést eredményez. 

1. táblázat 
A csomagolóanyag hőátadási együtthatói és a hőcsere időtényezői 

 
 0,8 liter térfogat 6,3 liter térfogat 50,3 liter térfogat 

Idő- 
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kis  
hőát-
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normál 

nagy 
hőát-
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kis  
hőát-
adás 

 
normál 
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hőát-
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normál 
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tth pp 0,048 0,0048 0,00048 0,19 0,019 0,0019 0,76 0,076 0,0076 
tth en  0,464   1,858   7,43  
tth me  46,4   185,78   743,11  
thyd en  0,067   0,267   1,067  
thyd me  6,67   26,67   106,67  
tin  1   1   1  
 
tth pp  a csomag dimenzió nélküli hőkiegyenlítési időtényezője, 
tth en  az enzimoldat dimenzió nélküli hőkiegyenlítési időtényezője, 
tth me  a nyomásközvetítő közeg dimenzió nélküli hőkiegyenlítési időtényezője, 
thyd en  az enzimoldat dimenzió nélküli hidrodinamikai hőkiegyenlítési időtényezője, 
thyd me  a nyomásközvetítő közeg dimenzió nélküli hidrodinamikai hőkiegyenlítési időtényezője, 
tin   az inaktiválás dimenzió nélküli időtényezője. 

 
 
A középső méretű csomag hőkiegyenlítődési időtényezője a kis hőátadási 

változatban tth pp = 0,19, megegyezik az enzimoldat hidrodinamikai időtényező-
jének nagyságrendjével (thyd en= 0,267). A kompressziós fázisban kialakult hő-
mérséklet szinte a kezelési fázis végéig megmarad, és az inaktiválás a keze-
lési fázis alatt zajlik le. A csomagolóanyag hőátadási együtthatójának növelé-
sekor a hőkiegyenlítődést a nyomásközvetítő közeg hőátadása határozza 
meg, ami hővezetésből és hőáramlásból áll, miután mind a hidrodinamikai, 
mind a hőkiegyenlítődési időtényező jóval nagyobb egynél (thyd me= 26,27, ill.  
tth me = 185,78). 

A hőkiegyenlítődés időigénye az 50,3 l-es csomag esetében a legna-
gyobb, a hőkiegyenlítődési tényező kis hőátadási együttható esetében megkö-
zelíti az egyet ( tth pp = 0,79), vagyis az egész folyamatot a csomagolóanyag 
hőátadása szabályozza. Mind az öt csomag hőmérséklete a kezelési fázis 
alatt a legmagasabb. A csomagolóanyag hőátadási együtthatójának növelése-
kor a hőkiegyenlítődésben a nyomásközvetítő közeg intenzív mozgása is köz-
rejátszik. Az enzimoldat hőkompenzációs tényezője alapján a hőátadás a 

 



csomagban áramlás útján megy végbe, ami azt jelenti, hogy egy csomagon 
belül egyenletesen zajlik az enziminaktiválás, de az egyes csomagok között a 
nyomásközvetítő közeg lassú hőkiegyenlítődése miatt hőmérséklet-különbség 
alakul ki. 

Enziminaktiválás 

Az enzimaktivitás hely- és időfüggő, vagyis az aktivitáskülönbség na-
gyobb az egyes csomagok között, mint a csomagon belül. Az átlagtól való el-
térés csomagon belül nem haladta meg a 7%-ot, legnagyobb különbséget az 
50,3 literes 1 helyzetű csomagban találták. Ebben az esetben az aktivitás ér-
téke 18–26% között mozgott, legnagyobb értéket a csomag alján a szimmet-
riatengely közelében mérték. Ennek az a magyarázata, hogy ez a csomag 
közvetlenül érintkezik a beömlő nyíláson érkező hideg közeggel, és így folya-
matosan érvényesül a hűtőhatás. A csomag felső régiójában a folyadék enyhe 
mozgásban van, amiből az következik, hogy az aktivitási profil alakításában a 
konvektív anyagtranszport játssza a főszerepet. 

A csomagokon belül lejátszódó inaktiválási folyamatokból, és mind az öt 
csomag összesített eredményéből általános következtetés vonható le. A há-
rom méret között az enzimaktivitás csökkenésében mutatható ki a legszembe-
tűnőbb különbség. Az enzimaktivitás csökkenése a 0,8 l-es csomagban volt a 
legkisebb mindhárom hőátadási együtthatóval számolva, és az 50,3 l-esnél 
volt a legnagyobb. Az egyes csomagok enzimaktivitása normál hőátadási ko-
efficiens esetén a következőképpen alakult: 43% 0,8 l, 30% 6,3 l és 18%  
50,3 l. Az eredmény az 1. táblázat adataival összhangban azt mutatja, hogy a 
nagy csomagok hőcseréje a legkisebb, tehát az inaktiválás is itt a legnagyobb 
mértékű. Ennek az ipari méretű berendezéseknél van jelentősége.  

A HHP kezeléssel kapcsolatos másik fontos megállapítás: a nagyobb hő-
átadási tényező előnytelen, mert csökkenti az enziminaktiválás hatásfokát. A 
három változat közül a kis hőátadási együttható esetén csökkent legnagyobb 
mértékben az enzimaktivitás, mivel a kompressziós fázisban elért hőmérséklet 
hosszabb időn át nem változott, és ez előnyös volt az inaktiválás szempontjá-
ból. Az előbbiek szerint az 50,3 l-es csomagokban a kezelési fázis végén a 
hőmérséklet min. 320 K volt, tehát itt értek el maximális inaktiválást. A legki-
sebb hőátadási tényező esetén a csomagolóanyag hővezető képessége a 
hőkiegyenlítődés limitáló tényezője, de a másik két esetben már a csomag, az 
enzimoldat és nyomásközvetítő közeg együttes hatása érvényesül. 

A folyamat egyenletessége 

Az enziminaktiválás hatásfoka a minimális és maximális enzimaktivitás 

hányadosával jellemezhető, 
átlagmax

átlagmin
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=Λ . Az aktivitáscsökkenés mindhárom 

 



méretnél az 1 helyzetű csomagban volt a legkisebb, és a 4-es csomagban a 
legnagyobb.  
A 2. ábráról a három méret és három hőátadási együtthatóval számolt 
enziminaktiválás egyöntetűsége olvasható le. A 0,8 l-es csomagban ez az ér-
ték egyenletesen 85%-os volt, amiből az következik, hogy a folyamat független 
a csomagolóanyag hőátadási együtthatójától. Ez az 1. táblázatból is kiolvasha-
tó, mivel a csomag hőkiegyenlítődési időtényezője nagyságrenddel kisebb, 
mint az enziminaktiválás időtényezője. A csomag hőátadása a kezelés alatt 
kváziállandónak tekinthető. A csomagon belül a hidrodinamikai időtényező lé-
nyegesen kisebb egynél, a hőátadásban a hővezetés dominál. A nyomásköz-
vetítő közegben az áramlásos hőátadás intenzitása igen csekély, a hővezető 
képesség viszont jelentősen meghaladja az egyet, ezért a folyamat „lefagyott”-
ként jellemezhető. A folyadékmozgás bizonyos mértékű hőátadással jár, de ez 
nem biztosítja az inaktivitás végbemenetelés az egész rendszerben (max. 
85%). 

A 6,3 l-es csomagban az inaktiválás egyöntetűsége 90%-os volt kis hőát-
adási együtthatóval számolva. Ennek időtényezője és az enziminaktiválás idő-
tényezője azonos nagyságrendbe esik. Lényegében a kompressziós fázis alatt 
elért hőmérséklet változatlan a folyamat alatt. A normál és nagy hőátadási 
együttható esetében a folyamat egyenletességét a csomag hővezetése és a 
nyomásközvetítő közeg intenzív hőáramlása együttesen határozza meg. Mivel 
a thyd me értéke jóval meghaladja az egyet, ez jó hőátadást jelent. A két hőát-
adási együtthatóval számított értékek közötti kis eltérés a csomagolóanyag 
rendkívül kis időtényezőjével magyarázható (0,019, ill. 0,0019). 

A kezeléssel elérhető legnagyobb egyenletességet az 50,3 l-es csomag 
kis hőátadási tényezőjével számított esetben kapták, ami 97% volt. Ezt követte 
a normál eset 81%-os és a nagy hőátadási együtthatóval kapott 69%-os érték. 
A csomagolóanyag hőátadási időtényezője közel 1 (tth pp = 0,76), ami azt jelen-
ti, hogy a kis hőátadási tényező esetén a kezelés alatt a hőmérséklet gyakorla-
tilag állandó maradt, ami igen hatásos és egyenletes enziminaktiválással 
egyenlő. Ahogy javul a hőátadás, úgy romlik a folyamat egyenletessége. Erre 
utal a nyomásközvetítő közeg nagy hidrodinamikai és hőátadási időtényezője, 
de mivel a hőelvezetés időigénye hosszabb, mint az enziminaktiválásé, a fo-
lyamat alatt nem következik be hőkiegyenlítődés.  

Végkövetkeztetés 

A HHP enziminaktiválás hatásossága csomagolt élelmiszerek esetén a 
csomag geometriai méretétől, a csomagolóanyag hőátadási tényezőjétől függ. 
A folyamat két fázisa alatt konvektív és konduktív hőátadás, folyadékáramlás, 
enzimtranszport és enziminaktiválás elsőrendű reakciója játszódik le. 
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2. ábra: A folyamat egyenletessége kilenc  

paraméterre 
 

 



 

A matematikai modell segítségével végzett számítások alapján az alábbi 
következtetéseket lehet levonni a HHP kezelésből: 

– A kezelés hatásossága a kamraméret növelésével nő. A kompressziós 
fázis alatt lassú hőmérséklet-kiegyenlítődés megy végbe, aminek kö-
vetkeztében jelentősen javul az enziminaktiválás hatásfoka, ezáltal a 
kezelési idő lerövidíthető. 

– Mivel a hőátadás fő akadálya a csomagolóanyag, a folyamat lényegé-
ben adiabatikusnak tekinthető. Ha a csomagolóanyag és az inaktiválási 
időtényező azonos nagyságrendbe esik, előfordulhat, hogy a teljes ke-
zelés a kompressziós fázis alatt elért hőmérsékleten megy végbe. Ez 
két szempontból előnyös: a nagyobb hőmérsékleten nagyobb az inak-
tiválás sebessége. A hőmérséklet valamennyi csomagban egyöntetűen 
alakul, függetlenül a nyomásközvetítő közeg hőátadásától, tehát az 
inaktiválás is egyöntetűen megy végbe az egész rendszerben. 

– Élelmiszerek esetében tekintettel kell lenni a hőérzékeny komponen-
sekre. Míg az enziminaktiválás szempontjából kifejezetten előnyös a 
magasabb hőmérséklet, addig egyes illat, íz és aroma komponensek 
magasabb hőmérsékleten károsodnak. A berendezés tervezésekor és 
a konkrét alkalmazásnál számításba kell venni, hogy a hőmérséklet-
emelkedés elérheti a 10 K-t is. 

– Az ismertetett modell más geometriai formáknál és más nyomással 
dolgozó rendszereknél is alkalmazható. A cél a kezelés során fellépő 
egyenetlenségek minimalizálása. Ennek érdekében keverés alkalmaz-
ható.  

(Haidekker Borbála) 
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