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ÖSSZEFOGLALÁS

Ebben a tanulmányban egy viszonylag új módszert mutatunk be kolloid élelmiszerek 
termikus tulajdonságainak (effúzivitásának) meghatározására. Kereskedelmi forgalom-
ban kapható élelmiszereket vizsgáltunk inverz fotopiroelektromos módszerrel, amely az
effúzivitás gyors és roncsolásmentes mérését teszi lehetôvé. A kapott értékek azt mutatják,
hogy az effúzívitást legnagyobb mértékben a víztartalom és a zsírtartalom befolyásolja.
A víztartalom növeli, míg a zsírtartalom általában csökkenti az effúzivitás értékét. Mért 
eredményeinket az irodalomban található értékekkel hasonlítottuk össze, és az ismert 
effúzivitások esetén gyakorlatilag azonos eredményeket kaptunk. Ismeretlen effúzivitású
élelmiszerek esetén a kapott értékek teljesen újnak számítanak. Az effúzivitás értékének 
ismerete – a hôtani paraméterek közötti összefüggések ismeretében – további hôtani jel-
lemzôk meghatározását teszi lehetôvé.
Kulcsszavak: inverz fotopiroelektromos módszer, élelmiszerek hôfizikai tulajdonságai,
hôeffúzivitás, víz–zsír rendszerek.

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az utóbbi évtizedekben az élelmiszerek minôsége, ennek biztosítása és ezáltal fizikai,
kémiai  tulajdonságainak mérése egyre jelentôségteljesebbé vált. Egyik ilyen tulajdonságot 
az élelmiszerek hôtani paraméterei jelentik. Egyes élelmiszeripari termékek esetén a termék 
technológiai gyártási folyamatának modellezéséhez azok hôtani tulajdonságainak ismerete
nélkülözhetetlen (Carson et al. 2006). A hôtani paraméterek (hôkapacitás, hô effúzivitási,
hôvezetési és hôdiffúziós tényezô) ismerete alapvetô követelmény a hô cserélôdési tech-
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nikák, mint pl. fôzés, fagyasztás, gyorsfagyasztás, hôkezelés hatásainak megértéséhez és
optimális kivitelezéséhez (Mohamed (( 2009). Az említett hôtani paraméterek meghatározá-
sára, annak ellenére, hogy számos módszer létezik, mégis a tranziens vonal-forrás (TLS)
módszer az egyik leg elterjedtebb (Sweat és Haugh 1974), amelynek segítségével a minták 
hôvezetési és hôdiffúziós tényezôje határozható meg. Ennek során egy vezetéket (általában
konstantán) használnak, amely egy termoelemet is tartalmaz, ami a mintába beszúrható.
Egy konstans árammal felforrósítják a vezetéket, amelynek hôjét az ôt körülvevô minta
elnyeli, megváltoztatva annak hômérsékletét, amit a termoelem mér. A mintában kialakuló
hômérsékletprofilból a minta hôvezetési tényezôje meghatározható.
A tranziens sík-forrás módszer egy viszonylag új módszer élelmiszerek hôtani tulajdonsá-
gainak mérésére (Huang(( és Liu 2009). Ebben az esetben egy elektromosan fûthetô, általá ban
kör alakú vékonyréteget alkalmaznak a minták fûtésére, a hômérséklet mérésére pedig
rendszerint ellenálláshômérôket. A minta változó hômérsékletébôl lehet aztán a hôvezetési
és hôdiffúziós tényezôket meghatározni.
Az iker medencés módszer (Paksoy (( 1996) során két medencét használnak, az egyik meden-
cében a vizsgálandó minta, míg a másikban a standard található, melyeket egy úgynevezett 
„munka” folyadék köt össze. A mintát meghatározott hômennyiséggel felmelegítik, és
ezt a hômennyiséget vezeti el a munka folyadék. Az elvezetett hômennyiséget mérik, és a
már ismert tulajdonságú referenciához viszonyítják. A módszerrel az anyagok hôtárolási
kapacitása határozható meg.
További hagyományos, jól ismert módszerek is léteznek a hôtani tulajdonságok meghatá-
rozására, mint pl. a kalorimetriás módszerek (Wadsö és Galindo 2009), vagy a differenciál
pásztázó kalorimetria (DSC) (Kalnin et al.(( 2002).
A hagyományos, jól ismert módszerek mellett viszonylag újabb módszernek tekinthetôk a
fototermikus elven mûködô fotopiroelektromos módszerek. A fotopiroelektromos (PPE)
módszereknek két különbözô változata ismert attól függôen, hogy közvetlenül a mintát,
vagy a fóliát világítjuk meg. Az elôbbi a standard (SPPE), míg utóbbi az inverz (IPPE)
konfiguráció (Dadarlat (( és Neamtu 2009).
Mindkét változat alkalmas a minták gyors és roncsolásmentes tanulmányozására, amely-
nek során a minta termikus tulajdonságairól kapunk információkat (Chirtoc et. al. 1991).
Emellett megfelelô körülmények között lehetôség van a minta hôkapacitásának, hôvezetési
tényezôjének, a hôdiffúzió és az effúzivitás értékeinek egyidejû mérésére (Marinelli(( et 
al. 1992).
A PPE módszerek alkalmazása során a méréseket a fény egy adott modulációs frekvenciáján
végzik. Nem mindegy azonban a mérési frekvencia kiválasztása. Az optimális frekvencia-
tartomány a 0,5 és 5 Hz között található (Favier et al.(( 1998). Ebben a tartományban a PPE
fólia által adott feszültség lineárisan változik a frekvencia négyzetgyökének értékeivel,
míg ezen tartományon kívül a mért jel egy telítési szakaszba lép át. 
A legtöbb élelmiszer viszonylag nagy nedvességtartalommal rendelkezik, így az élelmi-
szerek hôtani paramétereinek egyik jelentôs befolyásolója az élelmiszerek víztartalma
(Saad és Scott 1996). Ugyanakkor az egyéb összetevôk, mint a zsír, illetve olajtartalom ist
jelentôsen befolyásolja az élelmiszerek hôtani tulajdonságait (Sablani és Rahman 2003).
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Az élelmiszereket, eredetüket illetôen alapvetôen két csoportba sorolhatjuk: az állati és
növényi eredetû élelmiszerek. Az állati eredetû élelmiszerek egyik jelentôs csoportját a tej
és tejtermékek alkotják. Ilyen termékek hôtani tulajdonságainak vizsgálatával Dadarlat 
et al. (1996b) foglalkoztak. Egy másik nagy csoportot alkotnak a húsok, illetve húspépek.
Minden olyan esetben, amikor termikusan jó a kapcsolat a szenzor és a minta között az ilyen
termékek hôtani tulajdonságai kiválóan tanulmányozhatók (Dadarlat et al.(( 1998a).
A növényi eredetû élelmiszerekhez tartoznak a különbözô növényi olajok, mustár, ketchup,
margarin, zöldség-, illetve gyümölcspépek. Ezek a kolloid rendszerek is vizsgálhatók foto-
piroelektromos módszerekkel, és a kapott hôtani paraméterek jó egyezést mutatnak a más
módszerekkel meghatározott értékekkel (Dadarlat et al.(( 1996a, Dadarlat et al. 1997).
Az alábbiakban bemutatunk egy inverz konfigurációban mûködô elrendezést, amellyel
mind növényi, mind állati eredetû termékeken végeztünk méréseket. Az ismert effúzivitású
mintákat összehasonlítottuk az általunk mért értékekkel, míg az ismeretlen effúzivitású
mintáknál célunk volt ezen érték meghatározása és közlése.

A MÓDSZER ELMÉLETI HÁTTERE

A fotopiroelektromos rendszereknél a szenzor egy piroelektromos fólia. Ennek a fóliá-
nak mindkét felülete fémmel van bevonva. Ha a fólia polarizálódik, akkor a felületén
polarizációs töltések jelennek meg. Ezt az állapotot a polarizációs töltések kimutatásával
lehet detektálni. Amennyiben a piroelektromos fóliát melegítjük, akkor a polarizációs
töltéssûrûség a piroelektromos effektus miatt megváltozik. A melegítést végezhetjük oly
módon, hogy a piroelektromos fólia felületét modulált lézerrel világítjuk meg. Ebben az
esetben a modulált lézernyaláb a piroelektromos fólia felületén elnyelôdik és az így kelet-
kezett hô melegíti fel a fóliát. Az inverz módszer esetén a fóliát alulról világítjuk meg, míg
a mintát a fólia felületére helyezzük. A lézer energiájának tökéletesebb elnyelése érdekében
a fólia alsó felületét be kell feketíteni, ez nem csak a fény abszorpciójának hatékonyságát 
növeli, hanem az abszorpció a beérkezô fény hullámhosszától is független lesz. Az effektus
során a mintában keletkezett hômérséklet (Tk) a következôképpen írható le:

T T T Tk dc ac= + +0 (1)

ahol T0 a környezeti hômérséklet, TacTT  a moduláció következtében a hômérséklet változó
komponense, TdcTT  pedig a hômérséklet állandó komponense, amely függ a szaggatás frek-
venciájától és a szenzor geometriájától is ( Marinelli et al. 1992).2
Ha egy ilyen piroelektromos fólia két felületére elektródokat kapcsolunk és a piroelekt-
romos fóliát – a fent leírt módon – melegítjük, akkor a piroelektromos fólia két felülete
között töltések áramolnak, azaz egy polarizációs áram jön létre. A polarizációs áramot a
következô összefüggés írja le:

(2)Ip =
Qp

t
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ahol t az áramlás ideje, Qp pedig a polarizációs töltések mennyisége, mely a következô
összefüggéssel írható le:

(3)Qp = qp . A

e = (c)½ (4)

ahol qp a polarizációs töltéssûrûség változása, az A pedig a piroelektromos fólia felü-
lete. Mivel a piroelektromos fóliát modulált lézernyalábbal világítjuk meg, így a létrejött 
töltéssûrûség változása is a modulációs frekvenciával azonos frekvenciájú periódussal
jelentkezik. Ez a töltéssûrûség változás egy ugyanilyen frekvenciájú feszültségváltozást hoz
létre, amelyet fázisérzékeny (lock-in) erôsítôre kapcsolva, az adott frekvencián, fázisban
felerôsített jelet kapunk. A fázisérzékeny erôsítô lehetôvé teszi, hogy a viszonylag magas
háttérzajjal terhelt mért jelbôl is jó jel/zaj viszonyú eredményeket kapunk. Az így kapott 
jelbôl relatív vizsgálati módszer alkalmazásával, tetszôleges minta hôeffúzivitás értéke
meghatározható.
Az effúzivitás egy olyan hôtani paraméter, amely az adott minta hôvezetési tényezôjézôl,
fajlagos hôkapacitásától és sûrûségétôl a következôképpen függ: 

es = er
. VrVV

Vs
(5)

ahol er, es, valamint VrVV , VsVV  a referencia minta és a vizsgált minta effúzivitás értékeit, illetve
a mért IPPE jel amplitúdóját jelentik. 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

A vizsgált minták kivétel nélkül kereskedelmi forgalomban kapható növényi és állati
eredetû élelmiszerek voltak.  A növényi eredetû mintákat bor, bébi ételek, olíva- és napra-
forgóolajok, ketchup, mustár jelentették, míg az állati eredetû termékeket tejfölök, majonéz,
kefirek, méz és joghurt képviselték. A mintákat a méréseket megelôzôen mechanikus
keveréssel homogenizáltuk, ezen kívül semmilyen mikrobiológiai vagy kémiai kezelést 
nem végeztünk, azaz a mérések nem igényelnek minta elôkészítést.

itt  a hôvezetési tényezô,  a sûrûség és c a fajlagos hôkapacitás. Az effúzivitás az anyagok 
termikus ellenállását jellemzi, azaz az anyagnak azt a képességét, hogy hôenergiát cserél
a környezetével, vagy másképpen megmutatja azt, hogy az anyagok felületén bekövetkezô
hômérsékletváltozás hogyan jut az anyag belsejébe. Mindezeken túl azért is fontos para-
méter, mert más fizikai paraméterekkel kombinálva teljesebbé teszi az anyagok termikus
jellemzését.
A relatív mérési módszer lényege (Dadarlat et al. 1996b), hogy egy ismert hôeffúzivitású
anyag (rendszerint desztillált víz) fotopiroelektromos jelét mérve meghatározzuk a minta
effúzivitásának és mért IPPE jelének hányadosát, ez az arány érvényes lesz az ismeretlen
effúzivitású – de az ugyanazzal a IPPE mérôrendszerrel mért – minta IPPE jelére is. Ennek 
alapján a következô összefüggésbôl meghatározhatjuk az ismeretlen minta effúzivitását: 

Szafner G. – Bicanic D. – Dóka O.:
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A fentiekbôl következik, hogy a kísérleti berendezésnek tartalmaznia kell egy intenzív
fényforrást, valamilyen modulációs technikát, mintatartót és mérôkamrát, valamint a mért 
jel rögzítését végzô technikát. Ennek megfelelôen az általunk alkalmazott mérôrendszer 
vázlatos elrendezését mutatja az 1. ábra.

1. ábra Az effúzivitás meghatározásához alkalmazott
IPPE mérôrendszer sematikus ábrája

Figure 1. The experimental arrangement for the measurement
of thermal effusivity by IPPE method
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Fényforrásként egy Melles Griott 05-LHP-141 Helium-Neon lézert alkalmaztunk. A
lézernyaláb átmérôje 1,5 mm, divergenciája 2,0 mrad. A polarizációja 1000:1 és a telje-
sítménye 3,6 mW. A lézernyalábot egy akuszto-optikai modulátor (Isomet Co., Model
1205-603D) segítségével moduláltuk, amelyet a fázisérzékeny erôsítô TTL jele vezérelt.
A modulált nyalábot egy síktükör vetítette a PPE fólia (polyvinylidenedifluoride, PVDF)
befeketített alsó felületére. A mintát a fóliára helyezzük, ami elvezeti a hôt a fóliáról, azaz
megváltoztatja a fólián mérhetô feszültséget, amely a fázisérzékeny erôsítôre (Stanford
Research, SR-830) került. Ez utóbbi soros porton keresztül kapcsolódott egy számító-
géphez, amely az adatfeldolgozást végezte.
Az IPPE detektort mutatja a 2. ábra. A polivinilidénfluorid (PVDF) fólia befeketített 
alsó felületére érkezik a modulált lézernyaláb. A fólián egy epoxi gyantából készült, kb.
1 cm átmérôjû, gyûrû biztosítja, hogy a folyékony minták ne tudjanak szétfolyni és így
a minta „mozgása” nem zavarja a méréseket. A méréshez szükséges minta mennyisége
0,5 cm3 volt.

Élelmiszeripari termékek hõeffúzivitásának fotopiroelektromos meghatározása
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A méréseket 0,5 Hz modulációs frekvencián végeztük, mert ezen a frekvencián a fólián
mért jel a frekvencia négyzetgyökének lineáris tartományába esik, továbbá a rendszer 
jel/zaj viszonya is kedvezô.
Minden minta esetén három, egymástól független mérést végeztünk. Egy mérés során a
számítógép 256-szor olvasta ki az erôsítô megfelelô csatornáját és ezek átlaga jelentette a
mérés eredményét. A mintacserék során a fóliát elôször desztillált vízzel, majd alkohollal
tisztítottuk meg. 

EREDMÉNYEK

Méréseink elsô lépéseként a desztillált vízen mért amplitúdó értékeket határoztuk meg. A
fentiek alapján ezen értékek ismerete nélkülözhetetlen az ismeretlen effúzivitású minták 
effúzivitásának meghatározásához, hiszen ezt használjuk referenciaként.
A desztillált víz effúzivitás értéke jól ismert és számos publikációban megtalálható, er =
1580 Ws½m–2K–1KK . A kapott effúzivitás értékek szempontjából alapvetô fontosságú, hogy
a mért IPPE amplitúdók lineárisan függjenek a modulációs frekvencia négyzet gyökétôl,
ellenkezô esetben ugyanis az effektus telítôdik és helytelen eredményeket kapunk. A
helyes frekvenciatartomány megválasztásához meghatároztuk a 0,1–2,0 Hz frekvencia-
tartományban a desztillált víz IPPE amplitúdójának függését a frekvencia négyzetgyökétôl.
Annak igazolására, hogy ez a linearitás nem csak a vízre teljesül, a 3. ábra a ketchupra
kapott frekvenciafüggést is mutatja. 
A korábban felsorolt mintákon, a kiválasztott frekvencián (0,5 Hz) három független
mérést végeztünk. A tipikus IPPE jel 100 és 200 μV között volt a rendszerben a vizsgált 
mintákon. A három független mérés átlagából, valamint a desztillált vízre mért jelbôl és
a víz effúzivitásából az (5) összefüggésnek megfelelôen meghatároztuk a termékek effú-
zivitását. A kapott értékeket az 1. táblázat mutatja, amely tartalmazza a három mérésbôlt
kapott szórás értékeit is. 

2. ábra Az IPPE detektor

Figure 2. The schematic view of the IPPE detector

fedél
minta
epoxi gyûrû
PVDF fólia

modulált lézernyaláb
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3. ábra. A desztillált vízen () és a ketchupon (o) mért IPPE jel
a frekvencia négyzetgyökének függvényében

Figure 3. The magnitude of the measured IPPE signal from destilled water () and 
tomato ketchup (o) plotted as a function of the square root of the modulation frequency

1. táblázat A különbözô élelmiszerek effúzivitás értékeit

Table 1. Thermal effusivity of various foods

Minták (1)
Mért effúzivitás
(Ws½m-2K-1KK ) (2)

Irodalmi effúzivitás
(Ws½m-2K-1KK ) (3)

Tejföl 20% zsírtartalommal (4) 1521 ±11 1462(Dadarlat et al. 1996b)
Tejföl 10% zsírtartalommal (5) 1623 ±10
Ketchup (6) 1405±37 1457(Dadarlat et al. 1996b)
Mustár (7) 1376 ±35 1527(Dadarlat et al. 1996b)
Majonéz 27% zsírtartalom (8) 1502±13 869 (Bicanic et al. 1992)
Majonéz 80% zsírtartalom (9) 739±3
Kefir (10) 1481 ±4 n.a.
Kaukázusi kefir (11) 1519 ±7 n.a.
Natúr joghurt (12) 1481 ±8 n.a.
Vegyes virágméz (13) 1351±5 1088-1380*(Dadarlat et al. 1998b)
Bor (14) 1544±16 n.a.
Olivaolaj (15) 539±7 621(Dadarlat et al. 1996b)
Napraforgóolaj (16) 525±2 667(Dadarlat et al. 1996b)
Bébi étel (ôszibarack, alma, banán) (17) 1700±16 n.a.
Bébi étel (sárgarépa) (18) 1802±31 n.a.
Bébi étel (sütôtök almával és sárgarépával) (19) 1907±16 n.a.

n.a.: nincs adat, *az értékek függnek a méz típusától és víztartalmától
(1) the test samples, (2) experimental values for thermal effusivity, (3) literature data for thermal effusivity, (4) sour 
cream with 20% fat, (5) sour cream with 10% fat , (6) ketchup, (7) mustard, (8) mayonnaise with 27% fat, (9) mayonnaise
with 80% fat, (10) kephir, (11) caucasian kephir, (12) yogurt, (13) mixed honey, (14) wine, (15) olive oil, (16) sunflower 
oil, (17) baby food (peach, apple, banana) (18) baby food (carrot), (19) baby food (pumpkin, apple and carrot)
n.a.: no data available, *: values depend on the type of honey and its moisture content

Élelmiszeripari termékek hõeffúzivitásának fotopiroelektromos meghatározása
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Jól látható, hogy a nagy zsír-, vagy olajtartalommal rendelkezô minták effúzivitása jóval
kisebb, mint az általában nagy víztartalommal rendelkezô mintáké. 
A kapott eredményeket összehasonlítottuk az irodalomban megtalálható effúzivitás
 értékekkel (már, amelyik termék effúzivitása ismert) és látható, hogy a jelentôs eltérések 
nincsenek.

KÖVETKEZTETÉS

A kísérleti berendezés alkalmas a különbözô élelmiszerminták effúzivitás értékeinek gyors
és pontos mérésére, mind optikailag átlátszó mind átlátszatlan minták esetében. A mérések 
alkalmazhatóak minden olyan esetben, amikor a szenzor és a minta között lévô termikus
kapcsolat jó, azaz a határrétegnek jó a hôvezetése, ezáltal számos élelmiszer termikus
adata meghatározható. A különbözô élelmiszerek effúzivitás értékei között szignifikáns
különbség mutatkozott, ami az élelmiszerek eltérô összetételének, valamint szerkezetének 
a következménye. A víz effúzivitásához viszonyítva lényegében három csoportot lehet 
elkülöníteni, egyrészt azokat a mintákat, amelyek meghatározó (60% vagy több) víztarta-
lommal rendelkeznek, mint pl. tejfölök, kefirek, joghurtok, ketchup, bor; másrészt a nagy
zsírtartalommal, vagy olajtartalommal rendelkezô mintákat, azaz napraforgóolaj, olívaolaj,
majonéz. A harmadik csoportba a bébiételek sorolhatók, amelyek effúzivitása jelentôsen
meghaladja a nagy víztartalmú élelmiszerek effúzivitását. Ez utóbbi tény valószínûleg a
bébiételek állagának, szerkezeti tulajdonságainak köszönhetô.
Kapott eredményeinket összehasonlítva az irodalomban található értékekkel, a következôk 
állapíthatók meg:

– eredményeink nagyságrendileg megegyeznek az irodalomban talált értékekkel,
– néhány esetben (tejfölök, majonéz), amikor jól láthatóan a zsírtartalom jelentôsen be-

folyásolja az effúzivitás értékét, az irodalmi adatok a mért értékeink tartományába
esnek,

– ketchup és mustár esetén az eltérés nem jelentôs, de nagyon sokféle termék van ke-
reskedelmi forgalomban, ezért bizonyára nem azonos termékekrôl van szó, azaz az
összetevôk és azok aránya biztosan eltér, ami a különbséget okozza,

– jól látható, hogy a zsírtartalom növekedése jelentôsen csökkenti az effúzivitás értékeket.

Az effúzivitás ilyen gyors mérése, további hôtani paraméterek meghatározására is lehetô-
séget kínál, ha figyelembe vesszük az e = ((( c)½ = /()½ = c)½  összefüggéseket,
ahol  a hôdiffúzivitás. Ez a tény tovább növeli a módszer jelentôségét.

Szafner G. – Bicanic D. – Dóka O.:
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SUMMARY

The inverse photopyroelectric technique, a relatively new method for non-destructive and
rapid determination of thermophysical properties (in particular thermal effusivity at the
room temperature) of foods, is described and applied to several commercially available
foods. The effusivity appears to be strongly influenced by the amount of water and fat 
present in the product. The high fat content decreases the effusivity, while the effusivity
of water rich products approximates the effusivity of a pure water. Effusivity of some
foods (milk product, baby foods, wine) was determined at first in literature. The other 
experimental values compare fairly well to literature data if available. The knowledge of 
thermal effusivity combined with additional measurements might also assist in assessing
the information about other thermophysical properties.
Keywords: inverse photopyroelectric method, thermophysical properties of foods, thermal
effusivity, water-fat system.

IRODALOM

Bicanic D. – Chirtoc M. – Dadarlat D. – van Bovekamp P. – van Schayk H. (1992): Direct determination of 
thermophysical parameter ((( c)½ in mayonnaise, shortening, and edible oil. Applied Spectroscopy½

46, (4) 602–605.
Carson K. J. – Lovatt J. S. – Tanner J. D. – Cleland, C. A. (2006): Predicting the effective thermal

conductivity of unfrozen, porous foods. Journal of Food Engineering 75, (3) 297–307.
Chirtoc M. – Dadarlat D. – Chirtoc I. (1991): New and versatile method for thermophysical

characterization of matherials: The inverse photopyroelectric technique. In Bicanic, D. (szerk.):
In Photoacoustic and Photothermal Phenomena. Springer Series in Optical Sciences, Berlin,
Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo.

Dadarlat D. – Bicanic D. – Gibkes J. –JJ Kloek W. -WW Van den Dries I. –II Gerkema E. (1996a): Study of 
melting processes in fatty acids and oils mixtures. A comparison of photopyroelectric (PPE) and
differential scanning calorimetry (DSC). Chemistry and Physics of Lipids 82, (1) 15–23.

Élelmiszeripari termékek hõeffúzivitásának fotopiroelektromos meghatározása



20

Dadarlat D. – Bicazan M. – Frandas A. – Morarui V. V. – VV Pasca A. – Jalink H. – HH Bicanic D. (1997):
Photopyroelectric Measurements of Thermal Paramethers is Margarines: Influence of Water.
Instrumentation Science and Technology 25, (3) 235–243.

Dadarlat D. – Frandas A. – Surducan V. – VV Nagy G. – Bicanic D. (1998a): Photopyroelectric measurement 
of thermal diffuzivity of meat. In Scudieri F. és Bertolli M. (szerk.) Photoacoustic and
Photothermal Phenomena. AIP Conference Proceedings 463, 655–657.

Dadarlat D. - Gibkes J. – JJ Bicanic D. – Pasca A. (1996b): Photopyroelectric (PPE) Measurement of Thermal
Parameters in Food Products. Journal of Food Engeneiring 30, (1–2) 155–162.

Dadarlat D. – Neamtu C. (2009): High Performance Photopyroelectric Calorimetry of Liquids Acta
Chimica Slovenica 56, 225–236.

Dadarlat D. – Riezebos K. J. – Bicanic D. – Van den Berg C. – Gerkema E. – Surducan V. (1998b):
Photopyroelectric study of thermal properties of diluted and concentrated sugar systems.
Application to aqueous solutions of maltose, glukose and maltodextrine, and to honey of varying
moisture content. Advances in Food Sciences (CTML) 20, (1–2), 27–33

Favier J. P. – Dadarlat D. – Van den Berg C. – Bicanic D. Gerkema E. (1998): Thermal effusivity of 
hard boiled candy obtained by photothermal beam deflection and standard photopyroelectric
method. Instrumentation Science and Technology 26, (2–3) 113–124.

Huang L. – Liu S. L. (2009): Simultaneous determination of thermal conductivity and thermal diffusivity
of food and agricultural materials using a transient plane-source method. Journal of Food
Engineering 95, (1) 179–185.

Kalnin D. – Garnaud G. – Amenitsch H. –H Ollivon M. (2002): Monitoring fat crystallization in aerated
food emulsions by combined DSC and time-resolved synchrotron X-ray diffraction. Food
Research International 35, (10) 927–934.

Marinelli M. – Zammit Z. – Mercuri F. –FF Pizzoferrato R. (1992): High-resoltion simultaneous photho-
thermal measurements of thermal paramethers at a phase transition with the photopyroelectric
technique. Journal of Applied Physics 72, 1096–1100.

Mohamed O. I. (2009): Simultaneous estimation of thermal conductivity and volumetric heat capacity
for solid foods using sequential parameter estimation technique. Food Research International
42, (2) 231–236.

Paksoy H. O. (1996): Determining Thermal Properties of Heat Storage Materials Using The Twin Bath
Method. Energy Conversion and Management 37, (3) 261–268.

Sablani S. S. – Rahman S. M. (2003): Using neural networks to predict thermal conductivity of food as
a function of moisture content, temperature and apparent porosity. Food Research International
36, (6) 617–623.

Sweat V. E. – Haugh C. G. (1974): Experimental values of thermal conductivity of selected fruits and
vegetables. Journal Food Science 39, (6) 1080–1083.

Saad Z. – Scott P. E. (1996): Estimation of Temperature Dependent Thermal Properties of Basic Food
Solutions During Freezing. Journal of Food Engineering 28, (1) 1–19.

Wadsö L. –  Galindo G. F. (2009): Isothermal calorimetry for biological applications in food science and
technology. Food Control 20, (10) 956–961.

A szerzôk levélcíme – Address of the authors:

SZAFNER Gábor
Nyugat-magyarországi Egyetem
Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Matematika, Fizika és Informatika Intézet
H-9200 Mosonmagyaróvár, Deák tér 1.
E-mail: szafnerg@mtk.nyme.hu

Szafner G. – Bicanic D. – Dóka O.:


