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Abstract
The high pressure processing is one non-traditional innovative method for preserving and modifying foods. The key
components of a high pressure system are a pressure vessel and a pump intensifier, which are detailed. There are presented batch and semicontinuous pressuring systems. The lethal effect of high pressure on vegetative bacteria, bacterial
spores, yeasts, moulds, viruses, prions, the inactivation of enzymes; the pressure-induced modifications of food micromolecules, the phase transition of water in high pressure conditions were revealed. The main applications of high pressure
processing were outlined: preserving fresh foods, minimal processing of traditional foods, high-pressure freezing and
thawing; pressure-induced modifications of food components. The general advantage of this technology is the retention of
natural flavour, taste, colour and nutrients. However its main disadvantage is very high investment costs for process
equipment. On the base of advantages and disadvantages revealed the present limitary commercialization was substantiated.

Keywords: high pressure processing/preservation, pressure vessel, intensifier pump, freshness, pressure-induced modification, minimal processing; high-pressure freezing and thawing

ВЪВЕДЕНИЕ
Началото на обработката при изостатично високо налягане се поставя от шведската фирма
ASEA в 50-те години на миналия век. Първите
приложения на тази технология са апарати за
производството на изкуствени диаманти при налягане 700 MPa. Понастоящем тази технология се
използва и за производство на кварцови кристали; керамика; хидроформиране на метални листове при налягане 140 МРа; студена или гореща повърхностна обработка на метални детайли с цел
уплътняване, получаване на изотропни качества
и намаляване на риска за образуване на пукнатини. Тази технология се прилага при производство
на високонадеждни детайли за самолети, автомобили, турбини, военна и космическа техника.
Основите на обработката на хранителни продукти под високо налягане са поставени от френския учен Royer, който в 1895 г. установява възможността за унищожаване на бактерии при тези
условия. Американският учен Hite [11] в 1889 г.
прилага за първи път тази технология за запазване на млечни продукти. Независимо от това обработката под високо налягане се отнася към нетрадиционните, нетермични методи за обработка
на хранителни продукти.
При този вид обработка хранителният продукт
се поставя в камера, в която налягането се пови-

шава до 50-600 MРa, задържа се и след това намалява до атмосферно. Времето за задържане на
високото работно налягане обикновено варира от
2 до 60 min [21, 28]. Първите промишлени уредби
за обработка на храни под високо налягане се
прилагат от началото на 90-те години на XX век в
Япония. Понастоящем САЩ, Япония, Франция,
Испания, Великобритания са производители в ограничен обем на храни, обработени под високо
налягане.

АПАРАТИ И УРЕДБИ
Те могат да работят периодично или с полунепрекъснато действие, като първите са по-широко разпространени. Уредбите включват (а) апарат
(камера), в която се прилага високото налягане, и
(б) хидравлична система за създаване на високо
налягане на работна течност. Последната представлява среда, чрез която се подава високото налягане върху обработвания продукт. За целта
най-често се използва питейна вода [28].
Апаратите с периодично действие са вертикални цилиндрични съдове с работен обем 35-700
dm3 и работно налягане до 600 МРа. Те са погъвкави и позволяват обработка както на течни,
така и твърди хранителни продукти от растителен и животински произход. Производството им
датира от средата на 1990 г. Корпусът на апарата

обикновено представлява моноблок, изработен от
високоякостна стомана. Херметизацията на работния обем, ограничен между корпуса и капака,
се осъществява чрез резба или чрез рамка, обхващаща камерата и капака [24]. Работната температура в апарата се регулира обикновено с двойна
риза, в която протича топлоносител – гореща вода или студоносител. Фирмата Avure Technologies (САЩ) www.avure.com е водеща в световен
мащаб и тя предлага работни камери QuintusTM
(фиг. 1). Техният тънкостенен корпус 5 е подсилен външно от пакети 2 и 3 с плътно навити стоманени телове, които са предварително напрегнати Даже и при максималното работно налягане от
600 МРа стените на корпуса 5 остават натоварени
на натиск. Това е от особена важност при цикличната работа на апарата в режим натоварванеразтоварване-натоварване. Това позволява (а) да
се намали умората на материала на основния корпус и риска от образуване на пукнатини в стената
на корпуса, а срокът му на безопасна експлоатация да се удължи; (б) да се намали общата маса
на съда до 50 %, респективно и крайната му цена.
При зареждане, продуктът 1 за обработка се поставя в цилиндричния корпус 5, затваря се с подвижния капак 4. Накрая, скоба с пакет 2 от меридионално навити телове се монтира така, че да
обхваща капака 4 и дъно 6 на апарата.

Hoogland [13] описва работни съдове, изработени от композитни материали. Те са пилотна
разработка на датски консорциум. Това ще позволи цената на апарата да се намали съществено.
Хидравличната система за създаване на високо налягане включва специална външна помпа,
наречена интензификатор (intensifier) с двойно
действие. Конструкцията на подобна помпа, производство на фирмата ЕРSI (САЩ) www.epsihighpressure.com, е представена на фиг. 2. Тя
включва голямо бутало 1, задвижвано от хидравлично масло А с ниско налягане. Това бутало е
свързано с два или повече плунжера 2 с по-малък
диаметър. Те прилагат високо налягане върху работната вода В. Hoogland [13] посочва, че използването на вътрешни интензификатори, вградени
в работната камера, позволява да се редуцира цената на уредбите.

Фигура 2. Устройство на помпа интензификатор на фирмата ЕРSI (САЩ) за създаване на високо налягане: 1- голямо бутало; 2а,2b- плунжери с малък диаметър; А1,А2- вход и изход за хидравлично масло с ниско налягане; В1,В3– изходи с
нагнетателни клапани на работна вода с високо
налягане; В2,В4- входове със смукателни клапани
на работна вода с ниско налягане.

Фигура 1. Апарат QuintusTM на фирмата Avure
Technologies (САЩ) за обработка на храни под
високо налягане: 1- обработван продукт; 2,3пакети с навити стоманени телове, които имат
съответно паралелно и меридионално разположение; 4- горен подвижен капак; 5- тънкостепен цилиндричен корпус; 6- долно неподвижно
дъно.

Други фирми производители на уредби с периодично действие са японките Mitsubishi Heavy
Industries и Kobe Steel Ltd; американските Flow
International Corporation, Engineered Pressure Systems International; британската Stansted Fluid Power и френската GEC Alstom - ACB Pressure Systems.
Обработката в апаратите при високо налягане
се осъществява по следния начин: Храните, които подлежат на обработка, предварително се опаковат в меки, но устойчиви на високото налягане,
пластмасови опаковки (торбички, бутилки). Продуктите се опаковат обикновено под вакуум с
оглед равномерно разпределяне на работното налягане. Работната камера след зареждане на опа-

кованите продукти се обезвъздушава, след което
в нея се подава питейна вода. Последната служи
за среда за предаване на налягането върху обработвания продукт. При изостатично работно налягане от 600 МРа, обемът на обработваните продукти с високо съдържание на вода се редуцира с
10- 15 % [28].
Уредбата с полунепрекъснато действие за обработка на течности (сокове, пюрета, сосове) под
високо налягане на фирмата Avure Technologies
включва три или повече паралелно действащи
апарати (работни камери или наричани още изолатори) с работен обем 25 dm3, като всеки един
от апаратите работи циклично (пълнене-компресиране-изпразване). След тази обработка сокът се
пълни в потребителски опаковки при необходимост при асептични условия. Така обработените
продукти се съхраняват най-често при хладилни
условия. Фирмата ACB (Франция) също предлага
уредбата с полунепрекъснато действие за плодови сокове с производителност 4-6 m3/h, като процесът протича при налягане 400-500 MPa при
стайна температура и продължителност на задържането 1-5 min. Продължителността на работния
цикъл в апаратите с полунепрекъснато действие е
с 30 % по-малка от тази в апаратите с периодично
действие.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Високото налягане въздейства основно върху
нековалетните химични връзки (като водородни,
дисулфидни) в макромолекулите, докато ковалетните връзки в по-малките молекули остават непроменени [12].
По-голямата част от вегетативните клетки
на микроорганизмите се инактивират при налягания от 200 до 600 MPa при стайна температура.
Антимикробният ефект на обработката под високо налягане може да се подсили чрез комбиниране с допълнителна термична обработка, намаляване на pH, повишаване на концентрацията на
СО2, добавяне на бактериоцини, като низин [21].
Разрушаването на клетъчната мембрана при високи налягания е една от основната причини за
инактивиране на микроорганизмите [14].
За инактивиране на бактериалните спори се
изисква да се приложат налягания над 600 МРа
при комбиниране с умерено високи температури
60-70 0С или налягане до 100 МРа и температура
90 0С [21]. При налягания около 400 MPa и температури под 60 °C се наблюдава [25,31] намаляване на концентрацията на спори на Cl. sporogenes и Bac. coagulans с три десетични порядъка.
Обработката при високо налягане води до съществено намаляване на термичната устойчивост на
спорите. Ananth [1] предлага обработката под ви-

соко налягане да се осъществява в два етапа. В
първия етап, протичащ при по-високо налягане,
се осъществява преимуществено инактивиране на
бактериалните спори. При втория етап, провеждан при по-ниско налягане, протича основно
инактивиране на вегетативните форми на бактериите. Прилагането на пулсиращо или осцилиращо високо налягане, както и бързата декомпресия са по-ефективни при инактивация на бактериални спори в сравнение с процес, проведен при
постоянно налягане [21]. Установено е, че Грам
положителните бактерии (като Staphylococccus
aureus) са по-устойчиви при обработката при високи налягания, отколкото Грам отрицателните
бактерии, като Salmonella [29]. Инактивирането
на микроорганизмите зависи от множество фактори като вид и щам на организма, температура
на процеса, водна активност и pH на средата.
Дрождите и плесените имат по-малка чувствителност при обработка с високо налягане, като
се инактивират при налягания от 200 до 300 MPa
[21]. Mикотоксините могат да се инактивират до
50 % при обработка при налягане 500 MPa в продължение на 1 h [4].
Вирусите, представляващи опасност за човешкото здраве като хепатит А, са по-чувствителни от бактериите и това предполага, че обработката с цел инактивиране на бактериите ще инактивира и тези висуси [16]. Установена е възможността за инактивиране на HIV-1 вирус при обработка при налягане 250 МРа [27]. Прионите,
причинители на болестта “луда крава”, могат да
се инактивират чрез обработка при високо налягане 350 МРа и температура 60 оС [9].
Голяма част от ензимите в хранителните продукти се инактивират при обработка с налягане
до 300 МРа. Те са по-устойчиви при въздействие
на високото налягане, отколкото вегетативните
клетки [21]. Това се обяснява с промяна на структурата на ензима или денатурирането му. Установено е, че кинетиката на намаляване на активността на значителна част от ензимите може да се
разглежда като реакция от първи порядък [22].
Ензимът полифенолоксидаза, отговорен за ензимното покафеняване на продукти от растителен
произход, се инактира при налягания от 200 до
1000 MPa в зависимост от условията на микросредата. Чувствителността на този ензим в ябълки и грозде по отношение на налягането е по-голямо, отколкото в круши и сливи [34]. Ензимът
липоксигеназа, отговорен за промени във вкуса,
цвета и хранителните компоненти в зеленчуци, се
инактивира при налягания от 400 до 600 MPa
[15]. Ензимът пектинметилестираза, отговорен за
промени в консистенцията на плодове и зеленчуци, се инактивира термично при температури от

80 до 85 0С. При стайна температура този ензим
се инактивира при налягания от 150 до 1200 MPa
в зависимост от своя произход и среда, като ензима в доматен сок е по-устойчив на въздействието на налягането, отколкото този ензим в портокалов сок [32]. Ензимът пероксидаза, отговорен
за образуване на неприятен вкус, се характеризира с висока термична устойчивост. Този ензим в
пюре от ягоди и в портокалов сок се инактивира
при налягания от 300 до 400 MPa при стайна температура [5]. При обработка с налягане 900 MPa
и стайна температура активността на този ензим
в грах намалява незначително [30]. Активността
на ензима амилаза в брашна от пшеница и ечемик, обаче, повишава своята активност след обработка при умерено високи налягания 300–600
MРa [10]. Това разкрива потенциална възможност за производство на гликозни сиропи от нишесте чрез обработка под високо налягане.
Модифициране на микроструктурата и функционалните свойства на макромолекули (протеини) на хранителни съставки под въздействие на
приложеното високо налягане. След 20 min обработка под високо налягане от 350 MPa стабилността на пени, получени от 0,01 % разтвор с
протеина β-лактоглоболин, се увеличава десетократно [8]. Подобен подобрен пенообразуващ и
емулгиращ ефект имат и други водоразтворими
протеини от животински (яйчния овалбумин) и
растителен произход (от соя и грах), както и млечен казеин след обработка под високо налягане.
Това се обяснява с формирането на междумолекулни дисулвидни връзки [28].
Процесът на желатиниране (втвърдяване) на
протеини може да се управлява както с промяна
на концентрацията на протеина, температурата,
pH, но така и чрез въздействие с високо налягане.
Желатинирането на протеини от животински
произход (като β-лактоглобулин и миоглобин)
при едновременно въздействие с топлина и налягане е изследвано от Ledward [18]. Този процес се
обяснява от образуваната мрежа от водородни
връзки между макромолекулите. Apichartsrangkoon [2,3] изследват този процес за моделни водни разтвори, съдържащи растителни протеини от
пшеничен глутен и соев протеин.
Качествените показатели на хранителните
продукти, като цвят, вкус и хранителна стойност,
почти не се променят при обработка под високо
налягане. Повечето от компонентите, свързани с
тези показатели, са нискомолекулни. Техните ковалентните връзки не се повлияват при прилагане
на високо налягане. За определена група от храни, обаче, вкусът, текстурата и цвета зависят от
ензимната активност. Последната, както бе посочено по-горе, силно се редуцира при обработка

под високо налягане. Това води и до промяна на
свързаните с това органолептични показатели.
Червеният цвят при прясно телешко и агнешко
месо се определят от протеина миоглобин. Той се
денатурира и променя цвета си към кафяво при
обработка с налягания над 400 MPa. Нискомолекулните вещества, определящи вкуса на някои
риби и меса, обаче, не се променят след обработка под високо налягане [28].
Замразяването при високо налягане позволява формиране на ледени кристали тип III, V или
VI, чиято плътност е по-голяма от тази на течната
вода (фиг. 3). По такъв начин се намалява до минимум разкъсването на тъканта на продукта от
растителен или животински произход и в последствие загуба на клетъчен сок. При налягания над
210, 350 и 700 МРа протича съответно формиране на ледени зародиши от тип III, V и VI. Водните кристали от последните два типа имат игловидна форма, като нарастват от повърхността
към центъра на продукта. Най-голям интерес
представляват продукти с ледени кристали тип
VI, тъй като те могат да се съхраняват при температура на околната среда [33].

Фигура 3. Диаграма на фазово равновесие течност-лед за вода [19]. С римски цифри за означени устойчивите фазови състояния на леда. В
дясното поле за течната вода са посочени с прекъсната линия линиите с постоянна стойност
на плътността и’ в kg/m3.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Обработката под високо налягане се прилага
А. основно за удължаване на срока на съхранение на свежи хранителни продукти (натурални сокове от цитрусови и други плодови; сосове,
като мексикански сос guacamole, приготвян от
авокадо; морски дарове, като стриди, раци; рибни
филета от сьомга, прясно свинско, телешко и
други меса) с минимална промяна на структурата, цвета, аромата им.

В Европейския съюз производството на сокове от портокали, лимони, грайпфрукт и други
цитрусови плодове при работно налягане 400
MPa започва от фирмата Pampryl във Франция.
през 1994 г. Испанската фирма Espuсa произвежда нарязана шунка и други пресни месни деликатеси, които се обработват чрез високо налягане
400-500 МРа за няколко минути. По такъв начин
се постига запазване на органолептичните качества на прясната шунка в продължение на 60
дни при хладилно съхранение.
Б. при производство на някои традиционни
хранителни продукти с минимална обработка:
плодови конфитюри, пюрета; яйчни продукти;
йогурт; патешки черен дроб и др. В Япония промишлено се произвеждат също така оризов кейк,
кулинарно готов ориз [28].
В. за замразяването с прилагане на високо
налягане. То може да се реализира посредством
следните три схеми [33]: (а) Заразяване в условия
на високо налягане, при което преохлаждането и
фазовия преход протичат при високо налягане
над 210 МРа. При това налягане и минимално
преохлаждане до -25 °С протича формиране на
ледени зародиши от тип III, като времето за замразяване се съкращава. Тъканта на продукта, замразен, съхраняван и размразен при указаните
барометрични условия разглежданото налягане,
се запазва в значителна степен с минимални механични разкъсвания. (б) Замразяване под налягане с изместен фазов преход. Първо налягането
в камерата с продукта се повишава над 210 МРа,
следва охлаждане до -20 °С при запазване на водата в течно състояние и накрая бързо изравняване на налягането в камера с атмосферното. По
такъв начин водата в продукта се оказва силно
преохладена и се получаване на много бързо образуване на множество еднородни фини ледени
кристали тип I със сферична форма. Добавянето
на полизахариди в замразяваните моделни разтвори води до увеличаване на броя и намаляване
на размера на ледените кристали. Това позволява
тъканната структура на продукти, обработени по
този начин, да се съхранят по-добро в сравнение
с традиционния метод на атмосферно замразяване. При обработка на продукти, богати на протеин, следва да се отчете ускоряването на денатурацията на белтъци при високи налягания над
200 МРа. (в) Замразяване, индуцирано от високо
налягане. При тази схема, първо налягането в
камерата с продукта се повишава над 210 МРа,
след това следва охлаждане до -15 °С при запазване на водата в течно състояние и накрая налягането в камерата се повишава до налягания над
450 МРа. Това поражда фазов преход и формиране на ледени кристали тип V. При замразяване

под високо налягане се констатира известна инактивация на микроорганизми и незначителна
инактивация на ензими.
Г. за размразяване на замразено месо, осъществено под високо налягане над 210 МРа [26].
Това позволява продължителността на процеса и
загубата на клетъчен сок да се намалят, микроструктурата на месото се запазва по-добре.
Д. при производството на нови хранителни
продукти, като желирани продукти.
Е. при модифициране на протеини от растителен и животински произход с оглед получаване
на хранителни продукти със стабилна пяна или
със стабилна емулсионна форма.
Ж. за предварителна обработка на плодове
преди сушене. Плодове, обработени с високо налягане, се сушат по-бързо в сравнение тези, подложени на традиционно бланширане с гореща вода [17].
З. за предварителна обработка на стриди и
други морски дарове с оглед по-лесното им разчупване [28].

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
Основните предимства на този нетрадиционен метод за обработка на хранителни продукти
са следните:
• Запазване на свежия вкус, цвят, аромат и
структура на хранителните продукти, хранителна
стойност на обработваните при високо налягане
храни [7]. При обработка при налягания до 350
MPa не се наблюдават видими промени на структурата и текстурата на растителни суровини [17].
Витамините A, C, B1, B2 и E в плодове и зеленчуци се повлияват в незначителна степен след обработка при високо налягане [3]. Антимутагенните компоненти в плодове и зеленчуци (като
моркови, цветно зеле, алабаш, праз и спанак),
които са чувствителни при топлинна обработка,
не се повлияват при обработка под високо налягане [21]. Голяма част от продуктите от плодове
и зеленчуците (ягоди, доматен сок, пюре от гуава, авокадо и банан), обработвани под високо налягане запазват своя свеж цвят [6, 18].
• Осигуряване на микробиологичната безопасност и постигане на приемлив срока на съхранение чрез инактивиране на микроорганизми,
причиняващи развала и болести, както и някои
ензими в хранителните продукти. Срокът на съхранение на цитрусови сокове, обработени при
налягане 400 MPa и при хладилно съхранение, се
удължава от 6 до 16 дни [28].
• При обработката под високо налягане се
постига равномерно разпределение в целия работен обем на изостатичното налягане, едно и също
време за въздействие на работното налягане и

адиабатен процес в съпоставка с широкоразпространените апарати за топлинна обработка.
• При този процес не се образуват нежелани
странични вещества за сравнение с процеса на
ирадиация или производството на генно модифицирани храни.
• По-ниски енергийни разходи с минимално
загряване на продукта. Това рефлектира върху
едни по-ниски експлоатационни разходи.
• Намаляване на дела на отпадните води и
продукти.
Като недостатъци на обработката под високо налягане могат да се посочат
• Много високи първоначални инвестиционни разходи, като цената на технологичното обзавеждане за една средна производствена единица
е в границите 0,5-2 милиона евро [21]. Цената на
технологично обзавеждане за пастьоризация на
плодови сокове под високо налягане е над 20 пъти по-висока от цената на уредба за топлинна пастьоризация със същата производителност [23].
• При въвеждане на нови храни и добавки в
европейския пазар трябва да се спазват строгите
и усложнени изисквания на Регламент 256/97/ЕС
на Европейския парламент. От 1997 г. до сега са
разрешени само 45 нови хранителни продукта, а
3 са отхвърлени. С решение 2001/424/ЕС е разрешен само един хранителен продукт, получен чрез
обработка с високо налягане. Това разрешение е
получено от френската фирма Danone за производство на «пастьоризирани» при високо налягане плодови сокове от цитруси, горски плодове,
ягода, праскова, кайсия, ябълки, банан, вишни,
кокос, смокиня, ананас и др. Срокът на съхранение на тези плодови сокове е 60 дни при температура под 5 °С.
• Технологичното обзавеждане, работещо
под високо налягане, изисква високоспециализиран обслужващ персонал и трябва да е под непрекъснатия контрол на държавните органи за надзор на съдове, работещи под високо налягане.
• Цената на хранителните продукти, произведени по тази технология, е висока както поради
високата цена на технологичното обзавеждане,
така и поради малкия му работен обем. Инвестиционните разходи формират 75 % от крайната цена продукта [21]. Производствените разходи за
процес, проведен при налягане 400 MPa са около
0,2 евро за 1 kg обработен продукт. Всичко това
ограничава пазарната реализация на тези продукти.
• Някои зеленчуци, обработени под високо
налягане, не могат да омекнат при последваща
кулинарна топлинна обработка. Това се обяснява
с частично активирания ензим пектинметилесте-

раза при високото налягане [21]. Нежелани промени в цвета се наблюдават, когато обработката
под високо налягане се комбинира със загряване
при температури над 50 0С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последните десетилетия се провеждат интензивни и многоаспектни изследвания за въздействието на високото налягане върху показателите на безопасността и качеството на хранителните продукти. Резултатите за удължаване на
срока на съхранение при запазване на свежия
вкус, цвят, аромат и структура на хранителните
продукти са обнадеждаващи и привлекателни.
Високите инвестиционни разходи и малката производителност на апарати за обработка под високо налягане ограничават приложимостта на този
метод и особено в България. Тази тенденция се
засилва и от повишаващите се цени на храните и
стагнацията в инвестиционния процес в последните години. Независимо от това прилагането на
обработката под високо налягане с цел модифициране на хранителни компоненти или получаване на нови продукти остава перспективен и обещаващ метод.
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