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Szerzői jog, garancia és felelősség

Ebben a kisokosban összefoglalt információk szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezen szerzői 
jog kizárólagos tulajdonosa a Testo SE & Co. KGaA. A tartalmi részek és a képek nem 
sokszorosíthatók kereskedelmi jelleggel, nem módosíthatók és a leírt felhasználási célon kívül 
másra nem alkalmazhatók vagy használhatók a Testo SE & Co. KGaA előzetes írásos engedélye 
nélkül.
 A kisokos tartalmát nagy gondossággal állítottuk össze. Ettől függetlenül a kisokosban leírtak 
nem kötelező érvényűek, a Testo SE & Co. KGaA fenntartja a módosítások és kiegészítések 
jogát. A Testo SE & Co. KGaA nem vállal felelősséget vagy garanciát a rendelkezésre bocsátott 
információk helyességéért és teljességéért. Minden, az ezen kisokos használatából közvetlenül 
vagy közvetve adódó kárért vállalandó szavatosság kizárt, kivéve, ha az szándékosságon vagy 
durva hanyagságon alapszik.

Testo SE & Co. KGaA, 2016 szeptember
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Előszó

Tisztelt Olvasó!

Mindannyian naponta fogyasztunk élelmiszert és természetesnek 
gondoljuk, hogy a gyártók nekünk, fogyasztóknak friss és 
egészséges árut kínálnak. A korlátlan élvezet mögött azonban 
jelentős munkaráfordítás áll. Az élelmiszerek összetett folyamaton 
mennek keresztül, mielőtt mi végül elfogyasztjuk azokat. Ehhez 
törvényes szabványokra, gondosan dolgozó szakértőkre és a minőség 
ellenőrzéséhez megfelelő műszerekre van szükség.
A Testo mérőműszerei révén lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy
az élelmiszerek minden folyamaton biztonságosan menjenek végig. 
Célunk, hogy adekvát méréstechnológiát nyújtsunk az élelmiszeripari 
szakterületen tevékenykedő szakmai csoportok egyedileg eltérő 
követelményei és felhasználási területei számára. Ebből született
az "Élelmiszer-biztonsági kisokos" megalkotásának ötlete.
A dokumentum összefoglalja az élelmiszerekkel való munka során 
gyakran felmerülő kérdéseket. Sok érdekes információval, valamint 
a mérési gyakorlatból származó ötletekkel és trükkökkel kiegészítve 
értékes, praktikus segítséget nyújthat Önnek ez a kisokos. 

Kellemes olvasást!

Prof. Burkart Knospe, vezérigazgató
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1. Jogi háttér

1.1  Az egészség érdekében

Az élelmiszerekkel kapcsolatos alapvető elvárások a jó minőség,
az alacsony csíratartalom és a jó íz. A tárolt, szállított és előkészített 
alapanyagok és kész élelmiszerek azonban veszélyeknek vannak 
kitéve, mint például a sérülések és romlás. Az élelmiszer- 
botrányokkal kapcsolatos tudósítások felhívják a figyelmet
az élelmiszer kereskedelem esetleges veszélyeire. Ennek kapcsán 
az ENSZ és a WHO folyamatos kampányokat szervezaz élelmiszer-
biztonság és egészség mellett.

“From farm to fork”
Így hangzik a WHO egyik alapdokumentumának ambiciózus 
minőségbiztosítási definíciója 1992-ből. 1993-ban ebből
a dokumentumból dolgozták ki az egész Európai Unióra érvényes 
"HACCP" dokumentumot, az EU 93/43/EU irányelvét. Ezt 2004-ben 
öt rendelkezés váltotta fel, melyek ma is érvényben vannak az EU 
országaiban és azok kereskedelmi partnereinél, anélkül, hogy ezeknek 
az országoknak saját törvényt kellett volna alkotniuk.
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1.2 HACCP

A HACCP az alábbi kifejezés kezdőbetűiből álló mozaikszó:
Hazard Analysis and Critical Control Points
Veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok

Miért a HACCP?
A koncepció célja az élelmiszerrel kapcsolatos megbetegedések 
minimalizálása. Az élelmiszereket biztonságosabbá kell tenni
a fogyasztók számára. Az élelmiszerrel kapcsolatos megbetegedések 

1. ábra: Az európai élelmiszerjoggal kapcsolatos rendelkezések.

EC 178/2002 = Az élelmiszerjog általános alapelvei és 
követelményei. A további irányelvek és 
rendelkezések alapdokumentuma.

EC 852/2004 = Az élelmiszer higiéniára vonatkozó 29/04/2004-es 
rendelet.

EC 853/2004 = Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó 
specifi kus rendelet.

EC 854/2004 = Az állati eredetű készítmények hivatalos 
ellenőrzésének specifi kus eljárási előírásai.

EC 882/2004 = Az élelmiszer- és takarmányjog ellenőrzését 
sozlgáló hivatali ellenőrzésekkel kapcsolatos 
rendelkezés.

ISO 22000      =  Az élelmiszer- és takarmányjog ellenőrzését 
szolgáló hivatali ellenőrzésekkel kapcsolatos 
rendelkezés.
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okai az alábbiak lehetnek: 
 Globalizáció (nyerstermékek/import/export)
 Kényelmi termékek (félkész ételek)
 Tömeges állattartás (szalmonella)
 Tömeges turizmus (nem higiénikus munka, időhiány)
 Gyorsételek, túl sok "gyártó" (utcai árusítás)

Ahhoz, hogy megállapítsuk egy élelmiszerről, hogy veszélyessé vált-e, 
a következő kérdéseket kell feltennünk:
 Tartalmaz a termék érzékeny összetevőket?
 Érzékeny célcsoportok is fogyasztják a terméket 

(idősek, betegek, csecsemők, stb.)?
 Vannak biztosítva megelőző folyamatok vagy intézkedések a gyártás 

során a kockázatok csökkentése vagy kizárása érdekében?
 Tartalmaz a termék toxikusan változó alapanyagokat 

(gombák, spórák, fehérje)?

A HACCP koncepció hét alapelve
A HACCP koncepció alapja a Codex Alimentarius. Az önellenőrzés 
kulcsfontosságú pont a minőség biztosítása során. A 7 pontos program 
segítségével a HACCP koncepció hatékonyan kivitelezhető:
1. Releváns veszélyek feltárása (veszélyelemzés)
2. Kritikus ellenőrzési pontok (CCP-k) meghatározása
3. Határértékek meghatározása (csak CCP-k esetében)
4. Hatékony ellenőrzés meghatározása és kivitelezése
5. Kijavítási intézkedések meghatározása
6. Dokumentumok és feljegyzések kiállítása (dokumentáció)
7. Rendszeres megerősítési folyamatok meghatározása 

(önellenőrzési kötelezettség)
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A HACCP koncepció különbséget tesz kritikus pontok és kritikus 
ellenőrzési pontok között. 

Kritikus pontok
A kritikus pontok (CP-k) a folyamat egészén belül olyan állomások, 
melyek esetében – bár nem áll fenn az egészség veszélyeztetése 
– az adott pont a folyamatban kritikusnak tekinthető, pl. minőségi 
paraméterek, a specifi kációk betartása, jelölés.

Kritikus ellenőrzési pontok
A kritikus ellenőrzési pontok (CCP-k) azok a pontok, melyeknél 
nagy valószínűséggel fennáll az egészség veszélyeztetése, ha ez 
a pont nem teljesül, ill. nincs kézben tartva, pl. hevítési lépések, 
megfelelő hűtés, idegen test monitorozása (folyamatos fi gyelése) révén.

1.3  Az élelmiszeripari vállalatok 
kötelezettségei

Kire vonatkozik az EU rendelkezése?
A rendelkezés az élelmiszerek minden termelő-, feldolgozó- és 
értékesítési lépcsőjére és azok exportjára egyaránt vonatkozik. Ezen 
belül az élelmiszeripari vállalkozó központi szerepet játszik.

Ki az élelmiszeripari vállalkozó?
Élelmiszeripari vállalkozó minden olyan (természetes vagy nem 
természetes) személy, aki az élelmiszerek termelésével, feldolgozásával 



 

9

vagy értékesítésével kapcsolatban álló tevékenységet végez. Nincs 
megkülönböztető jelentősége annak, hogy a vállalkozás non-profi t vagy 
profi t orientált, valamint a közszférába tartozó, vagy magánkézben van.

A kötelezettségek központi eleme

Dokumentáció
Az élelmiszeripari vállalkozók kötelezettsége az illetékes hatóságok 
felé a bizonyítékokat megadni arra vonatkozóan, hogy eleget 
tesznek rendelkezés követelményeinek. Biztosítaniuk kell, hogy
a dokumentumok, mindenkor a legfrissebb állapotot tükrözzék
és ezeket meghatározott ideig meg kell őrizniük.

Tréning
Az élelmiszeripari vállalkozóknak biztosítaniuk kell az alábbiakat:
1. Az élelmiszerrel kapcsolatba kerülő üzemi dolgozók tevékenysége 

megfelelően ellenőrzött legyen, e dolgozók az élelmiszer higiéniával 
kapcsolatos kérdésekben jártasak legyenek és / vagy oktatásban 
részesüljenek,

2. a meglévő rendelkezés fejlesztéséért és alkalmazásáért vagy
a vonatkozó vezérfonalak érvényesítéséért felelős személyek a HACCP 
alkalmazásával kapcsolatos összes kérdésben megfelelően képzettek 
legyenek és

3. az egyes országok – adott élelmiszer szektorok foglalkoztatottjainak 
oktatási programjaira vonatkozó – jogi előírásainak követelményei 
betartásra kerüljenek.
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A Testo élelmiszeripari mérőműszerei 
nemzetközi HACCP minősítést kaptak, ezáltal 
alkalmasak élelmiszerekkel történő használatra. 
További információt a www.testo.hu oldalon 
találhat.

Nyomonkövethetőség
Az élelmiszeripari- és a takarmánygyártó vállalatoknak meg kell tudniuk 
állapítani, hogy mikor, hol és kik takarították be, állították elő, dolgozták 
fel, tárolták, szállították, használták fel és hulladék kezelték az adott 
árut. Adott esetben a termék akár az eredeti gyártóhoz, termelőhöz is 
visszakövethető. Ezt "downstream" folyamatnak is hívják. A gyártótól 
történő visszakövetés több feldolgozási és kereskedelmi lépcsőn 
keresztül egészen a boltig és ezzel a felhasználóig az "upstream" 
fogalommal jelölt.
Az ezzel kapcsolatos információkat felszólításra az illetékes 
hatóságoknak rendelkezésre kell bocsátani.

A hűtőlánc betartása érzékeny élelmiszerek esetében
A hűtőlánc nem szakítható meg azon termékek esetében, amelyeket 
kockázatos szobahőmérsékleten tárolni.
 Esetleges eltérések (pl. be- és kirakodáskor) csak adott határértékek 

között (maximum 3 °C) és csak rövid ideig megengedettek.
 Minden szállítási eszközön (pl. konténer, utánfutó, kamion raktér), 

melynek alapterülete meghaladja a 2 m²-t, vagy a 10 m³-t meghaladó 
hűtőterekben fel kell jegyezni a hőmérsékletet.

 A használt mérőműszereket rendszeres időközönként kalibráltatni 
kell. Ilyen kalibrálásokat a Testo akkreditált laboratóriuma is végez. 
További információ a testo.hu oldalon érhető el.
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Kereskedelmi hőmérséklet határértékek Németországban 
és az EU-ban

Beérkező áruk Tárolás

≤ + 7 °C Friss hús (patás állatok, nagyvadak) ≤ +7 °C
≤ +4 °C Friss szárnyas, nyúlfélék, kisvadak ≤ +4 °C
≤ +3 °C Belsőségek ≤ +3 °C
≤ +2 °C Darált hús (EU üzemekből) ≤ +2 °C
  Darált hús (helyben előkészített és értékesített) ≤ +7 °C
≤ +4 °C Húskészítmények (EU üzemekből) ≤ +4 °C
  Húskészítmények (helyben előkészített
  és értékesített) ≤ +7 °C
≤ +7 °C Hústermék, csemegeáru ≤ +7 °C
≤ +2 °C Friss hal ≤ +2 °C
≤ +7 °C Füstölt hal ≤ +7 °C
≤ -12 °C Hús, hal - fagyasztott ≤ -12 °C
≤ -18 °C Hús, hal - mélyfagyasztott ≤ -18 °C
≤ -18 °C Mélyhűtött termékek ≤ -18 °C
≤ -18 °C Jégkrém ≤ -18 °C
≤ +10 °C Tejipari termékek, ajánlott értékek ≤ +7 °C
≤ +7 °C Sütőipari termékek
  nem átsütött töltelékkel +7 °C
+5 ... +8 °C Tojás (a rakás 18. napjától számítva)    +5 ... +8 °C

Melegkonyha

Áthevítés (maghőmérséklet) > +70 °C
Melegen tartás kiadásig, tálalásig > +65 °C



12

Hidegkonyha

Tárolás kiadásig, tálalásig < +7 °C

Ételkiadás

Meleg ételek
A mihamarabbi kiadásig ≥ +65 °C

Hideg ételek
Csemegeáru, zsenge zöldségek, felvágottak ≤ +7 °C
Nem tartósított saláták, dresszingek (tej, tojás), desszertek ≤ +7 °C
Jégkrém ≤ -12 °C

Étel minták

1 hétig el kell tárolni ≤ -18 °C

Fertőtlenítő felszerelés

Víz   ≥ +82 °C
2. ábra: Határérték táblázat az EU élelmiszerjog szerint.
Ezeket az értékeket ellenőrzik a hatóságok.
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2.  Méréstechnika az 
élelmiszeriparban

A hőmérséklet és a higiénia fontos szerepet játszik az élelmiszerek 
feldolgozása és tárolása során. Egy belga élelmiszerlánc tanulmányából 
látható, hogy a megromlott ételek 56 %-a esetében a helytelen hűtés 
volt az ok. 

Az élelmiszerek feldolgozása során fellépő veszélyek:
1. Az élelmiszerek hűtése vagy hevítése nem megfelelő.
2. Az elkészített élelmiszereket túl sokáig hűtés nélkül tárolják.
3. A hűtőrendszerek túlterheltek.

Ennek eredményeként túl magas a hőmérséklet.
4. Nem fordítanak megfelelő fi gyelmet az alkalmazottak a személyes 

higiéniára.
5. A "tiszta" és a "nem tiszta" munkafolyamatok nincsenek megfelelően 

különválasztva.
6. A nyers és a már hevített élelmiszereket együtt tárolják.
7. A kiolvasztott élelmiszer kiengedett leve más élelmiszerekkel 

érintkezik.
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2.1 A mikroorganizmusok 
szaporodása

A mikroorganizmusok szaporodása a hőmérséklettől is függ.
A csírák olyan mikroorganizmusok, melyek képesek szaporodásra. Erre 
azonban csak bizonyos hőmérsékleti körülmények között képesek.

Csíra gyarapodás Hőmérséklet

Lelassul < +7 °C
Megáll, a csírák "alszanak" -18 °C
Korlátozott > +40 °C
Egy részük elpusztul > +65 ... +70 °C
Minden csíra elpusztul (csíramentesítés) > +125 °C

A baktériumok osztódással szaporodnak. Kedvező körülmények között 
(a hőmérséklet és páratartalom függvényében) ez általában 20 percente 
történik meg.
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3. ábra: Mikrobák szaporodása a hőmérséklet függvényében.

Veszélyes 
tartomány

Minden baktéria
megsemmisül

A legtöbb baktéria 
megsemmisül

Ideális mélyhűtő 
hőmérséklet

Optimális hőmérséklet
a baktériumok
osztódásához

125  °C 

100  °C

5  °C

3  °C

0  °C

-18  °C

-20  °C

-50  °C

75  °C

65  °C

50  °C

37  °C

Ideális hűtő 
hőmérséklet
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Mikroorganizmusok – apró segítők vagy veszélyforrások?
Általában a baktériumok, gombák és egyéb mikroorganizmusok 
segítenek bennünket (pl. a kenyérsütéshez használt élesztő, tejalvasztó 
baktériumok, fermentációs folyamatokban dolgozó gombák).
Más mikrobák azonban betegségeket okozhatnak, mint pl.
a szalmonella, E. coli vagy fonalgombák. A baktériumok ugyanabból 
a táplálkozási forrásból szolgálják ki magukat, mint az ember:
az élelmiszereinkből.

A csírák természetükből adódóan mindenütt előfordulnak és kis 
mennyiségben veszélytelenek. Csak túlzott elszaporodás esetén
(a mikroorganizmustól függően) "veszi észre" a fogyasztó a csírák 
jelenlétét, hányás, hasmenés vagy láz formájában. Éppen ezért mindig 
kiemelt fi gyelmet kell fordítani a tisztaságra és a higiéniára, különösen 
az élelmiszerekkel való foglalkozás esetén, mivel a mikroorganizmusok 
számára gyakran ideálisak a körülmények az ételeken: 10 cm2-nyi 
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4. ábra: A mikroorganizmusok egységidő alatti szaporodása.

akasztott sertéshúson akár 100 millió mikroba is élhet.
Az élelmiszerek lemosása, tisztítása jelentősen csökkenti azok 
baktérium-terhelését. Például: 10 cm2-nyi mosatlan salátán átlagosan 
1 millió mikroorganizmus van – a mosás után ez a szám már csak 
100.000 lesz. Ugyanakkor a mikrobákat szinte lehetetlen teljesen 
elpusztítani: egy tiszta tenyéren négyzetcentiméterenként akár 250 
mikroba is lehet. Általában az olyan gyakran használt berendezések, 
felszerelések, melyek sokféle élelmiszerrel kerülnek kapcsolatba, 
potenciális veszélyforrásnak számítanak a mikrobák szempontjából. 
Egy hentes mérlegén, 10 cm2-nyi területen általában 750 és 4.000 
közötti mikroba található.

409.600 mikroba 
4 óra alatt

51.200 mikroba 
3 óra alatt

6.400 mikroba 
2 óra alatt

800 mikroba 
1 óra alatt

X 
Mikrobák 

száma

Y Idő
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2.2 Mit mérünk?

Hőmérséklet
A hőmérséklet az idő után leggyakrabban mért paraméter. 
Erre különböző hőmérsékletmérőket alkalmazhatunk.
A professzionális életben a digitális hőmérők hoztak áttörést. 

Ezek a műszerek a napi használat során igen pontosak és robusztusak.

Relatív páratartalom
A relatív páratartalom kiemelten fontos száraz termékek 
hosszú időn át történő tárolásával kapcsolatban.
A hosszú időn át tárolt termékek magukba szívhatják

az esetlegesen lecsapódó nedvességet. Ennek következménye
a penészképződmény.

aW érték
Az aw érték a kémiailag nem kötött víztartalomról ad 
információt. A mérés alapja az egyensúlyi nedvességtartalom. 
A levegő nedvességtartalmát a szilárd anyag szabad 

víztartalma határozza meg egy olyan helyiségben, ahol a szilárd anyag 
lényegesen több helyet foglal el a levegőnél. A vízaktivitás (aw érték)
a zárt térben gyakorlatilag az egyensúlyi nedvességtartalommal egyenlő. 
Az érték azonban nem 0 és 100 %RH, hanem 0 és 1 aw között van.
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pH érték
Az élelmiszerek pH értéke közvetlen kihatással van
a mikroorganizmusok növekedésére. A hús pH értéke például 
a minőségére is utal. Sok csemegeáru és tejtermék esetében 

szintén döntő szerepet játszik a pH érték a savtartalom és a mikrobák 
szaporodása szempontjából.

A sütőolaj minősége
A sütőolaj tulajdonságainak változását legfőképpen a hő és
az oxigén befolyásolja. Az elhasznált sütőolaj rossz hatással 
van a benne sütött ételek ízére, valamint ezen felül hasfájáshoz 

és emésztési panaszokhoz is vezethet. A túl korán kicserélt, még 
használható sütőolaj viszont nem kívánatos többletköltségeket okoz. 
A gazdaságos működés és ugyanakkor az olajban sütött termékek 
kifogástalan minőségének biztosítása érdekében folyamatosan 
ellenőrizni kell a sütőolajat.

Idő
Az idő fontos szerepet játszik az élelmiszerek felügyelete 
során. Ehhez olyan mérőműszereket alkalmazunk, melyekkel 
vagy pontszerű mérések végezhetők, vagy az adatokat adott 
időben rögzítik.
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2.2.1 Hőmérséklet

A hőmérséklet mérése kontakt és érintésmentes érzékelőkkel 
valósítható meg.

Kontakt hőmérsékletmérés
A kontakt hőmérsékletmérés három különböző elven valósítható meg:
1. Hőelemes, pl. T, K, J típusú érzékelőkkel
2. Platina ellenállásos érzékelővel, pl. Pt 100
3. Termisztoros érzékelővel, pl. NTC

Az érzékelők összehasonlítása

T típusú hőelem

Méréstartomány: -50 ... +350 °C
Beállási idő: nagyon gyors
Pontosság: pontos
Alkalmazási terület: általános felhasználás konyhákban, 

éttermekben, beérkező áruknál

NTC

Méréstartomány: -50 ... +150 °C (néhány esetben akár +250 °C)
Beállási idő: gyors
Pontosság: nagyon pontos
Alkalmazási terület: hűtő és mélyhűtő helyiségek, szállítás 

felügyelete, beérkező áruk, éttermek, konyhák
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5. ábra: Élelmiszerek felületi hőmérsékletének infra mérése.

Pt100

Méréstartomány: -200 ... +400 °C
Beállási idő: lassabb
Pontosság: extrém pontos
Alkalmazási terület: laboratóriumok

Minden alkalmazási területre elérhető az ideális érzékelő 
(ld. 4.3. melléklet, 58. oldal)

Érintésmentes hőmérsékletmérés
Az infra hőmérsékletmérő műszerek érintés nélkül képesek mérni
a hőmérsékletet. A működési elv miatt azonban mindig csak
a felületi hőmérsékletet mérik, nem pedig a maghőmérsékletet.
A mérési eredmény nagyon erősen függ a mérendő áru/csomagolás 
felületétől. Nagyobb hibák fordulhatnak elő a jégkristályokon, 
valamint sima és tükröződő felületeken végzett mérések esetében.
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Hogyan működik az infra méréstechnológia?
Minden test, mely melegebb az abszolút nullponti hőmérsékletnél 
(-273 °C), hőenergiát sugároz ki magából. Ez a hőenergia az ember 
számára nem látható infra tartományban érzékelhető. Speciális optikai 
szenzorok segítségével ez a hőenergia mérhető és megjeleníthető.

A mérőműszerek optikája
Az infra mérőműszereket az optikájuk szerint osztályozzuk. A 8:1-es 
arány például a mérőműszer és a mérés tárgya közti ideális távolságot 
fejezi ki. Azaz, 8 cm-es távolság esetén a mérőfolt 1 cm Ø.
Minél magasabb ez az arányszám, annál távolabb végezhető el a mérés 
az adott tárgytól. Alapvetően ügyelni kell arra, hogy a mérőfolt nem 
lehet nagyobb, mint maga az áru/csomagolás.

Rögzített hőmérsékletmérő műszerek: adatgyűjtők
Amennyiben a cél nem csak a paraméterek manuális mérése, hanem 
az adatok folyamatos felügyelete hosszabb időn át, akkor legtöbbször 
indokolt az adatgyűjtők vagy adatgyűjtő rendszerek használata. 

Adatgyűjtők:
 Az adatgyűjtő egy elektronikus mérőműszer, mely memóriával és egy 

beépített órával is rendelkezik.
 Az adatgyűjtő a felhasználó által meghatározott időközönként mér és 

rögzíti az értékeket (10 percenként, 30 percenként, stb.).
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7. ábra: Az adatgyűjtők használatban.

Érzékelő MemóriaMéréstechnológia PC interfész / WiFi

6. ábra: Az adatgyűjtők működési elve.

Adatgyűjtő rendszer:
 A mérési adatok automatikusan továbbításra kerülnek – vagy egy

bázisra vagy egy online felhőbe,
 ahol megtörténik azok mentése és dokumentálása is.
 Határérték átlépések esetén számos riasztási lehetőség érhető el.
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Törvényi követelmények a hőmérsékletmérő műszereknél 
Az (EG) 37/2005 rendelet szerint kezdve a mélyfagyasztott élelmiszerek 
szállítása, tárolása és elosztása során használt hőmérsékletmérőknek 
az alábbi szabványoknak kell megfeleljenek:

EN 12830 A hőmérsékletmérő műszerekkel szemben támasztott 
követelmények

EN 13485 A hűtött, mélyhűtött, gyorsfagyasztott áruk és 
jégkrémek szállítása, tárolása és eladása során végzett 
levegő- és termékhőmérséklet méréséhez használt 
hőmérsékletmérőkkel szemben támasztott követelmények

EN 13486 A hőmérséklet-regisztrálók és hőmérőkkel kapcsolatos 
vizsgálati előírások
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8. ábra: pH skála példákkal kiegészítve.

savas semleges lúgos

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14

Meszes 
víz

Szappanos 
víz

Kemény 
kútvíz

Ioncserélt 
víz

Aludttej,
joghurt

Citromlé

Gyomorsav NaOH

2.2.2 pH érték

Az élelmiszerek pH értéke közvetlen kihatással van a mikroorganizmusok 
növekedésére. A gyümölcsök, salátaöntetek, befőttek/dzsemek és 
hasonlók savtartalma a csírák szaporodásának természetes akadályát 
képezi. Minél alacsonyabb a pH érték, annál kevésbé tudnak a csírák 
elszaporodni. A sütőipari termékek, mint pl. a kovász esetében a pH 
érték a minőség és a kelt tészta állapotának az indikátora. 
A legfontosabb szerepe azonban a pH értéknek a hús- és 
kolbászfeldolgozás során van. Az alapvető terméktulajdonságok, mint 
a hús vízmegkötő képessége, íze, színe, állaga és tartóssága döntően 
a pH érték függvényei.
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2.2.3 Relatív páratartalom

A megfelelő tárolási körülmények az élelmiszerek esetében is rendkívül 
fontosak. A mikrobiológiai romlás, mint például a penész, erősen 
függ a fennálló páratartalom mértékétől és főként a hőmérséklet-
ingadozásokat követő kondenzáció esetén lép fel. Ha a levegő 
páratartalma meghaladja a 100 %-ot, kondenzátum képződik. Mivel
a levegő teljes mértékben telített, már nem képes további nedvességet 
felvenni. Tehát a gáz formájú vízgőz a levegőből kicsapódik, folyékonnyá 
válik. Minél melegebb a levegő, annál több vízgőzt tud felvenni, 
kondenzáció képződése nélkül. Először mindig a hideg felületeken 
képződik kondenzátum.
Az úgy nevezett "relatív páratartalom" azt mutatja meg, hogy
a maximálisan lehetséges mennyiségű vízgőzből mennyi található 
pillanatnyilag a levegőben adott hőmérsékleten. Minthogy ez
a százalékos adat hőmérsékletfüggő, egyidejűleg meg kell adni 
a hőmérséklet értékét is. A relatív páraérzékelők hőmérséklet érzékelővel 
is felszereltek, mely a környezeti hőmérsékletet méri.

9. ábra: Páratartalom mérése egy bevásárló központ polcánál.
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2.2.4 Az aw érték

Az élelmiszerek aw értékének mérése
A vízaktivitás egy termék tartósságának mércéje a romlás sok fajtájának 
vonatkozásában. A puszta víztartalommal szemben a vízaktivitás 
ideálisan alkalmas az esetleges romlási folyamatok kiértékelésére.
Ez egy termék reakciós közegében a víz ottlétének a mércéje és nem 
csak a víz tömegarányát jeleníti meg. Minden élelmiszerben szabadon 
létezik a teljes víztartalom egy része, a másik része pedig meg van kötve.
A szabad víz aránya befolyásolja az awértéket. A mikroorganizmusok 
szaporodása és a toxinok képződése szempontjából a szabad víz 
döntő fontosságú. Van azonban egy határérték, mely alatt nem 
lehetséges a szaporodás vagy a toxinképződés.
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A vízaktivitás, a víztartalom és az élelmiszerek romlása

Élelmiszer példák

Közeg Víz aktivitása / aW érték
Desztillált víz 1
Csapvíz 0,99
Nyers hús 0,97 ... 0,99
Tej 0,97
Gyümölcslé 0,97
Főtt szalonna <0,85
Telített sóoldat 0,75
Átlagos beltéri levegő 0,5 ... 0,7
Méz 0,5 ... 0,7
Szárított gyümölcs 0,5 ... 0,6

aW értékek, melyek gátolják a mikroorganizmusokat

Megállított mikrobák aW
Szalmonellák 0,95
A legtöbb gomba 0,70
Nincs mikroba burjánzás 0,60

Forrás: MÜLLER, WEBER (1996): “Mikrobiologie der Lebensmittel” 

(Élelmiszer mikrobiológia)
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Oxigén
Vízgőz

Az olajba leadott 
víz

Maillard reakcióval 
járó barnulás

Az olaj behatol az 
ételbe

Az élelmiszer magja

10. ábra:  A sütött étel és a sütőolaj közti folyamatok a sütés folyamán. 

2.2.5 A sütőolaj minősége

A sütőolaj életciklusa folyamán (a friss zsíradékkal való töltéstől
az elöregedett zsír lecseréléséig) – összetétele, valamint a különböző 
külső behatások révén – állandóan vegyi reakcióknak van kitéve.
Egy zsír molekula mindig egy glicerinből (alkohol) és három zsírsavból 
áll. A sütés folyamán a zsírsavak a különböző reakciók révén leválnak 
a glicerin maradványokról. A szabad zsírsavak mellett különböző 
bomlástermékek is képződnek, úgymint az aldehidek és a ketonok.



30

A sütőolaj minőségét megítélő nemzetközileg elismert paraméter
a %TPM "Total Polar Materials" érték. A legtöbb országban törvényileg 
korlátozott a megengedett legmagasabb %TPM érték, pl.:

Ország TPM érték %-ban

Németország 24
Svájc 27
Ausztria 27
Belgium 25
Spanyolország 25
Franciaország 25
Törökország 25
Chile 25
Dél-Afrika 25

A TPM helyszíni mérésével lehetőség nyílik a sütőolaj lehető 
leghatékonyabb felhasználására. A zsiradékot a nemzeti határérték 
eléréséig nem kell cserélni, illetve az folyamatosan az optimális szinten 
tartható friss olajjal való részleges utántöltéssel. Ezzel garantálható, 
hogy a sütött termékek minősége is állandó maradjon. Mindezek 
mellett a folyamatos mérésekkel az egészségügyi kockázatok is 
minimalizálhatók, valamint a határérték be nem tartása miatt kiszabott 
esetleges bírságok is elkerülhetők.

Megbízható, gyors helyszíni TPM mérés
A költséges és összetett laboratóriumi TPM mérések mellett gyors 
ellenőrző műszerek is elérhetők, melyekkel megbízható helyszíni 
mérések is végezhetők. A technológia egy kapacitív érzékelőn alapul, 
mellyel mérhető a sütőolaj polaritása. Ezzel megállapítható a sütőolaj 
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11. ábra: A TPM érték mérése sütőolajban a testo 270 mérőműszerrel

minősége, valamint annak elhasználódottsága. Az Euro Fed Lipid 
(European Federation for the Science and Technology of Lipids) az ilyen 
gyorstesztelő műszerek használatát ajánlja.

Poláris részecskék  Zsiradék elöregedése
százalékos aránya 

< 1 ... 14% TPM Friss sütőolaj
14 ... 18% TPM Enyhén használt
18 ... 22% TPM Használt, de még jó
22 ... 24% TPM Erősen használt, csere szükséges
> 24% TPM Elhasznált sütőolaj
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3. Tippek és trükkök

3.1  Praktikus tanácsok
az élelmiszeripari 
mérőműszerek használatához

3.1.1 Hőmérsékletmérés

Hol a legjobb tárolni a mérőműszert?
A mérőműszert +4 °C és +30 °C közötti külső hőmérsékleten célszerű 
tárolni. Ajánlott a műszert egy irodában, vagy hasonló helyiségben 
tartani. Amennyiben a műszer kizárólag beérkező árukhoz került 
beszerzésre, úgy értelemszerűen ott is tartható. Ennek megvan
az előnye: a műszer mindig a környezeti hőmérsékletre van beállva, így 
nincs szükség akklimatizációs időre.

Hogyan reagálnak a mérőműszerek a fl uktuáló 
hőmérsékletre?
A hőelemes érzékelőkkel rendelkező mérőműszereknél és
az infrahőmérőknél a mért értéket a környezeti hőmérséklet is 
befolyásolja. Amennyiben a műszer csak rövid ideig (1-2 perc) van hideg 
környezetben, a hőingadozás okozta pontatlanság elhanyagolható. 
Hosszabb idejű tartózkodás esetén azonban már szükségessé válik
a 15-20 perces beállási idő betartása.

Soha ne tárolja a mérőműszereket 
a mélyhűtőkben!
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Milyen mélyen kell beszúrni az érzékelőt?

Mérések beszúró érzékelőkkel nem fagyasztott áruk esetén
Ahhoz, hogy megfelelő hőátadás történjen az érzékelő és 
a mért termék között, az érzékelőt legalább annak átmérőjének  
5-szöröséig (amennyiben lehet, 10-szereséig) kell beszúrni.
Példa: Az érzékelő csúcsának átmérője = 4 mm

Beszúrási mélység = 4 mm x 5 = 20 mm

Fagyasztott termékek mérése a speciális érzékelővel
A kemény, fagyasztott élelmiszerekben végzendő mérésekhez 
speciális, fagyasztott áruhoz tervezett érzékelőt kell használni.
Ennek önmagát becsavarozó csúcsa (dugóhúzó csúcsa) van. 
Ezt addig kell becsavarni, míg a menet már nem látható.

12. ábra: Beszúrási mélység a beszúró érzékelőkkel végzett mérések során.

≥ 5 x ø

ø

Csak elég nagy húsdarabokon mérjünk 
(legalább 2 kg súlyú). 
Nem alkalmas pizzák, steak-ek, fi lék stb. mérésére.
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A felületi érzékelő megfelelő használata
A megfelelő felületi hőmérsékletméréshez egy szélesebb mérőcsúcsra 
van szükség.

Beállási idő
Minden érzékelőnek van egy bizonyos beállási ideje, 
mely alatt eléri a mért termék végső hőmérsékletét. 
Ez a beállási idő más néven a t99 idő, mely az érzékelők katalógusaiban 
található meg. Ez az idő azonban csak vízben végzett mérésre 
vonatkozik. Élelmiszerekben ez az idő magasabb (kb. 15 és 
3 perc között, az érzékelő kialakításától, anyagától és méretétől 
függően). 

13. ábra: A felületi érzékelők használata. 

14. ábra: A testo 108 hőmérsékletmérő használata.

Megfelelő Nem megfelelő
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A szondák pontossága különböző hőmérsékleteknél

-18 °C a kijelzőn

Érzékelő pontossági adatok
±0,2 °C a m. ért. ±0,2%-a ±0,2 °C és a m. ért. 
  ±0,2%-a
-17,8 ... -18,2 °C -17,96 ... -18,04 °C -17,76 ... -18,24 °C

+25 °C a kijelzőn

Érzékelő pontossági adatok
±0,2 °C a m. ért. ±0,2 °C és a m. ért. 
 ±0,2%-a ±0,2%-a
-24,8 ... -25,2 °C -24,98 ... -25,05 °C -24,75 ... -25,25 °C

+100 °C a kijelzőn

Érzékelő pontossági adatok
±0,2 °C a m. ért. ±0,2 °C és a m. ért. 
 ±0,2%-a ±0,2%-a
 
-99,8 ... -100,2 °C -99,8 ... -100,2 °C -99,6 ... -100,4 °C

A mérés befejeződött, mikor:
1. Elértük a szükséges legkisebb értéket.
2. Az Auto hold funkció használatakor a végső érték 

megjelenítése megmarad a kijelzőn.
3. A kijelző legutolsó állása már nem ugrik nagyobbat ± 1 

digit-nél.
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Csomagolt termékek érintésmentes mérése
Az infra hőmérsékletmérővel csak a termékek felületi hőmérséklete 
mérhető. Fóliával csomagolt élelmiszerek esetén csak a csomagolás 
hőmérséklete mérhető az infra hőmérsékletmérővel. A mérést ajánlott 
olyan ponton elvégezni, ahol a csomagolás közvetlenül érintkezik
az élelmiszerrel. Kartonba csomagolt termékek esetén a dobozt ki kell 
nyitni, hogy a mérés közvetlenül a termékeken legyen elvégezhető. 
A polírozott vagy fényvisszaverő felületek, illetve jégkristályok mérési 
hibákat okozhatnak.

Jogi óvintézkedések az érintésmentes felületi 
hőmérsékletmérésekhez
Az érintésmentes felületi hőmérsékletmérés ideális a hőmérséklet 
gyors ellenőrzéséhez. Jogi biztosítékként azonban a termékek 
maghőmérsékletét is meg kell mérni egy érintéses (beszúró) 
hőmérsékletmérővel.
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Ø 16 mm

Ø 18 mm
Ø 24 mm

Ø 36 mm
Ø 68 mm

2000 mm

1500 mm

Laser

Laser

1000 mm

700 mm

500 mm

Ø 100 mm

 15. ábra: A testo 831 infra mérőműszer 30:1 arányú optikája.

A megfelelő távolság érintésmentes 
hőmérsékletmérésnél
Az optika a mérőműszer és a mérés tárgya közti ideális távolságot írja 
le. Kis mérendő tárgyak pontos méréséhez kis távolságra van szükség, 
és ugyanez fordítva is igaz.

Példák egy 30:1 optikájú mérőműszerhez:
Kis mérendő tárgy 1,8 cm-es átmérővel ideális távolság: 50 cm
Nagy mérendő tárgy 10 cm-es átmérővel ideális távolság: 2 m
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Tippek az adatgyűjtők telepítési helyének kiválasztásához
A megfelelő mérési pontok a feladattól függően változnak.

Fagyasztók, fagyasztóládák
A termék hőmérséklete mellett a levegő hőmérséklete is fontos 
a fagyasztóládában. Ajánlatos a levegő hőmérsékletét a levegő 
visszavezetésének közelében egy arra való érzékelővel (levegő 
hőmérséklet érzékelő) megmérni. Ezen a helyen a legmelegebb 
a levegő. Ha ennek a levegőnek a hőmérséklete megfelelő (pl. 
-18 °C), a fagyasztóláda kifogástalan funkciójából indulhatunk ki.
A fagyasztóládák hosszabb ideig történő megfi gyeléséhez ajánlatos 
több bemeneti csatornával rendelkező adatgyűjtőket használni.
Az egyik érzékelő például a levegő hőmérsékletét méri az aljzaton, 
egy másik a maximális töltési magasságban, egy harmadik pedig
a levegő hőmérsékletét a levegő visszavezetésének helyén. Egyszerű 
megfi gyeléshez elegendő egy, a fagyasztott áruhoz használatos belső 
hőmérséklet érzékelővel ellátott adatgyűjtő használata.

Hűtőkamrák, raktárak
A levegő hőmérsékletének és a termék hőmérsékletének (a hűtött 
termék maghőmérsékletének) ellenőrzésén túlmenően ajánlatos egy 
mérési adatokat gyűjtő berendezés (adatgyűjtő) behelyezése. A 10 m³ 
térfogatot meghaladó méretű hűtő- és fagyasztó kamrák esetében
az adatok feljegyzése egyenesen kötelező. Az EN 12830 szerint 15 perc
a megfelelő mérési intervallum. Az adatgyűjtő határértékeit a legnagyobb 
elfogadható hőmérsékletre (-18 °C, -15 °C) kell beállítani. Amennyiben 
határérték átlépés történik, az adatgyűjtő adatai leolvashatók egy 
PC-vel. Egy grafi kon pontos képet ad arról, hogy a mért értékek mikor 
és mennyi időn keresztül tértek el határértékektől.
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16. ábra: Hűtött helyiség hőmérséklet felügyelete a testo 175T1 adatgyűjtővel.
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3.1.2  A sütőolaj minőségének ellenőrzése a testo 270 
mérőműszerrel

Várjon, amíg 
megszűnik
a buborékosodás 
(kb. 5 perc).

Ne fogja meg
a forró 
érzékelőfejet, 
mert égési 
sérüléseket 
szenvedhet.

A műanyag 
alkatrészek ne 
érintkezzenek
a sütőolajjal.

A mérés előtt 
vegye ki a sütött 
ételeket az olajból.

MAX

MIN

1. Mozgassa az érzékelőt az olajban.
Auto-Hold bekapcsolva*:
•  Az Auto-Hold funkció mutatja

a mérés végét a kijelzőn. 
A TPM érték és a kijelző színe villog
a végső mérési érték eléréséig.

•  A műszer tartja a végső értéket.

Kapcsolja be a műszert[ 
 ].

Merítse az érzékelőt
a forró olajba. Ügyeljen 
a min/max jelzésekre.

! !

Előkészítés

Mérés
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Auto-Hold kikapcsolva:
•  Amint a hőmérséklet kijelzés nem változik, 

a műszer elérte a stabil mérési értéket.
•  A mért érték kijelzőre fagyasztásához: 

Nyomja le röviden a[Hold] gombot
(< 1 mp)

2.  A mérési módba való visszatéréshez: 
Nyomja le röviden a [Hold] gombot
(< 1 mp).

Forró olajban mérjen: 
min. 40 °C, max. 200 °C.

Tartson legalább 1 cm-es távolságot
a fém alkatrészektől.

Jegyezze fel a mért értékeket.

<  >

min. 1 cm

°C
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Karbantartás Tisztítás és a pontosság ellenőrzése

Milyen olajak és sütőzsírok mérhetők?
Elviekben minden fajta, sütésre szánt olaj és zsír mérhető. Ide tartozik 
a repce, a szója, a szezám, a pálma, az oliva, a gyapotmag vagy
a földimogyoró olaj. A tiszta kókuszzsír (a kókuszdió maghúsából), 
valamint a pálmamagolaj (nem tévesztendő össze a pálmaolajjal) 
esetében magasabb kiindulási értékek lehetségesek. A kókuszzsírt és
a pálmamagolajat leginkább margarinok előállítására használják és 
csak ritkán sütéshez. Elvben lehetséges a pontos mérés, de ez 
nagyban függ a méréstartománytól is.

A műszert enyhe tisztítószerrel tisztítsa. Öblítse le folyó víz alatt az érzékelőt, majd óvatosan 
szárítsa meg egy száraz papírtörlővel. 

A gyors és egyszerű ellenőrzéshez ajánlott 
a pontosság használati utasítás szerinti 
tesztelése. Amennyiben az olaj fajtája vagy 
beszállítója változik, úgy a referenciaértéket 
is újra ki kell számítani.

A pontos teszteléshez vagy beállításhoz, 
valamint valószínűtlen mérési értékek esetén 
javasoljuk a Testo referenciaolajjal történő 
kalibrálást.

Manapság már alig használnak tiszta természetes olajokat, 
hanem speciális repce- és napraforgó nemesítvényeket 
gyártanak, melyeknek magas az olajsav tartalma, ezek
az u.n. "blend-ek" vagy HO- olajok. (high oleic). Ezek
a sütőolajok különösen hosszú életűek és hevítésre stabilak.

Az Ön indulási értéke:

___%TPM
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3.1.3 pH mérés

A mérés elvégzése
Az üzembe helyezés előtt meg kell győződni a mérőműszer és
az elektródák kiváló állapotáról (szemrevételezéssel). A mérési rendszer
a gyártó adatai alapján adott esetben kalibrálható.

Ezt követően az alábbiak szerint kell eljárni:
1. Az alkalmazási célnak megfelelő helyes elektróda és műszer 

kiválasztása.
2. Az elektródák ellenőrzése (folyadékszint, üvegtörés, záródugasz 

kinyitása a mérés előtt).
3. Az elektróda csatlakoztatása a pH mérőhöz.
4. Az elektróda vízzel történő leöblítése és törlőkendővel leitatása.

A dörzsölés elektromos töltést hozhat létre az üveg membránon, 
mely a kijelzés elhúzódásához vezet.

5. Az elektróda bemerítése a mérendő oldatba és rövid ideig történő 
mozgatása, majd állni hagyni. Az elektródát legalább addig kell 
bemeríteni, míg a diafragmát befedi a mérendő oldat. Előfordulhat, 
hogy felkavart oldatban más pH érték jelenik meg, mint álló oldatban. 
Legtöbbször az "érintetlen" pH érték a pontosabb. A védőkosaras 
szondák esetében fi gyelni kell arra, hogy az üveg membránon vagy
a diafragmán ne legyenek légbuborékok.

6. A stabil mérési érték kivárása (automatikus hold-funkció 
használatával) és az érték leolvasása. 

7. Az elektróda leöblítése csapvíz alatt és a gyártó előírásai szerinti 
tárolása.
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8. A mérendő oldat hőmérsékletét a pH értékkel együtt jegyzőkönyvezni 
kell. Ez minden egyes pH mérésre és minden egyes pH 
mérőműszerre igaz. A fi xen felhelyezett elektródával ellátott 
műszerek esetében elmarad az elektróda mérőműszerhez történő 
csatlakoztatása.

Tárolás

Az öregedési jelek felismerése a pH elektródán:
 A beállási idő meghosszabbodása
 A üvegmembrán ledörzsölésére növekvő érzékenység 

(elektrosztatikus befolyások)
 Az elektróda keresztérzékenységének növekedése pl. nátrium 

ionokkal szemben
 A meredekség csökkenése 1

 A nullponti feszültség módosulása 2

1) A pH érték egy egységgel történő módosulásakor fellépő feszültség változás a pH elektró-
da meredekségeként van megadva. E meredekség függ a pH elektróda állapotától (életkor, 
igénybe vétel, stb...) is.
2) A kombinált üveg elektródás érzékelőket a meredekségük és a nullponti feszültségük 
jellemzi. Míg a jó elektródák esetében a nullponti feszültség állandó, a pH elektróda mere-
deksége a hőmérséklet függvénye. Minthogy a nullpontja és a meredeksége a külső mérési 
feltételek és a természetes öregedési folyamat miatt módosulhat, a pH elektródát rendszere-
sen kalibrálni kell.

A kombinált üveg elektródás mérőcsúcsal rendelkező 
műszereket speciális gélben kell tárolni, mely a referencia 
rendszer része.
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A mérési zavarok lehetséges okai:
 A referencia oldat elpárolgása
 A mérendő oldat behatol az elektródába
 Hibás vagy eldugult diafragma
 Hibás vagy helytelen referencia elektrolit (csak utántölthető 

elektródák esetében)
 Helytelen tárolás

Mik a puff eroldatok?
A puff eroldatok a pH mérők kalibrálására és ellenőrzésére szolgálnak. 
Az oldat stabil pH értékkel rendelkezik, innen ered a neve is.

3.1.4 aw érték mérés

Hogy kapok megbízható mérési eredményeket?
Pontos aw mérést biztosít, ha a mérőkamra, a szenzor és a mérendő 
tárgy hőmérséklete a mérés során, ill. már az előtt is azonos (ügyeljen 
a próba és a szenzor közti hőmérséklet-különbségek kiegyenlítődési 
idejére). Ajánlott a mérést állandó (pl. 25 °C) hőmérsékleten végezni.
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A hőmérséklet hatása az aw értékre
Nem lehet általános kijelentést tenni a hőmérséklet aw értékre gyakorolt 
hatására vonatkozóan. A hőmérséklet aw értékre gyakorolt hatása
a mérés tárgyának fajtájától függ. Vannak olyan termékek, melyek
aw értéke a hőmérséklettel együtt nő (pl. liszt), olyan termékek melyek 
aw értéke a hőmérséklet növekedésével csökken (pl. laktóz), valamint 
olyan termékek, melyek aw értéke nem függ a hőmérséklettől.

A mérés időtartama
A mérés időtartama eltérhet a mérés tárgyától függően. Az aw érték 
mérése akkor fejeződött be, ha egy  meghatározott  időn  belül már 
semmilyen változás nem jelentkezik.

Töltési szint
A mérőkamrát legalább félig fel kell tölteni.

Az aw érték alapvetően akkor mérhető, ha a mérendő 
tárgy higroszkopikus. Azokat az anyagokat nevezzük 
higroszkopikusnak, melyek <100 % relatív páratartalmú 
nedves levegőn vizet vesznek fel, ill. adnak le. A homok pl. 
nem képes vizet felvenni, tehát nem higroszkopikus. Emiatt 
nem is lehetséges annak aw érték mérése.
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3.2 Kalibrálás 
és hitelesítés

Kalibrálás, hitelesítés - kinek mire van szüksége?
A kalibrálás azt jelenti, hogy a mérőműszert a rácsatlakoztatott 
érzékelőkkel együtt összehasonlítjuk egy referenciaműszerrel.
A kalibrálás információt nyújt arról, hogy a műszer vagy rendszer által 
mért és kijelzett érték mennyire felel meg az adott helyes értéknek. 
A "helyes" értéket egy szabványos alapérték képviseli, amely egy 
nemzetközi szabványra és az adott SI mértékegységre vezethető vissza 
(SI = nemzetközi metrikus egységrendszer).

Az eltérések a kalibrálási bizonylatba kerülnek. Mindenki, aki
a HACCP szerinti méréseket kíván végezni, kalibrált műszert kell 
használnia. Kalibrálást minden akkreditált kalibráló létesítmény 
végezhet. Az ISO 9000 központi előírása a mérő- és vizsgáló 
eszközök rendszeres időközönkénti kalibrálása. Minthogy a HACCP 
rendszerben az egyik kritikus ellenőrző pont a hőmérséklet, a használt 
mérőműszereket rendszeres időközönként kalibrálni kell.
A hitelesítés "egy hatóság általi kalibrálás". A hitelesítő intézmény 
kalibrálja a speciálisan erre engedélyezett műszereket és érzékelőket.

17. ábra: Kalibrálási pecsét.

Bizonyítvány szám: 390936
Kalibrálásá dátuma: 28/05/2009
Újrakalibrálás dátuma: 26/05/2010
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A műszert és az érzékelőt a felhasználó által jól látható módon, hitelesítési 
bélyeggel látják el. A kalibrálási tanúsítvány neve ebben az esetben 
hitelesítési bizonylat. Az élelmiszer-ellenőrök, az állatgyógyászok és 
más, állami megbízásból dolgozó személyek hitelesített műszerekkel 
kell, hogy dolgozzanak.
A Testo SE & Co. KGaA és a Testo Industrial Service minden 
mérőműszerre vonatkozóan végez ISO és DAkkS kalibrálásokat,
a Testo Kft. pedig a NAH által akkreditált laboratóriummal rendelkezik.

18. ábra: A testo 112 használata egy beszúró érzékelővel.
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4. Függelék
4.1 Szójegyzék

A

Abszolút páratartalom
Az abszolút páratartalom megadja, hogy hány gramm vizet tartalmaz 
egy köbméter levegő vagy gáz. Mértékegysége: g/m3.

Adatgyűjtő
Az adatgyűjtő olyan adattároló egység, mely az adatokat adott 
időközönként rögzíti, majd azokat egy tárolón menti. Az adatgyűjtőt 
gyakran olyan érzékelőkkel kombinálják, melyek egy adott időn 
keresztül. Ezek lehetnek hőmérséklet vagy páratartalom érzékelők.

aW érték
Az aw érték, azaz a vízaktivitás az anyagban szabadon lévő víz 
mennyiségére, így annak szavatosságára utal. Ez az érték a mikrobák 
szaporodására van hatással. A különböző mikrobáknak különböző 
mennyiségű szabad vízre van szükségük. A szabad víz rendelkezésre 
állásának függvényében a mikroorganizmusok  vagy tudnak szaporodni, 
vagy elpusztulnak. 
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C

Celsius [°C]
A hőmérséklet mértékegysége. Normál nyomáson a Celsius skála 0 
foka a víz fagyáspontja. A skála másik fi x pontja a víz forráspontja, azaz 
+100 °C. 40 °C = 313,15 K = 104 °F

E

EU
Európai Unió. 28 európai ország gazdasági társulása.

F

Fahrenheit [°F]
A hőmérséklet mértékegysége, általában Észak-Amerikában 
használatos. 
°F = (°C x 1.8) + 32. 
+20 °C °F-ben: (+20 °C x 1.8) + 32 = 68 °F.

H

HACCP
A HACCP a "Hazard Analysis Critical Control Points" rövidítése és 
értelemszerűen a veszélyelemzésre és a kritikus ellenőrző pontokra 
vonatkozik.

HACCP International
A HACCP International egy globális szervezet, mely az élelmiszer-
biztonsággal kapcsolaots folyamatokra, kockázatokra és ellenőrzésekre 
szakosodott. A szervezet gyártók széles köréből válogatott 
termékeket vetnek alá szigorú minőségellenőrzési vizsgálatoknak. 
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A követelményeknek megfelelő termékek alkalmasak élelmiszeripari 
használatra. A Testo számos terméke kapott ilyen minősítést, így 
ideálisak élelmiszerekhez történő használatra. Tudjon meg többet: 
www.testo.hu

Hitelesítés
A hitelesítés „egy hatóság általi kalibrálás”.

Hőelem
A hőelemmel szerelt hőmérsékletmérők a termoelektromosság elvén 
működnek. A hőelemek két különböző fémből vagy ötvözetből állnak, 
melyek egymáshoz vannak hegesztve.
A termoelektromos feszültségek és a megengedett tűrési határok
az IEC 584-es szabványban találhatók. A leggyakrabban használt 
hőelem az NiCr-Ni (K típusú) hőelem.

Hőmérséklet
Egy test változó energiáját jelző érték.

I

Idő
Fizikai mennyiség, jele t.

Infra hőmérsékletmérés
Minden test hőenergiát bocsát ki. Speciális optikai szenzorok segítsé-
gével ez a hőenergia (infra sugárzás) mérhető és a felületi hőmérséklet 
megjeleníthető.
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K

Kalibrálás
Olyan eljárás, mely során egy műszer mérési értékeit (tényleges 
értékek) és egy referenciaműszer mérési értékeit (referenciaérték) 
határozzuk meg és hasonlítjuk össze.  Az eredményből következtetünk 
arra, hogy a műszer tényleges mérési eredményei még a megengedett 
határon belül / tűrési tartományban helyezkednek el.

Kelvin [K]
A hőmérséklet mértékegysége.
0 kelvin egyenlő az abszolút nulla fokkal (-273,15 °C)
A következő érvényes: 273,15 K = 0 °C = 32 °F.
K = °C +273,15.
+20 °C K-ben: 20 °C +273,15 K = 293,15K

M

Maillard reakció
A Maillard reakció (amit Louis Camille Maillard vegyészről neveztek el) 
u.n. nem enzimatikus barnulási (barnára sülés) reakció. Ennek során
az aminosavak és a redukálódó cukor hő hatására új kötéseket hoznak 
létre. Nem tévesztendő össze a karamelizálódással, ugyanakkor 
mindkét reakció együttesen is felléphet.

Mikroorganizmusok
Szaporodásra képes mikroszkopikus élőlények.
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P

pH érték
A pH érték egy vizes oldat savas vagy lúgos reakciójának, 
kémhatásának mércéje. A pH érték dimenzió nélküli szám. A hidrogén 
ionok aktivitásának negatív 10-es alapú logaritmusa (="decimális 
logaritmus").

Pontosság
A mérési hibák, azaz a pontosság háromféleképpen adható meg: 
 Abszolút adatokkal:
 A méréstartományban minden leolvasott mérési érték max pl. ± 

0,2 °C-os max. tűréssel rendelkezhet.
 Százalékos adatokkal:
 A méréstartományban minden leolvasott mérési érték pl. ± 0,3 %-os 

max. tűréssel rendelkezhet.
 Abszolút és százalékos adatokkal: 

A méréstartományban minden leolvasott mérési érték max pl. ± 
0,2 °C-os max. tűréssel rendelkezhet. 
Emellett számolni kell egy ± 0,5 %-os mérési hibával is, 
ami hozzáadódik a végértékhez.

R

Relatív páratartalom (%RH)
A levegő nedvességgel való telítettségének az aránya. 33% RH 
értéknél adott hőmérsékleten és nyomáson a levegő vízgőzzel való 
telítettsége csak ⅓-a a maximális telítettséghez képest.
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Rezisztív érzékelők (Pt100)
A rezisztív érzékelőkkel végzett mérések során a platina 
hőmérsékletfüggő ellenállását mérjük. Az ellenálláson állandó áram 
folyik keresztül, miközben a feszültség a hőmérséklettől függően 
arányosan esik/nő. Az ellenállásos hőmérők alapértékeit és tűrését
az IEC 751 rögzíti.

T

Termisztor (NTC)
A termisztorral szerelt hőmérsékletmérők érzékelője a hőmérséklettől 
függően változó ellenállású. Az ellenálláshőmérőkkel ellentétben
a termisztorok negatív együtthatóval rendelkeznek, azaz a hőmérséklet 
emelkedésével az ellenállás csökken. A jelleggörbék és szórások 
nincsenek standardizálva.

TPM
Jelentése "Total Polar Material" és a sütőolaj poláris részecskéinek 
mértékét adja meg, melyet kapacitív eljárással mérhetünk.

U

UN
United Nations, azaz Egyesült Nemzetek Szövetsége. 193 állam 
nemzetközi szövetsége. A világbéke biztosításáért, a nemzetek 
jogainak betartásáért és az emberi jogok védelmének biztosításáért 
küzdő elismert nemzetközi szervezet.
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W

WHO
World Health Organization, azaz Egészségügyi Világszervezet.
Az ENSZ genfi  székhelyű, nemzetközi egészségügyi szervezete.
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4.2  Testo élelmiszeripari 
mérőműszerek

Hőmérséklet További paraméterek

Kapcsolat

testo 104
testo 104-IR
testo 105
testo 106
testo 110
testo 112
testo 926

testo 103
testo 104
testo 104-IR
testo 105
testo 106
testo 108/-2
testo 110
testo 112
testo 735
testo 926

testo 104
testo 104-IR
testo 110
testo 735
testo 926

testo 103
testo 104
testo 104-IR
testo 106
testo 926

testo 805
testo 826
testo 831
testo 845

testo 826 testo 174T testo 175 H

testo 104-IR 
testo 826
testo 831
testo 845

testo 826 testo 175T

testo 205
testo 206

testo 205
testo 206 testo 270

Infra Telepített pH TPM Páratartalom

Mérési hely Beérkező áruk

Mérési hely Gyártási folyamat

Mérési hely Fagyasztóládák, mélyfagyasztó ládák és vitrinek

Mérési hely Élelmiszer-feldolgozás a konyhában
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További Testo mérőműszereket is találhat 

a www.testo.hu oldalon.

Hőmérséklet További paraméterek

testo 105
testo 110

testo 103
testo 110
testo 112
testo 735

testo 805
testo 831

testo 174T
testo 175T testo 206 testo 270 testo 175 H

testo 805
testo 806
testo 831
testo 845

testo Saveris

testo 805
testo 826
testo 831
testo 845

testo 175T
testo
Saveris
testo 
Saveris 2

testo 270

testo 175 H
testo
Saveris
testo 
Saveris 2

Mérési hely Olajsütés

Mérési hely Hűtőkamrák, raktárak

Mérési hely Szállítás

Mérési hely Minőségbiztosítás és laboratóriumok

Kapcsolat Infra Telepített pH TPM Páratartalom



58

4.3  Az érzékelők kialakítása és 
felhasználási területei

A levegő érzékelők a pultok, hűtő-
ládák vagy légkondicionáló rend-
szerek hőmérsékletének mérésére 
alkalmasak.

A felületi hőmérsékletméréshez 
szélesebb mérőcsúcsra van szük-
ség (pl. csomagolás, fagyasztott 
áru, sütőlapok, stb.).

A fagyasztott áruk maghőmér-
sékletének méréséhez a műszer 
érzékelőjét a mérendő tárgyba kell 
helyezni. Ehhez legtöbb esetben 
egy lyukat kell fúrni az adott élel-
miszerbe. 

A merülő/beszúró érzékelők rend-
szerint folyadékok és félszilárd 
közegek maghőmérsékletének 
mérésére alkalmasak (hús, hal, 
tészta, stb.). Kellő beállási idő után 
léghőmérséklet mérésére is alkal-
masak.

Merülő/beszúró érzékelők
Levegő érzékelők

Felületi érzékelők Becsavarozható érzékelők
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Személyes jegyzetek
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Be sure.

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest

Röppentyű u. 53
Magyarország

Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


