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Ultraheli rakendamine piimatehnoloogias on maailmas aktuaalne teema. On uuritud, 

kuidas ultraheli mõjutab mitmeid piima töötlemisprotsesse, nagu pastöriseerimine, 

separeerimine, homogeniseerimine. Ultraheli on kasutatud laialdaselt piima kvaliteedi 

hindamisel. 

Magistritöö eesmärk on uurida, kuidas mõjutab ultrahelitöötlus piimarasva eraldumist. 

Töö koostamiseks teostati kirjanduse ülevaade ja katsete käigus töödeldi piimaproove 

25 °C juures ultraheli sagedusel 20 kHz 5 minutit. Peale töötlemist setitati piimaproove 

üks tund ning seejärel pipeteeriti tsentrifuugituubidesse proovide ülemised ja alumised 

kihid. Võrdluseks töödeldud proovidele setitati kontrollproovid erinevatel 

temperatuuridel, toa- ja külmkapitemperatuuridel, ning eraldati ülemised ja alumised 

kihid. Toorpiimas määrati üldine rasvasisaldus ja rasvakuulikeste suurusjaotus. 

Tulemuste analüüsimise käigus võrreldi töödeldud ja töötlemata piimade rasva 

eraldumist ja rasvakuulikeste suurusjaotust erinevates kihtides. Leiti, et sama aja 

jooksul toimus rasva efektiivsem separeerumine ultraheliga töödeldud piimas. 

Keskmiste rasvasisalduste suhe ülemise ja alumise kihi vahel oli ultraheliga töödeldud 

piimas 1,12, toatemperatuuril setitatud piimas 1,04 ja külmkapitemperatuuril setitatud 

piimas 1,07. Rasvakuulikeste suurusjaotuse hindamisel leiti, et ultraheliga töödeldud 

piima ülemistes kihtides varieerus rasvakuulikeste diameeter 1,02 – 6,29 µm, keskmine 

2,65 µm, alumistes kihtides 1,02 – 6,19 µm, keskmine 2,63 µm, töötlemata toorpiimas 

1,23 – 5,05 µm, keskmine 2,52 µm, toatemperatuuril setitatud piima ülemistes kihtides 
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0,86 – 6,04 µm, keskmine 2,85 µm, alumistes kihtides 1,09 –  

5,54 µm, keskmine 2,75 µm ja külmkapitemperatuuril setitatud piima ülemistes kihtides 

0,81 – 6,23 µm, keskmine 3,01 µm ja alumistes kihtides 0,64 – 7,24 µm, keskmine 2,80 

µm.  

Antud magistritöös kasutatud ultraheli parameetrite rakendamisel ei saadud 

kirjandusega võrreldavat tulemust piima separeerumisel. Siiski leiti, et suuremad 

rasvasisalduse erinevused piimarasva jaotumises erinevatesse kihtidesse saadi 

ultraheliga töödeldud piima puhul. Võrreldes ultraheliga töödeldud piima 

rasvakuulikeste suurusjaotuse varieeruvust toorpiimaga, siis võib väita, et ultraheli 

töötlusega rasvakuulikeste diameeter ühtlustus. Edasiseks uurimiseks on vaja sellist 

seadet, millel saab muuta sagedust, võimsust, temperatuuri ja muundurite/peegeldite 

asetust ning eelnevalt teada, mis tulemust tahetakse töötlemisel saada.  

Märksõnad: piim, ultrahelitöötlus, rasvasisaldus, rasvakuulikeste suurusjaotus 
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Using ultrasound in milk technology is a topical subject in the world. It has been 

studied how ultrasound affects a number of milk processing techniques, such as 

pasteurisation, homogenisation and separation. Ultrasound is widely used in the 

assessment of the quality of milk.  

The aim of this master's thesis is to investigate how sonication of milk impacts fat 

separation. To compile the thesis, a literature review was carried out and milk 

samples were treated at 25 ° C at a frequency of 20 kHz for 5 minutes during the 

tests. After the processing, milk samples were allowed to settle for one hour and then 

the samples were pipetted into centrifugal tubes, upper and lower layers separately. 

To compare with the treated samples, the overall fat content and milk fat globule 

size distribution were determined in raw milk and the same was done with upper and 

lower layers of unprocessed raw milk in room and refrigerator temperatures.  

During the analysis of the samples, treated and untreated milk fat separation and 

milk fat globule size distribution in the layers were compared. It was found that at 

the same amout of time the most effective fat separation was in ultrasound treated 

milk.  The ratio of average fat contents between upper and lower layers of ultrasound 

treated milk were 1,12, 1,04 in milk precipitated at room temperature, 1,07 in milk 

precipitated at refrigerator temperature. Assessing milk fat globule size distribution, 

it was found that fat globule diameter in ultrasound treated milk varied 1,02 – 6,29 

µm in the upper layers, average 2,65 µm, and 1,02 – 6,19 µm in the lower layers, 
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average 2,63 µm, 1,23 – 5,05 µm in raw milk, average 2,52 µm, 0,86 – 6,04 µm in 

the upper layers, average 2,85 µm, and 1,09 – 5,54 µm in the lower layers, average 

2,75 µm, of milk precipitated at room temperature, 0,81 – 6,23 µm in the upper 

layers, average 3,01 µm, and 0,64 – 7,24 µm in the lower layers, average 2,80 µm, 

of milk precipitated at refrigerator temperature. 

Application of parameters in this thesis did not give comparable results with 

literature. However, it was found that the biggest differences in milk fat content 

distribution were in the layers of ultrasound treated milk. Comparing fat globule size 

distribution variability  of ultrasound treated milk with raw milk, it can be said that 

the diameter of fat globules leveled off in ultrasound treated milk. For further 

investigation a device is needed with which you can change the frequency, power, 

temperature and placement of transducers/reflectors, and to know what the intended 

outcome of the processing should be. 

Keywords: milk, ultrasound processing, fat content, milk fat globule size 

distribution 
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MAGISTRITÖÖS KASUTATAVAD MÕISTED 

 

Võimsus (power) – füüsikaline suurus, mis näitab kui palju tööd teeb (või tehti) jõud 

ajaühiku jooksul. Töö tegemise kiirust väljendatakse vattides. (1 W = 1 J/sek) 

 

Võimsustihedus (intensity) -  võimsus pindalaühiku kohta, mida väljendatakse vattides 

ruutmeetri või ruutsentimeetri kohta (W/m2 või W/cm2) 

 

Sagedus (frequency) – termin, mis väljendab tsüklite arvu ajaühikus (Hz) 

 

Sumbuvuskoefitsient (attenuation coefficient) – tegur, mis näitab millisel määral helilaine 

amplituud väheneb läbides erinevaid  materjale α (dB/MHz x cm) 

 

Seisulaine (standing wave) – laine, mille korral võnkumiste energia levikut ei toimu. 

Seisulaine tekib juhul, kui laineid juhtiva keha otsale lähenev laine ning otsalt tagasi 

peegeldunud laine tugevdavad teineteist interferentsil (kahe laine liitumisel saadakse uus 

laine). Iga seisulaine punkt võngub kindla amplituudiga.  

 

Energiatihedus (energy density) – füüsikaline suurus, mis väljendab energiat massiühiku 

kohta (J/kg). 
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SISSEJUHATUS 

 

Maailmas pööratakse järjest rohkem tähelepanu innovaatiliste töötlemismeetodite 

rakendamiseks toiduainete tehnoloogias. Ultraheli on kasutatud laialdaselt piima kvaliteedi 

hindamisel. Ultraheli rakendamine erinevates töötlemisprotsessides võimaldab kokku hoida 

energiat, aega, tööjõudu ja parandab protsessi ning toodete kvaliteeti. Seejuures on oluline 

leida kõige sobivamad ultrahelitöötluse parameetrid, mis ei lõhu piima struktuuri. 

 

Ultraheliga piima töötlemisega on võimalik mõjutada rasvakuulikeste suurust ja rasva 

eraldumist. Sellise piima töötlemise tulemusel rasv eraldub piimast kiiremini ja seda 

tehnoloogiat saab kasutada piima separeerimiseks kooreks ja lõssiks. Võrreldes 

traditsioonilise tsentrifugaalsepareerimise meetodiga, on ultraheliga töötlus odavam, ei vaja 

massiivset aparatuuri, kiirem, protsess on väiksema energia kuluga ning see ei mõju 

struktuurile ebasoovitavalt. Ultraheli kasutatakse veel mikroobide hävitamiseks ja kvaliteedi 

hindamiseks.  

 

Magistritöö eesmärgid: 

 ultraheliga piima töötlemise mõju uurimine rasva eraldumisele; 

 ultraheliga piima töötlemise mõju uurimine rasvakuulikeste suurusjaotusele 

separeerunud piima erinevates kihtides; 

 piima rasvasisalduse mõju uurimine rasva jaotumisele erinevatesse kihtidesse peale 

ultrahelitöötlust; 

 erinevate kihtide rasvasisalduse ja rasvakuulikeste suurusjaotuse seoste uurimine. 

 

Magistritöö koosneb kahest põhiosast, millest esimeses osas on teostatud kirjanduse 

ülevaade ja teises eksperimentaalne osa.  

 

Oma magistritöö valmimise kaasa aitamise eest tahan tänada Polli Aiandusuuringute 

Keskust katsete teostamise võimaluse eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Ultraheli kasutamine toiduainete töötlemisel 

 

Ultraheli, kõige elementaarsema definitsiooni kohaselt, viitab rõhulainetele sagedusel 20 

kHz või üle selle. Üldiselt kasutatakse ultraheliseadmeid sagedustel 20 kHz kuni 10 MHz 

(Piyasena et al. 2003: 208). Viimastel  aastatel on ulatuslikult kasutatud ultraheli füüsikalist 

ja keemilist mõju vedelate ja tahkete toiduainete töötlemise protsessides  

(Chandrapala et al. 2012: 975). Ultraheli lained on helilained, mis levivad inimeste 

kuulmispiirist kõrgemal ning on väiksema lainepikkuse ning madalama 

hajuvuskoefitsendiga. Ultraheli laine on mehaaniline laine, mille laineväljas tekib materjali 

osakeste võnkumine ning levib erinevates materjalides sõltuvalt materjali füüsikalistest ja 

mehaanilistest omadustest nagu näiteks tekstuurist ja struktuurist. Ultraheli kasutatakse 

erinevates teadus- ja tegevusvaldkondades. Näiteks kasutatakse toiduainetetööstuses, 

meditsiinis, elektroonikas, okeanograafias, sõjaväes, robootikas ja veel paljudes teistes 

valdkondades (Mohammadi et al. 2014: 94). 

 

Toiduainetetööstuse tegevus on suunatud viimastel aastatel parema kvaliteediga ja värskete 

toodete valmistamisele, mis vajavad vähest töötlemist, vähe aega ja ressursse. Sealjuures on 

oluline toodete pikk säilivusaeg, stabiilsus, madal hind ja isuäratavus (Ibid.: 94). Kuid siiski 

on oluline, et säiliks toidu meeldivad ja toitvad omadused. Meeldivuse all mõeldakse 

maitset, värvi ja tekstuuri. Kui ultraheli võimsustihedus materjalile on liiga suur, siis 

tulemuseks saadakse toidu omaduste muutumine mittesoovitud suunas. Sellise mõju kohta 

on teostatud veel vähe uuringuid (Singh, Heldman. 2005: 342). 

 

Ultrahelitöötlust kasutatakse separeerimisel, ekstraheerimisel, lõikamisel, lagundamisel, 

fermentatsioonil, hüdrolüüsil, mikrofiltratsioonil, ultrafiltratsioonil, homogeniseerimisel, 

kapseldamisel, piimavalgu allergia vähendamisel ja viskoossuse vähendamisel 

(Mohammadi et al. 2014: 98). 
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Toiduainetetööstuses kasutatakse nii madala võimsusega kui ka kõrge võimsusega ultraheli. 

Ultraheli seadmed peavad olema kavandatud vastavalt konkreetsele töötlusele, et 

kindlustada soovitud tulemus (Ibid.: 94). 

 

Ultraheli on kasutatud paljudes piima ja selle derivaatide uuringutes, et parandada 

toiduainete kvaliteeti, protsessi efektiivsust, lihtsustada protsessi läbiviimist ja mõõtmist 

ning saavutada piima struktuuri säilitav meetod levinumate meetodite kõrvale (Ibid.: 94).  

 

Ultraheli poolt esile kutsutud füüsikalisi efekte on kasutatud erinevates protsessides, nagu 

näiteks vadaku ultrafiltratsiooni parandamiseks, funktsionaalse toidu ekstraheerimiseks, 

toote viskoossuse vähendamiseks, piima rasvakuulikeste homogeniseerimiseks, jää ja 

laktoosi kristalliseerimiseks, kõrgekvaliteediliste reoloogiliste omadustega jogurti 

tootmiseks, jogurti fermentratsiooni aja vähendamiseks ja juustublokkide lõikamiseks 

(Chandrapala et al. 2012: 979). 

 

Ultraheli kasutamise võimalused piimatoodete tehnoloogias on ulatuslikud (tabel 1). 

Rakenduste metoodika näitab, et mõned faktorid, nagu näiteks ultraheli lainete sagedus, 

võimsus ja stimuleerimise aeg, võivad muuta rakendatavust ja materjalide töötlemise 

tulemust. Et valida või luua sobiv ultraheli kasutamise süsteem toiduainete tööstuses on vaja 

omada põhjalikku ülevaadet toiduainete füüsikalistest, keemilistest ja funktsionaalsetest 

omadustest (Mohammadi et al. 2014: 94). 

 

Tabel 1. Ultraheli rakendusvõimalused piimatööstuses (Allikas: Mohammadi et al. 2014: 94) 

Protsess Mehhanism/detailid Eelised 

Mikroorganismide 

inaktiveerimine 

Kavitatsiooni nähtus; 

sagedus ~20 kHz, kõrge 

võimsus 

Põhjustab vähemtähtsaid 

muudatusi füsiokeemilistes ja 

toitainete omadustes 

võrreldes pastöriseerimisega 

Pikendab säilivusaega 

Tarbib vähem energiat 

Homogeniseerimine Kavitatsiooni kasutamine; 

sagedus vahemikus 20 – 

100 kHz, kõrge võimsus 

Vähendab protsessi 

temperatuuri ja aega 
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Separeerimine Sagedus vahemikus 20 – 

100 kHz 

Säilitab kvaliteeti ja 

turvalisust 

Lõikamine Mehaanilise vibratsiooni 

energia muutmine 

soojusenergiaks; sagedus 

40 kHz 

Kiirendab protsessi 

Vähendab protsessi 

rõhku/survet 

Temperatuurist sõltumatu 

Lahustamine Kõrge võimsustihedusega 

ultraheli 

Vähendab protsessi aega 

Viskoossuse vähendamine Sagedus peaaegu 20 kHz 

ja kõrge võimsus 

Hoiab piimatoodete 

viskoossuse kontrolli all 

Takistab kalgendi vananemist 

Fermentatsioon Madala sagedusega ja 

kõrge võimsustihedusega 

ultraheli 

Kiirendab protsessi 

Tagab parema kvaliteediga 

tooted 

Vähendab soovimatut maitset 

Filtreerimine Põhineb kavitatsiooni 

nähtusel; sagedus 20 kHz, 

madal võimsus 

Suureneb filtraadi voolavus 

Vajab madalamat survet 

Säästab rohkem raha 

Ekstraheerimine Põhineb materjali 

osakeste suuruse 

vähenemisel 

dispergeerimisel 

Paraneb ekstraheeruvus 

Annab parema kvaliteedi 

Seire/kvaliteedi kontroll Signaalide analüüsimine, 

kõrged sagedused ja 

madalad võimsused 

Tagab mitteinvasiivne ja 

mittepurustav (ei mõjuta 

piima loomulikku struktuuri) 

tulemuse 

Kiired ja järjestikused testid 

Kontaktivaba ja tulemuste 

manipuleerimatusega 
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1.1.1. Madala võimsusega ultraheli meetodi iseloomustus ja kasutamine 

 

Madala võimsusega ultraheli on teada kui struktuuri mitte lõhkuv meetod, mille puhul 

kasutatakse tavaliselt väiksemat võimsustihedust (<1 W/cm2) ja sagedusi kõrgemaid kui  

100 kHz. Seda meetodit saab kasutada toidu komponentide lahutamiseks ja füüsikalis-

keemiliste omaduste jälgimiseks töötlemise ja ladustamise ajal. Meetodit rakendatakse toidu 

omaduste kontrollimiseks ja selle kvaliteedi parandamiseks (Awad et al. 2012: 410).  

 

Edastades ultraheli laineid läbi gaasi, vedeliku või tahke aine, muutub ainete struktuur ja 

elastsus. Ultraheli andur, mis on ühenduses keskkonnaga, tekitab helilaineid keskkonda ja 

selles olevad molekulid edastavad liikumise kõrval olevatele molekulidele ning seejärel 

naasevad peaaegu algasendisse (Mohammadi et al. 2014: 95). Ultraheli seadmete lihtsus, 

kaasaskantavus ja madalad kulud teevad neist vajalikud vahendid laborites, katsetehastes ja 

suurtes toiduainete tööstustes (Awad et al. 2012: 423). 

 

Madala võimsusega ultraheli meetod koos spektroskoopia ja tuumamagnetresonantsiga on 

ühed populaarsemad, praktilisemad ja laialt kasutatavamad ainete struktuuri mittelõhkuvad  

analüüsimeetodid. Mitmeid aastaid on madala võimsusega ultraheli kasutatud edukalt 

vedelate toiduainete füüsikalis-keemiliste ja struktuuriliste omaduste uurimiseks  

(Ibid.: 410). 

 

Madala võimsusega ultraheli rakendus on mitteinvasiivne, odav ja lihtne meetod, mida saab 

kasutada toidu koostise hindamiseks (kala, muna, piim jne), füüsikalis-keemiliste ja 

struktuuriliste omaduste jälgimiseks (emulsioonid, piimatooted ja mahlad) ning toiduainete 

metallide ja muude võõrkehadega saastumise tuvastamiseks (konservid, piimatooted jne) 

(Ibid.: 423). 

 

Madala võimsustihedusega ultraheli on kasutatud edukalt juustu valmistamise protsesside 

erinevatel etappidel. Seda meetodit on kasutatud ka veel toodete kvaliteedi kontrolliks 

värskete köögi- ja puuviljade saagi koristamisel, juustu töötlemisel, küpsetusõlide, leiva ning 

teraviljatoodete, toidugeelide, aereeritud ja külmutatud toodete puhul (Ibid.: 410). Veel on 

leidnud ultraheli töötlus rakendust elusbakterite aktiivsuse stimuleerimiseks, toidupindade 

puhastamiseks, ensüümide mõjutamiseks, kristalliseerumiseks, emulgeerimiseks, 

kuivatamiseks ning külmutamiseks (Knorr et al. 2004: 262) 
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1.1.2. Kõrge võimsusega ultraheli meetodi iseloomustus ja kasutamine 

 

Kõrge võimsusega ultraheli korral kasutatakse võimsustihedusi, mis on kõrgemad kui 10 

W/cm2 ning sagedus jääb vahemikku 20 – 100 kHz. See meetod on struktuuri purustav ning 

mõjutab toidu omadusi füüsikaliselt, mehaaniliselt ja keemiliselt/biokeemiliselt 

(Mohammadi et al. 2014: 94).  

 

Kui ultraheli läbib vedeliku, siis tekib ultrahelilainete, vedeliku ja lahustunud gaaside vahel 

vastastikune mõju, mis viib nähtuseni, mida nimetatakse akustiliseks kavitatsiooniks. 

Ultraheli muundurid muudavad elektrienergia akustiliseks energiaks, mis põhjustab 

toidumaterjali molekulides vibratsioone. Selliselt on ultraheli edasikandjaks akustiline 

kavitatsioon, mille on tekitanud vedelikku läbivad ultraheli lained. Kui ultraheli lained 

läbivad vedelat toitu, rakenduvad molekulidele mehaanilised jõud. Ultraheli laineid 

edastatakse kokkusurumise ja hõrenemise tsüklitena. Positiivne rõhk surub molekulid kokku 

ja negatiivne rõhk laiendab neid. Protsess toimub pidevalt, kuni tekib hõrenemise ning 

molekuli tõmbejõudude tulemusena õõnsus. Seejärel kasvavad õõnsused järk-järgult, kuni 

tekivad akustilise kavitatsiooni mullid. Lõpuks on tekkinud tuhandeid mulle, millest mõned 

on suhteliselt stabiilsed ja teised on paisunud ebastabiilsesse suurusesse. Millisekundi 

jooksul toimub mullide lõhkemine, mille põhjustab molekulidevahelise tõmbejõu 

suurenemine. Selle nähtuse tulemusel võib keskkonna temperatuur tõusta umbes 4700 °C ja 

surve kuni 100 MPa (Mohammadi et al. 2014: 98). Kavitatsiooni ajal vabanenud energia 

maht sõltub mulli kasvu kiirusest ja mulli lagunemisest ning ka lahustunud gaasist, 

hüdrostaatilisest rõhust, vedeliku ning mulli gaasi erisoojusest ning vedeliku 

tõmbetugevusest (Piyasena et al. 2003: 208). Juba 20 aastat on teada, et akustilise 

kavitatsiooni kaks peamist mõju on pöördvõrdelises sõltuvuses ultraheli sagedusega. Kõrge 

sagedus on parem keskkonna keemilisel aktiveerimisel, sest kavitatsiooni mullid on 

väikesed ja vabad radikaalid saavutavad reageerivate molekulidega kiiremini kontakti. 

Madalal sagedusel on mullid suuremad ning lõhkevad suurema intensiivsusega ja omavad 

suuremat füüsikalist mõju (Barthe, Delmas 2015: 759). 

 

Ultraheli võimsustihedus jääb vahemikku 10 - 1000 W/cm2. Sellisel ultraheli meetodil on 

erinevad füüsikalised ja keemilised efektid vedelale toidule, mis on akustilise kavitatsiooni 

tulemus. Kavitatsiooni keemilised, füüsikalised ja bioloogilised efektid sõltuvad 

kavitatsiooni tüübist (nt lühiaegne, stabiilne, purskuv ja katkendlik) ja selle asukohast. 
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Samuti mõned füüsikalised jõud, nagu on vibratsioon, soojus ja loksutamine, võivad tekitada 

ultraheli lainete tulemusel akustilise kavitatsiooni puudumise (Mohammadi et al. 2014: 97). 

 

Kõrge võimsusega ultraheli on väga invasiivne meetod, kus kasutatakse kõrge 

võimsustihedusega akustilisi laineid, et sihilikult muuta materjalide omadusi. Kõrge 

võimsusega ultraheli tavalisemad kasutusalad kutsuvad esile materjalide kristalliseerumise 

ja tekitavad või põhjustavad keemilist reaktsiooni, mis aga ei toimuks ultraheli puudumisel. 

Seda on kasutatud ka toiduvalkude suspensioonides, et suurendada vadaku suspensioonide 

selgust, parandada valgu lahustuvust, muuta suspensiooni viskoossust, vähendada osakeste 

suurust ja täpsustada osakeste suurusjaotust. Kõrge võimsusega ultraheli eelised: toote 

kvaliteedi parandamine, toiduainete töötlemise kulude vähenemine, väheneb töötlemise aeg, 

keemiline ja füüsikaline oht, keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik ning laiendatav tootlikkus 

(Martini 2013: 12).  

 

 

1.2. Ultrahelitehnoloogia parameetrite mõju piimarasva eraldumisele 

 

Ultraheli töötlusega piimarasva eraldamisel mängib olulist rolli rasvakuulikeste suurus, ehk 

kui kergesti nad on mõjutatavad rakendatavast ultrahelist ning kui tugevalt see mõjutab 

settimist. Esmane helilainete mõju sõltub rasvakuulikese suurusest. Näiteks 10 μm suurune 

rasvakuulike on umbes 125 korda mõjutatavam kui 2 μm läbimõõduga rasvakuulike. Kuna 

suuremates rasvakuulikestes on rasva kogus suurem, on seda tunduvalt kergem ultraheliga 

eraldada (Leong et al. 2014a: 1289-1290). 

 

Mitmeid erinevaid parameetreid on töötluste käigus hinnatud, et aru saada nende mõjust 

ultraheliga rasvaeraldamise efektiivsusele. Leiti, et suurem energiatihedus oli võtmeks rasva 

separeerimise kiiruse tõstmisel, seda saab saavutada vähendades anumas andurite 

geomeetriat või kasutades topelt andureid. Need tähelepanekud on kasulikud ultraheli 

separeerimisanumate välja töötamiseks/edasi arendamiseks, andes täiendavat teavet sobivate 

konstruktsiooniparameetrite kohta (Ibid.: 1297). 
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1.2.1. Ultraheli protsessiparameetrite mõju rasva eraldumisele 

 

Rakendades ultraheli seisulaineid, mille korral võnkumiste energia levikut ei toimu, (1 MHz 

ja/või 2 MHz) pakktöötluse meetodil saavutati piimarasva separeerimine naturaalsest 

täispiimast. Testiti erinevaid protsessiparameetreid nagu sisendvõimsuse tase, protsessi aeg, 

energiatihedus, muunduri-peegeldi kaugus ja ühe- ning kahe muunduriga süsteemi 

kasutamine. Selgus, et töötluse efektiivsus sõltub energiatiheduse sisendist süsteemi. Pärast 

minimaalse energiatiheduse 200 kJ/kg rakendamist saavutati ülemises, kooritud kihis, rasva 

kontsentratsiooni tase 20% w/v. Lisaks suurendati rasva separeerimist vähendades muunduri 

peegeldi kaugust anumas, kasutades kahte muundurit paralleelselt, või suurendades 

ultraheliga töötlemise kestust, pärast toorpiima 20 minutilist ultraheliga töötlemist oli 

kooritud piima rasva kontsentratsioon 1,7 % (w/v). Kaherežiimne töötlemine paralleelsete 

muunduritega, mille vahe oli 30 mm, andis kõige kiiremaid koorimise tulemusi – 1,6 g 

rasva/min (Leong et al. 2014a: 1289). 

 

 

1.2.2. Muundurite asetuse mõju rasva eraldumisele 

 

Hiljutised uuringud on näidanud, et kõrge sagedusega ultraheli (0,4-3 MHz), võib 

suurendada piimarasva eraldamist väikestes süsteemides. Juliano ja teiste autorite (2012) 

poolt teostatud piima ultraheli separatsiooni katsetes uuriti seisulainete mõju piima 

separeerumisele, tähelepanu pöörati erinevatele sagedustele ning muundurite asetusele. 

Muundurite erinevad asetused on toodud joonisel 1. Testid tehti ühe või kahe muunduriga, 

mis asetati vertikaalselt (paralleelselt või risti) ja horisontaalselt (reaktori põhja) sagedustel 

0,4, 1 ja 2 MHz (energia ühele muundurile 8,5 ± 0,6 kJ/kg). Mõju separeerimisele hinnati 

separeeritud koore kihi paksuse mõõtmise kaudu. Toetavateks meetoditeks olid 

rasvasisalduse ning osakeste suurusjaotuse mõõtmised (Juliano et al. 2012: 52). 

 

Kõige efektiivsem separeerumine ilmnes sagedusel 0,4 MHz, võimsustihedusega  

2,45 W/cm2, kasutades ühte või kahte muundurit vertikaalses asendis. Nende hulgas 

saavutati kõrgeim separeerimise määr 0,4 MHz juures, kui kaks muundurit asetsesid 

ristloodis. Horisontaalne muunduri asetus edendas separeerimist vaid 2 MHz juures. 

Separeerimise käigus täheldati rasvakuulikeste suuruse tõusu. See uuring toob esile 

piimarasva tõhustatud separeerimise potentsiaali suuremahulistes süsteemides (Ibid.: 52). 
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Joonis 1. Muundurite asetused anumas. Allikas: (Juliano et al. 2012: 54) 

 

 

1.2.3. Temperatuuri mõju rasva eraldumisele 

 

Leong ja teiste (2014) poolt teostatud uuringus ilmnes, et separeerides täispiimast rasva 

ultraheli seisulainelises tingimuses, mõjutab temperatuur separeerimise kiirust. Täispiima 

töödeldi sagedustel 600 kHz või 1 MHz temperatuuridel 5, 25 või 40 °C. Katsete tegemiseks 

kasutatud seadme eksperimentaalne foto ja seletused on toodud joonisel 2. Üldiselt nähti 

kiiremat separeerimist täispiimas kui esines naturaalne koorimine toatemperatuuril ning 

sellist separeerimist tehti kõrgsagedusliku ultraheliga tõhusamaks  

(Leong et al. 2014b: 2092).  

 

Ultraheli muundurid asetati roostevabast terasest karpi, mille seinapaksus oli 1 mm. 

Muundurid asetsesid karbis selliselt, et mitte-aktiivne pool oli vastu karbi seina ning 

muunduri aktiivne poole ja karbi seina vahele jäi 30 mm. Karp asetses katseseadeldise 

keskel, milles ühele poole jäi temperatuuri hoidmiseks mõeldud vesivann ja teisele poole 

töödeldav piim (Ibid.: 2093). 
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Transducer cable – muunduri kaabel 

Stainless steel vessel – roostevabast terasest 

anum 

Transducer – muundur 

Processed milk – töödeldud piim 

Temperature controlled bath –

temperatuurihoidmis vann 

Thermostat - termostaat 

 

 

 

 

Joonis 2. (a) Foto eksperimentaalsest seadistusest, mida kasutati katsete tegemiseks.  

(b) Eksperimentaalse seadistuse skemaatiline joonis. Allikas: (Leong et al. 2014b: 2094) 
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1.3. Ultrahelitehnoloogia kasutamine piima homogeniseerimisel 

 

Homogeniseerimine on oluline ja vajalik eeltöötlus just piima, jogurti ja jäätise tootmiseks, 

et ennetada eraldumist inkubatsiooni ja säilitamise ajal. Jogurti stabiilsus, konsistents ja 

põhiosa on saavutatud homogeniseerimisega.  Homogeniseerimise eesmärk on jaotada 

rasvakuulikesed piimas nii väikesteks osakesteks, et nad enam ei tõuseks piima pinnale ja ei 

moodustaks selget koore kihti piima pinnale enne tarbimist (Wu et al. 2001: 211). 

Rasvakuulikeste suuruse vähendamise eesmärk on vältida osakeste paigale jäämist, kokku 

kleepumist ja eraldumist toodete ladustamise ajal, et hoida tootes olevate toitainete 

dispersiooni nii kaua kui võimalik. Homogeniseerimisega saavutatakse toote parem 

stabiilsus, säilivusaeg, seedimisvõime ning maitse. Piima homogeniseerimine on vajalik 

selleks, et vältida eri tasanditel maitse ja rasva kontsentratsioonide saavutamist. Selline 

piima töötlemine suurendab toote viskoossust ja lõpptoote maitsetunnetust ning on üldse 

kõige olulisem töötluse viis ettevõttes, mida on uuritud kõige rohkem  

(Delmas, Barthe 2015: 775)  

 

Ultraheliga homogeniseerimist on võrreldud tavapärase homogeniseerimisega 

klapphomogenisaatoriga ja täheldati olulist efekti kõrgel võimsusel töötlemisel (joonis 3). 

Mida kõrgem on ultraheli võimsuse tase, seda väiksem on rasvakuulikeste diameeter. 

Tavapärasel ja ultraheliga homogeniseeritud piimas rasvakuulikeste diameeter jäi 

vahemikku 2,0-3,0 ja 0,5-5,0 µm, samas kui homogeniseerimata piima rasvakuulikeste 

diameeter jääb vahemikku 4,0-7,0 µm. Suurim homogeniseerimise efektiivsus ja väiksem 

rasvakuulikeste diameeter oli vastavalt 3,22 ja 0,725 µm võimsusel 100 (450W) 10 minutit. 

Tavapärase homogeniseerimisega sarnased tulemused saadi siis, kui võimsus oli 40 (180W) 

ja teostati samuti 10 minutit (Ertugay et al 2004: 305).  
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Joonis 3. Piimaproovide mikrofotod. (A) – Homogeniseerimata piim. (B) – 

Klapphomogenisaatoriga homogeniseeritud piim, alla 200 bar, 55 °C. (J) – Ultraheliga 

homogeniseeritud piim, võimsusastmel 100 (450W), 10 min. Allikas: (Ertugay et al. 2004: 306) 

 

Wu, Hulbert ja Mount hindasid oma uurimuses ultraheli efekti piima homogeniseerimisel. 

Selleks homogeniseeriti värsket lehmapiima ultraheliga 150 ml kogustes 13 mm 

läbimõõduga sonotroodiga, mis ulatus piima 2,5 cm sügavusele. Valitud võimsusastmed olid 

20, 50 ja 100, mis vastasid vastavalt 90 W, 225 W ja 450 W. Töötlemise aeg oli 1, 6 ja 10 

minutit. Homogeniseerimise tõhusust kontrolliti vaadeldes rasvakuulikeste suurusjaotust 

mikroskoobi all. Mikroskoopilist vaatlemist tehti põhiliselt selleks, et näha, kas 

rasvakuulikesed olid pihustatud piisavalt peeneks. Piisav homogeniseerimise efekt ilmnes 

peale kindla võimsusastme ja töötlemise aja kombineerimist (Wu et al. 2001: 212).  

 

Peale 6-minutilist töötlemist, võimsuastmel 20 (90 W), oli ainult mõni rasvakuulike suurem 

kui 2 µm, enamus neist olid väiksemad kui 2 µm. Pärast 10 minutit töötlemist, 

rasvakuulikesed olid dispergeeritud väga peeneks ja lõhutud väga põhjalikult. See tulemus 

oli palju parem kui klapphomogenisaatoriga saadud (joonis 4). Isegi üheminutiline 

töötlemine, võimsusastmel 100 (450W), töötas küllaldaselt, et vähendada rasvakuulikeste 

suurust. Rasvakuulikeste suurusjaotus näitab, et kõrgemad võimsusastmed tekitavad 

väiksemaid rasvakuulikesi sama töötlusaja juures (Ibid.: 215). 
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Uurimuses järeldati, et ultrahelil oli väga hea homogeniseerimise efekt kõrgetel võimsustel 

võrreldes tavapärase klapphomogenisaatoriga töötlemisel. Madalamatel võimsustel ei 

saadud nii efektiivset homogeniseerimise tulemust. Kui anda piisavalt võimsust ja aega, siis 

saadakse väga väikesed rasvakuulikesed. Põhinedes eelnevatele uuringutele, mis on tehtud, 

siis ultraheli on paljulubav vahend piima homogeniseerimiseks (Ibid.: 217).  

Joonis 4. Lehmapiima mikrofotod. (A) – Klapphomogenisaatoriga  homogeniseeritud piim, 

alla 124 baari 60 kraadi juures. (D) – Ultraheliga  homogeniseeritud piim, võimsusastmel 20 

(90 W) ja 6 minutit. Allikas: (Wu et al. 2001: 214) 
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1.4. Ultraheli kasutamine jogurti tehnoloogias 

 

Järjest enam suureneb elanikkonna huvi fermenteeritud piimatoodete vastu, tänu nende 

kõrgele toiteväärtusele ja heale maitsele. Paljudes maades on välja kujunenud oma 

fermenteeritud tooted, aga jogurtit tuntakse üle kogu maa. Jogurt ei sisalda ainult mitte 

suurtes kogustes kaltsiumi, fosforit, magneesiumi, A-vitamiini ja riboflaviini, vaid sisaldab 

ka hulgaliselt elusbakterite kultuure, mis on tervisele kasulikud. Sellest tulenevalt on uuritud 

ultraheli efekti piima homogeniseerimisel ja kuidas/kas see mõjutab jogurti fermentatsiooni. 

Toba (1990) tõi oma uurimuses välja, et lacotbacilli toime paranes 50% pärast ultraheliga 

töötlemist ning sellega koos tõusis ka jogurti magusus, kuid mitte selle kalorisisaldus (Wu 

et al. 2001: 212).  

 

 

1.4.1. Ultraheli mõju jogurti pH väärtusele, veesiduvusvõimele, viskoossusele ja 

sünereesile 

 

Wu, Hulberti ja Mounti poolt teostatud uurimuse käigus vaadeldi rasvakuulikeste 

suurusjaotust, et näha homogeniseerimise efekti. Jälgiti ka pH muutusi jogurti 

fermentatsiooni ajal ning hinnati veesiduvusvõimet, viskoossust ja sünereesi valmistootel. 

Ultraheli mõju hindamiseks piima fermentatsioonile koguti 4 erinevat piimatöötlemise 

proovi, üks oli kontrollproov, mida valmistati tavalise jogurtitootmise meetodil ning kolm 

ultraheliga homogeniseeritud piimaproovi. 150 grammi piimaproovi, mis oli eelnevalt 

pastöriseeritud 95 °C juures, homogeniseeriti ultraheliga vesivannis 15 °C juures 6 minuti 

jooksul võimsusastmetel 20, 50 ja 100, mis vastasid võimsustele 90 W, 225 W ja 450 W. 

Seejärel proovidesse lisati 30 g jogurtikultuuri ning topsid suleti. Proovid fermenteeriti 

vesivannil 43 °C juures 4,5 tundi. Peale fermenteerimist asetati proovid kohe külmkappi  

5 °C juurde, kuna kiire jahutamine aeglustab happe tootmist. Proovides mõõdeti pH, määrati 

veesiduvusvõime, viskoossus ja sünerees ning neid katseid korrati kolm korda, andmed 

salvestati ja analüüsiti (Wu et al. 2001: 213).  

 

pH tulemused näitasid, et kõik ultraheliga töödeldud proovid ja kontrollproovid kattusid 

fermentatsiooni algul kuni 3,5 tunni möödumiseni, sel ajal ei märgatud tähelepanuväärset 

erinevust. Viimase fermentatsiooni tunni ajal leiti statistiline erinevus kõige kõrgema 
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võimsusega proovi ja kontrollproovi vahel. Viimase 30 minuti jooksul muutus ka keskmise 

võimsusega proovi tulemus võrreldes kontrollprooviga. Üldiselt, kõik ultraheliga 

homogeniseeritud proovid näitasid pH muutuse tendentsi sarnaselt kontroll proovile  

(Ibid.: 215).  

 

Kõrgematel võimsusastmetel oli jogurti veesiduvusvõime suurem kui kontrollproovis.  

Madala võimsusastme kasutamine näitas väiksemat kasulikku mõju veesiduvusvõimele kui 

kõrgetel võimsusastmetel. Näiteks töötlemisel 20 võimsusastme (90 W) juures saadi 

tulemuseks väiksem veesiduvusvõime kui kontrollproovis. Viskoossuse analüüsi tulemused 

näitasid, et keskmine või kõrge võimsusaste erines märgatavalt kontrollproovist. Kõigil oli 

kõrgem viskoossus, kui kontrollproovil, viskoossus tõusis, kui tõusis ka võimsusaste. 

Madalal võimsusastmel ei täheldatud mingit viskoossuse erinevust kontrollproovist. 

Ultraheliga homogeniseeritud piimaproovid, näitasid sünereesi korral samuti 

märkimisväärset erinevust võrreldes kontrollprooviga. Proovid, mida töödeldi kõrgematel 

võimsusastmetel oli väiksem sünerees, kui neil, mida töödeldi madalamatel astmetel  

(Ibid.: 216-217).   

 

Ultraheli töötluse tüüp on väga oluline jogurti töötlemisel. Ultraheliga töötlemisel tõusis 

veesiduvusvõime ja vähenes sünerees. Viskoossus suurenes kõikides proovides, välja 

arvatud töötlemisel 20 võimsusastme (90 W) juures. Jogurti stabiilsus, konsistents ja põhiosa 

on saavutatud just homogeniseerimisega (Ibid.: 217). 

 

 

1.4.2. Jogurtipiima kombineeritud ultraheli töötluse mõju fermenteerimisele 

 

Vercet ja teised (2002) esitlesid oma uurimuses, et piimal, mida töödeldi ultraheliga, 

kombineerituna kuumuse ja rõhuga, olid paremad tekstuurilised omadused jogurti 

tootmiseks, kui kontrollpiimadel, mida homogeniseeriti tavapärase 

klapphomogenisaatoriga, ning kummagi jogurti puhul ei täheldatud maitsevigu. Ka Nguyen 

ja teised (2009) jõudsid järeldusele, et ultraheli töötlus võib vähendada fermentatsiooni aega 

ja toota fermenteeritud piima suurema oligosahhariidede hulgaga ning vähendada laktoosi 

sisaldust (Nguyen et al. 2009: 410). 
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Wu ja teised autorid (2001) leidsid, et ultrahelitöötlus, kombineeritud kuumuse ja rõhuga, 

tagab efektiivsema piima homogeniseerimise, aga Vercent’i ja teiste (2002) uuringud 

näitavad, et kontrolljogurtid olid veelgi paremini homogeniseeritud kui töödeldud jogurtid. 

Erinevuse põhjus on tingitud valkudes toimunud muutustes pärast ultraheliga töötlemist, 

mida kinnitas ka töödeldud piimast saadud valkude keedumaitse ning fakt, et juustu 

valmistamisel selliselt ultraheliga töödeldud piim ei kalgendu (piima kalgendumine juustu 

valmistamisel sõltub peamiselt valgust).  (Vercet et al. 2002: 6168, Wu et al. 2001: 217). 

 

Ultraheliga töötlemisel, mis oli kombineeritud kuumuse ja rõhuga, täheldasid Vercent ja 

teised (2002) pikemat fermentatsiooni aega võrreldes kontrollpiimadega. Peale selle, Wu ja 

teiste (2001) teostatud katsed näitasid aga hoopis vastupidist. Nad leidsid, et fermentatsioon 

kiirenes fermenteerimis protsessi viimases osas kui piima oli töödeldud ultraheliga (ilma 

välisrõhu rakenduseta, mis annab tulemuseks palju väiksema ultraheli võimsustiheduse), 

enne juuretise lisamist (Vercet et al. 2002: 6167).  

 

Ei saa kindlalt väita, et ultraheliga töötlemine, kombineerides kuumuse ja rõhuga, on 

efektiivsem kui teised homogeniseerimise meetodid. Kuid siiski see meetod võib olla sobiv 

jogurtitööstuses, kuna need parandavad jogurti tekstuuri (Ibid.: 6171)  
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1.5. Mikroorganismide inaktiveerimine ultraheli lainetega 

 

Traditsiooniline termiline pastöriseerimine ja steriliseerimine on kõige levinumad tehnikad, 

mida kasutatakse mikroorganismide inaktiveerimiseks toiduainetes. Siiski suureneb nõudlus 

uute meetodite järele, millel on väiksem mõju toiteväärtusele ja üleüldse toidu kvaliteedile. 

Uued säilitustehnikad on arenenud nii palju, et kõrvaldada mikroobide aktiivsus, vähendades 

soovitatud kuumuse hulka või üldse ilma kuumuseta. Need protsessid on enamasti vähem 

energiamahukad ja seega palju kuluefektiivsemad ja keskkonnasõbralikumad kui 

traditsioonilised kuumtöötlemise protsessid. Kuumtöötlemise protsessid tapavad küll 

vegetatiivsed mikroorganismid ja vähendavad tekkinud spooride hulka, kuid siiski selle 

efektiivsus sõltub temperatuurist ja ajast (Piyasena et al. 2003: 207). 

 

Töötluse suurus, aeg ja protsessi temperatuur on kahjuks võrdelised toitainete hulga kao, 

soovimatute maitsete arengu ja toitainete funktsionaalsete omaduste riknemisega. Mõned 

levinumad mittetermilised alternatiivid traditsioonilistele toidu kuumtöötlemise 

protsessidele hõlmavad elektrilist impulss inaktiveerimist, mikrofiltratsiooni, valgusega 

impulss inaktiveerimist, kõrget rõhku ja ultraheliga töötlemist. Toiduainete tööstused on 

leidnud, et ultrahelilainetel on mitmesuguseid rakendusi toodete töötlemiseks ja hindamiseks 

(Ibid.: 207). 

 

 

1.5.1. Bakterite inaktiveerimine ultraheli meetodil 

 

Bakterite inaktiveerimise efektiivsus sõltub keskkonna omadustest, sealhulgas 

temperatuurist, viskoossusest, töötluse tugevusest ja gaasi kontsentratsioonist. Enamik 

uuringuid mikroorganismide inaktiveerimiseks on tehtud kasutades sagedust 20 kHz. 

Cameron ja teised (2008) esitasid oma uurimuses, et ultraheli meetod põhjustas mikroobide 

rakkudele sisesemisi ja välimisi kahjustusi. Nad jõudsid järeldusele, et kõrge võimsusega 

ultraheli töötlus, sagedusel 20 kHz ja võimsusel 750 W, võib tappa nii Escherichia coli ja 

Saccharomyces cerevisiae rohkem kui 99% piimast. Lactobacillus acidophilus 

inaktiveerimine ultraheliga on aga saavutatud 84%-ni, mis on ka väga hea tulemus (Cameron 

et al. 2008: 960, Mohammadi et al. 2014: 99). 
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1.5.2. Ultraheli töötluse kombineerimine teiste töötlemis meetoditega 

 

Täiustamaks mikroobide inaktiveerimist vedelates toitudes, tuleks ultraheli kombineerida 

teiste töötlemistega, nagu näiteks rõhu, kuumuse, nii rõhu kui kuumuse ja antimikroobidega 

(Awad et al. 2012: 421). 

 

Sengül ja teised (2011) tõid on uurimuses välja, et fotosonigeerimine, mis tähendab 

samaaegselt kasutatud ultraheli ja ultraviolettkiirguse koosmõju, hävitas kolibakteri 

toorpiimast, kasutades ultraheliga töötlemist, sagedusel 24 kHz ja võimsusel 400 W, ning 

kolme ultraviolett lampi. Sellise töötlemise korral tuleb jälgida, et ultraviolettkiirguse 

võimsustihedus oleks võimalikult madal, et vältida kvaliteedi kadu, kuna paljud toitained, 

nagu vitamiinid nagu vitamiinid, karotenoidid, pigmendid, rasvhapped, tahke rasv jne, on 

väga valgustundlikud (Mohammadi et al. 2014: 99, Sengül et al. 2011: 1803). Mitmeid 

uuringuid on tehtud selleks, et mõista ultraheli mehhanismi, mis põhjustab 

mikroorganismide hävitamist, ning seda seletatakse akustilise kavitatsiooniga ja selle 

füüsikalise, mehaanilise ja keemilise efektiga, mis inaktiveerib bakterid ja 

mitteaglomereeritud bakterite kobaraid (Awad et al. 2012: 421). Sellest tulenevalt on saadud 

palju erinevaid tulemusi, mis sõltuvad bakterite vastupanust kavitatsioonile 

(Mohammadi et al. 2014: 99). 

 

Kõrge võimsusega ultraheli meetodi kasutamine on näidanud mitmeid eeliseid võrreldes 

pastöriseerimisega, nagu näiteks magusates jookides maitsekadude vähendamine, 

homogeensem toode ja märkimisväärne energiasäästmine töötlemisel  

(Awad et al. 2012: 421). 

 

Mikroorganismide kõrvaldamise tähtsus on oluline nii tootjatele kui ka tarbijatele. Tõhus 

mikroobide hävitamine on hädavajalik toiduainete töötlemisel: üksainus teadaanne 

saastumise kohta võib panna ettevõtte maine ja tuleviku edu ohtu. Vähendamaks toote 

bakterite hulka peab tootja vähendama algset saastumist, inaktiveerima toidus mistahes 

mikroorganismid ja rakendama toimingud, et ennetada või pärssida järgnevate mikroobsete 

populatsioonide kasvu, mida ei ole inaktiveeritud. Ultraheli kiiritusel on võime inaktiveerida 

bakteriaalsed populatsioonid (Piyasena et al. 2003: 208). 
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1.6. Ultraheli mõju toidu omadustele ja kasutamine kvaliteedi hindamisel  

 

Viimastel aastatel on ultraheli tehnoloogiat kasutatud alternatiivina tavapärastele toidu 

termilistele töötlusmeetoditele. Ultraheli kasutades saab pastöriseerida ja konserveerida 

inaktiveerides paljud ensüümid ja mikroorganismid madalal temperatuuril. See iseenesest 

parandab toidu kvaliteeti, kindlustades toidu stabiilsuse ja ohutuse. Ultraheli füüsikalised 

omadused, nagu hajumine ja lahjenemine, mis sõltub toidu materjalidest, on kasutatud toidu 

kvaliteedi tagamisel (Chandrapala et al. 2012: 88).  

 

 

1.6.1. Ultraheli, kui füüsikaline meetod, toidu kvaliteedi hindamisel 

 

Ultraheli on kasutatud kui „skaneerimise ja pildistamise“ vahendit meditsiinis. Selle idee 

seisneb selles, et helilainete hajuvus ja peegeldus on sarnased valguslainetele. Selles 

rakenduses, madala võimsuse ja kõrge sagedusega võnked on saadetud muundurisse. 

Akustiliste võngete peegeldumiste ja hajuvuste intensiivsused on saadud samast muundurist 

või teisest muundurist, mida saab kasutada uuritava pildi loomiseks. Sarnast põhimõtet on 

kasutatud ka toidu kvaliteedi tagamiseks, mis põhineb hajutatud, edastatud ja peegeldunud 

võngete registreerimisel (Chandrapala et al. 2012: 88).   

 

Kvaliteedi tagamise jälgimine on ülioluline toiduainete töötlemisel ja lõpptoodete 

hindamisel, et veenduda nende ohutuses ja on vastavuses tarbija ootustega. Üha enam 

kasutatakse toiduainete tööstuses ultraheli madala võimsustihedusega ja kõrge sagedusega. 

See on kiire, täpne, odav, lihtne ja mitte-purustav meetod, millega saab hinnata ja jälgida 

toiduainete omadusi töötlemisprotsesside ajal. Rohked uuringud on näidanud ultraheli, kui 

analüütilist meetodit, erinevate toiduainete omaduste iseloomustamiseks. Näiteks on 

võimalik hinnata liha, lihatoodete ja kala koostist, karastusjookide suhkru- ja 

alkoholisisaldust, toiduõli kvaliteedi halvenemist praadimise ajal, juustu struktuuri, meloni 

suhkrusisaldust, tahke rasva indeksit õlides, rasvakuulikeste suurusjaotust homogeniseeritud 

piimas ning varieeruvusi osakeste suurusjaotuses toiduemulsioonide säilitamise kestel 

(Ibid.: 88). 
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Innovatiivsete analüüsimeetodite kasutamine järelevalveks ja kvaliteedikontrolliks 

toiduainete füüsikalis-keemiliste ja struktuuriomaduste kontrollimiseks on oluline toidu 

kõrge kvaliteedi ja stabiilsuse tagamisel. Analüütilise ultraheli kasutamise uuringud on 

andnud häid tulemusi homogeniseeritud materjali struktuuriomaduste hindamisel. 

Protsessifaktorite kontrollimisel on andnud märkimisväärseid tulemusi kõrge sageduse ja 

tundlikkusega ultraheli kasutamine (Mohammadi et al. 2014: 99). 

 

 

1.6.2. Ultrahelitöötluse mõju piima koostisele 

 

Piim on olnud kõige enam uuritavam materjal, et hinnata ultrahelitöötluse efekti 

toiduainetes. Villamiel ja de Jong (2000) tõid oma uurimuses välja ultraheliga töötlemise 

mõju piima koostiskomponentidele. Uuringust selgus, et piima rasvakuulikesed olid 

suurepäraselt homogeniseerunud ja ei ilmnenud kaseiinide mõjutamine, kuigi autorid ei anna 

mingit ülevaadet kaseiinimitsellide struktuurist. Seevastu aga vadakuvalgud, α-laktalbumiin 

ja β-laktoglobuliin, denatureerusid ulatuslikult kui ultraheli oli kombineeritud 

kuumtöötlusega võrreldes sellega kui kuumtöötlust ei kasutatud (Villamiel, Jong 2000: 475). 

Kõrge võimsustihedusega ultraheli kasutamine sagedusel 20 kHz stimuleerib 

fermenteerimisel bifidobakterite akiivsust võib ultraheli töötlus parandada membraani 

läbilaskvust, kiirendada substraatide ülekannet ja soodustab rakkude kasvu ning paljunemist 

(Nguyen et al. 2009: 410). 

 

Vercet ja teised (2002) said oma uurimuses ka sarnase homogeniseerimise efekti, kuid selles 

uuringus töödeldi piima kestvalt ultraheliga, mis oli kombineeritud kuumtöötlemise ja 

rõhuga. Sellise meetodiga piima töötlemisel ei märgatud riboflaviini ja thiamiini 

märkimisväärset kadu võrreldes nende proovidega, mille töötlemiseks kasutati ainult 

kuumust. Ultraheli kasutamisel kuumtöötlemise ja rõhuga tekkis aga probleem selles, et see 

kutsus esile maitse ja lõhna muutusi tekitades piimas keedumaitse, mis on väga sarnane UHT 

piimale pärast kuumtöötlemist, kuid UHT piimas kaob see ladustamisel paari päeva jooksul 

(Singh, Heldman 2005: 342-343). Willamiel ja Jong tõid välja oma uurimuses, et kui 

ultraheli töötlemist kombineeriti kuumtöötlusega, siis rasvakuulikeste suurus jäi vahemikku 

0,57-0,95 µm. Separeerumine piima säilitamise ajal muutub väga aeglaseks, kui 

rasvakuulikse diameeter jääb alla 0,8 µm (Villamiel, Jong 2000: 476). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Eksperimentaalosa metoodika 

 

Ultrahelitehnoloogia mõju uurimiseks piimarasva eraldumisele ja rasvakuulikeste 

suurusjaotusele teostati piima ultrahelitöötlus ja lasti koorel eralduda gravitatsioonijõu 

mõjul. Ühe tunni möödumisel mõõdeti rasvasisaldus piima ülemises ja alumises kihis. 

Võrreldi saadud tulemusi erinevatel temperatuuridel setitatud töötlemata piimaga. Lisaks 

määrati ka rasvakuulikeste suurusjaotus separeerunud piima alumistes ja ülemistes kihtides. 

Saadud tulemuste statistiliseks analüüsiks kasutati andmetöötlusprogrammi Microsoft 

Exceli erinevaid funktsioone, jooniseid ja statistikaprotseduure, nende hulgas ANOVA, 

korrelatsioonianalüüs, sagedustabelid ja -graafikud. 

 

Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuses. Piimaproovide 

rasvasisalduse määramine teostati Eesti Maaülikooli Toiduteaduse ja toiduainete 

tehnoloogia osakonna laboratooriumis ning rasvakuulikeste suurusjaotuse määramine 

teostati Eesti Maaülikooli mikromeiereis.  

 

Eelkatsete käigus selgitati välja kõige optimaalsemad ultrahelitehnoloogia parameetrid 

piima töötlemiseks ja arvestati ka olemasoleva ultraheliseadme võimalusi (tabel 2). 

 

Tabel 2. Piima ultrahelitöötluse parameetrid  

Näitaja Parameeter 

Aeg 5 minutit 

Sagedus 20 kHz 

Amplituud 10% 

Temperatuur 24-25 °C 
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Optimaalsete parameetrite leidmisel toetuti kirjandusele. Polli Aiandusuuringute Keskuses 

oli olemas seade vedelike töötlemiseks ultraheliga. Kuna kasutataval seadmel ei olnud 

võimalik ultraheli sagedust muuta, siis tuli teostada piima töötlemine antud sagedusega ja 

muuta teisi parameetreid. 

 

 

2.2. Uurimuseks vajalikud materjalid ja vahendid 

 

Magistritöö eksperimentaalse osa läbiviimiseks kasutati erinevaid materjale, seadmeid ja 

vahendeid (tabel 3).   

 

Tabel 3. Seadmete ja vahendite loetelu 

 Materjalid ja vahendid 

 

Proovide ettevalmistamine Veekeetja, roostevabast terasest kauss, klaaspulk 

Termomeeter 

Ultrahelitöötlus Ultraheli dispergaator Branson S450 CE Digital 

Veesärgiga keeduklaas Sigma Aldrich 

Plastmassist topsid kaanega 

Tsentrifuugituubid 

Rasvasisalduse määramine Koore butüromeetrid Funke Gerber, Milch 65 °C 

Kummist korgid 

Dispenser happe koguse täpseks mõõtmiseks (10ml) 

Väävelhape – tihedusega 1,801-1,802 g/cm3 

Pipett 10,77 ml 

Isepentüülalkohol  

Vesivann Funke Gerber tüüp: WB 436-D 

Tsentrifuug Funke Gerber-Nova safety centrifuge 

Rasvakuulikeste 

suurusjaotuse määramine 

Gorjajevi ühikmahukamber,  

katteklaas micro cover glasses 24 x 40 mm 

Mikrotuubid, milli- ja mikropipetid eppendorf Research 

10 𝜇𝑙, eppendorf Research plus 2000 𝜇𝑙 
Mikroskoop Nikon Eclipse E200 

Kaamera Nikon Digital Sight 

Arvuti, arvutiprogramm NIS-ELEMENTS D 4.10.03, 

Microsoft Excel 

RPMI lahus 
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2.3. Proovide ettevalmistamine  

 

Katsete teostamiseks kasutati Nopri talumeierei pastöriseerimata toorpiima, iga piimaproovi 

jaoks kulus 160 ml. Piima soojendati roostevabast terasest vesivannil klaasist anumas. 

Soojendamise ajal segati piima klaaspulgaga pidevalt, kuni see saavutas 27 °C. See on kolme 

kraadi võrra kõrgema temperatuurini kui oli analüüsiks vajalik, sest proovi viimisel ultraheli 

seadmesse võis see jahtuda. Ultraheliseadmes analüüsiti proovi vahemikus 24-25 °C.  

 

Lisaks ultraheliga töödeldud piimaproovidele võeti toorpiimast kolm kontrollproovi. 

Esimene kontrollproov (TP) kallati tsentrifuugituubi ning sellest määrati üldine 

rasvasisaldus ja rasvakuulikeste suurusjaotus. Teine kontrollproov (TT) kallati 

plastmasstopsi ning jäeti seisma toatemperatuurile (20-21 °C) rasva eraldumise hindamiseks. 

Kolmas kontrollproov (KT) kallati plastmasstopsi ja asetati külmkapitemperatuurile (4 °C) 

samuti rasva eraldumise hindamiseks.  

 

 

2.4. Piima ultrahelitöötlus  

 

2.4.1. Ultraheliseadme Branson S450 CE Digital ehitus ja tööpõhimõte 

 

Ultrahelitöötlust teostati ultraheli dispergaatoriga Branson S450 CE Digital (joonis 5). 

Seadmega on kaasas erineva suuruse ja kujuga sonotroodid, antud töös kasutati sonotroodi, 

mille läbimõõt on 19 mm ja pindala 2,89 cm2.  Maksimaalne võimsus (100%) on 400W ja 

võimsusastmete reguleerimisala on 10-100%-ni. Juhtpaneeli kaudu saab sisestada 

töötlemiseks vajalikud parameetrid (kestvus, võimsusaste, maksimaalne temperatuur). 

 

Ultraheli dispergaator muundab vahelduvvoolu pinge 20 kHz elektrienergiaks ja see ei ole 

muudetav. Saadud energia suunatakse muundurisse, kus see muundatakse mehaanilisteks 

vibratsioonideks. Muunduri keskmes on element, mis vahelduvpinge rakendamise korral kas 

laieneb või kitseneb. Muundur vibreerib pikisuunas ning edastab selle vibratsiooni 

sonotroodi tippu, mis põhjustab kavitatsiooni (Digital Sonifier User’s Manual, 2001). 
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Joonis 5. Ultraheli dispergaator Branson S450 CE Digital. Allikas: Digital Sonifier mudel 450 

kasutusjuhend 

 

 

2.4.2. Piimaproovide töötlemine ultraheliga 

 

Piima töödeldi kõrge võimsusega ultraheli meetodil, kus ultraheli sagedus oli 20 kHz. 

Töötluseks kasutati kõige madalamat võimsusastet, 10%, mis vastab 40 W, ning katsetes 

kasutatud ultraheli võimsustihedus oli 13,8 W/cm2. Temperatuur oli tagatud ultraheliga 

töötlemise ajal vahemikus 24-25 °C ning seda teostati vesijahutuse abil (joonis 6). 

Ultrahelitöötlust teostati 5 minuti jooksul. 

 

 

 

  

Joonis 6. Proovinõu ühendamine jahutusveega. Allikas: (Foto: Liisi Klein) 
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2.4.3. Piimaproovide setitamine edasiseks uurimiseks 

 

Ultraheliga töödeldud piimaproovid koguti plastmasstopsidesse, kus lasti neil üks tund 

seista, et saavutada piimarasva eraldumine. Kui tund aega oli möödunud, võeti pipetiga iga 

topsi ülemisest ja alumisest kihist 15 ml piim ja pipeteeriti märgistatud 

tsentrifuugituubidesse, ülemine ja alumine kiht eraldi (joonis 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluline oli jälgida, et ülemise kihi proov võetakse ühe cm paksusest kihist proovi pinnal ja 

alumise kihi proov võetakse ühe cm paksusest kihist topsi põhjast (joonis 8). Selliselt saab 

kõige õigema tulemuse. Toa- ja külmkapitemperatuurile jäetud piimadest võeti samuti pärast 

setitamist proovid topside ülemistest ja alumistest kihtidest ning pipeteeriti 

tsentrifuugituubidesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 8. Ülemise ja alumise kihi märgistus pipeteerimiseks. Allikas: (Foto: Liisi Klein) 

Joonis 7. Piimaproovid tsentrifuugituubides. Allikas: (Foto: Liisi Klein) 
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2.5. Piima rasvasisalduse määramine Gerberi meetodil 

 

Lehmapiimast rasvasisalduse määramine teostati vastavalt standardile EVS-ISO 2446-2011. 

Greberi meetodi põhimõte seisneb selles, et piimarasv eraldatakse butüromeetris 

tsentrifuugimisega pärast valgu lahustamist väävelhappega. Eraldumist hõlbustatakse 

väikese koguse isoamüülalkoholi lisamisega. Rasvasisaldust saab otse lugeda butüromeetri 

gradueeringult. 

 

Rasvasisalduse määramiseks mõõdeti dispensriga 10 ml väävelhapet, tihedusega 1,801-

1,802 g/cm3, butüromeetrisse ning lisati klaaspipetiga 10,77 ml piima. Väävelhape suunatu 

butüromeetrisse nii, et katseklaasi kael ei saaks sellega kokku ning piimal lasti ettevaatlikult 

voolata butüromeetrisse, et vedelikud ei seguneks. Pipeti ots hoiti vastu butüromeetri seina 

45° nurga all. Pärast piima väljavoolamist hoiti pipetti selles asendis veel paar sekundit.   

 

Seejärel lisati 1,0 ml isepentüülalkoholi. Butüromeetri kael puhastati ning suleti kuiva 

kummikorgiga ja loksutati kuni valkude täieliku lahustumiseni. Selleks pöörati 

butüromeetrit 2-3 korda ümber, et hape seguneks täielikult lahusega. Pärast valkude 

lahustamist asetati butüromeetrid 5 minutiks 65 ± 2 °C vesivanni.  

 

Vesivannist võetud butüromeetrid asetati tsentrifuugi padrunitesse korgipoolne ots allapoole. 

Seejärel suleti tsentrifuugi kaan ja tsentrifuugiti 5 minutit kiirusega vähemalt 1000p/min. 

Butüromeetrid võeti välja ja asetati vesivanni 65 ± 2 °C juurde 5 minutiks. Butüromeeter 

võeti peale aja möödumist vesivannist ning reguleeriti korgi keeramisega rasvasamba asetus 

nii, et see paikneks butüromeetri skaala osas ja loeti tulem. Lugemisel hoiti rasva nivood 

silmade kõrgusel ja loeti alumise meniski järgi skaala väikseima jaotuse täpsusega (EVS-

ISO 2446-2011: 5-7). 
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2.6. Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramine 

 

Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramiseks valmistati preparaat, milleks tehti  2 ml 

mikrotuubi piimast lahjendus 1:200. Selleks võeti automaatse mikropipetiga 2000 µl RPMI 

lahust ja automaatse millipipetiga 10 µl uuritavat piima. RPMI lahus koosneb aminohapetest 

ja vitamiinidest ning stabiliseerib piimavalke, et neis ei toimuks muutusi. Mikrotuub suleti 

kaanega ja segati, keerates 2-3 korda üles alla.  

 

Katsete teostamiseks kasutati puhastatud Gorjajevi ühikmahukambrit (joonis 9), mis kaeti 

puhta katteklaasiga (24 x 40 mm) kahe pöidla abil, kuni tekkisid „Newtoni rõngad“ ning 

piimaproov tilgutati ühekordse pipeti abil loenduskambrisse. Seejärel paigutati kamber 

mikroskoobi alla haarade vahele (joonis 6). Rasvakuulikeste diameetri ja suurusjaotuse 

uurimiseks kasutati 400 kordset suurendust faasikontrastil Ph2. Mikroskoop ühendati 

arvutiprogrammiga NIS-ELEMENTS D 4.10.03. ning sellega teostati mõõtmised. Pilt 

lülitati kaamera abil arvutisse ning otsiti üles Gorjejevi kambri võrgustik. Mikro- ja 

makrokruviga fokuseeriti üks Gorjejevi võrgustikus olev ruut pindalaga 0,04 mm2.  

 

(a)  (b)  

Joonis 9. (a) Gorjajevi ühikmahukamber ja Gorjajevi kambri võrgustik, (b) Gorjajevi 

kamber mikroskoobi haarade vahel. Allikas: (fotod: (a) Ülle Jaakmaa, (b) Liisi Klein) 
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Pildistamiseks valiti menüü ribalt märk play ►. Seejärel valiti menüü ribalt 

Aquiere→Capture Z series→Capture manually. Ilmuvasse aknasse tehti kõigepealt 

teravustatud pilt rasvakuulikestest ning seejärel ühikmahukambri ruudust. Pildistamiseks 

kasutati nuppu play ► 2x→next. Kui kaks pilti tehtud, kleebiti need kokku, kasutades 

menüüribal olevat liblika märki. Kokku kleebitud pildid salvestati arvutisse omanimelisse 

kausta. Peale igat mõõtmist puhastati Gorjajevi kamber ja hakati järgmist proovi ette 

valmistama.  

 

Rasvakuulikesed mõõdeti siis, kui kõikide proovide pildid olid tehtud (joonis 10). Selleks 

avati tehtud pilt uuesti NIS-ELEMENTS D 4.10.03 programmiga. Seejärel lõigati välja 

kambri ruudu kuju, et programm mõõdaks ainult need, mis mahtusid ühele ruudule. Peale 

lõikamist valiti kõrval olevast menüüribast automaatne märgistamise viis. Programm 

tuvastas rasvakuulikesed ja märgistas need punaseks, neid mida ta ei tuvastanud, aga ise 

nähti, tuli käsitsi ära märgistada vastava vahendiga. Kui kõik nähtavad rasvakuulikesed olid 

märgistatud, eksporditi tulemused selle programmi abil Microsoft Excelisse, et teostada 

statistiline andmetöötlus. 

 

 

Joonis 10. Mikroskoopiline pilt rasvakuulikestest ja Gorjajevi kambrist. Allikas: (Foto: Liisi 

Klein) 
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 2.7. Statistiline analüüs 

 

Uurimistöös leiti ultraheliga töödeldud ja töötlemata piimades ülemiste ja alumiste kihtide 

keskmine rasvasisaldus ja rasvakuulikeste diameeter, minimaalsed, maksimaalsed ja 

standardhälbe väärtused. Saadud tulemuste vahel seoste leidmiseks kasutati 

korrelatsioonianalüüsi (tähistatakse „r“), mis võimaldab näha kahe erineva näitaja vahelisi 

lineaarseid seoseid. Korrelatsioonianalüüsi tulemusena saadakse korrelatsioonikoefitsendid, 

mille väärtused jäävad piiridesse -1…+1. Korrelatsioon 0 näitab, et seosed puuduvad. 

Tulemused alla nulli näitavad negatiivset korrelatsiooni, mis näitab, et kui ühe näitaja väärtus 

kasvab, siis teise näitaja väärtuse kahaneb. Positiivne korrelatsioon korral on tulemused üle 

nulli ning see näitab, et muutus mingis näitajas põhjustab ka teise näitaja samasuunalise 

muutuse. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Piimarasva jaotumine ultraheliga töödeldud ja töötlemata piimas 

  

Saadud tulemuste põhjal võib väita, et kõige efektiivsem rasva eraldumine saadi ultraheliga 

töödeldud piimades, kuna rasvasisalduste suhe alumise ja ülemise kihi vahel oli kõige 

suurem, 1,12. Järgnes külmkapitemperatuuril setitatud piim, kus vastav suhe oli 1,07 ja kõige 

väiksem rasva eraldumine erinevatesse kihtidesse ühe tunni jooksul toimus toatemperatuuril 

settimisel, vastav suhe 1,04 (tabel 4). 

 

Tabel 4. Keskmised rasvasisaldused ja standardhälbed (SH) piima erinevates kihtides ja 

rasvasisalduste suhe. 

 Rasvasisaldus, % Standardhälve Rasvasisalduste suhe 

ülemiste ja alumiste 

piima kihtide vahel 

 alumine ülemine alumine ülemine 

TP 4,13 0,17  

TT 3,92 4,08 0,13 0,18 1,04 

KT 4,03 4,30 0,09 0,08 1,07 

UH 3,69 4,12 0,20 0,16 1,12 

Märkus: TP-toorpiim, TT-toatemperatuuril setitatud piim, KT-külmkapitemperatuuril setitatud piim,  

UH-ultraheliga töödeldud piim 

 

Ultraheliga töödeldud piima alumiste kihtide keskmiseks rasvasisalduseks saadi 3,69% ja 

ülemistel kihtidel 4,12% ning see väärtus kattus mediaani väärtusega, mis olid alumises kihis 

3,65% ja ülemises kihis 4,10%. Mediaan näitab, et sellest arvust on suuremaid ja väiksemaid 

väärtusi variatsioonireas ühepalju. 

 

Töötlemata proovides jäid erinevate kihtide rasvasisaldused külmkapitemperatuuril setitatud 

piima alumistes kihtides vahemikku 3,9 – 4,1% ja ülemistes kihtides vahemikku 4,2 – 4,4% 

. 
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Toatemperatuuril setitatud piima alumistes kihtides vahemikku 3,80 – 4,10% ja ülemistes 

kihtides vahemikku 3,85 – 4,30% . Nendel proovidel ei kattunud tulemuste keskmised 

väärtused mediaaniga niivõrd täpselt kui töödeldud proovidel (joonis 11).  

 

Töötlemata proovides rasva jagunemist erinevatesse kihtidesse mõjutas tugevalt 

temperatuur. Rasva eraldumine toimus intensiivsemalt külmkapitemperatuuril.  

 

 

Joonis 11. Ultraheliga töödeldud ja töötlemata piimade rasvasisaldused erinevates kihtides.  
TT-toatemperatuuril setitatud piim, KT-külmkapitemperatuuril setitatud piim,  

UH-ultraheliga töödeldud piim 

 

Uurides kihtide vahelisi seoseid ultraheliga töödeldud ja töötlemata piimades, leiti saadud 

tulemusi kinnitavaid seoseid piima kihtide rasvasisalduste vahel.  

 

Võrreldes ultraheliga töödeldud piima rasvasisaldusi alumistes ja ülemistes kihtides, selgus, 

et alumistes kihtides varieerus rasvasisaldus mõnevõrra ulatuslikumalt, 3,2% - 4,2%. 

Ülemistes kihtides varieerus rasvasisaldus vähem, 3,7% - 4,4% (joonis 12). 
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Joonis 12. Ultraheliga töödeldud piimade rasvasisaldused katsete lõikes 

 

Ultraheliga töödeldud piima alumiste ja ülemiste kihtide rasvasisalduste vahel leiti 

mõõdukas positiivne korrelatsioon, kuid see ei olnud statistiliselt oluline (r = 0,32,  

p > 0,05). Külmkapitemperatuuril setitatud töötlemata piima alumiste ja ülemiste kihtide 

vahel leiti tugev positiivne korrelatsioon ja statistiliselt oluline seos (r = 0,87, p < 0,05). 

Toatemperatuuril setitatud töötlemata piima alumiste ja ülemiste kihtide vahel leiti aga 

negatiivne väga nõrk seos (r = -0,09, p > 0,05). 

 

 

3.2. Piima rasvasisalduse mõju piimarasva jaotumisele 

 

Uurimistöö käigus uuriti ultraheliga töödeldud piimade ülemiste ja alumiste kihtide 

rasvasisalduste ning toorpiima rasvasisalduse vahelist seost (joonis 13). Statistilise analüüsi 

käigus aga leiti, et toorpiima ja ultraheliga töödeldud piima ülemise kihi ning toorpiima ja 

ultraheliga töödeldud piima alumise kihi vahel olid seosed väga nõrgad (r = 0,072, p < 0,001; 

r = 0,075, p > 0,05). Sellest võib järeldada, et toorpiima rasvasisaldus ei mõjutanud 

ultraheliga töödeldud piima rasva jaotumist. Küll aga saab öelda, et kui toorpiima 

rasvasisaldus oli kõrgem, siis oli see kõrgem ka rasva ülemises ja alumises kihis.  
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Joonis 13. Toorpiima rasvasisalduse ja ultraheliga töödeldud piima alumise ja ülemise kihi 

rasvasisalduste vaheline seos 

 

Toorpiima ja külmkapitemperatuuril setitatud piima ülemise kihi vahel leiti tugev positiivne 

seos (r = 0,96, p > 0,05), samuti ka toorpiima ja alumise kihi vahel tugev positiivne seos (r 

= 0,97, p > 0,05). Toorpiima ja toatemperatuuril setitatud piima ülemise kihi vahel leiti tugev 

seos (r = 0,12; p > 0,05 ), nõrk seos leiti toorpiima ja toatemperatuuril setitatud piima alumise 

kihi vahel (r = 0,12, p > 0,05), kuid neid ei saa lugeda statistiliselt olulisteks seosteks. 

 

 

3.3. Rasvakuulikeste suurusjaotus ultraheliga töödeldud ja töötlemata piima 

erinevates kihtides 

 

Käesolev uurimus näitas, et piimarasva jaotumisel kihtidesse gravitatsioonilisel settimisel 

liiguvad ülemistesse kihtidesse valdavalt suurema läbimõõduga rasvakuulikesed. Selle väite 

puhul võib toetuda Stokes’ seadusele, mis käsitleb sedimentatsiooni kiirust (valem). 

 

𝑣𝑔 =
𝑑2(𝜌𝑝 − 𝜌𝑙)

18 𝜂
𝑔 
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d – osakeste diameeter, m 

ρp – osakeste tihedus, kg/m3 

ρl – keskkonna tihedus, kg/m3  

η – keskkonna viskoossus, kg/m,s 

g – maa külgetõmbejõud (Gravitational attraction of the earth), g = 9,81 m/s2  

 

Stokes’i valemist järeldub, et osakese diameetri suurenedes kaks korda, suureneb osakese 

pinnale tõusmise kiirus neli korda. Seda sel juhul, kui osakese tihedus on väiksem keskkonna 

tihedusest. Sedimentatsiooni kiirust mõjutavad veel osakese ja keskkonna tiheduste vahe ja 

keskkonna viskoossus (Bylund 1995: 93). 

 

Piima eelneval töötlemisel ultraheliga oli erinevus rasvakuulikeste läbimõõdus erinevates 

piima kihtides vähemärgatav (tabel 5). 

 

Tabel 5. Keskmine rasvakuulikeste läbimõõt, standardhälve, miinimumi ja maksimumi 

keskmised väärtused erinevates piima kihtides.  

 Ravakuulikeste 

diameeter, µm 

Standardhälve Alumine kiht, µm Ülemine kiht, µm 

 alumine ülemine alumine ülemine min max min max 

TP 2,52 0,85    

TT 2,75 2,85 0,95 1,06 1,09 5,54 0,86 6,04 

KT 2,80 3,01 1,26 1,28 0,64 7,24 0,81 6,23 

UH 2,63 2,65 0,98 1,00 1,02 6,19 1,02 6,29 

Märkus: TP-toorpiim, TT-toatemperatuuril setitatud piim, KT-külmkapitemperatuuril setitatud piim,  

UH-ultraheliga töödeldud piim 

 

Piimaproovides määratud rasvakuulikeste suurusjaotus näitab, et kõige väiksem 

registreeritud rasvakuulikeste keskmine diameeter alumistes kihtides oli 0,64 µm ja seda 

töötlemata külmkapitemperatuuril setitatud piimas ja kõige suurem samuti 

külmkapitemperatuuril setitatud piimas, 7,24 µm. Ülemistes kihtides registreeriti kõige 

väiksem keskmine rasvakuulikeste diameeter 0,81 µm külmkapitemperatuuril setitatud 

piimas ja kõige suurem ultrahelitöötluse läbinud piimas, 6,29 µm.  
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Rasvakuulikeste keskmine läbimõõt separeerunud piima alumistes ja ülemistes kihtides 

erines kõige rohkem külmkapitemperatuuril setitatud piimas (joonis 14). Leiti tugev 

negatiivne korrelatsioon külmkapitemperatuuril setitatud piima alumiste ja ülemiste kihtide 

vahel (r = -0,53 ja p > 0,05). Samuti oli varieeruvus rasvakuulikeste diameetris kõige suurem 

külmkapitemperatuuril setitatud piima ülemises kihis (SH 1,28). Tugev positiivne 

korrelatsioon leiti toatemperatuuril setitatud piima alumiste ja ülemiste kihtide vahel (r = 1, 

p > 0,05). Saadud seosed külmkapitemperatuuril setitatud piima kihtide ja toatemperatuuril 

setitatud piima kihtide vahel ei omanud statistiliselt olulist seost. Korrelatsioonid saadi küll 

tugevad kuid seoste vahel usaldusväärsus puudub, mis tuleneb katsete vähesusest. 

 

 

Joonis 14. Rasvakuulikeste keskmine diameeter erinevate töötlemismeetoditel saadud 

kihtides. Märkus: TP-toorpiim, TT-toatemperatuuril setitatud piim, KT-külmkapitemperatuuril setitatud piim, 

UH-ultraheliga töödeldud piim 

 

Ultraheliga töödeldud piimas ei täheldatud suuri erinevusi rasvakuulikeste keskmiste 

diameetrite vahel separeerunud piima alumistes ja ülemistes kihtides. Ka ei leitud 

korrelatsioonianalüüsi tulemusel olulist seost ultraheliga töödeldud piima rasvakuulikeste 

diameetrite vahel erinevates kihtides, (r = 0,13 ja p > 0,05). Saadi küll nõrk seos, aga ka see 

ei olnud statistiliselt oluline. Kui suurendada katsete arvu, siis muutub kindlasti ka seoste 

usaldusväärsus. 
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Rasvakuulikeste suurusjaotus ja esinemissagedus ultraheliga töödeldud piima ja töötlemata 

piimade alumistes ja ülemistes kihtides on toodud tabelis 6.  

 

Tabel 6. Rasvakuulikeste suurusjaotus separeerunud piimade erinevates kihtides 

Rasvakuulikeste 

diameeter, µm 

Töötlemismeetod 

TT KT UH 

rasvakuulikeste esinemissagedus, % 

ülemine alumine ülemine alumine ülemine alumine 

0,50 – 0,99 0,8 2,3 2,9 2,6 0,7 1,3 

1,00 – 1,49 10,6 4,0 6,5 10,9 9,5 9,0 

1,50 – 1,99 15,9 13,1 16,7 19,9 21,2 23,7 

2,00 – 2,49 25,6 23,9 17,1 12,9 21,6 19,0 

2,50 – 2,99 12,6 21,0 13,5 15,1 14,7 17,0 

3,00 – 3,49 9,8 11,9 10,2 11,9 10,3 10,0 

3,50 – 3,99 9,8 8,5 11,4 8,4 8,6 7,6 

4,00 – 4,49 8,5 8 8,6 5,5 5,8 6,0 

4,50 – 4,99 3,3 2,8 4,1 6,4 3,3 3,0 

5,00 – 5,49 1,6 3,4 5,3 3,2 2,9 1,8 

5,50 – 5,99 0,8 1,1 2,9 0 0,9 0,5 

6,00 – 6,49 0,4 - 0,4 1,9 0,4 0,6 

6,50 – 6,99 04 - 0,4 0,3 0,1 0,2 

Märkus: TT-toatemperatuuril setitatud piim, KT-külmkapitemperatuuril setitatud piim,  

UH-ultraheliga töödeldud piim 

 

 

Ülemistes kihtides, kuhu peaks kirjanduse uuringu järgi jääma suuremad rasvakuulikesed ja 

on kõrgema rasvasisaldusega piim, esineb kõige rohkem rasvakuulikesi vahemikus  

2,00-2,49 µm, ja neid on kõige rohkem toatemperatuuril setitatud piimas. 

Külmkapitemperatuuril setitatud piimas on rasvakuulikesi selles vahemikus kõige vähem 

võrreldes teiste piimaproovidega. Analüüsides ainult ultraheliga töödeldud piimaproove, siis 

kõige kõrgem esinemissagedus (21,6 %) oli rasvakuulikeste osas diameetriga  

2,00-2,49 µm (joonis 15). 
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Joonis 15. Rasvakuulikeste suurusjaotus erinevate piimade ülemistes kihtides. Märkus: TT-

toatemperatuuril setitatud piim, KT-külmkapitemperatuuril setitatud piim, UH-ultraheliga töödeldud piim 

 

Alumistes kihtides oli kõige suurem esinemissagedus (25,6%) rasvakuulikestel diameetriga  

2,00-2,49 µm ja seda toatemperatuuril setitatud piimas. Ultraheliga töödeldud piimaproovide 

rasvakuulikeste suurim esinemissagedus (23,7%) jääb vahemikku 1,50-1,99 µm. Veidi 

väiksema esinemissagedusega (19,0%) jäävad rasvakuulikesed vahemikku 2,00-2,49 µm. 

 

Alumiste kihtide puhul on näha, et suuri rasvakuulikesi on palju külmkapitemperatuuril 

hoitud piimades. Kõige rohkem antud töötluse puhul esineb rasvakuulikesi vahemikus 1,50-

1,99 µm, 19,9% ulatuses (joonis 16). 
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Joonis 16. Rasvakuulikeste suurusjaotus erinevate piimade alumistes kihtides. Märkus: TT-

toatemperatuuril setitatud piim, KT-külmkapitemperatuuril setitatud piim, UH-ultraheliga töödeldud piim 

 

 

3.4. Rasvasisalduse ja rasvakuulikeste diameetri vaheline seos separeerunud 

piima erinevates kihtides 

 

Toetudes kirjandusele, võib öelda, et piima rasvasisalduse ja rasvakuulikeste suurusjaotuse 

vahel on positiivne seos, mida kõrgem on rasvaprotsent piimas, seda suuremad on 

rasvakuulikesed (Ma, Barbano 2000: 1723).  

 

Ultraheliga töödeldud piimade rasvasisalduse ja rasvakuulikeste suurusjaotuse võrdlemisel 

korrelatsioonianalüüs seda väidet ei toetanud kummagi kihi puhul (joonis 17 ja 18). Ülemiste 

kihtide rasvasisalduse ja rasvakuulikeste suurusjaotuse vahel saadi küll nõrk seos kuid see 

ei olnud statistiliselt oluline (r = 0,25, p > 0,05). Töötlemata toatemperatuuril setitatud piima 

ülemistes kihtides rasvasisalduse ja rasvakuulikeste suurusjaotuse vahel leiti tugev seos kuid 

see ei olnud ka statistiliselt oluline (r = 0,88, p > 0,05). Külmkapitemperatuuril setitatud 

töötlemata piima ülemiste kihtide rasvasisalduse ja rasvakuulikeste suurusjaotuse vahel leiti 

negatiivne nõrk seos (r = -0,12, p > 0,05). 
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Joonis 17. Rasvakuulikeste diameetri ja rasvasisalduse vaheline seos piimade ülemistes 

kihtides. Märkus: TP-toorpiim, TT-toatemperatuuril setitatud piim, KT-külmkapitemperatuuril setitatud piim, 

UH-ultraheliga töödeldud piim 

 

Saadud mõõdukad kuni tugevad seosed rasvasisalduse ja rasvakuulikeste suurusjaotuse 

vahel näitavad, et kui suureneb rasvasisaldus piima ülemises kihis, siis suurenevad seal ka 

rasvakuulikeste diameetrid. Negatiivse seose puhul suureneb rasvasisaldus aga vähenevad 

rasvakuulikeste diameetrid. Siiski saadud tulemuste põhjal ei saa öelda, et nad oleks 

statistiliselt olulised. Kui suurendada katsete arvu, siis tõuseks ka seoste usaldusväärsus ehk 

nende  statistiline olulisus. 

 

Ultraheliga töödeldud piimade alumiste kihtide rasvasisalduse ja rasvakuulikeste 

suurusjaotuse vahelise seose analüüsimisel saadi nõrk negatiivne, peaaegu olematu, seos 

ning see ei olnud ka statistiliselt oluline (r = -0,05, p > 0,05). Toatemperatuuril setitatud 

piima alumistes kihtides leiti mõõdukas seos rasvasisalduse ja rasvakuulikeste suurusjaotuse 

vahel (r = 0,36, p > 0,05). Külmkapitemperatuuril setitatud piima alumiste kihtide 

rasvasisalduse ja rasvakuulikeste suurusjaotuse vahel leiti aga tugev seos (r = 0,57,  

p > 0,05). 
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Joonis 18. Rasvakuulikeste diameetri ja rasvasisalduse vaheline seos piimade alumistes 

kihtides. Märkus: TP-toorpiim, TT-toatemperatuuril setitatud piim, KT-külmkapitemperatuuril setitatud 

piim, UH-ultraheliga töödeldud piim 
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KOKKUVÕTE 

 

Kirjanduse osas leiti, et ultraheli kasutamine on maailmas järjest enam huvi pakkuv 

toiduainete töötlemiseks kasutatav tehnoloogiline meetod. Meetodi valikul tuleb lähtuda 

töödeldavast materjalist ja soovitud tulemusest ning sellest oleneb, kas kasutatakse madala 

võimsusega või kõrge võimsusega ultraheli. Ultraheli kasutamisel piimarasva 

separeerumisprotsessis on uuritud temperatuuri mõju rasva eraldumisele, muundurite ja 

peegeldite asetuse olulisust, erinevaid parameetreid ja töötlemismehhanismide ehitust. 

Kõige olulisemateks protsessi mõjutavateks teguriteks on ultraheli sagedus, võimsus ja 

võimsustihedus. 

 

Katsetulemuste alusel varieerus ultraheliga töödeldud piima rasvasisaldus ülemistes kihtides 

3,7-4,4% ja alumistes kihtides 3,2-4,2%. Ülemiste ja alumiste kihtide rasvasisalduste vahel 

leiti mõõdukas seos (r = 0,32) ning sellest võib järeldada, et ultraheliga töödeldes saab 

mõjutada piimarasva eraldumist, mis oli ka töö teostamise üks eesmärk. Seda tulemust 

kinnitab ka saadud rasvasisalduste suhe ülemise ja alumise kihi vahel (1,12), mis oli kõige 

suurem. Sellele järgnes külmkapitemperatuuril setitatud piim, kus vastav suhe oli 1,07 ja 

kõige väiksem rasva eraldumine erinevatesse kihtidesse ühe tunni jooksul toimus 

toatemperatuuril settimisel, vastav suhe 1,04. Analüüsimise käigus aga ei leitud ühegi 

töötlemismeetodi puhul, et toorpiima rasvasisaldus oleks mõjutanud rasva jaotumist 

kihtidesse. Saadi küll mõõdukaid ja tugevaid seoseid toorpiima ja alumiste/ülemiste kihtide 

vahel, kuid need ei olnud statistiliselt olulised.  

 

Uurides rasvakuulikeste suurusjaotust ultraheliga töödeldud piima erinevates kihtides 

selgus, et rasvakuulikeste diameetrid ühtlustusid töötlemise käigus. Rasvakuulikeste 

diameetrite keskmine ultraheliga töödeldud piima ülemistes kihtides oli 2,65 µm ja alumistes 

kihtides 2,63 µm. Uurides töödeldud ja töötlemata piimaproovide rasvakuulikeste 

suurusjaotusi erinevates kihtides, siis leiti, et ultraheli töötlusega saab muuta piima 

homogeensemaks. Kõige sarnasemad keskmised rasvakuulikeste diameetrid ülemises ja 

alumises kihis peale setitamist esinesid ultraheli töötluse läbinud piimas  

(2,65 µm ja 2,63 µm). Toatemperatuuril setitatud piima ülemistes kihtides on keskmine 
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rasvakuulikeste diameeter 2,85 µm ja alumistes kihtides 2,75 µm. Külmakapitemperatuuril 

setitatud piima ülemistes kihtides on keskmine 3,01 µm ja alumistes kihtides 2,80 µm.   

 

Lisaks uuriti veel töödeldud ja töötlemata piimaproovide keskmise rasvasisalduse ja 

keskmise rasvakuulikese läbimõõdu vahelist seost ülemistes ja alumistes kihtides. Katsete 

tulemuste põhjal tehtud korrelatsioonianalüüs näitas, et rasvasisalduse ja rasvakuulikese 

diameetri vahel leiti küll tugevaid ja mõõdukaid seoseid, kuid ükski ei olnud statistiliselt 

oluline, mis võib olla põhjustatud vähesest katsete arvust.  

 

Antud magistritöö teostamisel selgus, et piima ultrahelitöötlusel kasutatud parameetrid, 

sagedus, võimsus, võimsustihedus, temperatuur, mõjutavad oluliselt piimarasva 

separeerumist erinevatesse kihtidesse, aga samas põhjustavad ka rasvakuulikeste diameetri 

vähenemist. Kuna väiksema diameetriga rasvakuulikeste pinnaletõusu kiirus on väiksem, 

kui suurema diameetriga rasvakuulikestel, siis tuleks edaspidi rasva eraldumisprotsessi 

saavutamiseks leida võimalus töödelda piima teistel ultraheli parameetritel. Efektiivseks 

rasva eraldumiseks tuleks kasutada kõrgemaid sagedusi ja madalat võimsustihedust, et 

vältida rasvakuulikeste pihustumist väikesteks osakesteks, mis vähendab nende 

liikumiskiirust pinnakihile.   

 

Ettepanekud teema edasiuurimiseks: 

 

1. Piimarasva separeerimisprotsessi mõjutamiseks töödelda piima ultraheli kõrgematel 

sagedustel (> 20 kHz), rakendada väiksemat võimsustihedust (< 13,8 W/cm2), 

kasutada peegeldeid. 

2. Uurida muundurite erineva paigutuse mõju piimas rasva eraldumise efektiivsusele. 

3. Uurida piima ultrahelitöötluse mõju piima koostisele. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

1. Awad, T.S., Moharram, H.A., Shaltout, O.E., Asker, D., Youssed, M.M. (2012).     

Applications of ultrasound in analysis, processing and quality control of food: a 

review. – Food Research International. Vol. 48, No. 2, pp. 410-427. 

2. Bylund, G. (1995). Dairy Processing Handbook. Lund: Tetra Pak Processing Systems AB. 

436 lk.  

3. Cameron, M., McMaster, L-D., Britz, T-J. (2008). Electron microscopic analysis 

of dairy microbes inactivated by ultrasound. – Ultrasonic Sonochemistry. Vol. 15, 

No. 6, pp. 960-964. 

4. Chandrapala, J., Oliver, C., Ketnish, S., Ashokkumar, M. (2012). Ultrasonics in 

food processing – Food quality assurance and food safety. – Trends in Food Science 

and Technology. Vol 26. No. 2, pp. 88-95. 

5. Chandrapala, J., Oliver, C., Ketnish, S., Ashokkumar, M. (2012). Ultrasonics in 

food processing. Ultrasonics Sonochemistry. Vol. 19. No. 5, pp. 975-983. 

6. Delmas, H., Barthe, L. (2015). Ultrasonic mixing, homogenization, and 

emulsification in food processing and ohter aplications. – Power Ultrasonics, 

Applications of High-Intensity Ultrasound. pp. 757-791. 

7. Digital Sonifier Models 250 & 450 User’s Manual. (2001). [on-line]  

http://pdfs.wolflabs.co.uk/service/Branson%20_Sonicators_Probe_Type_Digital_S

onifiers_250_and_450-manual.pdf (12.05.2016).  

8. Ertugay, M-F., Sengül, M., Sengül M. (2004). Effect of ultrasound treatment on 

milk homogenisation and particle size distribution of fat. – Turkish Journal of 

Veterinary and Animal Sciences. Vol. 28, No. 2, pp. 303-308. 

9. Juliano, P., Kutter, A., Cheng, L.J., Swiergon, P., Mawson, R., Augustin, M.A. 

(2011). Enhanced creaming of milk fat globules in milk emulsions by the application 

of ultrasound and detection by means of optical methods. - Ultrasonics 

Sonochemistry. Vol. 18, No. 5, pp. 963-973. 

 

 



52 

 

10. Juliano, P., Temmel, S., Rout, M., Swiergon, P., Mawson, R., Knoerzer, K. 

(2012). Creaming enhancement in a liter scale ultrasonic reactor at selected 

transducer configurations and frequencies. – Ultrasonic Sonochemistry. Vol. 20. No. 

1. pp. 52-62. 

11. Knorr, D., Zenker, M., Heinz, V., Lee, D-U. (2004). Applications and potential of 

ultrasonics in food processing. – Trends in Food Science and Technology. Vol. 15, 

No. 5, pp. 261-266. 

12. Leong, T., Johansson, L., Mawson, R., McArthur, S.L., Manasseh, R., Juliano, 

P. (2016). Ultrasonically enhanced fractionation of milk fat in a litre-scale prototype 

vessel. – Ultrasonics Sonochemistry. Vol. 28, pp. 118-129. 

13. Leong, T., Johansson, L., Juliano, P., Mawson, R., McArthur, S., Manasseh, R. 

(2014). Design parameters for the separation of fat from natural whole milk in an 

ultrasonic litre-scale vessel. – Ultrasonic Sonochemistry. Vol. 21. No. 4. pp. 1289-

1298. 

14. Leong, T., Juliano, P., Johansson, L., Mawson, R., McArthur, S.L., Manasseh, 

R. (2014). Temperature effects on the ultrasonic separation of fat from natural whole 

milk. – Ultrasonics Sonochemistry. Vol. 21, No. 6, pp. 2092-2098. 

15. Ma, Y., Barbano, D. M. (2000). Gravity separation of raw bovine milk: fat globule 

size distribution and fat content of milk fractions. – Journal of Dairy Science. Vol. 

83, No. 8, pp. 1719-1727. 

16. Martini, S. (2013). Sonocrystallization of Fats. - SpringerBriefs in Food, Health, 

and Nutrition. pp. 7-16. 

17. Mohammadi, V., Ghasemi-Varnamkhasti, M., Ebrahimi, R., Abbasvali, M. 

(2014). Ultrasonic techniques for the milk production industry. – Measurement. Vol. 

58, pp. 93-102. 

18. Nguyen, T.M.P., Lee, Y.K., Zhou, W. (2009). Stimulating fermentative activities 

of bifidobacteria in milk by high intensity ultrasound. – International Dairy Journal. 

Vol. 19, No. 6-7, pp. 410-416. 

19. Piim: Rasvasisalduse määramine. (jõustunud Eesti standardina september 2011). 

Eesti Standardikeskus https://www.evs.ee/products/evs-iso-2446-2011 

(25.04.2016). 

20. Piyasena, P., Mohareb, E., McKellar, R.C. (2003). Inactivation of microbes using 

ultrasound: a review. – International Journal of Food Microbiology. Vol. 87. No. 3, 

pp. 207-216. 



53 

 

21. Sengül, M., Erkaya, T., Baslar, M., Ertugay, M-F. (2011). Effect of 

photosonication treatment on inactivation of total and coliform bacteria in milk. – 

Food Control. Vol. 22. No 11, pp. 1803-1806. 

22. Singh, R.P., Heldman, D.R. (2005). Emerging Technologies for Food Processing: 

Application of Ultrasound. sine loco. 767 lk.  

23. Vercet, A., Oria, R., Marquina, P., Crelier, S., Lopez-Buesa, P. (2002). 

Rheological properties of yoghurt made with milk submitted to 

manothermosonication. – Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 50, pp. 

6165-6171. 

24. Villamiel, M., Jong, P. (2000). Influence of high-intensity ultrasound and heat 

treatment in continuous flow on fat, proteins, and native enzymes of milk. – Journal 

of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 48, pp. 472-478. 

25. Wu, H., Hulbert, G-J., Mount, J-R. (2001). Effects of ultrasound on milk 

homogenization and fermentation with yogurt starter. – Innovative Food Science and 

Emerging Technologies. Vol. 1. No. 3, pp. 211-218. 

 

 

 

  



54 

 

 

 

SUMMARY 

 

It was found in the literature review that the use of ultrasound is more and more of interest 

in food processing technology. The choice of methods should be based on the processed 

material and the desired outcome, and this depends on whether to use low-power or high-

power ultrasound. The effects of temperature on fat separation, the importance of the 

position of transducers and reflectors, various parameters and the construction of processing 

mechanisms were studied. The most important are the ultrasonic frequency, power and 

intensity. 

 

Based on the test results, milk fat content of ultrasound treated milk varied in the upper layers 

from 3,7 to 4,4% and in the lower layers from 3,2 to 4,2%. A moderate correlation  

(r = 0,32) was found between the upper and lower layers, so it can be concluded that the 

sonication affects milk fat separation, which was also one of the objectives of the study. This 

result is confirmed by milk fat content ratio between upper and lower layer (1,12), which 

was the highest. Followed by milk precipitated at refrigerator temperature where respective 

ratio was 1,07 and the least separation of milk fat content in different layers during a one 

hour period occured with milk precipitated at room temperature with respective ratio of 1,04.  

 

Researching milk fat globule size distribution of sonicated milk in different layers, it 

appeared that the milk fat globule diameters leveled off during processing. Average of milk 

fat globule diameters in treated milk was 2,65 µm in the upper layers and 2,63 µm in the 

lower layers. Examining milk fat globule size distribution of treated and untreated samples, 

it was found that treating milk with ultrasound makes it more homogenous. The most similar 

averages of milk fat globule diameters in upper and lower layers after precipitation occured 

in ultrasound treated milk (2,65 µm ja 2,63 µm). The average milk fat globule diameter in 

the upper layers of milk precipitated at room temperature was 2,85 µm and 2,75 µm in the 

lower layers. The average diameter in the upper layers of milk precipitated at refrigerator 

temperature was 3,01 µm and in the lower layers 2,80 µm. 
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Furthermore, the ratio between the average of fat content and the average of milk fat globule 

diameter in upper and lower layers of processed and unprocessed milk was examined. The 

correlation analysis of the results indicated that there were strong and moderate correlations 

between fat content and milk fat globule diameter but none were statistically significant, 

which may be caused by low number of samples.  

 

The compilation of this thesis showed that parameters used to sonicate the milk - frequency, 

power, power density, temperature – significantly affect milk fat separation in different 

layers, but at the same time will also cause reduction in the diameter size of fat globules. 

Milk should be processed with other ultrasound parameters, since surfacing speed of 

globules with smaller diameter is lower than of larger diameter globules. To separatate fat 

more effectively, higher frequencies and lower power density should be used to prevent 

dispersion of milk fat gobules into small particles, which reduces the movement speed to the 

surface layer. 

 

Suggestions for further investigation: 

 

1. To treat milk with ultrasound at higher frequencies (> 20 kHz), to implement a lower 

power density (< 13,8 W/cm2), the use of reflectors. 

2. To study the effect of different placements of reflectors on milk fat separation efficiency. 

3. To study the impact of sonication on milk composition. 
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