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Kirjanduse põhjal valminud lõputöö on õppematerjal, mis koosneb kolmest osast: 
kirjandusülevaade protsessist, esitlusslaidid ja kontrollharjutus. Lõputöö teema on aktuaalne, 
kuna tegemist on võrdlemisi uue tehnoloogiaga, mille populaarsus aina kasvab. Töö eesmärgiks 
on kirjeldada kõrgsurvesüsteemi olemust, selle mõju piima koostisosadele ja toote omadustele. 
Kõrgsurvetöötlus on mittetermiline töötlemisviis, mis kasutab rõhkusid üle 100 MPa. Kõrgemate 
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ja taimset päritolu toodete koostisosadele ning organoleptilistele ja reoloogilistele omadustele. 
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This bachelor´s thesis is a study material that consists of three separate parts: literature review of 
the process, presentation and practise exercise. The topic is actual because high pressure 
processing technology is quite new and it is gaining popularity. The aim of this study is to describe 
how the high pressure processing technology works and what effect it has on milk based food 
product components and products. The information used in this thesis is based on many articles 
and books. High pressure processing is a nonthermal treatment, which uses pressures over 100 
MPa. Using higher pressures decreases the fat globule size and increases the total surface area of 
fat. Using high pressure processing denaturates the milk proteins, which then increase the 
viscosity of the product. Using 300-400 MPa pressure in cheese making technology resulted in 
increasing the yield by 20%. In ice cream production using high pressures helped to decrease the 
time for aging and improves the texture and body of ice cream. Since this study is based on milk 
and milk products then to further the study more research should be done about vegetable, fruit 
and meat products, how the high pressure process affects the food compounds and rheological 
and sensory properties of the product. 

Keywords: High pressure processing, adiabatic heating 
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SISSEJUHATUS 
 

Kõrgsurvetöötlus (high pressure processing) või kõrgrõhutöötlus on mitte-termiline 

toidutöötlemistehnoloogia, milles toidule rakendatakse kas 100 MPa suurust või kõrgemat 

hüdrostaatilist rõhku (Elamin et al. 2015: 74 ).       

Tehnoloogia leiab maailma toiduainetööstuses üha laiemat kasutamist. Eestikeelses 

õppekirjanduses ei ole seda teemat varem käsitletud. Bakalaureusetöö eesmärgiks on 

koostada õppematerjal kõrgsurvetöötluse kasutamisest piimatoodete tehnoloogias. 

Kirjanduse põhjal valminud lõputöö on õppematerjal, mis koosneb kolmest osast: 

kirjandusülevaatest, loengu esitlusslaididest ja kontrollharjutusest. Esitlusslaide kokku on 

25 slaidi, mis on mõeldud ligikaudu kaheks akadeemiliseks tunniks. Esitlusslaididega käib 

kokku ka harjutusülesanne Kahoot! programmis, mille eesmärk on lühidalt korrata üle 

kõrgsurvesüsteemi olemust. 
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1. KÕRGSURVE TÖÖTLUS (HPP-high pressure processing) 
 

1.1.  Kõrgsurve töötlemise tehnoloogia 
 
Antud tehnoloogia eesmärgiks on inaktiveerida mikroorganisme ja denatureerida mitmeid 

ensüüme, vältides maitseomaduste- ja toitainelise väärtuse kahanemist, mida tavaliselt 

seostatakse kuumtöötluse ja teiste töötlemismeetoditega (Elamin et al. 2015: 75). 

Kõrgsurvetöötlust rakendatakse nüüd aina enam toiduainetööstustes, et toota kõrge 

kvaliteediga toitu (Bansal et al. 2015: 1-15). Tabelis 1. on välja toodud mõned 

kõrgsurvetöötluse eelised ja puudused. 

 

Tabel 1. Kõrgsurvetöötluse eelised ja puudused (Muntean et al. 2016: 378) 

 

Bert Hite ja tema kaastöötajad Lääne-Virginia põllumajanduse eksperimendi osakonnas 

olid esimesed, kes kirjeldasid 1899. aastal kõrge hüdrostaatilise rõhu mõju toidule. Hite 

kasutas 1914. a. hüdrostaatilisi kuni 600 MPa rõhkusid piima ning hiljem ka juurviljade ja 

puuviljade säilitamise vahendina. (Hite 1899; Hite et al. 1914). 1980-ndate keskel hakkas 

huvi kõrgsurvetöötluse vastu jälle tõusma, kuna see oli alternatiivne säilitamismeetod 

traditsioonilisele toidu kuumtöötlemisele. 1992. a. toimus murrang kõrgsurvetöötluses kui 

Jaapanis tulid turule esimesed kõrgrõhuga töödeldud tooted. Kõrgusrvetöötluse edu sai 

          Positiivsed küljed            Negatiivsed küljed 

Vegetatiivsete bakterite ning spooride 

inaktiveerimine kõrgematel temperatuuridel 

Kallis seadmestik 

Ei ole toksiline Antimikroobse toime saavutamiseks peavad 

toidud sisaldama vähemalt 40% vaba vett 

Toiteväärtuse, värvuse ja maitsete säilimine Limiteeritud pakendamisvõimalused 

Lühemad töötlemisajad Väike mõju toidu ensüümide aktiivsusele 

Toidu ühtlane töötlemine Mõningane mikroobide ellujääk 

Potentsiaalset vähendab keemiliste 

säilitusainete kasutuse vajadust 

 

Positiivne tarbijate tagasiside  
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alguse kõrgsurve töötlusega valmistatud moosist, sest järgneva 3 aasta jooksul hakkasid 

veel 6 firmat antud tehnoloogiat rakendama. Viimase 30 aastaga on kõrgsurvetöötlust 

efektiivselt rakendatud toiduainetööstuses. Erinevad uuringud on arendanud 

kõrgrõhutöötlust, mis toodab ohutuid, värskeid, toitvaid ja innovatiivseid toidutooteid 

(Elamin et al. 2015: 75).          

 Kõrgrõhutöötlus on lühiajaline (3—8 minutit) tootele ühtlaselt väga kõrgete 

rõhkude avaldamine. See meetod ei muuda toitu tingimusel, et tooted pole õõnsad ega 

sisalda sisemuses tühja ruumi. Survestamise ajal võib esineda ulatuslik mikroorganismide 

vähenemine ja valkude denaturatsioon ilma molekulaarsetele sidemetele mõju avaldamata. 

Protsess võimaldab inaktiveerida soovimatuid mikroorganisme, pikendada toote 

säilivusaega ja parandada toote kvaliteediomadusi. Lisaks on kõrgrõhu tingimustes 

võimalik vähendada keemilisi reaktsioone, mis põhjustavad vitamiinide hävimist või 

kõrvalmaitseid. Kõrge rõhu toime toidule põhineb Le Chatelier`i ja isostaatilise pressimise 

printsiipidel (Elamin et al. 2015: 76).       

 Le Chatelier`i printsiip väidab, et keemilises süsteemis, mis on tasakaaluolekus, 

toimub reaktsiooni muutus, millele kaasneb rõhu tõstmisel mahu vähenemine ja vastupidi 

(Elamin et al. 2015:76).         

 Isostaatilise pressimise puhul (Pascal´i printsiip) kantakse rõhk ühtlaselt edasi igas 

suunas. Rõhu vähendamise järgselt taastab materjal oma esialgse kuju (Elamin et al. 

2015:76). 

 

 

1.2.  Kõrgsurvetöötluse seadmestik ja kasutamine toiduainetööstuses 
 

Kõrgsurvetehnoloogia kasutamine kaasaja toidutööstuses sai alguse Jaapanis, sest sealses 

masinatööstuses arendati välja vastav seadmestik. Sellel ajal olid Jaapanis juhtivateks 

kõrgsurveanumate tootjateks lisaks Mitsubishi Heavy Industries Ltd-le ka Kobe Steel Ltd. 

ja Nippon Steel Ltd. Hiljem hakati järk-järgult kõrgsurvega töödeldud tooteid tutvustama 

teistesse riikidesse, siis selle tulemusena hakkasid ka teised tööstused tootma kõrgsurve 

seadmeid. Nende hulgas on Engineered Pressure System, ABB Autoclave Systems Inc., 

ACB, Nick Corp., ja Autoclave Engineers. Tänapäeval on tuntumateks tootjateks 

HIPERBARIC ja AVURE Technologies (Elamin et al. 2015: 75-83). 
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Kõrgsurvetöötlust kasutatakse praegu edukalt toidutoodete valmistamisel nii Jaapanis, 

USA-s kui ka Euroopas. Viimase aastakümne jooksul on kõrgsurvetehnoloogia 

rakendamine tõusvas trendis. Joonisel 1. on näidatud kõrgsurveseadmete paigalduste 

kasvavat trendi, mis ületab 265 masinat 2014. aastal. Võrreldes 2004. aastaga on 10 aasta 

jooksul kõrgsurvemasinate arvukus kasvanud 5 korda. Sellele on kaasa aidanud 

toitumistrendid nimetatud riikides (Elamin et al. 2015: 75). 

 

 

Joonis 1. Kõrgsurvesüsteemide kasutamine toiduainetööstuses (Elamin et al. 2015: 75). 

 

Kõrgrõhutöötlust kasutatakse väga erinevate toiduainete töötlemisel: köögiviljatooted, 

lihatooted, mereannid, värskeid puuviljad, joogid. Isegi kõrgsurvega töödeldud 

maitseaineid, salatikastmeid, suppe ja kastmeid leidub kauplustes. Joonisel 2. on toodud 

kõrgsurvega töödeldud toitude kategooriad ja nende ligikaudne osakaal. Kokku ületas 

ülemaailmne kõrgsurvega toidu tootmine 2014. a. 500 miljoni kg piiri. Kõrgsurvega 

toodetakse kõige rohkem köögivilja- ning lihatooteid, mõlemat 27%. Neile järgnevad 

mahlad ja joogid 14%-ga, mereannid 12%-ga ja muud tooted 20%-ga. Võrreldes 

traditsiooniliste meetoditega peetakse kõrgsurvetehnoloogiat kalliks töötlemismeetodiks. 

Seadmete edasine areng, edukas kõrgsurvega töödeldud toodete müük ning tarbjate 

nõudlus minimaalselt töödeldud ohutute ja kõrgväärtuslike toitude järele on põhjustanud 



 

märkimisväärset teaduslikku tähelepanu kõrgsurvetöötluse tehnoloogiale (

2015: 76). 

 

 

      Joonis 2. Kõrgsurvetöötluse rakendamine erinevate

 

 

1.3.  Kõrgsurvesüsteemi komponendid
 

Tüüpiline tööstuses kasutatav kõrgrõhusüsteem koosneb kõrgsurve tankist

rõhu tekitamis süsteemist

süsteemist (Elamin et al. 2015: 76)

 Surveanumat peetakse kõrgrõhusüsteemi kõige tähtsamaks osaks

kes kasutas toidu töötlemiseks kõrgsurvesüsteemi ning tema surveanumaks l

valmistatud paksu seinaga silinder

madalsüsinikterast. Tüüpilise monoliitse surveanuma seina paksus sõltub surveanuma 

maksimaalsest töörõhust, surveanuma diameetrist ning tsüklite arvust, mida

peab teostama. Töörõhk on tähtis parameeter, mis kehtestab tööea pikkuse. Töörõhu 

vähendamine alandab tunduvalt surveanuma alg

suurendab surveanuma tööiga.

vähendada. Eelpingestatud surveanuma disaini eelis

disainile ja leiab praegust kasutust

ohutuid ja vastupidavaid

survenanumaid valmistatakse tavaliselt 

märkimisväärset teaduslikku tähelepanu kõrgsurvetöötluse tehnoloogiale (

 

Kõrgsurvetöötluse rakendamine erinevatele toote gruppidele (Flores

Kõrgsurvesüsteemi komponendid 

Tüüpiline tööstuses kasutatav kõrgrõhusüsteem koosneb kõrgsurve tankist

süsteemist, soojusvahetussärgist (valikuline) ning 

2015: 76)      

Surveanumat peetakse kõrgrõhusüsteemi kõige tähtsamaks osaks

kes kasutas toidu töötlemiseks kõrgsurvesüsteemi ning tema surveanumaks l

su seinaga silinder. See sepistati monoliitseks silind

Tüüpilise monoliitse surveanuma seina paksus sõltub surveanuma 

maksimaalsest töörõhust, surveanuma diameetrist ning tsüklite arvust, mida

Töörõhk on tähtis parameeter, mis kehtestab tööea pikkuse. Töörõhu 

dab tunduvalt surveanuma alghinda, vähendab rikete arvu 

suurendab surveanuma tööiga. Kasutades eelpingestatud disaine on võimalik se

Eelpingestatud surveanuma disaini eelistatakse traditsioonilisele monop

leiab praegust kasutust kõrgrõhutööstuses, et opereerida tööstuslikus suuruses 

ohutuid ja vastupidavaid surveanumaid kõrgematel rõhkudel

valmistatakse tavaliselt kas mitmekihilise või traadiga keritu
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märkimisväärset teaduslikku tähelepanu kõrgsurvetöötluse tehnoloogiale (Elamin et al. 

Flores 2015) 

Tüüpiline tööstuses kasutatav kõrgrõhusüsteem koosneb kõrgsurve tankist/surveanumast, 

(valikuline) ning tooteid käsitlevast 

   

Surveanumat peetakse kõrgrõhusüsteemi kõige tähtsamaks osaks. Hite oli esimene, 

kes kasutas toidu töötlemiseks kõrgsurvesüsteemi ning tema surveanumaks lihtne terasest 

silindriks kasutades 

Tüüpilise monoliitse surveanuma seina paksus sõltub surveanuma 

maksimaalsest töörõhust, surveanuma diameetrist ning tsüklite arvust, mida surveanum 

Töörõhk on tähtis parameeter, mis kehtestab tööea pikkuse. Töörõhu 

vähendab rikete arvu esinemist ning 

imalik seina paksust 

tatakse traditsioonilisele monoplokk 

, et opereerida tööstuslikus suuruses  

kõrgematel rõhkudel. Eelpingestatuid 

traadiga keritud kõrge 



 

tõmbetugevusega terase sulami

osast. Kõige sagedasemad tehnikad e

konstrueerimiseks on automaatse pingestuse meetod, termokahanev meetod ja 

keritud surveanum, mille valik sõltub kasutatavast rõ

Nendel meetoditel valmistatud

kõrgema töörõhuga ja kergema karkassiga

kaaluga võrreldes mitmekihilise surveanumaga, olgugi et mõlemad on ühesuguse 

mahutuvusega. Traadi kerimise tehnika puhul traadi tugevus e

silindri suurusest (Elamin et al.

 

 

1.4.  Rõhu tekitamise meetodid
 

Erinevalt kontakttöötlustest

ega töödeldava toidu suurusest ning kujust.

suhtest sõltuv. Sellest tulenevalt töötlusajad vähenevad ning labo

suurendamisega tööstusliku suuruseni ei 

Vastupidi, see on aidanud 

kasutatakse kõrge rõhu tekitamiseks otsest

kokkusurumismeetodit Joonis

 

 

Joonis 3. Vasakul pool on kujutatud otsest 

kokkusurumist ja paremal pool kaudset

tõmbetugevusega terase sulamist  ning sulgemissüsteemist, mis koosneb mitmest erinevast 

Kõige sagedasemad tehnikad eelpingestatud surveanuma silindrilise keha 

konstrueerimiseks on automaatse pingestuse meetod, termokahanev meetod ja 

surveanum, mille valik sõltub kasutatavast rõhust ja surveanuma diameetrist

Nendel meetoditel valmistatud surveanumatel on pikem eluiga, need on 

kõrgema töörõhuga ja kergema karkassiga. Traadiga keritud surveanum on kergema 

kaaluga võrreldes mitmekihilise surveanumaga, olgugi et mõlemad on ühesuguse 

mahutuvusega. Traadi kerimise tehnika puhul traadi tugevus ei sõltu traadiga keritud 

et al. 2015: 76-77) .  

Rõhu tekitamise meetodid 

kontakttöötlustest nagu termiline töötlus, ei sõltu kõrgsurve protsess seadmetest 

töödeldava toidu suurusest ning kujust. Seda seetõttu, et rõhu ülekanne ei ole massi/aja 

suhtest sõltuv. Sellest tulenevalt töötlusajad vähenevad ning laboratoorsete

tööstusliku suuruseni ei avaldata mõju kõrgsurvetöötluse ef

anud kaasa kõrgrõhu rakendamise arengu kasvule

kasutatakse kõrge rõhu tekitamiseks otsest (kolb) või kaudset (pump) 

oonisel 3. (Elamin et al. 2015: 75-83). 

1. Luuk 
2. Rõhu keskond
3. Surveanum 
4. Toode 
5. Kolb 
6. Madalrõhupump
7. Mahuti 
8. Võimenduspump

Vasakul pool on kujutatud otsest  

pool kaudset (Elamin et al. 2015: 75-83) 
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ning sulgemissüsteemist, mis koosneb mitmest erinevast 

elpingestatud surveanuma silindrilise keha 

konstrueerimiseks on automaatse pingestuse meetod, termokahanev meetod ja traadiga 

hust ja surveanuma diameetrist. 

need on vastupidavamad, 

. Traadiga keritud surveanum on kergema 

kaaluga võrreldes mitmekihilise surveanumaga, olgugi et mõlemad on ühesuguse 

i sõltu traadiga keritud 

nagu termiline töötlus, ei sõltu kõrgsurve protsess seadmetest 

Seda seetõttu, et rõhu ülekanne ei ole massi/aja 

ratoorsete seadmete 

ta mõju kõrgsurvetöötluse efektiivsusele. 

kõrgrõhu rakendamise arengu kasvule. Surveanumates 

või kaudset (pump) 

 

2. Rõhu keskond 
 

6. Madalrõhupump 

8. Võimenduspump 
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1.4.1. Otsene kokkusurumine 
 

See meetod kasutab surveanuma otsa sulgurit/sulgureid kolbina, et tekitada ja/või 

vabastada rõhku. Selle toimimiseks vähendatakse mahuti sisemist mahtu seni kuni 

soovitud rõhk on saavutatud. Otsese kokkusurumise süsteem võimaldab teostada kiiret 

kokkusurumist, kuid selle meetodi kasutamist väikesemahulises laboris takistavad 

piirangud dünaamilisele tihendile kolvi ja anuma vahel (Elamin et al. 2015: 77) 

 

 

1.4.2. Kaudne kokkusurumine 
 

Toiduainete tööstuses rakendatakse paljudes kõrgsurvete seadmetes kaudset 

kokkusurumise meetodit. Selleks kasutatakse kõrgsurvepumpa, et suruda vedelikku 

reservuaarist surveanumasse. See meetod sobib paremini tahkete ning kõrge viskoossusega 

vedelate toitude jaoks. Samuti võimaldab antud meetod töötlemisaja vältel rõhku vabastada 

või hoida konstantsena soovitud tasemel mõningate minutite jooksul (Elamin et al. 2015: 

77). 

 
 

1.5.  Rõhku edastav vedelik 
 

Kõrgsurve tehnoloogia võimaldab ära hoida töötluse järgset ristsaastumist, sest mitmete 

tehnoloogiliste lahenduste puhul laaditakse surveanumasse eelpakendatud tooted. Seejärel 

täidetakse surveanum vedelikuga. See vedelik toimib rõhku edasi kandva keskkonnana, 

praeguste kõrgsurveseadmete puhul kasutatakse keskkonnana vett. Vedelate toitude 

töötlemisel, nagu näiteks piim ja mahlad, käitub toit ise rõhku tekitava keskkonnana. 

Surveanum täidetakse vedela toiduga, mis seejärel surutakse kokku ning suunatakse kas 

reservuaari või otse villimisliinile. Rõhku edasikandvaid vedelikke kasutatakse rõhu 

otsekoheseks ja ühtlaseks kandmiseks läbi toodete. See protsess ei sõltu toote ega 

surveanuma mahust, suurusest ning kujust. Vedeliku valimisel tuleb arvestada rõhu all 
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oleva vedeliku viskoossusega. Rõhku edasikandva vedeliku võime kaitsta surveanuma 

sisepinda on tähtis vältimaks korrosiooni teket töötlemise käigus (Elamin et al. 2015: 77). 

 

 

1.6.  Soojenemine adiabaatilisel kokkusurumisel 
 

Adiabaatilise kuumenemise all mõistetakse keskkonna kokkusurumisel tekkivat 

temperatuuri tõusu, mis on tingitud mehhaanilise töö mõjust intramolekulaarsetele 

jõududele. Termodünaamika esimese ja teise seaduse kohaselt esineb adiabaatiline protsess 

juhul kui süsteemi ja keskkonna vahel ei toimu soojuse ülekannet. Energia kandub edasi 

ainult töö tegemisega. Bakteriaalsete spooride inaktiveerimisel kõrgsurvetöötlusega tuleb 

täiendaval soojusülekande kasutamisel arvestada ka rõhu keskkonna 

temperatuurimuutusega, mis tuleneb kokkusurumisel tekkivast soojusest. 

Kõrgrõhutöötlemisega kaasnev kokkusurumine tõstab adiabaatiliselt nii toote kui ka 

kokkusurutava vedeliku temperatuuri ligikaudu 3 °C võrra iga rakendatud 100 MPa kohta. 

Tahkete metallmaterjalide puhul ei toimu surveanumas märkimisväärset 

temperatuurimuutust, kuigi kõigis kokkupressitavates materjalides toimub kokkusurumise 

käigus surveanumas temperatuurimuutus. Selle tulemusena võib protsessi käigus tekkiva 

temperatuurimuutuse erinevus sõltuda toidu koostisest (Elamin et al. 2015: 77). Tabel 2. 

illustreerib teatud toiduainete temperatuurimuutust, mis tuleneb adiabaatilisest 

soojenemisest. 

 

Tabel 2. Adiabaatiline soojenemine erinevates toiduainetes, (Elamin et al. 2015) 
Toiduained temperatuuril 

25 °C 
Temperatuuri tõus 

100 MPa kohta (°C) 

Vesi ~3,0 

Apelsinimahl ~3,0 

Tomatisalsa ~3,0 

Lõhe ~3,2 

Kanarasv ~4,5 

 

Enamasti on kõrgrõhusüsteemi surveanum valmistatud terasest. Kuna terase 

temperatuurimuutus survestamise käigus on väike (~0 °C/100 MPa), siis seetõttu on 

rõhulanguse järel surveanuma temperatuur madalam töödeldud toote temperatuurist (De 

heij et al. 2003: 37-41). Need toote osad, mis on kokkupuutes surveanuma seinaga, 
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jahtuvad maha, toote ja surveanuma seina vahelise soojusülekande tõttu. Sellest tulenevalt 

antud toote osade lõpptemperatuur ei ulatu sarnasele lõpptemperatuurile, mis saavutatakse 

surveanuma keskel (De Heij et al. 2002: 653-657). 

 

 

1.7.  Pakendamine 
 

Toiduaine pakendatakse lõpp-pakendisse/ tarbijapakendisse, et kaitsta toodet rõhku 

tekitava vedelikuga saastumisest, ning parandamaks protsessi efektiivsust. Toit ja pakend 

ise on töödeldud nii, et kogu pakend oleks kaitstud kuni lõpptarbijani jõudmiseni. 

Kõrgsurvetöötluseks kasutatava pakkematerjali valimisel tuleb arvestada, et materjali 

elastsus võimaldaks töödeldavale tootele piisavat rõhu ülekannet, ning lisaks oleks tagatud 

ka tugevalt sulgemine. Töötlemiseks kasutatav pakend peaks olema võimeline kohanduma 

15 %-se ruumala vähenemisega, ja seejärel algsuuruse ja kuju taastamisega, ilma et see 

mõjutaks sulgemise kvaliteeti. Plastikmaterjalide on kõrgsurvetöötluseks sobivad, kuid nad 

ei ole tihtipeale sobilikud kõrgel temperatuuril töötlemiseks, mida seostatakse 

kõrgrõhutöötlusega. Metallist ja klaasist anumad ei sobi kõrgsurvetöötluseks (Elamin et al 

2015: 78). Kõrgrõhuga töötlemiseks kasutatakse tavaliselt polümeersed materjale, nagu 

polüetüleen (PE), polüetüleentereftalaat (PET), polüpropüleen (PP), etüleen vinüül 

alkoholi kopolümeer (EVOH) ja nende kombinatsioone (Bello et al. 2014: 478). Selleks, et 

parandada polümeerkilede barjäärseid omadusi, kaetakse nad aegajalt üle väga õhukeste 

(mõne nanomeetri paksuse) anorgaaniliste ühendite kihtidega, näiteks alumiiniumoksiidiga 

või ränioksiidiga, või metalliseeritakse õhukese (umbes 0,01 mm paksuse) alumiiniumkihi 

ladestamisega (Parekh et al. 2017: 3531).  

 

 

1.8.   Kõrgsurvetöötluse operatsioonisüsteemid 
 

Kolm peamist tööstuslikku kõrgrõhu operatsioonisüsteemi on: perioodiline, pidev ja 

poolpidev protsess. Samas kõrgrõhuga pastöriseerimiseks sobivad ainult perioodiline või 

pidev protsess. Perioodilise protsessiga on võimalik töödelda nii vedelaid kui ka tahkeid 

tooteid, mis on tavaliselt eelpakendatud. Pidevat ja poolpidevat protsessi on võimalik 
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kasutada ainult siis kui tegemist on vedelate või pumbatavate toodetega (Elamin et al. 

2015: 78). 

 

 

1.8.1. Perioodiline/tsükliline protsess 
 

Perioodilise tegevusega kõrgrõhusüsteemid koosnevad tavaliselt silindrilisest 

surveanumast; otsasulgurist; vahendist mis võimaldab lukustada otsasulgurit;rõhu 

võimendist, mis kasutab madalrõhupumpa rõhku tekitava vedeliku varustamiseks, ja 

hädavajalikest juhtimissüsteemidest. Keskkond (tavaliselt vesi) valatakse surveanumasse, 

samal ajal kui tooteid vaakumpakendatakse konteineris, et segunemist vältida. Sellise 

süsteemi puhul laaditakse konteinerid surveanumasse. Kohe kui on lõpetatud laadimine ja 

surveanuma sulgemine, täidetakse surveanum rõhku ülekandva vedelikuga, kasutades 

selleks rõhku tekitavat süsteemi. Rõhku tekitav vedelik pumbatakse isostaatiliselt oma 

tankist surveanumasse ja  soovitud rõhu saavutamisel peatatakse pump sisselaskeklappide 

sulgemisega. 100 MPa-se rõhu juures väheneb maht ligikaudu 4% ning 680 MPa-ne rõhk 

võib põhjustada 15%-st ruumala vähenemist kui ka töödeldud vedela toidu kokkusurumist. 

Soovitud rõhu hoidmiseks pole vaja enam lisaenergiat kasutada. Kui toodet on hoitud 

piisava aja jooksul, siis rõhku tekitava vedeliku suunamine algsesse reservuaari vabastab 

surveanuma rõhust. Enamike tehniliste lahenduste kohaselt hoitakse tooteid 3-5 minutit 

600 MPa juures. Tunnis toimub ligikaudu 5-6 tsüklit, milles toimub pealelaadimine, 

kokkusurumine, hoidmine, rõhu vabastamine ja toote mahalaadimine. Perioodilise 

protsessi puhul ei teki ohtu, et määrdeained või masinaosakesed põhjustaksid toidu 

saastumist. Samamoodi ei ole vajalik seadmeid toodete vahetumisel puhastada, mis 

elimineerib igasuguse ristsaastumise ohu (Elamin et al 2015: 78). 

 

 

1.8.2. Pidev protsess 
 

Pidev protsess võimaldab kõrgsurvega töödelda ainult vedelaid tooteid. Tooted voolavad 

läbi avatud torusüsteemi, milles neid töödeldakse 100 MPa-se või kõrgema rõhuga, mis 

tekitatakse kõrgsurve võimendajatega. Pärast seda alandatakse tootes rõhku viisil, mis 

väldiks äärmuslikku hõõrdumist ja kuumenemist. Rõhu alandamise järgselt suunatakse 
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töödeldud vedelik steriilsesse tanki, et teostada viimast villimist (Elamin et al. 2015:78-

79). Eelnevas etapis kui vedelik läbib rõhku alandava/vabastava osa, siis ta allub 

hõõrdumisele, kavitatsioonile ja/või hõõrduvatele mõjudele sõltuvalt koostisosa 

geomeetriast, mistõttu võib kaasneda märkimisväärse soojuse teke. Antud mõjud võivad 

aidata kaasa ka mikroobide inaktiveerimisele ning töödeldud vedeliku funktsionaalsete 

omaduste muutustele (Cavender 2011: 8). Kõrgete hõõrdejõudude, hõõrdumisel tekkiva 

soojuse ning muude voolu nähtuste tõttu on see meetod asendatud poolpideva protsessiga 

(Elamin et al. 2015: 78-79).  

 

 

1.8.3. Poolpidev protsess 
 

Poolpideva protsessi süsteem koosneb tavaliselt mitmest osast. Üldiselt on 2 või enam 

surveanumat, madalrõhupump surveanumate täitmiseks, kõrgsurve edastuspump (high 

pressure transfer pump), hoiutankid ja steriliseeritud tankid ning kontrollklapid (vt Joonis 

4). Surveanumas on vabalt liikuv kolb, mis eraldab toote rõhku tekitavast vedelikust 

(Elamin et al. 2015: 79). Kontrollklapid on niimoodi kavandatud, et töödeldud ning 

töötlemata toote vahel ei tekiks ristsaastumist (Balci, Wilbey 1999: 151).    

 Protsessi algatamiseks pumbatakse madalrõhupumbaga surveanumasse vedel toode. 

Samal ajal kui surveanum täitub, toimub kolvi ümberpaigutumine. Kohe kui toidu 

sektsioon on täidetud, siis sisselaskeklapp lukustub, ning rõhku tekitav vedelik pressitakse 

anumasse, mis liigutab kolbi vedela toidu kokkusurumiseks. Mahu vähenemise ulatus 

sarnaneb perioodilise protsessi puhul nähtuga. Pärast sobivat hoideaega alandatakse 

surveanumas rõhku. Rõhu vabastamise järgselt tooted lõdvestuvad ja kolb liigub 

esialgsesse positsiooni. Steriliseeritud tühjendus otsik suunab töödeldud toote steriilsesse 

reservuaari. Madalrõhupumbaga nihutatakse kolb tühjendus otsiku suunda. Hiljem 

pakendatakse töödeldud toode aseptiliselt steriilsetesse anumatesse. Poolpideval protsessil 

töötavad tootmisettevõtted kasutavad kolme surveanumat, et tagada pidev toote liikumine. 

Selline tootmine on võimalik siis, kui kõik kolm surveanumat töötavad samal ajal, esimest 

laaditakse, teises toimub töötlemine ning viimases tühjendamine (Elamin et al. 2015: 79). 



 

 
 

 

1.9.  Töötsükli kestvus
 

Tootmisprotsessi plaanimisel omavad tsükliajad väga suurt tähtsust. Tsükliajaks peetakse 

kogu protsessiks kuluvat 

kokkusurumist, hoidmist, rõhu alandamist ja mahalaadimist. Töötsükli aeg sõltub 

ettenähtud rõhust, mis määrab ära konkreetse toote töötlemiseks kuluva aja. Kompressori 

suurus võib samuti vähendada

töötsükli aeg kõrgsurvetöötluse

 

 

1.10. Kõrgsurvesüst
 

Paigaldatud kõrgsurvesüsteemide arvukus on kasvanud alates 1990

see jääb siiski väikseks võrreldes 

tehnoloogia kõrge maksumus. 

jääb vahemikku 500 000 

varustuse võimekusest ning automaatik

ruumid, energia, vesi, hooldus ja m

Joonis 4. Poolpidev kõrgsurvesüsteem

Sissetulev 
toode 

Mahuti 

Madalrõhu
pump

kestvus 

Tootmisprotsessi plaanimisel omavad tsükliajad väga suurt tähtsust. Tsükliajaks peetakse 

ks kuluvat aega, mis hõlmab pealelaadimist, surveanuma sulgemist, 

kokkusurumist, hoidmist, rõhu alandamist ja mahalaadimist. Töötsükli aeg sõltub 

rõhust, mis määrab ära konkreetse toote töötlemiseks kuluva aja. Kompressori 

vähendada tsükliaega tänu võimendite kiirendamisele. 

kõrgsurvetöötluse puhul on 3 – 8 minutit (Elamin et al. 2015: 79

Kõrgsurvesüsteemi maksumus 

Paigaldatud kõrgsurvesüsteemide arvukus on kasvanud alates 1990-ndate keskpaigast, kuid 

see jääb siiski väikseks võrreldes ülemaailmse toodete nõudlusega. Põhjuseks on antud 

tehnoloogia kõrge maksumus. Kommertseesmärgiga kõrgsurvesüsteemi üksuse maksumus 

jääb vahemikku 500 000 USA dollarist kuni üle 2,5 miljoni USA dollari, sõltudes 

varustuse võimekusest ning automaatikast. Kogukulu sõltub muutuvatest kuludest (labor,

, hooldus ja muud) ning kapitali maksumusest. 

Poolpidev kõrgsurvesüsteem  (Elamin et al. 2015). 

Kõrgsurvepump 

Madalrõhu
pump 

Surveanumad 

Pakendatud 
toode 

17 

 

Tootmisprotsessi plaanimisel omavad tsükliajad väga suurt tähtsust. Tsükliajaks peetakse 

aega, mis hõlmab pealelaadimist, surveanuma sulgemist, 

kokkusurumist, hoidmist, rõhu alandamist ja mahalaadimist. Töötsükli aeg sõltub 

rõhust, mis määrab ära konkreetse toote töötlemiseks kuluva aja. Kompressori 

kiirendamisele. Tüüpiline 

2015: 79). 

ndate keskpaigast, kuid 

Põhjuseks on antud 

Kommertseesmärgiga kõrgsurvesüsteemi üksuse maksumus 

kuni üle 2,5 miljoni USA dollari, sõltudes 

Kogukulu sõltub muutuvatest kuludest (labor, 

ud) ning kapitali maksumusest. Ligi 80% 

Steriliseeritud 
mahuti 

Villimismasin 
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investeeringust läheb kõrgsurvesüsteemile ning selle paigaldusele. Kapitalimaksumusest 

moodustab ligikaudu 50-60% surveanum ning selle komponendid, pumbasüsteem 30-35% 

ning juhtimissüsteem 10-15%. Muutuvatest kuludest ligikaudu 65-75% läheb 

amortisatsioonile, energiale 2-3%, hoolduskuludele 22-33% ja laborile 10-40%. 

Kõrgsurvetöötluse korral on töödeldud toote maksumus ikkagi kõrge. See varieerub 

vahemikus 10-20 senti/L kohta, seevastu traditsioonilisel kuumtöötlemisel on  ainult 2-4 

senti/L. Samas kui nõudlus rõhuga töödeldud toodete suhtes kasvab, hakkavad hinnad ka 

langema (Elamin et al. 2015: 75-83).  
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2. KÕRGSURVETÖÖTLUSE MÕJU PIIMA 
KOOSTISOSADELE 
 

2.1. Mõju rasvakuulikestele 
 

Toorpiimas leiduvate rasvakuulikeste diameeter jääb vahemikku 0,2-20 µm, samas kui 

homogeniseeritud piimas on moodustunud rasvakuulikeste diameeter 0,5-1 µm (Islam et 

al. 2017: 14). Rõhu suurendamisega väheneb rasvakuulikeste suurus, mistõttu suureneb ka 

rasva kogupindala. Ühes doktoritöös uuriti (Viladomiu 2009: 98-99), kuidas erinevad 

töötlusmeetodid mõjutavad 3,6%-ni standardiseeritud piima rasvakuulikeste suurust ja 

pindala. Selgus (vt tabel 3), et 100 MPa-se rõhu rakendamisel 20 °C juures saadi sarnased 

tulemused kui homogeniseeritud ja pastöriseeritud proovi puhul. Samas algtemperatuuri 

tõstmine 30 °C-ni vähendas märkimisväärselt rasvakuulikese suurust ning suurendas ka 

rasva kogupindala. Suurendades rõhku 200 MPa-ni algtemperatuuril 20 °C andis sarnaseid 

tulemusi kui 100 MPa rõhuga proovid, mille algtemperatuur oli 30 °C või 40 °C.  

 

Tabel 3. Erinevate töötlusmeetodite mõju rasvakuulikese suurusele ning rasva kogupindalale 

1.Töötlemisviis Läbimõõt (nm) Pindala (m2 mL-1) 

2. Toorpiim 3233 ± 5 1,86 ± 0,00 

3. Pastöriseeritud 3214 ± 10 1,87 ± 0,01 

4. Homogeniseeritud ja             

pastöriseeritud 

255 ± 11 23,57 ± 0,97 

5. Kõrgsurvetöötlus  

6. 100 MPa   20 °C 286 ± 10 20,96 ± 0,71 

7.                  30 °C 190 ± 9 31,66 ± 1,52 

8.                  40 °C 183 ± 13 32,87 ± 2,26 

9. 200 MPa     20 °C 182 ± 9 32,97 ± 1,63 

10.                 30 °C 147 ± 3 40,75 ± 0,85 

11.               40 °C 126 ± 5 47,61 ± 2,05 

12. 300 MPa 20 °C 166 ± 7 36,25 ± 1,43 

13.               30 °C 149 ± 5 40,29 ± 1,16 



 

14.               40 °C 

 

300 MPa rõhu rakendamine algtemperatuuril 20

rõhu rakendamine temperatuuril 20

300 MPa puhul alandas veel 

tõstmine enam mõju ei avaldanud (

 
 

2.2. Mõju piimavalkudele
 

Piima peamised valgud klassifitseeritakse kaseiinideks ning vadakuvalkudeks

Kaseiinid moodustavad piimavalkudest 80% ning vadakuvalgud 20%. Kaseiine 

defineeritakse kui valke, mis sadestuvad vä

Lahustuvat fraktsiooni pH 

22).  

Tabel 4. Valgud piimas (Walstra jt. 2006: 73)

Valgud                            piimas  g/kg      valgus (g/100g)

 

147 ± 4 40,

300 MPa rõhu rakendamine algtemperatuuril 20 °C omas sarnast efekti kui 200 MPa

rõhu rakendamine temperatuuril 20- 30 °C. Suurendades algtemperatuuri 20 

300 MPa puhul alandas veel rasvakuulikeste keskmist suurust, aga edasine temperatuuri 

tõstmine enam mõju ei avaldanud (Viladomiu  2009: 98-99).  

Mõju piimavalkudele 

Piima peamised valgud klassifitseeritakse kaseiinideks ning vadakuvalkudeks

moodustavad piimavalkudest 80% ning vadakuvalgud 20%. Kaseiine 

defineeritakse kui valke, mis sadestuvad välja kui piima pH on alandatud 4,6

pH 4,6 juures nimetatakse vadakuvalkudeks (Cha

Valgud piimas (Walstra jt. 2006: 73) 

Valgud                            piimas  g/kg      valgus (g/100g) 

 

20 

40,83 ± 0,98 

C omas sarnast efekti kui 200 MPa-se 

C. Suurendades algtemperatuuri 20 °C-lt 30 °C-ni 

rasvakuulikeste keskmist suurust, aga edasine temperatuuri 

Piima peamised valgud klassifitseeritakse kaseiinideks ning vadakuvalkudeks (vt tabel 4). 

moodustavad piimavalkudest 80% ning vadakuvalgud 20%. Kaseiine 

lja kui piima pH on alandatud 4,6-ni. 

Chandan et al. 2006: 
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2.2.3. Mõju kaseiini mitsellidele 
 

Tüüpiliselt piimavalkudele omavad kaseiinid iseloomulikku struktuuri, laengut, füüsilisi ja 

bioloogilisi omadusi ning ka toiteväärtuslikku rolli. Erinevate kaseiinide ning 

kaltsiumfosfaadi vahelisel koostoimel moodustuvad suured kolloidsed komplekssed 

osakesed ehk kaseiini mitsellid. Mitsellid on kareda pinnaga kerajad osakesed, mille suurus 

varieerub vahemikus 50 kuni 500 nm (Chandan et al. 2006: 22-23). Kaseiini mitsellid 

koosnevad veest, valgust ja sooladest. Peamised katioonid, mida kaseiin seob, on kaltsium 

ja magneesium. Teised soolad mitsellides esinevad kaltsiumfosfaadina, varieerudes vähesel 

määral oma koostise poolest (Walstra et al. 2006: 6). Kaseiini mitsellid sisaldavad αs1-, αs2, 

β-, ja κ-kaseiini suhtes 3:1:3:1. Enamus kaseiinifraktsioonidest (αs1-, αs2-, β-kaseiin) 

paiknevad mitselli sisemuses, kuid k-kaseiin paikneb mitselli pinna peal. Mitselli 

sisemuses paiknevad kaseiini fraktsioonid on tundlikud kaltsiumi suhtes ning muutuvad 

kaltsiumi juuresolekul lahustumatuks. κ-kaseiin pole aga tundlik kaltsiumile ning seetõttu 

hoiab kaltsiumile tundlikud kaseiinid puutumatuna ning eraldatuna vesikeskkonnast 

(Chandan et al. 2006: 22-23).        

 Kaseiini mitsellide struktuuri muutmiseks võib kasutada rõhuga töötlemist. 

Muutused kaseiini mitselli struktuuris kõrge rõhu kasutamisel sõltuvad protsessi 

parameetritest (rõhk, aeg, temperatuur, seadme tüüp) ning piima koostisest ja omadustest 

(pH, valgusisaldus, lahusti koostis). Esimene silmaga nähtav muutus kõrgrõhu (üle 150 

MPa) kasutamisel on piima valge värvuse vähenemine. Rõhuga töödeldud separeeritud 

piima füsikokeemiline analüüs näitas kaseiini mitsellide hüdrodünaamilise struktuuri 

vähenemist, hägususe vähenemist, viskoossuse suurenemist, kaseiini mitselli 

hüdratatsiooni suurenemist ja vähest fosfori ning kaltsiumi lahustumist. Atmosfäärirõhu 

taastumisel, ühinesid kaseiini molekulid taas omavahel, aga mitte samas organiseeritud 

olekus kui enne rõhuga töötlemist. Peamiste vadakuvalkude olemasolu ei mõjutanud 

kaseiini eraldumise ja uuesti ühinemise ulatust. Sõltuvalt kaseiini kontsentratsioonist (1-

15%) ning rõhu vabanemiskiirusest oli märgata struktuure vedelikust geelini. Muutused 

kaseiini mitsellide füsikokeemilistes omadustes tõid kaasa muudatusi selle 

funktsionaalsuses. Rõhuga töödeldud ning glükoon-deltalaktooniga hapestatud piim 

koaguleerus kiiremini kui hapestatud ja homogeniseerimata piim. Kõrgrõhuga töötlemine 

(üle 230 MPa) alandas kümosiini kalgendumisaega. Töötlemata piima maksimaalne 
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puhverdusvõime nihkus 4,8-st – 5,0-ni ja töödeldud piimal 5,2-st 5,4-ni. Kõrgrõhuga 

töötlemisel geeli tugevus suurenes ning täheldati vastupidavust sünereesile (Broyard, 

Gaucheron2015:837).               

  Separeeritud ja taastatud piima kõrgrõhuga töötlemine põhjustab muutusi kaseiini 

mitselli suuruses. Kaseiini mitselli osaline lagunemine toimus 200 MPa juures ning üle 400 

MPa-se rõhu puhul oli lagunemine täielik. Kasutades 300 MPa-list rõhuga töötlust toimus 

hägususe vähenemine ning kasutades rõhkusid kuni 600 MPa tõi kaasa täiendavalt vähest 

hägususe langust. Mitsellide suurus piimas sõltub samuti protsessi temperatuurist ja sellest, 

kas piima on kuumtöödeldud enne kõrgrõhuga töötlemist. Toorpiima või pastöriseeritud ja 

separeeritud piima kaseiini mitsellid on tundlikumad rõhule kui kuumusest põhjustatud 

kaseiini-vadaku valkude kompleksid UHT-ga töödeldud piimas. Separeeritud piima 

kuumutamine 30 °C-ni  pärast homogeniseerimist taastas kaseiini mitselli algse suuruse. 

Ioonilise kaltsiumi kontsentratsioon jäi muutumatuks või suurenes natukene kõrgrõhuga 

töötlemise käigus, samas kui kogu seerumi kaltsiumi ja fosfori tase suurenes samal määral 

kõrgrõhuga töödeldud separeeritud piimas, taastatud piimas ning täispiimas. Arvatakse, et 

täiendav mitte-iooniline kaltsium ja fosfor vabastatakse mitselli struktuuri pihustumisel 

rõhu toimel. Rõhuga töötlemine suurendas mittesadestuva kaseiini hulka toorpiimas. 

Kaseiinide dissotsiatsioon esines järjekorras β>κ>αs1>αs2 vastavalt esterfosfaadi 

sisaldusele. Kaseiinid, mis olid tihedamalt seotud kolloidse kaltsiumfosfaadiga, eraldusid 

vähemal määral. Samuti kõrgrõhu kasutamine tõenäoliselt põhjustas suuremate 

fragmentide teket või taas agregeerumist. Separeeritud piima homogeniseerimisel üle 200 

MPa-se rõhu juures leiti, et toimus β-laktoglobuliin denaturatsioon ning taasagregeerumine 

kaseiini mitsellidele või submitsellidele. Pärast homogeniseerimist esines pinna 

hüdrofoobsuse tõusu, eriti just kõrgemate rõhkude ning suuremate hoideaegade puhul. See 

efekt püsis 5 °C juures hoides 8 päeva ning võis viia kaseiini mitsellide pihustumiseni või 

individuaalsete kaseiiniahelate lahtivoltimiseni (Messens et al. 2003: 316-317).  

 Teadlased on leidnud, et kõrgrõhuga töötlemine mõjutab väga erinevalt αs1 – 

kaseiini ning β- kaseiini fraktsioone. αs1 – kaseiini puhul märgati, et valguse hajuvuse 

intensiivsus 90° nurga all (l90°) vähenes rõhu tõstmisel vahemikus 0,1-300 MPa. See viitab 

sellele, et lahuses olemasolevate αs1 – kaseiini agregaatide suurus ja molaarmass vähenesid. 

β- kaseiini puhul märgati, et kui kasutati kuni 150 MPa-st rõhku 20-25 °C juures, siis 

esines l90° juures vähenemist, kuid edasisel rõhu suurenemisel toimus valguse hajuvuse 

suurenemine l90° juures. Samas, rõhu taastudes olid need muutused täielikult pöörduvad. β- 

kaseiini rõhuga töötlemisel 150 MPa-ga 5 °C juures ei põhjustanud erilisi muutusi, kuid 
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kõrgemate rõhkude kasutamine põhjustas järk-järgulist valguse hajuvuse suurenemist l90° 

nurga all. Erinevused αs1 – ja β- kaseiini käitumisest rõhu all tulenevad nende 

primaarstruktuurist ning omavahelistest sidemetest. Puuduvad andmed kõrgrõhu toimest 

αs2 – kaseiinile ning κ- kaseiinile. Kaseiini käitumuse uurimiseks kõrge rõhu all kasutatakse 

peamiselt valgusülekannet. Separeeritud piima ning teiste kaseiinimitselle koosnevate 

suspensioonide uurimisel leiti, et rõhu tõstmisel suurenes valgusülekanne, mis viitab 

kaseiini mitsellide lagunemisele. Separeeritud piimaga võrreldavate kaseiini mitsellide 

kontsentraatide puhul (2,5-2,8%) esines valguskande suurenemist kuni 400 MPa-se rõhu 

juures. Kõrgemate rõhkude puhul ei täheldatud täiendavat valgusülekande tõusu. Antud 

rõhu juures näitas valgusülekande tõus separeeritud piimas või kaseiini mitsellide 

suspensioonides märkimisväärset kaseiini mitsellide lagunemist. Mitsellide lagunemise 

määr rõhu all vähenes pH tõustes, kaseiini mitsellide kontsentratsiooni suurenedes või 

protsessi käigus temperatuuri tõstmisel. Kaltsiumi lisamine enne kõrgrõhuga töötlemist 

suurendab kaseiini mitsellide stabiilsust rõhu poolt põhjustatud lagunemisele (Patel, 

Huppertz 2014: 244-245). 

 

 

2.2.4. Mõju vadakuvalkudele 
 

Piima vadakuvalgud on toodud tabelis 5. Kõrgsurvetöötlus (400 MPa) toetab β-

laktoglobuliini hüdrolüüsi pepsiini toimel, vähendab β-laktoglobuliini antigeensust ja IgE-

ga seotust.  

Tabel 5. Tüüpiline valkude koosseis vadakus (Farrell jt, 2004) 

 

 

Valgud                             Osakaal massist (%)   Aminohapete arv      Molaarmass        Isoelektriline 

                                                                                                                                          täpp                                                         

β-laktoglobuliin                              60                       162                 18 363                      5,35 
α-laktalbumiin                                20                        123                14 178                      4,80 
Lehmapiima seerumi  albumiinid      3                        583               66 399 
Immuunoglobuliin G                       10                        >500             161 000  (G1)     
Laktoferiin                                     <0,1                      689                 76 110                     8,95                                                                                                    
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Üle 500 MPa töötlusel 25 °C juures hakkab β-laktoglobuliin denatureerima. Teised 

vadakuvalgud denatureerivad kõrgematel rõhkudel ning temperatuuridel üle 50 °C 

(Chawla et al. 2009: 263). 

 

 

2.2.4.1.  Mõju α-laktalbumiinile 
 

Piimas leiduv α-laktalbumiin (α-la) on kerajas valk, mida leidub kõikide imetajate piimas. 

α-la koosneb 123 aminohappest ning selle molekulmass on 14,2 kDa-d. α-laktalbumiin 

reguleerib imetajate epiteelrakus asetsevas Golgi kompleksis laktoosi sünteesi. Vabade 

tioolrühmade puudumine muudab α-la oma olemuselt vähem tundlikumaks rõhu poolt 

põhjustatud pöördumatutele struktuursetele ja funktsionaalsetele muutustele. 

Algstruktuuris tekivad pöördumatud muutused üle 400 MPa-se rõhu juures. 

Kaltsiumioonide juuresolekul suureneb α-laktalbumiini denatureerimiseks vajaminev rõhk 

200 MPa võrra (Edwards, Jameson 2014: 220-223). 

 

 

2.2.4.2.  Mõju β-laktoglobuliinile 
 

β-laktoglobuliin (β-lg) koosneb 162 aminohappest ning tema molekulmass on 18.3 kDa. 

See kuulub lipokaliin valkude perekonda, sest on võimeline siduma väikseid 

hüdrofoobseid molekule hüdrofoobseks õõnsuseks. Sellest järeldati, et β-laktoglobuliin 

funktsioneerib  transportvalguna vitamiin A erinevatele derivaatidele. Enamike imetajate 

piimas leidub vadakuvalkudest kõige enam β-laktoglobuliini. See moodustab ligikaudu 

10% kogu piima valkudest ja umbes 50% vadakuvalkudest. Samas, rinnapiimast ega 

näriliste ja- jäneseliste piimast pole seda leitud. Peamistest vadakuvalkudest on kõige 

tundlikum rõhu muutusele β-laktoglobuliin. Eeldatavasti tuleneb see sellest, et β-struktuur 

on võrdlemist ebaefektiivselt kokkuvolditud oma suure lahusele avatud „hüdrofoobse 

taskuga“ ja vähese disufulfiidsete sidemete arvuga. Lehmapiima β-laktoglobuliini 

molaarmassi vähenemist on märgatud juba 10 MPa-se rõhu juures (Edwards, Jameson 

2014: 203, 216). Töödeldes toorpiima üle 100 MPa-se rõhuga viib suurema β-lg 

denaturatsioonini. Üle 400 MPa-se rõhu kasutamisel esines veidikene enam 

denaturatsiooni. β-lg denaturatsiooni ulatust mõjutab piima kuumutamine enne rõhuga 
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töötlemist, protsessi temperatuur, töödeldava piima pH ning loomaliik (Messens et al. 

2013: 317). Mitmed uuringud on näidanud, et β-laktoglobuliin muutub rõhu toimel 

vastuvõtlikumaks ensümaatilisele lõhustamisele, tõenäoliselt rõhu poolt põhjustatud 

konformatsiooni muutuse tõttu. Valgu kokkupuude ligikaudu 300 MPa-se rõhuga 

põhjustab pöördumatuid muutusi β-laktoglobuliini tertsiaar- ja kvaternaarstruktuuris. 

Ensümaatilise proteolüüsi uuringud on näidanud, et β-laktoglobuliin on vähem tundlikum 

rõhu poolt tekitatud muutustele happelises keskkonnas kui neutraalses või aluselises 

keskkonnas, kuid seda tulemust võisid mõjutada rõhu poolt põhjustatud muutused 

proteinaasides, termolüsiin ja pepsiin (Edwards, Jameson 2014: 216-217). 

 
 

2.2.4.3.  Mõju seerumi albumiinidele 
 

Seerumi albumiinid on valgud, mida leidub nii vereseerumis kui ka kõikide imetajate 

piimas. Nende peamine funktsioon on transportida hüdrofoobseid molekule. Lehmapiima 

seerumi albumiinid (BSA- bovine sereum albumins) on võrdlemisi stabiilsed kõrgele 

rõhule (800 MPa). Lehmapiima seerumi albumiinides toimuvad märkimisväärsed 

muutused sekundaarstruktuuris, kuid võrreldes β-laktoglobuliiniga on need muutused 

pöörduvad. Tuleb välja, et disulfiidsidemete rohkus kaitseb valgu hüdrofoobset tuuma 

(Edwards, Jameson 2014: 223-226). 

 
 

2.2.4.4.  Mõju immunoglobuliinidele 
 

Nii immuunoglobuliin G (IgG) kui ka laktoferiin (LF) on vastupidavamad rõhule kui 

kõrgele temperatuurile, kõrgrõhu kasutamise seisukohalt on see leid oluline IgG-d ning 

LF-d sisaldavate valgutoodete valmistamiseks (Patel, Huppertz 2014: 251-252).  

 
 

2.3.   Mõju veele 
 

Rõhk põhjustab vees muutusi, millel on nii otsene kui kaudne mõju ka toitudele. Esiteks, 

rõhu rakendamine veele põhjustab mahu vähenemist, mis võib kõrgematel rõhkudel olla 
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päris märkimisväärne, ligikaudu 15% 600 MPa juures. Sellel on suur mõju toidus 

toimuvatele keemilistele muutustele, kuna Le Chatelier`i printsiibi kohaselt iga reaktsioon, 

mis põhjustab mahu vähenemist, on võimendatud kõrgrõhuga töötlemisel. Teiseks, rõhk 

muudab vee külmumistäppi. Vee külmumistäpp 50 MPa juures langeb -4 °C-ni, 100 MPa 

juures -8 °C-ni  ning 210 MPa juures -22 °C-ni. Seega jääb 210 MPa rõhuga töödeldud 

vesi vedelaks ka -22 °C juures. Antud nähtusega kaasnevad mitmed teistsugused mõjud, 

näiteks toidu säilitamine alla 0 °C ei põhjustaks jääkristallide teket, kiire külmutatud 

toitude  ülessulatamine ja rõhu indutseeritud kristallisatsioon. Viimast tekitatakse toote 

jahutamisega rõhu all temperatuurile alla 0 °C-ni ning järsult rõhu vabastamisega. 

Tulemusena saadakse väga väikeste jääkristallidega külmutatud tooted ning seega ka 

parem kvaliteet. Rõhu suurendamine üle 210 MPa põhjustab külmumistäpi tõusmist. 1000 

MPa-se rõhuga töödeldud vesi jäätub ligikaudu 20 °C, tekitades ebatavalise kujuga suure 

tihedusega „sooja jää“. Kolmandaks, rõhu tõstmine 100 MPa-lt kuni 1000 MPa-ni 

põhjustab vee pH väärtuse alanemist ühe ühiku võrra, veemolekulide dissotsieerumise 

tõttu, suurendades seega vesinikioonide kontsentratsiooni. See võib avaldada suurt mõju 

toodetele ning panustada kõrgsurvetöötluse mikrobitsiidsele toimele (Datta, Deeth 1999: 

43-44). 

 

 

2.4.  Mõju mikroorganismidele 
 

Kuumtöötlus on jätkuvalt kõige levinum meetod, et inaktiveerida patogeene ja toidu 

riknemist põhjustavaid mikroobe. Kuumtöötlus on küll efektiivne, kuid ta ei pruugi 

hävitada bakterite spoore, mis võivad mõjutada piima välimust, maitset, toiteväärtust ning 

tehnoloogilisi omadusi. Tundlikkus rõhule sõltub suuresti bakteriliigist. Gram-positiivsed 

bakterid on reeglina vähem tundlikud rõhule kui gram-negatiivsed ja endospoorid on 

vastupidavamad vegetatiivsetest bakteritest. Mitmetes teadustöödes on uuritud algse 

mikrofloora inaktiveerimist piimas rõhu toimel. Töödeldes piima 122 MPa-ga 13 °C juures 

83 minutit viis mikroobide vegetatiivsete rakkude täieliku hävimiseni. Olgugi, et 

kõrgemate rõhkude kasutamine on kõige efektiivsem, töötlemine kõrgema rõhuga lühikest 

aega või madala rõhuga pikemat aega, viib ka mikroobide arvu vähenemiseni. Üle 350 

MPa rõhu kasutamisel märgati pärast  10 minutit bakterite populatsiooni täielikku 

hävingut. Piim, mida töödeldi 350 MPa juures 32 minutit, säilis külmkapis 5 °C  juures 18 
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päeva. Töödeldes toorpiima 200 MPa-se rõhuga märgati vähest aeroobse mikrofloora 

vähenemist, kuid märgatavamat psührotroofsete bakterite hulga alanemist, mis annab 

piima kerge kuumutamisega sarnast efekti (Messens et al. 2003: 314-315). Kitsepiima 

töötlemine 500 MPa-se rõhuga 15 minutit vähendab sama efektiivselt bakterite 

populatsiooni kui pastöriseerimine (Buffa et al. 2001b: 45-51). Kõrgrõhuga mikroobide 

inaktiveerimisel polnud märgata rasva baktereid kaitsvat toimet. Autorid arvasid, et see 

efekt võib olla märgatavam täispiimast kõrgemate rasvasisalduste juures. Taastatud 

piimasse inokuleeritud laktokokid olid 100-350 MPa rõhule tundlikumad kui laktobatsillid. 

Kõrgrõhuga töötlemine suurendab laktokokkide ja laktobatsillide hüdrolüütilist aktiivsust, 

mis annavad juustule kibeda maitse. Lambapiimasse inokuleeritud mitmete patogeensete 

mikroorgansimide hävitamine kõrgrõhuga (100-500 MPa, 15 min) toimus järjekorras 

Pseudomonas fluorescens > Escherichia coli > Listeria innocua > Lactobacillus helveticus 

> Staphylococcus aureus. Toatemperatuurist madalamal temperatuuril rõhuga töötlemine 

tõi kaasa parema P. fluroescnes, Listeria innocua ja Lactobacillus helevticuse 

inaktiveerimise, kuid E. coli ja S. aureuse puhul oli vastupidi. Rasvasisaldus (0-50%) ei 

näidanud barokaitsvat toimet. S. aureuse inaktiveerimise ulatus piimas suurenes rõhu  (50-

350 MPa) ja hoideaja (4-12 min) tõustes. McClements`i poolt läbiviidud uurimus näitas 

bakterikultuuri vanuse tähtsust eelnevalt kõrgrõhuga töötlemisele ning bakteri spoorid 

vajavad tugevamat töötlust, et tagada inaktivatsioon. Bakteriaalsete saastajate efektiivsema 

inaktiveerimise tagab kõrgrõhu kombineerimine kuumtöötlusega või bakteriotsiinidega. 

See võib parandada minimaalselt töödeldud toitude kvaliteeti madalamate rõhkudega 

(Messens et al. 2003: 314-315). 

 
 

2.5.  Mõju ensüümidele ja proensüümidele piimas 
 

Piimas esinevate erinevate ensüümide majandusliku tähtsuse tõttu on hakatud uurima 

nende stabiilsust kõrgrõhu tingimustes. Puhversüsteemis 600 MPa-se rõhu juures ei 

esinenud peaaegu mingisugust ensüüm katalaasi aktiivsuse vähenemist. Toorpiimas peab 

ensüüm laktoperoksidaas vastu 400 MPa-sele rõhule ning kombineerituna 

temperatuuridega vahemikus 20 °C ja 65 °C kuni 700 MPa. Homogeniseerimisele 

järgnevat plasmiini proteolüüsi piimas on uuritud 37 °C juures 48 tunni möödudes. López-

Fandino leidis, et 100 ja 400 MPa-se rõhu vahel ei esinenud mingisugust erinevust. Samas 
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avastas Scollard, et 50 MPa-se rõhuga töödeldud piimas esinesid väikesed muutused, kuid 

300-500 MPa-se rõhu juures proteolüüs suurenes ning üle 500 MPa-se rõhuga esines 

vähem proteolüüsi kui toorpiimas. Pakuti välja, et proteolüüsi suurenemine 300-500 MPa-

se rõhu juures võib tuleneda muutustest mitselli struktuuris, mis soodustab substraatide 

sidustumist plasmiinile. Kõrgrõhuga töötlemine kõrgematel temperatuuridel soodustab 

plasmiini inaktiveerimist. Homogeniseerimine 40-60 °C juures võrreldes 25 °C-ga 

vähendab proteolüütilist aktiivsust ja parandab piima organoleptilisi omadusi ning 

võidakse kasutada, et toota heade organoleptiliste omadustega ja pikema säilimissajaga 

piima (Messens et al. 2003: 315-316).  
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3. KÕRGSURVETÖÖTLUSE MÕJU TOOTE OMADUSTELE  
 

3.1. Mõju juustutehnoloogias 
 

Juustupiima rõhuga töötlemist viiakse läbi vaid siis, kui sensoorsete omaduste või õige 

tekstuuri tekkeks on vajalik ulatuslik lipolüüs tootes. Piima rõhuga töötlemisel on mitmeid 

mõjusid juustu valmistamise parameetritele: väheneb laabiga koaguleerimise aeg, väheneb 

sünerees, tekib  nõrgem laabikalgend, juustumassil on väiksem tihedus, esinevad muutused 

juustu koostises, saadakse suurem juustusaagis ja produtseeritakse rohkem vabasid 

rasvhappeid (Deegan, McSweeney 2013: 642). Võrreldes töötlemata piimaga suurenes 

rõhuga töödeldud (300-400 MPa, 30 min) piima juustumassi saagikus kuni 20%. Lisaks 

vähenes ka valkude kadu vadakusse. Rõhuga töödeldud piimade laabivadakus leiti 

madalamat β-lg taset, mis viitab sellele, et vähemalt osa denatureerunud β- laktoglobuliini 

jäi juustumassi. Suurem saagikus tuleneb β-lg ja niiskuse kinnipidamisest. Pärast rõhuga 

töötlemist, kaseiinimitsellid ja rasvakuulikesed ei taasagregeeru nii tihedalt kokku, mistõttu 

rohkem niiskust jääb juustu maatriksisse. Vadakuvalkude olemasolu võib samuti aidata 

hoida kinni rohkem niiskust juustus. Piima töötlemisel 600 MPa rõhu juures esines 

juustumassi sünereesi vähenemist. Pandey leidis, et rõhu (200-400 MPa), temperatuuri (3-

21 °C) ja hoideaja (10-110 min) alandamisel esines laabivadaku veesiduvusvõime langust. 

Rakendades 400 MPa-st rõhku  40 °C-ga märgati suuremat juustumassi saagikust kui 20 

°C juures. Proovides, milles tõsteti piima pH-d ning mida töödeldi 400 MPa-se rõhuga, 

märgati suuremat juustumassi saagikust ning niiskuse kinnipidamisvõimet. Kitsepiima 

juustumassi saagikus suurenes üle 300 MPa-se rõhu kasutamisel ning lambapiimal üle 200 

MPa-se rõhu korral (Messens et al. 2003: 319-320).   
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3.2.  Mõju jogurtitehnoloogias 
 

Erinevate uuringute kohaselt on fermenteeritud piimatooted tarbijatele meelepärasemad 

ning kõrgema toiteväärtusega kui piim. Jogurt on maailmas kõige populaarsem piimatoode 

tarbijale meelepäraste sensoorsete omaduste tõttu. Homogeniseerimistemperatuuri (50 - 70 

°C) ja rõhu (10 - 20 MPa) suurendamine üheaegselt omab märkimisväärset efekti jogurti 

sensoorsetele omadustele ning probiootiliste bakterite elujõulisusele säilitamise käigus, 

sest kõrgrõhuga homogeniseerides tekivad vabad rasvhapped ning aminohaped, mis on 

nende elutegevuseks vajalikud. Jogurtit toodetakse piimast, millele lisatakse 

mitmesuguseid piimast saadud tooteid nagu vadakuvalgukontsentraat, lõssipulber, 

kaseinaadid või hapukoor, mis saadakse piimavalkude koaguleerumisel bakterikultuuride 

poolt toodetud piimhappega. Jogurti tootmine hõlmab mitmesuguseid protsesse, millest 

üks peamisi on homogeniseerimine. Jogurti tootmiseks homogeniseeritakse tavaliselt piima 

15 kuni 20 MPa-se rõhuga ja mõnedes riikides järelkuumutatakse valmistoodet, et 

vähendada mikroobide arvukust ning vadaku eraldumist säilitamise käigus, jogurti 

konsistentsi, stabiilsuse ning tekstuuri parandamiseks. Kõrgrõhuga töötlemine (>100 MPa) 

on innovaatiline meetod jogurti tootmisel, mis aitab parandada piima kalgendumise 

omadusi, luues lämmastiku, kaltsiumi ja fosfori lahustuvate ning mittelahustuvate vormide 

vahel tasakaalu, ja tänu sellele on võimalik saada soovitud omadustega jogurtit. Lisaks 

sellele parandab kõrgrõhutöötlus geelide reoloogilisi omadusi nagu viskoossus, tugevus 

ning vastupidavus sünereesile, suurendab jogurti juuretiskultuuride Lactobacillus 

delbrueckii ja Streptococcus thermophilus elujõulisust külmkapis säilitamisel ja vähendab 

hapnemisjärgse pH muutuse riski. Kõrgrõhuga töötlemisega järgselt moodustuvad 

hargnenud ahelaga aminohapped, mis soodustavad L. delbrueckii ja S. thermophilus kasvu 

jogurtis. L. delbrueckii ja S. thermophilus hulka võrreldi 200 ja 300 MPa-se rõhuga 

töödeldud piimast valmistatud jogurtites. Tulemustest selgus, et suuremat mikroobide 

arvukust leidus 300 MPa-se rõhuga töödeldud jogurtis, mis tuleneb kõrgrõhuga 

homogeniseerimise käigus mõnede kasulike ühendite sünteesist. Fermenteeritud 

piimatooted, eriti just jogurt, kannavad probiootikume läbi inimese seedesüsteemi ning 

sellel on mitmeid tervisele kasulike omadusi: anti-kantserogeensed toimed, 

põletikuvastased omadused, immuunsüsteemi stimuleerivad ja kolesterooli vähendavad 

omadused. Üldiselt on aktsepteeritud, et minimaalne probiootiliste bakterite 

kontsentratsioon, mis on vajalik, et avaldada tarbijale kasulikku toimet on 106 elujõulist 

rakku 1-grammi toote kohta tarbimise momendil. Rõhuga töötlemise käigus piima 
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rasvakuulikeste suurus väheneb, kaseiini mitsellid lagunevad väiksemateks osadeks ning 

esineb ka vadakuvalkude denaturatsiooni. Need muutused kergendavad probiootiliste 

bakterite võimet elada ja kasvada jogurtis (Chawla et al. 2009: 265) .  

 

 

3.3.  Mõju jäätise tehnoloogias 
 

Kõrgsurvetöötlus soodustab rasvade kristalliseerumist, vähendades seega soovitud tahke 

rasva osakaalu tekkimiseks kuluvat aega, mistõttu alaneb jäätise valmitamiseks kuluv aega 

Kõrgsurvetöötlus mõjutab vadakuvalkude funktsionaalseid omadusi. Kasutades 300 MPa 

rõhu all 15 minutit töödeldud vadakuvalgu kontsentraati madala rasvasisaldusega 

jäätisesegus, paranesid jäätise tekstuur ja mass, saavutati kõrgem  vahustatavuse aste, vahu 

stabiilsust ja kõvadus kui jäätis, millele lisati töötlemata vadakuvalku. Rühm teadlasi uuris 

kõrgsurvetöötluse mõju jäätise tootmisele, seetõttu jäätisesegusid töödeldi rõhkudel 200-

500 MPa 1 sekundist 20 minutini. Kõrgsurvetöötlus 400-500 MPa juures 1 sekund 

suurendas segu viskoossust, mida teadlased põhjendasid jäätisesegus mitsellifragmentidest 

valguvõrgustiku moodustumisele, tänu rõhu alanemisel kaltsiumfosfaadi lahustuvuse 

vähenemise tõttu. Suurenes saadud jäätise vastupanu sulamisele ning paranesid ka 

tekstuuriomadused, nagu suuaisting  ja kreemisus. Antud tulemused näitavad, et 

kõrgsurvetöötlusega kaasnevad kasulikud muutused valkudes võimaldavad toota madala 

rasvasisaldusega ja stabilisaatoriteta jäätist paranenud suuaistinguga (Mandal, Kant: 37-

38).  

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

KOKKUVÕTE 
 

Kõrgsurvetöötlus on mitte-termiline toidutöötlemistehnoloogia, milles rakendatakse üle 

100 MPa-st rõhku. Kõrgsurvetöötlus on võrdlemisi uus tehnoloogia, mille eesmärk on 

inaktiveerida mikroorganisme viisil, mis tagab toote kõrge kvaliteedi. Antud tehnoloogia 

eelisteks on töötlemisaegade vähendamine, toidu ühtlane töötlemine, mikroorganismide 

hävimine ning maitsete, lõhnade, värvuse maksimaalne säilimine. Samas antud 

tehnoloogial on ka mõned puudused nagu seadmete kallidus, ei inaktiveeri ensüüme, 

limiteeritud pakendusvõimalused. Sellegi poolest on kõrgsurvesüsteemide paigalduste kasv 

tõusvas trendis. Kõrgsurvetöötlust kasutatakse mitmete erinevate toidugruppide 

töötlemiseks: lihatooted, köögiviljatooted, mahlad ja joogid, piimatooted, kala- ja 

mereannid. Kõrgsurvetöötluse tagajärjel tekivad muutused piima koostisosades ning sellest 

tingituna ka toote omadustes. Rõhu suurendamisega väheneb rasvakuulikeste keskmine 

suurus ning seega rasva kogupindala suureneb. Kõrgrõhuga töötlemine põhjustab 

piimavalkude denaturatsiooni, tänu millele toote viskoossus tõuseb. Juustutehnoloogias 

aitab kõrgrõhu kasutamine suurendada juustusaagikust ning vähendada sünereesi. Jäätise 

tehnoloogias aitab kõrge rõhu rakendamine alandada jäätise valmitamiseks kuluvat aega 

ning parandada jäätise tekstuuri ja massi.                                                                                                                       

Kuna kõrgsurvetöötluse populaarsus on kasvavas trendis, siis võiks antud uurimustöö 

jätkuks edasi uurida ka kõrgsurvetöötluse mõju taimsete ja loomsete toodete koostisosadele 

ning toote omadustele.  
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