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Toiduainete töötlemisel on järjest rohkem hakatud uurima võimalusi rakendada 

innovaatilisi töötlemismeetodeid. Ultrahelitehnoloogia kasutamine erinevates 

töötlemisprotsessides omab potentsiaali vähendada töötluskulutusi ja samas ka tõsta toote 

kvaliteeti. Oluline on seejuures leida sobivaimad ultrahelitöötluse parameetrid, mis ei 

mõjuta liigselt piima koostisosade struktuuri. Magistritöö peamiseks eesmärgiks oli 

uurida koore rasvasisalduse rolli ultrahelitöötluse tõhususele rasvakuulikeste 

suurusjaotusest lähtuvalt. Lisaks oli töö eesmärgiks leida optimaalne ultrahelitöötluse 

režiim rasvakuulikeste suuruse mõjutamiseks. Ultrahelitöötluseks valiti 4,1 % 

rasvasisaldusega täispiim ning erineva rasvasisaldusega koored (10, 20 ja 35%). 

Ultrahelitöötlus viidi läbi ultraheli dispergaatoriga Hielscher UP400St. Peale 

ultrahelitöötlust viidi läbi rasvakuulikeste suurusjaotuse määramine osakeste suuruse 

analüsaatoriga Malvern Panalytical Mastersizer 3000. Rasvakuulikeste suurusjaotuse 

määramist korrati viiendal ja üheksandal päeval peale ultrahelitöötlust võimalike 

muutuste fikseerimiseks. Uurides ultrahelilainete rakendamisel erinevate parameetrite 

mõju rasvakuulikeste suurusele täispiimas (eelkatse), selgus mõõdetud tulemustest et kõik 

vaadeldud parameetrid (aeg, sagedus ja võimsus) avaldasid mõju rasvakuulikeste 

diameetrile. Eelkatse põhjal fikseeriti edasiste katsete läbiviimiseks optimaalsed ultraheli 



3 

 

parameetrid: töötluse kestus viis minutit, sagedus 24 kHz ja seadme/sonotroodi poolt 

väljastatav maksimaalne võimsus (netovõimsus). Leiti, et ultraheli töötlusega saavutatud 

rasvakuulikeste suurusjaotus on püsiv, sest üheksa päevane säilitamine rasvakuulikeste 

suurusele märkimisväärset mõju ei avaldanud. Töötluse kestuse analüüsimisel täheldati, 

et pikem töötluse kestus põhjustab töödeldavas proovis väiksemad rasvakuulikesed (v.a. 

35 % rasvasisaldusega koores). Siiski mõõdeti igal koore rasvasisaldusel rasvakuulikeste 

suuruses sarnased tulemused ning seetõttu on otstarbekas optimeerimise seisukohalt 

rakendada lühemat töötluse kestust. Netovõimsuse mõju vaatlusel rasvakuulikeste 

suurusele täheldati, et ultrahelitöötluse rakendamisel valitud võimsuse tasemetel on 

kasulik rakendada kõigil koore rasvasisaldustel madalamat netovõimsust (140 W), seda 

nii rasvakuulikeste suuruse kui ka energiakasutuse seisukohalt. Uurides koore 

rasvasisalduse mõju ultrahelitöötlusele täheldati, et koore rasvasisalduse kasvades 

suureneb ka rasvakuulikeste suurus, mis omakorda mõjutab vajalikke ulrahelitöötluse 

parameetreid soovitud tulemuse saavutamiseks. Antud teemal oleks vaja täiendavalt 

uurida võimalust rakendada pastöriseerimise efekti koos rasvakuulikeste töötlusega 

ultrahelilainete tekitatud temperatuuri tõusu mõjul.  

Märksõnad: ultrahelitehnoloogia, rasvakuulikeste suurus, ultrahelitöötluse parameetrid, 

koore rasvasisaldus, alternatiivsed piima eeltöötlemise meetodid 
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Food processing is increasingly developing opportunities to implement innovative 

processing methods. Using ultrasound technology in different processes has the potential 

to reduce processing costs and also increase the quality of the product. It is important to 

find the most suitable ultrasound parameters that do not unduly affect the structure of milk 

ingredients. The aim of the Master's thesis was to examine the role of fat content of the 

cream to the effectiveness of the ultrasound treatment based on the size distribution of fat 

globules. Additional aim was to find optimal ultrasound treatment regime to affect fat 

globules. For ultrasound treatment, 4,1% whole milk and cream with different fat 

concentrations (10, 20 and 35%) was chosen. Ultrasonic treatment was performed with 

ultrasonic disperser Hielscher UP400St. After sonication,  size distribution of fat globules 

was determined using Malvern Panalytical Mastersizer 3000 particle size analyzer. 

Determination of the size distribution of fat globules was repeated on the fifth and ninth 

day to fix possible changes. When examining the effect of different parameters in the 

implementation of ultrasound waves in whole milk (pre-test), measured results showed 

that all observed parameters (time, frequency and power) had an impact on the diameter 

of the fat globule. Based on the results, following optimal ultrasonic parameters were fixed 
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to carry out further tests:  duration of treatment five minutes, frequency 24 kHz and the 

maximum power output by the device/sonotrod (net power). It was found that fat globule 

sizes obtained with ultrasound treatment held their value when preserved for nine days. 

When analyzing the effects of duration of treatment, it was observed that longer 

processing durations caused smaller fat globules in samples (excluding 35% fat content). 

However, similar results were measured with each cream fat content. Therefore it is 

advantageous to apply a shorter processing duration for optimization of ultrasound 

processing. When analyzing the effect of net power on the size of fat globules, it was 

observed that for all cream fat contents it is advantageous to apply lower net power (140 

W), both for the size of fat globules and also energy use. By examining the impact of fat 

content in cream to the ultrasound treatment, it was observed that using cream with higher 

fat content results in bigger fat globules, which in turn affects necessary ultrasound 

parameters to achieve the desired result. On this subject, it would be necessary to further 

explore the possibility of implementing pasteurisation effect with fat globule treatment, 

caused by the increase in temperature generated by ultrasound waves.  

Keywords: Ultrasound technology, fat globule size, ultrasound parameters, cream fat 

content, alternative milk pre-treatment methods 
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SISSEJUHATUS 

 

Toiduainete tehnoloogias on järjest rohkem hakatud pöörama tähelepanu innovaatiliste 

töötlemisemeetodite rakendamisele. Eelkõige on eesmärgiks uuenduslike töötlemisvõtete 

rakendamisel paremate toote omaduste tagamine ja toitainete säilitamine toidus, hoides 

samas toote kvaliteeti ning tagades toiduohutuse tarbijale. Ultrahelitehnoloogiat (UHt) on 

erinevates tehnoloogiavaldkondades kasutatud juba pikalt. Selle rakendamist piimatoodete 

töötlemisel on aga vähe juurutatud, seda peamiselt põhjusel et klassikalised töötlusvõtted on 

rahuldanud tootjate vajadused. UHt rakendamine erinevates töötlemisprotsessides omab 

potentsiaali hoida kokku energiat ja tööaega, pakkudes samas võimalust parandada toodete 

kvaliteeti. Oluline on seejuures leida sobivaimad ultrahelitöötluse parameetrid, mis ei mõjuta 

liigselt piima koostisosade struktuuri. Ultraheliga piimatoodete töötlemisel on võimalik 

muuta rasvakuulikeste suurust ja rasva eraldumist. Sellise töötlusvõtte kasutamisel eraldub 

rasv piimast kiiremini ning aitab kokku hoida energiakulu piima separeerimisel. Ühtlasi saab 

mõjutada UHt-ga piimavalgu omadusi ning kasutada mikroorganismide hävitamiseks.   

Magistritöö peamiseks eesmärgiks oli uurida koore rasvasisalduse rolli ultrahelitöötluse 

tõhususele rasvakuulikeste suurusjaotusest lähtuvalt. Lisaks oli töö eesmärgiks leida 

optimaalne ultrahelitöötluse režiim rasvakuulikeste suuruse mõjutamiseks. Magistritöö 

temaatikaga seonduva teaduskirjanduse analüüsist lähtuvalt (ja arvestades õppetooli 

võimalusi) püstitati töö eksperimentaalse osa tarbeks järgnevad ülesanded: 

• Uurida ultrahelilainete parameetrite mõju rasvakuulikeste suurusele täispiimas; 

• Uurida ultraheliga töödeldud rasvakuulikeste suuruse püsivust;  

• Uurida ultrahelitöötluse kestuse mõju kui optimeerimise võtmekohta koore 

rasvakuulikeste suuruse näitel; 

• Uurida ultrahelilainete võimsuse (netovõimsuse) mõju kui optimeerimise 

võtmekohta koore rasvakuulikeste suuruse näitel; 

• Uurida koore rasvasisalduse mõju ultrahelitöötluse efektiivsusele koore 

rasvakuulikeste suurusjaotuse näitel. 
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Käesolev magistritöö koosneb kolmest põhiosast, millest esimeses on teostatud kirjanduse 

ülevaade, teises kasutatud eksperimentaalosa metoodika kirjeldus ning kolmandas tulemuste 

ülevaade ja arutelu. 

Magistritööle kaasa aitamise eest soovin tänada juhendajaid Andres Satsi ja Ivi Jõudut.   
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Ultrahelitehnoloogia kasutamine toiduainete töötlemisel  

 

Ultraheli on määratletud kui helilaine, mis on inimese kõrvale tabamatu (Chandrapala, Zisu 

2018). Ultraheli lained esinevad sagedusel 20 kHz - 10 MHz ning jagunevad kahte 

alamkategooriasse: madala võimsusega ultraheli lained võimsustihedusega >1 W/cm2 ning 

kõrge võimsusega ultrahelilained võimsustihedusega <1 W/cm2. Võimsustihedus näitab 

võimsust pindalaühiku kohta, mida väljendatakse vattides (W) ruutmeetri või 

ruutsentimeetri kohta (Chandrapala, Zisu 2018). Ultraheli laine on käitub kui mehaaniline 

laine, mis vedelat ainet läbides tekitab tugevaid võnkeid. Tekkivad võnked kahjustavad 

tugevalt aine sees olevate tahkete osakeste strukuuri ning seeläbi muudavad ka vedelas aines 

olevate tahkete osakeste suurusjaotust (Ashokkumar jt 2010). Lisaks mehaanilisele 

vibratsioonile tekitavad ultrahelilained akustilist voolu, mis aitab näiteks eraldada ühe aine 

teisest. Siiski tekib enamustes ultraheliga seotud töövõtetes peamine mõju molekulide 

lõhustumises suure energia toimel (Ashokkumar jt 2010). Ultrahelitehnoloogiat (UHt) 

rakendatakse peamiselt kolmel viisil (Madhu jt 2019):  

1) suunates otse töödeldavasse tootesse; 

2) ühendades ultraheliseadme liiniga;  

3) kasutades ultraheli vanni, kus töödeldav toode asetatakse veega täidetud vanni ning 

rakendatakse ultrahelilaineid läbi vahendaja. 

Rakendamise viisi valik sõltub töödeldava toote mahust (Madhu jt 2019). 

Toiduainetetööstuse eesmärk on viimastel aastatel järjest rohkem olnud toota hea 

kvaliteediga tooteid, tagades võimalikult suure hulga toitainete säilimise töödeldavas 

tooraines. Sealhulgas on oluline ka säilitada toote omadusi, võimaldada toote tarbimisel 

ohutus enda klientidele ning üritada vähendada energiakulutusi tootmisprotsessides (Chemat 

jt 2011). Traditsioonilised toiduainete töötlusvõtted on äärmiselt energiakulukad, 

vähendades samas toiduainete väljatuleku protsenti protsessist küllaltki suurel määral. 
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Lisaks on antud tehnoloogiad ka ajakulukad. Ühtlasi mõjutavad mitmed tavapärased 

kuumtöötlusvõtted ulatuslikult paljude õrnemate toodete omadusi, nagu näiteks maitset, 

värvust ja tekstuuri. Just selliste toodete töötlemiseks on suur vajadus olnud arendada 

alternatiivseid töötlusvõtteid, mis avaldaksid toote omadustele ja funktsionaalsusele 

väiksemat mõju (Bhargava jt 2020).  

UHt leiab kasutust toiduainetetööstuses erinevatel eesmärkidel, mis hõlmavad peamiselt 

separeerimist, kuumtöötlust, külmutamist/kristalliseerimist, kuivatamist, fermenteerimist, 

gaaside eemaldamist, vahu eemaldamist, emulsifikatsiooni, oksüdeerimist ja lõikamist. 

Lisaks saab ultrahelilaineid kasutada ka homogeniseerimisel, kapseldamisel ja viskoossuse 

vähendamise eesmärgil (Chemat jt 2011). Toiduainete töötlemisel kasutatakse madala ja 

kõrge sagedusega ultrahelilaineid. Kasutatava sageduse määravad töödeldava tooraine 

omadused ning soovitud säilitatavad omadused lõpptootes (Chandrapala jt 2012). UHt 

kasutamise võimalused toiduainete töötlemisel on küllaltki laialdased (tabel 1). Sobiva 

ultraheli süsteemi valimiseks on vaja omada põhjalikku ülevaadet toiduainete füüsikalistest, 

keemilistest ja funktsionaalsetest omadustest. Peamised ultraheli protsessi kirjeldavad 

parameetrid on amplituud, rõhk, temperatuur, viskoossus ja töödeldava vedeliku 

kuivainesisaldus (Mohammadi jt 2014). 
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Tabel 1. Ultraheli rakendamise võimalused toiduainete tööstustes (Chemat jt 2011) 

Protsess Ultraheli 

tööpõhimõte 

Eelised Tooraine 

Kuumtöötlemine Ühtlane 

soojusülekanne 

Väiksem ajakulu, 

organoleptiliste 

omaduste 

säilimine 

Liha, köögiviljad 

Külmutamine/kristalliseerimine Ühtlane 

soojusülekanne 

Väiksem ajakulu, 

väiksemad 

kristallid, kiire 

temperatuuri 

langemine 

Liha, piim 

Kuivatamine Ühtlane 

soojusülekanne 

Väiksem ajakulu, 

organoleptiliste 

omaduste 

säilimine 

Puuviljad, 

köögiviljad 

Fermenteerimine Madala sagedusega 

ja kõrge 

võimsustihedusega 

ultraheli 

Väiksem ajakulu, 

organoleptiliste 

omaduste 

säilimine 

Liha, juust, kala 

Filtreerimine  Põhineb 

kavitatsiooni 

nähtusel 

Suureneb 

filtraadivoolavus, 

vajab madalamat 

rõhku 

Vedelikud 

Vahu eemaldamine Põhineb 

kavitatsiooni 

nähtusel 

Väiksem ajakulu, 

parem hügieen 

Karboniseeritud 

joogid 

Emulsifikatsioon Põhineb 

kavitatsiooni 

nähtusel 

Väiksem ajakulu, 

emulsiooni 

stabiilsus 

Majonees 

Oksüdatsioon Põhineb 

kavitatsiooni 

nähtusel 

Väiksem ajakulu Vein, viski 

Lõikamine Põhineb 

kavitatsiooni 

nähtusel 

Väiksem 

lõikekadu, täpsed 

ja korratavad 

lõiked 

Juust, 

kondiitritooted 

Homogeniseerimine Põhineb 

kavitatsiooni 

nähtusel 

Väiksem ajakulu, 

madalamad 

temperatuurid 

Piim 

 

Piimanduses on ultraheli kasutatud erinevates protsessides, nagu näiteks vadaku 

ultrafiltratsioonis, toote viskoossuse vähendamisel, rasvakuulikeste homogeniseerimiseks, 

jää ja laktoosi kristalliseerimiseks, juustu lõikamiseks ja viilutamiseks, kõrgekvaliteediliste 

reoloogiliste omadustega jogurti tootmiseks ning lisaks ka jogurti fermentratsiooniprotsessi 

lühendamiseks (Chandrapala jt 2012). 
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1.1.1 Madala võimsusega ultraheli meetodi iseloomustus ja kasutamine 

 

Madala võimsusega ultraheli kasutamine on üks populaarsemaid ja praktilisemaid töövõtteid 

vedelal kujul ainete uurimiseks, seda peamiselt põhjusel et madala võimsusega ultraheli on 

tuntud kui struktuuri mitte-lõhkuv meetod. Madal võimsus tähendab selle töövõtte juures 

sagedusi, mis on kõrgemad kui 100 kHz ja võimsustihedust <1 W/cm2. Peamiselt 

kasutatakse seda toidu struktuuri hindamiseks erinevate protsesside käigus ja ka 

valmistoodete säilitamisel eesmärgiga tagada kõrge kvaliteet ja toiduohutus (Awad jt 2012). 

Madala võimsusega ultraheli on edukalt kasutatud jälgimaks juustu valmimist erinevate 

protsesside käigus (Chandrapala jt 2012). Ultraheli parameetreid, milleks olid energiakulu 

ja lainete liikumise kiirus, kasutati, et määrata optimaalne juustupiima laapumise aeg, 

ühtlustades vaadeldavad ultraheli parameetrid piima ensüümide aktiivsusega kalgendumise 

jooksul. Saadud tulemusi kasutati juustu valmimise etappide hindamiseks (Chandrapala jt 

2012). Seega võib järeldada, et madala võimsusega UHt-d saab edukalt kasutada selleks, et 

leida võimalusi kuidas kiirendada juustuda valmimise protsesse ning lisaks ka selleks, et 

tuvastada erinevaid võimalikke kõrvalekaldeid juustutootmise erinevates etappides 

(Chandrapala jt 2012). 

Üks olulisemaid kasutegureid madala võimsusega ultrahelil toiduainetööstusele on selle 

efekt tuvastada võõrkehi ja struktuurseid defekte läbipaistmatutes tahketes ja vedelates 

toiduainetes (Awad jt 2012). Tüüpilised võõrkehade tuvastamise meetodid toiduainete 

tööstuses on näiteks väline vaatlus, metallidetektorid ja röntgenseadmed (Awad jt 2012). 

Paraku on aga neil meetoditel omad puudused, sest näiteks metallidetektor ei suuda 

tuvastada plastmassist võõrkeha toiduaine sees (Awad jt 2012). Madala võimsusega 

ultrahelilainetel on potentsiaali olla selles valdkonnas suureks abiks. UHt tugineb 

põhimõttel, et kui ultrahelilained läbivad analüüsitavat toiduainet, siis on tuvastatavad 

ebakorrapärasused lainete liikumisel läbi toiduaine. Kui laine liikumist segab või mõjutab 

toiduaines olev võõrkeha või struktuurne viga, annab see endast märku ning on võimalik 

ebakvatliteetne toiduaine kõrvaldada (Chandrapala jt 2012). Madala võimsusega ultrahelil 
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põhinevad tehnoloogiad suudavad tuvastada antud tegureid suures hulgas toiduainetes, nagu 

näiteks juust, liha, villitud joogid, jogurtid, mahlad ja erinevad kastmed (Chandrapala jt 

2012). 

 

 

1.1.2 Kõrge võimsusega ultraheli meetodi iseloomustus ja kasutamine 

 

Kui madala võimsusega ultraheli on kirjeldatud kui struktuuri mitte-lõhkuva meetodina, siis 

kõrge võimsusega ultraheli kasutamisel on eesmärgiks justnimelt struktuuri purustamine 

ning seeläbi toidu omaduste mõjutamine füüsikaliselt ja/või keemiliselt (Awad jt 2012). 

Kõrge võimsusega ultraheliks nimetatakse ultrahelilaineid, mille võimsustihedus on kõrgem 

kui 10 W/cm2 ning piima töötlusel jääb sageduste vahemik peamiselt 20 – 100 kHz 

piiridesse. Toiduaines tekkivaid füüsikalisi ja keemilisi muutusi põhjustab nähtus nimega 

akustiline kavitatsioon (Mohammadi jt 2014). 

Akustiline kavitatsioon hõlmab endas suurt energiat, mis on suuteline toiduaine struktuuri 

tugevalt mõjutama. Kavitatsiooni mõju sõltub eelkõige sellest, millist tüüpi kavitatsiooniga 

on tegemist. Eristatakse lühikeseajalist, pikaajalist, hetkelist ning katkendlikku kavitatsiooni 

(Mohammadi jt 2014). Lühikese- ja pikaajalise kavitatsiooni vahe seisneb peamiselt selles, 

et kui pikaajalisel kavitatsioonil mõjutatakse ainet stabiilse võimsusega, ning ei järgne suurt 

temperatuuri ja rõhu muutust, siis lühikeseajalisel kavitatsioonil tekitatakse mõju suurel 

võimsusel lühikese ajaga, mille tõttu tekib suur temperatuuri ning rõhu tõus (Ahmed jt 

2014).  

Ultraheli muundurid muudavad elektrienergia akustiliseks energiaks, mis põhjustab 

vibratsioone toiduainete molekulides. Juhtivaks jõuks on kavitatsioon, mida kutsub esile 

ultrahelilainete liikumine läbi töödeldava aine (Mohammadi jt 2014). Ultrahelilainete 

liikumisel läbi vedela aine molekulide tabavad osakesi mehaanilised jõud, mis tekitavad 

kokku surumise ja lõdvenemise nähtuse (Ahmed jt 2014). Ülerõhuga jõud tekitavad kokku 

surumise, ning alarõhuga jõud molekulide lõdvenemise. Sellised positiivse ja negatiivse 

rõhu vahelised tsüklid toimuvad korduvalt, kuni molekulides hakkavad tekkima süvendid. 

Seejärel hakkab süvendite läbimõõt kasvama, mille tulemusena tekivad akustilise 

https://www.researchgate.net/publication/265125751_Ultrasonic_Techniques_for_the_Milk_Production_Industry
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kavitatsiooni mullikesed. Lõpuks on mullikesi tuhandeid, millest mõned on küllaltki 

stabiilsed ning teised on oma stabiilse suuruse ületanud (Mohammadi jt 2014). Liigse 

suurusega mullikesed hakkavad kiirelt plahvatama, mis suurendab molekulide vahelist 

rõhku. Lagunemine toimub väga lühikese aja jooksul, seetõttu võivad temperatuurid tõusta 

kuni 5000 °C ja rõhk kuni 100 MPa. Kavitatsiooni käigus vabanenud energia kogus sõltub 

mullikeste kasvu kiirusest ja nende plahvatamise jõust (Mohammadi jt 2014). 

Akustilise kavitatsiooni kasutusala peamised positiivsed küljed toiduainete töötlemisel 

seisnevad reaktsiooniaja lühenemises, reaktsiooni saagikuse suurenemises ning võimaluses 

avaldada väiksemat mõju (temperatuur ja rõhk) töödeldavale ainele võrdluses 

traditsiooniliste meetoditega. See omakorda parandab lõpptoote kvaliteeti ja toitainete hulka, 

lisaks väheneb protsessis kasutatava energia hulk (Awad jt 2012). Piimanduses on võimalik 

kõrge võimsusega ultrahelilaineid kasutada vahustamisel, ektraheerimisel, lahustamisel, 

fermenteerimisel, mikro- ja ultrafiltratsioonil, homogeniseerimisel, kapsuleerimisel, 

juustude lõikamisel ning viskoossuse vähendamisel. Paraku ei ole tänapäevaks tehnoloogia 

veel nii arenenud et kõiki neid protsesse oleks võimalik tööstustes mõjutada UHt abil, seda 

peamiselt seetõttu et ei ole disainitud vastavaid seadmeid (Mohammadi jt 2014). Hetkel on 

UHt leidnud kasutust suuremal osal laborites, et mõista paremini selle mõju piima 

omadustele ning uurida võimalusi kuidas akustilise kavitatsiooni nähtust paremini ära 

kasutada (Mohammadi jt 2014). 

 

 

1.1.3 Ultrahelitehnoloogia kasutamine mikroorganismide inaktiveerimisel 

 

Piim on rikkalik kasvukeskkond mikroorganismidele (Chemat jt 2011).  Seetõttu on 

äärmiselt oluline töödelda piima vastavalt, et saaksid hävitatud ohtlikud mikroorganismid. 

Tavapärane pastöriseerimine on üks põhilisi kuumtöötluse viise, millega saab piimas 

sisalduvaid mikroobe ja ensüüme mõjutada (Chemat jt 2011). Paraku on sellel töötlusvõttel 

ka omad negatiivsed küljed. Kõrge temperatuur ja küllaltki pikad hoideajad põhjustavad 

liigset toitainete kadu, mittesoovitud maitsete tekkimist ning toote funktsionaalsete 

omaduste langust (Chemat jt 2011). Sellest tulenevalt tehakse erinevaid uuringuid, mille 
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eesmärgiks on leida võimalusi mikroorganismide hävitamiseks kuumtöötlusele 

alternatiivsete meetoditega. Sealhulgas on oluline, et valitud meetodid mõjutaksid 

töödeldava toiduaine füüsikalisi ja keemilisi omadusi vähem, tagades samas toote ohutuse. 

UHt pakub siinkohal võimalust saada soovitud tulemust, kasutades akustilise kavitatsiooni 

nähtust (Chemat jt 2011).  

Ultraheli rakendamine hävitab ja inaktiveerib baktereid füüsikaliselt, mehaaniliselt ja 

keemiliselt. Nende tulemuste saavutamiseks rakendatakse väga kõrge võimsusega akustilist 

energiat (Mohammadi jt 2014). Peamised protsessi parameetrid mis mõjutavad 

ultrahelilainete efektiivsust mikroorganismide hävitamisel on ultraheli allika tüüp, lainete 

sagedused, töötlemise kestus ja akustilise enegia võimsus. Lisaks võivad protsessi 

efektiivsust mõjutada veel töödeldava aine temperatuur, viskoossus, töödeldava toote kogus 

ja gaasi kontsentratsioon (Mohammadi jt 2014). Et mikroorganisme ainult ultraheliga 

hävitada, on vaja väga suurt võimsust ja pikka hoideaega (Chandrapala 2016). Seetõttu on 

hiljutised arengud antud tehnoloogias hõlmanud erinevate klassikaliste meetodite 

kombineerimist ultraheliga. Nendeks klassikalisteks meetoditeks on näiteks tavapärane 

kõrgel temperatuuril pastöriseerimine, rõhu all pastöriseerimine või mõlema meetodi 

kombinatsioon (Chandrapala 2016). Nende kuumtöötlusvõtete kombineerimine ultraheliga 

aitab saavutada soovitud tulemused väiksema energiakuluga ning lisaks säilitades paremini 

toote omadusi (Chandrapala 2016). 

Ultraheli rakendamine mikroorganismide hävitamisel on ennast tõestanud näiteks E. coli, 

Pseudomonas florescens ja Listeria monocytogenes inaktiveerimisel (Chemat jt 2011). 

Mikroorganismide hävitamise efekt tuleneb peamiselt rakumembraanide  hõrenemisest, 

lokaliseeritud kuumutamisest ning vabade radikaalide tekkimisest. Lisaks on erinevad 

uuringud näidanud, et ultraheli on võimeline mõjutama erinevaid ensüüme, mida on 

seostatud piima kvaliteedi säilimisega (Chandrapala 2016). Kombineerides ultraheli kõrgete 

temperatuuridega, suudab ultraheli kiirendada piima pastöriseerimise protsessi, tagades 

kiirema ja väiksema intensiivsusega protsessi ning aidates vähendada maitsemuutuseid ja 

toitainete kadusid tootes (Chemat jt 2011). 

Erinevad uuringud on näidanud, et mikroorganismide inaktiveerimiseks on kõige 

optimaalsem ultrahelilainete sagedus 20 kHz ning võimsus >400 W (Mohammadi jt 2014). 

Sengül jt (2002) leidsid, et kasutades kolme ultraviolett lampi ning ultraheli seadet 

sagedusega 24 kHz ning võimsusega 400 W, oli võimalik hävitada piimas leiduvad 
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kolibakterid (Ertugay jt 2004). Cameron jt (2008) kasutasid ultrahelilained sagedusega 20 

kHz ja võimsusega 750 W, mis suutsid hävitada piimas rohkem kui 99% ulatuses 

Escherichia coli ja Saccharomyces cerevisiae. Lisaks leiti, et ultraheli suutis 84% ulatuses 

inaktiveerida Lactobacillus acidophilus`e (Cameron jt 2008). Garcia jt (1990) kasutasid 

enda töös kombineeritult kuumtöötlust ja UHt selleks, et uurida mõju kahele Bacillusè tüvele 

peale töötlust. Tulemused näitasid, et üheaegne kõrge temperatuur (70-95 °C) ja ultraheli 

(20 kHz, 150 W) oli efektiivsem töötlusvõte mikroorganismide inaktiveerimisel kui antud 

meetodite eraldi kasutamine. Spooride võimekus langes kombineeritud töötluse käigus 70 – 

99,9 % (Garcia jt 1990). Juraga jt (2011) uurisid võimalust Enterobacteriaceae 

inaktiveerimiseks toorpiimas, kasutades kõrge võimsusega ultraheli. Töötluseks kasutati  

temperatuure 20, 40 ja 60 °C, amplituude 120, 90 ja 60 μm ning töötluse kestust 6, 9 ja 12 

minutit. Tulemused näitasid, et kasutades ultraheli laineid kombineeritult kõrgemate 

temperatuuridega, on võimalik saavutada suurepäraseid tulemusi mikroorganismide 

inaktiveerimises. Ultrahelilained amplituudiga 124 μm suutsid ka ilma kõrge 

temperatuurita hävitada riknemist põhjustavad mikroorganismid ning potentsiaalsed 

patogeenid, nende hulgas Escherichia coli, Pseudomonas fluoroscens ja Listeria 

monocytogenes`e. Escherichia coli ja Listeria monocytogenes`e täielikuks hävitamiseks 

toorpiimas oli vajalik töötluse kestus 10 minutit, Pseudomonas fluoroscens hävines kuue 

minutilise töötlusega (Juraga jt 2011). 

 

 

1.1.4 Ultrahelitehnoloogia positiivsed ja negatiivsed küljed 

 

UHt kasutamine toiduainetetööstuses on ennast tõestanud keskkonnasõbraliku ja energiat 

säästva tehnoloogiana, mis võib aidata kaasa töösturite püüdlustele rakendada 

kaasaegsemaid tehnoloogiaid erinevates tootmisetappides. Ultrahelilained pakuvad 

alternatiivi mitmetele kõrgetel temperatuuridel põhinevatele töötlusvõtetele, millega on 

teada, et need võivad mõjutavad toodete omadusi mitte soovitud suunas (Mohammadi jt 

2014). Ultrahelilained on enda kasulikkust tõestanud mitmetes piimatööstuse protsessides, 

näiteks mikroobide inaktiveerimine, homogeniseerimine ja pastöriseerimine (Bhargava jt 

2020). Ultraheliga töötlemine tagab madalamad tootmiskulud ja lihtsamini läbiviidavad 



18 

 

protsessid (Madhu jt 2019). UHt kasutamine on näidanud töödeldud tootes minimaalset 

maitse- ja toitainete kadu ning lisaks ka head mõju toodete konsistentsile (Madhu jt 2019). 

Paraku võib UHt kasutamine tekitada ka negatiivset mõju. Kõrge võimsusega ultraheli 

rakendamine võib põhjustada töödeldava aine liigset temperatuuri tõusu, mille tõttu võivad 

tekkida ka liigsed toitainete kaod ning organoleptiliste omaduste muutused (Bhargava jt 

2020). UHt kasutamine eraldiseisvalt mikroorganismide inaktiveerimiseks on küll võimekas 

protsess, kuid energia kulult ebaproduktiivne. Lisaks vajab antud valdkond ka täiendavat 

uurimist, sest ei saa kindel olla ultraheli mõjus mitmete erinevate mikroorganismide ja 

patogeenide elutegevusele (Bhargava jt 2020). Ainult ultraheli kasutamine toiduainete 

töötlemiseks ei ole ennast energia kulult õigustanud, peamiselt põhjusel et erinevad 

protsessid vajavad väga suurt võimsust, et saavutada soovitud tulemused. Seetõttu oleks 

optimeerimise seisukohalt otstarbekas toidu töötlejatel leida võimalused UHt rakendamiseks 

koos juba olemasolevate seadmetega (Madhu jt 2019).  Kõrge võimsusega ultraheli võib 

põhjustada erinevaid ebasoovitud füüsikalisi ja keemilisi muutusi toiduaines (Madhu jt 

2019). Kavitatsiooni käigus tekkivad vabad radikaalid võivad põhjustada lipiidide 

oksüdeerumist, mille tulemusel tekivad ebameeldivad lõhnad ja maitsed ning ka valkude 

denaturatsioon (Bhargava jt 2020). Seetõttu on äärmiselt oluline, et UHt kasutamisel oleksid 

lainete võimsus ning teiste töötlusvõtete kombineerimisel sünergia võimalikult optimeeritud 

(Bhargava jt 2020). 

 

 

1.1.5 Ultrahelitehnoloogia kombineerimine teiste töötlusvõtetega 

 

UHt kombineerimisel teiste töötlusvõtetega on peamiseks uurimisobjektiks 

mikroorganismide inaktiveerimine. Ultraheli on ennast tõestanud eraldiseisva tehnoloogiana 

võimelisena hävitama ning inaktiveerima erinevaid baktereid ja toidupatogeene 

(Demirdoven, Baysal 2009). Paraku ei ole see kõige efektiivsem energia kulu mõttes, sest 

soovitud tulemuste saavutamiseks on vaja suuri võimsuseid, mis omakorda mõjutad nii 

tootmiskulutusi kui ka toote omadusi (Bhargava jt 2020). Tulemuslikke kombinatsioone 

erinevate tehnoloogiate vahel on peamiselt kolm: termosonifikatsioon (kõrge temperatuur ja 
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ultraheli), manosonifikatsioon (rõhk ja ultraheli) ning manotermosonifikatsioon (rõhk, kõrge 

temperatuur ja ultraheli) (Demirdoven, Baysal 2009). 

Termosonifikatsioon hõlmab endas kõrgete temperatuuride ja ultrahelilainete sünergiat. 

Antud protsess on ennast tõestanud töötlusvõttena, mille käigus vajatakse madalamaid 

temperatuure ning töötlemise kestust, saavutades sama efekti klassikalise 

pastöriseerimismeetodiga. See omakorda väljendub energia kokkuhoius ning samas ka 

toiduaine omaduste parema säilimisega (Demirdoven, Baysal 2009).  

Manosonifikatsioon on tehnoloogia, kus rakendatakse ultrahelilaineid koos kõrge rõhuga. 

Kui UHt võib mõningate mikroorganismide suhtes jääda ebapiisavakas, siis üheaegne 

ultraheli ja kõrge rõhu rakendamine (kuni 600 kPa) tõstab protsessi letaalsust tuntavalt. On 

leitud, et manosonifikatsioon mõjutab Bacillus subtilise spoore, mida tavaline ultraheli ei 

suuda üksinda teha (Demirdoven, Baysal 2009). Raso jt (2008) uurisid ultrahelilainete ja 

kõrge rõhu koosmõju Bacillus subtilise spooridele. Saadud tulemused näitasid, et 

manosonifikatsioon rõhul 500 kPa, lainete amplituudiga 117 μm ning töötlemise kestusega 

12 min suutis inaktiveerida ~99 % spooridest. Samal rõhul, aga lainete amplituudiga 150 μm 

suutis Chandrapala (2016) inaktiveerida 99,9 % spooridest (Raso jt 2008). 

Manotermosonifikatsioon on ennast tõestanud efektiivse tehnoloogiana mikroorganismide 

inaktiveerimisel. Eelkõige seisneb selle tehnoloogia eelis võrreldes termo- ja 

manosonifikatisooniga selles, et erinevad tehnoloogiad täiendavad teineteist. Kui 

ultrahelilained või kõrge rõhk ei suuda mõningaid termotolerantseid mikroorganisme 

mõjutada, siis manotermosonifikatsioonil rakendatav kõrge temperatuur aitab ka need 

mikroorganismid kõrvaldada. Ultraheli rakendamine rõhu all koos kõrge temperatuuriga 

tähendab kõrgemat mikroobide ja ensüümide inaktiveerimist, mis omakorda tähendab seda 

et samad tulemused saavutatakse lühema töötlemisajaga ning madalamatel temperatuuridel. 

Seda põhjustab erinevate meetodite ühendamise sünergia (Chandrapala 2016). Raso jt 

(2008) uurisid ka manotermosonifikatsiooni mõju spooridele. Kui manosonifikatsiooni 

käigus tõusid temperatuurid kõrgemale kui 70 °C, muutus protsess 

manotermosonifikatsiooniks. Temperatuuride vahemikus 70 – 90 °C, koos ultraheli (20 

kHz) ja rõhuga (300 kPa) märgati sünergismliku efekti spooride inaktiveerimisel. See 

tähendas seda, et erinevad protsessi parameetrid täiustasid teineteise puudujääke ning 

seetõttu aitasid kaasa erinevate spooride inaktiveerimisele (Raso jt 2008).  
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1.2 Ultrahelilainete parameetrite mõju piimarasva eraldumisele 

 

Traditsioonilised toiduainete separeerimise võtted, nagu näiteks tsentrifuugimine, 

sadestamine ja membraanfiltratsioon on küllaltki efektiivsed töötlusviisid. Paraku on nendel 

tehnoloogiatel ka erinevad kitsaskohad. Enim esiletõusvad probleemid nendes töötlusvõtetes 

on kõrge energiakulu, liigne mõju töödeldava toiduaine omadustele ja aeglane osakeste 

eraldumine (Chandrapala, Zisu 2018). Piimarasva eraldamine on äärmiselt oluline protsess 

piima töötlemisel näiteks võiks, juustuks või jogurtiks. Rasva eraldamiseks kasutatakse 

tavaliselt suuremõõtmelisi tsentrifugaaljõu mõjul töötavaid sepraatoreid, milles 

rakendatakse kõrget temperatuuri et saavutada maksimaalne separeerimise efektiivsus 

(Chandrapala 2016). Madala võimsusega, kõrge sagedusega ultraheliga separeerimist on 

proovitud rakendada piimatööstustes nii eraldiseisva tehnoloogiana kui ka kombineerides 

traditsiooniliste separeerimisvõtetega (Chandrapala 2016). Madala võimsusega, kõrge 

sagedusega ultraheliga separeerimine on efektiivne valik separeerimisel sest ei lõhu 

rasvakuulikesi (Chandrapala, Zisu 2018). Paraku ei ole hetkel läbiviidud uuringud ja 

tehnoloogia areng olnud piisavalt põhjapanevad, et UHt suurtööstuste tasemel rakendust 

leiaks (Chandrapala, Zisu 2018). Üheks määravaks teguriks UHt laialdase kasutuse 

piiramisel on tehnoloogia kitsaskoht vabade rasvhapete tekkimisel (Chandrapala, Zisu 

2018).  Kõrge vabade rasvhapete tase koores mõjutab eelkõige maitseomadusi ning seega 

ka koore kvaliteeti. Seetõttu on vabade rasvhapete kontsentratsiooni ülemäärane kasv koores 

probleemiks ning seega vajab ultrahelitehnoloogia rakendamine täiendavat uurimist (Furey 

jt 2015).  

Leong jt (2014) uurisid erinevaid ultraheli parameetreid saavutamaks edukat piimarasva 

eraldumist toorpiimast. Nende eesmärk oli näidata madala võimsusega, kõrge sagedusega 

ultraheli efektiivsust väikeste rasvakuulikeste (~4 μm diameeter) eraldamisel toorpiimast. 

Lisaks vaadeldi ka separeerimise mõju (Chandrapala 2016). Katse viidi läbi kasutades kolme 

erineva algtemperatuuriga piimaproovi: esimene proov temperatuuril 5 °C (jahutatud piim), 

teine proov temperatuuril 25 °C ning kolmas proov temperatuuril 40 °C. Kui temperatuuril 

5 °C oli piimarasv enamasti tahkel kujul, siis temperatuuri 25 °C kasutati selleks, et rasv 
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oleks peamiselt vedelal kujul ja 40 °C selleks, et piimarasv oleks täies ulatuses vedel. 

Ultrahelitöötluseks kasutati sagedusi 600 kHz ja 1 MHz, millega loodeti saavutada hea 

võrdlus tsentrifugaaljõu abil separeeritud piimaproovidega (kontrollproovidega). Nii 

kontrollproove kui ka ultraheliga separeeritud proove töödeldi 5 minutit  (Leong jt 2014). 

Tulemused näitasid, et 25 ja 40 °C piimas saavutati ultrahelitöötlusega separeerimisel 

märgatava vahega parem tulemus võrdluses kontrollproovidega nii 600 kHz kui ka 1 MHz 

sagedusega ultrahelilainetega. Sealjuures kõige parem tulemus saavutati temperatuuril 25 

°C, kasutades ultrahelilaineid sagedusega 1 MHz. Temperatuuril  5 °C märgati paremat rasva 

eraldumist võrreldes kontrollproovidega ainult sagedusel 600 kHz, sagedusel 1 MHz 

paremat rasva eraldumist ei märgatud. Rasvakuulikeste suurusjaotus tsentrifugaaljõuga 

separeeritud piimaproovides oli 4,4 ± 0,03, 4.5 ± 0,06 ja 4,3 ± 0,07 µm temperatuuridel 5, 

25 ja 40 °C. Temperatuuril 5 ja 40 °C ei tekkinud märgatavat vahet võrreldes 

kontrollproovidega. Temperatuuril 25 °C  ultraheliga separeeritud piimas tekkis aga eristatav 

vahe rasvakuulikeste suurusjaotuses (4,62 ± 0,05 µm). Autorid järeldasid saadud tulemuste 

põhjal, et kõige optimaalsem ultrahelilainete sagedus piimarasva eraldamiseks on 1 MHz, 

kus piimaproov oli temperatuuril 25 °C ja töötlemisaeg 5 minutit. Sellistel parameetritel 

töödeldud piimaproov andis paremad tulemused võrreldes traditsioonilisel meetodil 

separeeritud piimaga (Leong jt 2014). 

 

 

1.2.1 Ultrahelitehnoloogia mõju lipolüüsile 

 

Rasva hüdrolüüs on glütserooli ja rasvhappe vahelise estersideme lagunemine vee toimel 

(Poikalainen 2004: 18). Selle tulemusel tekivad vabad rasvhapped, di- ja 

monoatsüülglütseroolid või glütserool. Hüdrolüüsi eelduseks on vee olemasolu, lisaks 

soodustavad protsessi temperatuuri tõus, mitmesugused katalüsaatorid ja eriti lipolüütilised 

ensüümid (Poikalainen 2004: 18). Hüdrolüüsi, mis toimub lipaaside kaasabil, nimetatakse 

lipolüüsiks. Seetõttu loetakse lipolüüsi hüdrolüüsi ensümaatiliseks vormiks (Poikalainen 

2004: 18).  
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Peamise osa piimarasvast moodustavad triglütseriidid (Henno, Leola 2002). Koores 

tekkivate vabade rasvhapete kontsentratsioon on väga erinev, sõltudes triglütseriidide 

hüdrolüüsi intensiivsusest (Poikalainen 2004: 19). Vabad rasvhapped satuvad piima kolmel 

viisil: verest, rakusiseselt või seerumi albumiiniga; udara näärmekoest vabade rasvhapete 

„lekkimisel“ või triglütseriidide hüdrolüüsi tagajärjel (Anderson 1983). 

Triatsüülglütseroolide lipolüüsil on saadusteks vabad rasvhapped ja glütserool, kusjuures 

protsessi intensiivsus ja mõju sõltub mitmest tegurist (Poikalainen 2004: 18). Peamised 

protsessi käiku mõjutavad tegurid on triatsüülglütseroolide molekulmass, küllastatuse aste 

(kas on võimalik täiendavalt vesinikuga küllastada aatomeid), pH ja temperatuur 

(Poikalainen 2004: 18). Eriti intensiivseks muudab lipolüüsi temperatuur 40 - 50 °C. Koore 

hoidmisel sellisel temperatuuril võib tekkida tõsiseid maitsevigu (Poikalainen 2004: 19). 

Lisaks soodustab lipolüüsi koore mehaaniline mõjutamine. Seega tuleb tehnoloogia 

väljatöötamisel ja termilise töötluse käigus pöörata erilist tähelepanu lipolüüsi vältimisele 

sest juba tekkinud maitsevigadest on raske vabaneda (Poikalainen 2004: 19).  

Madala sagedusega ultraheli kasutamine toob kaasa väiksema hulga vabade rasvhapete 

tekkimise kui kõrge sagedusega ultraheli kasutamine. (Bui jt 2020). Peamiselt põhjustab 

lipolüüsi ultraheli kasutamisel vabade radikaalide teke, töötlemise käigus tekkiv 

temperatuuri tõus ja surve, mis tekib akustilise kavitatsiooniga. Nende mõjutajate tõttu 

oksüdeeruvad rasvhapped, millest omakorda tekivad lenduvad ühendid, peamiselt 

aldehüüdid, estrid ja muud alkoholid. (Bui jt 2020). Piima rasvakuulikese membraan kaitseb 

triglütseriide lipolüüsi eest. Ultraheli käigus tekkiv rasvakuulikeste mehhaaniline 

mõjutamine põhjustab aga membraani lagunemise ning seetõttu on võimalik ka vabade 

rasvhapete teke triglütseriididest (Bui jt 2020).  

Lipolüüsi käigus tekkivad lenduvad ühendid, mis põhjustavad maitsevigu lõpptootes, on 

ultrahelitehnoloogia rakendamises piimatoodete valmistamisel probleem. Siiski on võimalik 

nende ühendite teket piirata või vältida, kasutades optimaalseid ultraheli parameetreid (Bui 

jt 2020). Üldiselt on ultraheli positiivne efekt võimalik saavutada küllaltki lühikese ajaga, 

piirates temperatuuri tõusu töödeldavas tooraines ning valides sobiva ultraheli sageduse 

selleks, et vältida oksüdatsioonireaktsioone vabade radikaalide poolt (Bui jt 2020). 
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1.3 Ultrahelitehnoloogia parameetrite mõju piimavalgu omadustele 

 

Piimavalkudel on äärmiselt oluline osa piima koostises ning tehnoloogilistes omadustes, 

mõjutades piima füüsikalisi, keemilisi kui ka sensoorseid omadusi. Piimavalke on võimalik 

mõjutada erinevate füüsikaliste ja keemiliste võtetega. Tänapäeval on aga järjest rohkem 

rõhku hakatud panema erinevate „clean label“ ehk „puhas etikett“ toodete valmistamisele, 

mis eeldavad võimalikult väheste kemikaalide ja lisaainete kasutamist toodetes. 

Ultrahelilainete kasutamine võib olla just see alternatiivne töötlusvõte, mis võimaldab 

mõjutada piimavalkude omadusi ja funktsionaalsust soovitud suunas, säilitades samas toote 

kvaliteedi ja tervislikkuse (Sutariya jt 2018). 

Võrreldes UHt-d teiste alternatiivsete töötlusvõtetega, näiteks kõrgsurvetöötluse ja 

mikrohelilainetega, on ultrahelilainetel lisaks algsete kaseiini mitsellide ja vadakuvalgu 

mõjutamise võimele veel funktsioone. Üks nendest on võime lagundada juba 

denatureerunud valke kasutades kõrge võimsusega, madala sagedusega ultraheli. Teine 

funktsioon on keemiline valkude lagundamine vabade radikaalide tekkega madala 

võimsusega, kõrge sagedusega ultrahelilainetega (Munir jt 2019). Mitmed uuringud on 

näidanud, et UHt on kasutatav piimavalkude eeltöötlusel paremate geelistumis omaduste 

ning tugevama ja stabiilsema kalgendi saavutamiseks (Barraza jt 2016). Sellist töötlust on 

võimalik kasutada näiteks parema viskoossusega jogurti tootmisel (Bhargava jt 2020). Zisu 

jt (2011) hindasid kõrge võimsusega ultraheli (20 kHz) mõju erinevatel pH väärtustel (4, 5, 

6, 8 ja 9) vadakuvalgu kontsentraatide geelistumise omadustele. Tulemused näitasid, et 

ultraheliga töödeldud proovides saavutati märgatavalt parema tugevuse ja vastupidavusega 

geelid. Ühtlasi järeldati, et kontsentraadi pH väärtus ei mõjuta geeli omadusi, sest geeli 

tugevuse kasvu oli märgata kõigil pH väärtustel (Zisu jt 2011). Arzeni jt (2012) uurisid kõrge 

võimsusega ultraheli (20 kHz/20 min) mõju geeli tekkimisele vadaku ja munavalge 

kontsentraatides. Tulemused näitasid, et ultrahelilainetel oli mõju geeli tugevusele ja 

tekkimise kiirusele vadaku kontsentraadis. Munavalge kontsentraadi viskoossuses teadmata 

põhjusel erinevust ei märgatud (Arzeni jt 2012). 
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1.3.2 Ultrahelitehnoloogia kaseiinimitsellide suurusjaotusele 

 

Vaadeldes ultrahelilainete mõju kaseiini mitsellidele, lähevad teadlaste arvamused lahku. 

Madadlou jt (2009) uurisid ultraheli mõju kaseiinipulbri omadustele ning sealjuures ka mõju 

kaseiini mitsellide suurusjaotuse muutustele ultraheliga töötlemisel. Tulemused näitasid, et 

kasutades ultrahelilaineid sagedusel 35 kHz tööajaga 6 tundi tekkisid mitsellide 

suurusjaotuses märgatavad muutused, mis olid põhjustatud akustilisest kavitatsioonist 

(Madadlou jt 2009).  Samas aga näitasid Chandrapala jt (2012), et eeltoodud uuringute 

tulemused on ekslikud ning märgatud erinevused mitsellide suurusjaotustes olid põhjustatud 

rasvakuulikeste suurusjaotuste muutustes, mida on võimalik leida väikeses koguses ka 

kaseiinipulbris ja lõssis. Analüüsi läbiviimiseks töödeldi lõssi ultrahelilainetega sagedusel 

20 kHz kuni 60 minutit. Peale ultrahelitöötlust mõõdetud osakeste suurusjaotused näitasid, 

et kui rasvakuulikeste läbimõõt vähenes keskmiselt 10 korda, siis kaseiini mitsellide 

suurusjaotuses muutust ei märgatud (Chandrapala jt 2012). Ultrahelitehnoloogia mõju 

kaseiini mitsellidele on valdkond mida on võrreldes UHt mõjuga rasvakuulikestele küllaltki 

vähe uuritud (Chandrapala jt 2012). Üks põhjuseid selleks võib olla just see, et 

kaseiinimitsellide suurusjaotuse määramine on raskendatud väikeste rasvakuulikeste mõjul, 

mis võivad analüüsitulemusi mõjutada ning seega raskendada korrektsete uurimistulemuste 

saavutamist (Munir jt 2019). Lisaks vajab täiendavat uurimist pika hoideajaga UHt mõju 

teistele piima komponentidele, nagu näiteks mineraalained ja vitamiinid, mis võivad 

ultraheli rakendamisel kaseiinimitsellide mõjutamiseks kaasneva temperatuuritõusuga 

halvendada üldist piima kvaliteeti (Munir jt 2019).  Kuna UHt on küllaltki uus ja võõras 

valdkond võrreldes traditsiooniliste tehnoloogiatega, on põhjapanevaid uuringuid vähe läbi 

viidud ning tulemused küllaltki vasturääkivad (Chandrapala jt 2012).  
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1.4 Ultrahelitehnoloogia rakendamine homogeniseerimisel 

 

Homogeniseerimine on üks olulisemaid protsesse piima töötlemisel, mille peamine eesmärk 

on vältida piimarasva kihistumist piima pinnal (Sfakianakis jt 2014). Selle nähtuse 

vältimiseks pihustatakse rasvakuulikesed homogenisaatoris suurel kiirusel läbi väikese pilu, 

milles kuulikesed venivad pikaks niidiks ning seetõttu muutuvad oma läbimõõdult 

väiksemaks (Sfakianakis jt 2014).  Eriti oluline on homogeniseerimine jogurti tootmisel. 

Homogeniseerimisega saavutatakse toote parem stabiilsus, säilimisaeg, seedimisvõime ning 

maitse. Tavapärane homogeniseerimine on küllaltki energiakulukas protsess (Sfakianakis jt 

2014). Seetõttu on mõistlik otsida alternatiivseid meetodeid lisaks klassikalistele 

töötlusvõtetele, mis aitaksid vähendada piimatööstustel erinevates protsessides energiakulu, 

säilitades samas toote kvaliteedi ning vajalikud füüsikalised ja keemilised omadused 

(Sfakianakis jt 2014). Kui toorpiimas on rasvakuulikeste suurusjaotus keskmiselt 10 – 5  μm, 

siis homogeniseeritud piimas vähenevad rasvakuulikeste läbimõõdud kuni 10 korda, ehk 

jäävad umbes 1 μm lähedale. Rasvakuulikese suurust mõjutavad homogeniseerimise käigus 

mitmed protsessi parameetrid. Peamiselt on nendeks homogenisaatori tüüp, töötlemisel 

kasutatav rõhk ning temperatuur (Bylund 2003). Ultraheliga homogeniseerimisel on 

peamiseks mõjutajaks aga tekkiv kavitatsioon, mille mõjul rasvakuulikesed lagunevad ning 

seetõttu muutuvad väiksemaks oma suurusjaotuses (Sfakianakis jt 2014). 

Ultraheliseadme kasutamist piima homogeniseerimisel alternatiivina tavapärasele 

klapphomogenisaatorile on palju uuritud. Üldine põhimõte on, et mida kõrgem on ultraheli 

võimsus, seda väiksemad on homogeniseeritud rasvakuulikesed (joonis 1).  
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Joonis 1. Rasvakuulikeste suurusjaotus erinevalt homogeniseeritud piimas. (a) – 

Homogeniseerimata piim. (b) – klapphomogenisaatoriga homogeniseeritud piim rõhul <200 

bar, temp 55 °C. (f) – Ultraheliga homogeniseeritud piim võimsusega 180 W, töötluse 

kestusega 10 min. (j) – Ultraheliga homogeniseeritud piim võimsusega 450 W, töötluse 

kestusega 10 min (Ertugay jt 2004). 

Ertugay jt (2004) võrdlesid rasvakuulikeste suurusjaotust homogeniseerimata, 

klapphomogeniseetoriga homogeniseeritud ning ultraheliga homogeniseeritud piimas. 

Ultraheli lainetega homogeniseerimiseks kasutati ultraheli generaatorit, mis põhineb 

vesivannil, millesse töödeldav piim on asetatud, ning muunduril, mis asetati 3 cm sügavusele 

vesivanni ning läbi mille genereeriti ultrahelilaineid. Testide läbiviimisel hoiti kõiki proove 

vesivannis temperatuuril 55 °C, kuid võimalike erinevuste nägemiseks rakendati erinevaid 

ultraheli võimsuseid. Klapphomogenisaatoriga homogeniseeritud piima rasvakuulikeste 

suurusjaotus jäi vahemikku 2-3 µm, samas kui erinevatel võimsustel ultraheliga 

homogeniseeritud piimas jäi suuruste vahemik 0,5-5 µm. Ultraheliga võimsusel ca 180 W 

töötluse kestusega 10 minutit saavutati rasvakuulikeste keskmine läbimõõt 2,38 µm, mis oli 

sarnane tavapärasel homogeniseerimisel saadud rasvakuulikeste läbimõõduga (2,63 µm), 

nagu on näha ka joonisel 1 olevatel mikrofotodel. See näitab, et ultraheliga 

homogeniseerimine annab küllaltki väikese võimsusega sama efekti mis tavapärane 
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homogeniseerimine enda parimal võimsusel. Väikseima mõõduga rasvakuulikesed saavutati 

võimsusega ca 450 W, kus keskmine rasvakuulikese läbimõõt oli 0,73 µm (Ertugay jt 2004). 

Ka Akdeniz ja Akalin (2020) uurisid ultraheliga homogeniseerimise mõju võrreldes tavalise 

klapphomogenisaatoriga. Ultraheliga homogeniseerimisel kasutati võimsuseid 90 – 400 W 

töötluse kestusega 15 min, ning klapphomogenisaatoril rõhku 150 bar. Ka nende tulemused 

näitasid, et kui klapphomogenisaatoriga homogeniseerimisel saavutati rasvakuulikeste 

keskmine suurusjaotus 3,3 µm, siis ultraheliga homogeniseerimisel võimsusega 90 W saadi 

keskmine rasvakuulikeste läbimõõt 1,9 µm ning võimsusel 400 W saavutati keskmine 

läbimõõt 1,3 µm (Akdeniz, Akalin 2020). Seega on näha, et ultraheli kasutamine 

homogeniseerimisel annab paremaid tulemusi kui tavapärane klapphomogenisaatori 

kasutamine. Siinkohal aga tuleks määrata, kas töötlejale on rahuldav ka 1,9 µm läbimõõduga 

rasvakuulike, et hoida kokku energiat ning mitte suurendada võimsust (Akdeniz, Akalin 

2020). 

 

 

1.5 Ultrahelitehnoloogia rakendamine koore töötlusel 

 

Erineva rasvasisaldusega rõõsk koor leiab kasutust nii mitmes piimatööstustes valmistatavas  

tootes ühe peamise koostisosana kui ka eraldiseisva tootena, näiteks kohvi-, toidu ja 

vahukoorena. Piimatööstuses on peamisteks rõõsa koore kasutusaladeks juustude ning või 

valmistamine (Poikalainen 2004). Juustu tootmiseks kasutatavas rõõsas koores ning sellest 

standardiseerimisel valmistatavas juustupiimas on suur roll rasval ning eelkõige rasvas 

olevatel rasvakuulikestel (Poikalainen 2004). Rasvakuulikeste suuruse vähendamine 

erinevate töötlusviisidega, olgu selleks näiteks homogeniseerimine,  ultrahelitöötlus või 

kombinatsioon mõlemast, määrab toodetavas juustus peamiselt tekstuuriomadused, kuid 

mingil määral ka maitse. Lisaks võimaldab see valmistada uusi, teistsuguse füüsikalise-

keemilise kompositsiooni ja funktsionaalsete omadustega juuste või juustulaadseid tooteid 

(Chandrapala jt 2015). Kuigi rasvakuulikeste suuruse vähendamine ei pruugi olla soovitud 

näiteks Cheddari tüüpi juustude tootmisel, on mitmeid pehmeid juustuliike, mille 

valmistamisel on rasvakuulikeste töötlemine vajalik. See tagab nendele juustudele kõrgema 
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niiskusesisalduse ning pehmema tekstuuri (Chandrapala jt 2015). Lisaks on väiksemad 

rasvakuulikesed rohkem tundlikud lipolüütiliste ensüümide suhtes, mis tekib kuulikeste 

suurusjaotuse vähenemisest tuleneva summaarse pindala kasvuga. See omakorda põhjustab 

kuulikesi katva kile defitsiidi. Sellist olukorda  soovitakse näiteks sinihallitusjuustu 

valmistamisel (Chandrapala jt 2015). Ühtlasi on väiksemad rasvakuulikesed vajalikud 10% 

rasvasisaldusega kohvikoores selle valgendamisomaduse parandamiseks (Poikalainen 

2004).  

Chandrapala jt (2015) uurisid ultrahelilainete ja homogeniseerimise mõju sarnastel 

parameetritel 42% rasvasisaldusega koore rasvakuulikeste suurusjaotusele, kasutades 

töötluseks 20 kHz sagedust ja 450 W võimsust, temperatuure 10 °C ja 50 °C ning töötluse 

kestust üks ja viis minutit. Temperatuuri kontrollimiseks oli klaasist anum varustatud 

jahutussärgiga (Chandrapala 2015). Saadud tulemused on välja toodud joonisel 2. Nii 

ultraheliga töödeldud kui homogeniseeritud proovides vähenes rasvakuulikeste suurus ligi 

poole võrra, kusjuures väikseimad rasvakuulikesed saavutati ultrahelitöötlusega 

temperatuuril 10 °C kestusega viis minutit (Chandrapala jt 2015). Kui traditsiooniline 

homogeniseerimise temperatuur on umbes 50 °C, siis saadud tulemused näitavad et ultraheli 

rakendamine temperatuuril 10 °C kõrge võimsusega annab soovitud tulemused väiksema 

energiakuluga ja seega aitab kaasa tootmiskulude vähendamisele (Chandrapala 2015).  
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Joonis 2. Rasvakuulikeste suurusjaotus ultraheliga töödeldud koores. (▲) töötlemata 

koor,  (■) homogeniseeritud koor temperatuuril 10 °C,    (□) homogeniseeritud koor 

temperatuuril 50  °C,  (•) ultraheliga töödeldud koor temperatuuril 10 °C,  (ο) ultraheliga 

töödeldud koor temperatuuril 50 °C (Chandrapala jt 2015). 

Ultrahelilainetel on mõju ka koore sensoorsetele omadustele. Amiri jt (2018) töötlesid 30% 

rasvasisaldusega koort sagedusega 20 kHz, võimsusel 100 ja 300 W, töötluse kestusega 5, 

10 ja 15 minutit ning temperatuuril 50 °C. Lisaks kasutati võrdluseks töötlemata 

kontrollproovi. Ultrahelitöötluse mõju vahukoore omadustele vaadeldi seitsme erineva 

muutujana: vahukoores olevate rasvakuulikeste suurusjaotus, vahustatud koore õhu 

sidumise võime, vahu stabiilsus, viskoossus ning lisaks tekstuuri-, värvi ja sensoorsed 

omadused (Amiri jt 2018). Rasvakuulikeste suurusjaotuse mõõtmisel täheldati, et kui 

töötlusel kuni 5 minutit toimus rasvakuulikeste suuruses selge langus, siis 10 ja 15 minutit 

töötlusega hakkas suurus uuesti kasvama, peamiselt põhjusel et väiksemateks osadeks 

lagunenud rasvakuulikesed hakkasid pika töötluse käigus uuesti ühinema (Amiri jt 2018). 

Koore võime õhku siduda on oluline jäätise valmistamisel, sest koore külmutamise ja 

vahustamise käigus seotud õhk aitab suurendada jäätise mahtu ja seega ka väljatulekut 

(Hartel, Sofjan 2004). Vahustatud koore võimet õhku paremini siduda märkasid Amiri jt 

kõigis ultraheliga töödeldud proovides. UHt käigus tekkinud ultrahelilained põhjustasid 

osalist osakeste denaturatsiooni ja muutuseid valkude struktuuris nii, et need katsid 

rasvakuulikeste pinda. Tekkinud struktuur aitas hoida õhku rasvakuulikestes ning see ei 
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pääsenud rasvakuulikestest välja (Amiri jt 2018). Vahu stabiilsust mõõdetakse ajana, mis 

kulub 50 % ulatuses vahu mahuliseks vähenemiseks (Mauer 2003). Vahustatud koore 

stabiilsust analüüsides märgati, et parim stabiilsus on võimalik saavutada madalal ultraheli 

võimsusel. Kõrge võimsusega ultraheli kasutamisel on rasvakuulikesed liiga lagunenud ning 

seega on ka vahu stabiilsus nõrgenenud (Amiri jt 2018). Vahustatud koore viskoossusele oli 

ultrahelil ebasoovitav mõju, mis väljendus eelkõige viskoossuse tõusus töödeldud proovides.  

Sealhulgas täheldati, et mida pikem töötluse aeg seda suurem oli ultraheli mõju viskoosusele 

ning seda võib seostada rasvakuulikeste suuruse vähenemisega (Amiri jt 2018). 

Rasvakuulikeste läbimõõdu vähenemisele sarnast mõju märgati ka tekstuuriomaduste 

analüüsil, kus proovides mida töödeldi 5 minutit oli selge vahu kõvaduse ja konsistentsi tõus, 

kuid 10 minutit töötlusega hakkas vahu kõvadus ja konsistents uuesti vähenema ning 15 

minutit töödeldud proovis olid vahu tekstuuriomadused halvemad kui kontrollproovis 

(Amiri jt 2018). Vahustatud koore värviomadustes vaadeldi ultraheli mõju töödeldud 

proovidele kollase ja valge tooni võrdluses (koore värvi muutus peale töötlust). Valgetes 

toonides suuri muutuseid ei märgatud, kuid enim oli mõjutatud võimsusel 300 W, hoideajaga 

10 minutit töödeldud proov, millel tekkis kõige intensiivsem kollane värv (Amiri jt 2018). 

Sensoorsetest omadustest (tekstuur, maitse, lõhn, värv) saavutas parima tulemuse proov, 

mida töödeldi võimsusel 300 W, hoideajaga 5 minutit (Amiri jt 2018). Autorid järeldasid, et 

optimaalseimad ultrahelitöötluse parameetrid antud muutujate võrdluses on võimsus 300 W 

ja töötluse kestus 5 minutit (Amiri jt 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Eksperimentaalse osa tarbeks püstitati järgnevad ülesanded: 

• Uurida ultrahelilainete parameetrite mõju rasvakuulikeste suurusele täispiimas; 

• Uurida ultraheliga töödeldud rasvakuulikeste suuruse püsivust; 

• Uurida ultrahelitöötluse kestuse mõju kui optimeerimise võtmekohta koore 

rasvakuulikeste suuruse näitel; 

• Uurida ultrahelilainete võimsuse (netovõimsuse) mõju kui optimeerimise 

võtmekohta koore rasvakuulikeste suuruse näitel; 

• Uurida koore rasvasisalduse mõju ultrahelitöötluse efektiivsusele koore 

rasvakuulikeste suurusjaotuse näitel. 

 

 

2.1 Katsetöö ülesehitus 

 

Ultrahelitehnoloogia mõju uurimiseks rasvakuulikeste suurusjaotusele teostati 

ultrahelitöötlus. Ultrahelitöötluseks valiti 4,1 % rasvasisaldusega täispiim ning erineva 

rasvasisaldusega koored (10, 20 ja 35%). Peale ultrahelitöötlust viidi läbi rasvakuulikeste 

suurusjaotuse määramine. Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramist korrati viiendal ja 

üheksandal päeval peale ultrahelitöötlust võimalike muutuste fikseerimiseks.  

Eelkatse käigus katsetati erinevaid parameetreid ning vaadeldi nende mõju ultraheli 

efektiivsusele rasvakuulikeste suurusjaotuse muutumise näitel täispiimas. Eelkatse 

läbiviimisel muudeti kolme ultraheli muutujat, et leida optimaalsed parameetrid edasiste 

katsete läbiviimiseks. Need kolm parameetrit olid töötluse aeg, sagedus ja võimsus. 

Eelkatsete tulemuste ja kirjanduse analüüsi baasil fikseeriti ultrahelitöötluse läbiviimiseks 
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sobivaimad parameetrid (tabel 2). Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja 

toiduainete tehnoloogia õppetooli laborikompleksis. 

Tabel 2. Eelkatsete käigus fikseeritud ultraheli parameetrid 

Näitaja Parameeter 

Aeg 5 minutit 

Sagedus 24 kHz 

Võimsus 400 W 

 

 

2.2 Uurimiseks vajalikud materjalid ja vahendid 

 

Käesoleva töö eksperimentaalosa jagunes kolme etappi. Erinevates etappides kasutatud 

seadmete ja vahendite loetelu on toodud tabelis 3.  

Tabel 3. Katsetöös kasutatud materjalid, vahendid ja seadmed 

Katse etapp Materjalid, vahendid ja seadmed 

Proovide ettevalmistamine Klaaspudelid;  

Mõõtesilinder 500 ml 

Ultrahelitöötlus Ultraheli dispergaator Hielscher UP400St; 

Keeduklaas 400 ml; 

Tsentrifuugituubid; 

Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramine Osakeste suuruse analüsaator Mastersizer 

3000 
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2.3 Proovide ettevalmistamine 

 

Katsete teostamiseks kasutati toidupoest ostetud 35 % rasvasisaldusega koort ning Märja 

katsefarmist saadud 4,1 % rasvasisaldusega täispiima. Et saada lisaks 35  % koorele ka 10 

ja 20 % rasvasisaldusega koored, teostati normaliseerimisarvutused ning valmistati vastava 

rasvasisaldusega koored 35 % koore standardiseerimisel 4,1 % täispiimaga. Koguste 

mõõtmiseks kasutati 500 ml mahuga mõõtesilindrit. Normaliseeritavad koored segati 

klaasist pudelitesse, mida oli võimalik õhukindlalt korgiga sulgeda. Lisaks ultraheliga 

töödeldavatele proovidele võeti igast koorest ning täispiimast üks töötlemata proov, et 

võrrelda rasvakuulikeste suurusjaotust töödeldud ja töötlemata proovide vahel.   

 

 

2.4 Täispiima ja koore ultrahelitöötlus  

 

2.4.1 Ultraheliseadme Hielscher UP400St ehitus ja tööpõhimõte  

 

Ultrahelitöötlus viidi läbi ultraheli dispergaatoriga Hielscher UP400St (joonis 3). Antud 

ultraheli dispergaator on valmistatud eelkõige laboratoorseks kasutamiseks (Hielscher s.a 

UP400St Ultrasonicator).  
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Joonis 3. Ultraheli dispergaator Hielscher UP400St 

Seadme maksimaalne dispergeeritav võimsus on 400 W (100 %) ja võimsuse 

reguleerimisala 10 % kuni 100 %. Juhtpaneelil on võimalik seadistada kolme ultraheli 

parameetrit – võimsus, amplituud/sagedus ning pulseerimise sagedus. Seadme tööks on 

võimalik valida kolme programmi vahel – pidev töö amplituudi muutmisega, pidev töö 

võimsuse muutmisega ning pulseerimise programm (Hielscher s.a UP400St Ultrasonicator). 

Antud töös valiti pideva töö programm võimsuse muutmisega. See programm võimaldab 

töödelda proovi stabiilsel sagedusel (24 kHz/100 %) töötlemiseks valitud võimsuse 

tasemetel (Hielscher s.a UP400St Ultrasonicator). Seadmega on komplektis viis erineva 

diameetriga sonotroodi (joonis 4), millest käesolevas töös kasutati kahte (S24d7 ja 

S24d14D). Kasutatud sonotroodide andmed on toodud tabelis 4. 
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Joonis 4. Ultraheli dispergaator UP400St sonotroodid. 1 – S24d3, 2 – S24d7, 3 – S24d14D, 

4 – S24d22D, 5 – S24d40 (Hielscher s.a UP400St Ultrasonicator) 

Ultraheliseadme andurid muundavad elektrienergia ultraheliks, mis kandub töödeldavasse 

proovi läbi sonotroodi (Hielscher s.a UP400St Ultrasonicator). Kuigi juhtpaneelil valiti 

maksimaalne võimsus proovide töötluseks, piirasid sonotroodide maksimaalsed võimalikud 

kiiratavad võimsused proovi suunatud võimsuse taset, mis olid vastavalt sonotroodi 

diameetrile d7 = 140 W ja d14 = 240 W. 
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Tabel 4. UP400St ultraheliseadme sonotroodide andmed (Hielscher…s.a UP400St 

Ultrasonicator) 

Sonotroodi 

nimetus 

Proovis 

oleva osa 

sügavus 

(mm) 

Otsa 

diameeter 

(mm) 

Võimsus (W)/neto* 

Rapsiõli/vesi 

Ultraheli 

kiirgav pind 

(cm2) 

S24d3 45 3 54 22 0,07 

S24d7 45 7 130 77 0,38 

S24d14D 45 14 220 170 2,2 

S24d22D 45 22 250 180 5,4 

S24d40 45 40 300 245 12,56 

*Võimsus (W)/neto on antud sonotroodi poolt maksimaalne kiiratav netovõimsus. 

 

 

2.4.2 Proovide töötlemine ultraheliga 

 

Ultrahelilainete sageduseks oli määratud seadme poolt maksimaalne tase ehk 24 kHz ja 

kontrollpaneelilt valitud võimsus oli 100 % ehk 400 W. Ühe katse läbiviimiseks kasutati 250 

ml töödeldavat proovi. Antud kogus valiti sest väiksemat kogust oli keeruline 

ultraheliseadmes töödelda, peamiseks põhjuseks väiksema kogusega proovi liigne 

kuumenemine töötluse käigus ning lisaks sonotroodi suurus, mis pidi olema ¾ ulatuses 

töödeldava proovi sees. Katse läbiviimiseks vajalik kogus toorainet mõõdeti keeduklaasi 

ning ülejäänud hoiustati külmkapis temperatuuril +2-4 °C. Keeduklaasi mõõdetud proov 

asetati ultraheliseadme korpuses olevale alusele (joonis 5). 
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Jooni 5. Keeduklaasi mõõdetud proov ultraheliseadmes 

Pingutuskruvide reguleerimisega lasti ultraheli dispergaatori küljes olev sonotrood ja 

temperatuuriandur soovitud sügavusele proovi sisse ning keeduklaasi peale asetati foolium, 

et vältida liigset pritsmete laiali paiskumist töötluse käigus. Seejärel sulgeti helikindel 

korpuse uks. Enne ultrahelitöötluse alustamist määrati juhtpaneelilt soovitud töötluse aeg 

ning võimsuse tase (joonis 6). 

 

Joonis 6. Ultraheli dispergaatori juhtpaneel 
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Ultraheliga töödeldud proovide säilitamiseks kasutati tsentrifuugituube, mis olid proovi 

järjekorranumbritega nummerdatud. Töödeldud ja töötlemata proove säilitati 

tsentrifuugituubides kuni üheksa päeva külmkapis temperatuuril +2-4 °C. 

 

 

2.5 Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramine  

 

2.5.1 Osakeste suuruse analüsaatori Malvern Panalytical Mastersizer 3000 ehitus ja 

tööpõhimõte 

 

Rasvakuulikeste suurusjaotuse määramiseks kasutati Malvern Panalytical Mastersizer 3000 

analüsaatorit (joonis 7), mille tööpõhimõte seisneb laserdifraktsiooni meetodil osakeste 

suuruse mõõtmises. Seade suudab tuvastada osakesi suurusvahemikus 10 nm – 3,5 mm 

(Malvern s.a Malvern Mastersizer 3000).  

 

Joonis 7. Mastersizer 3000 analüsaator (Malvern s.a Malvern Mastersizer 3000) 
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Mastersizer 3000 analüsaator koosneb kahest põhielemendist – optiline üksus ehk seadme 

põhiosa ning dispersiooniüksus ehk seadme osa, mis kontrollib proovi dispersiooni. 

Analüüsimiseks sisestatakse proov dispersiooniüksusesse, kus toimub osakeste õiges 

kontsentratsioonis ja stabiilses dispersioonis hoidmine kuni need jõuavad optilise üksuse 

mõõtepiirkonda. Seadmel on suspensioonide, emulsioonide ja pulbrite analüüsimiseks 

erinevad dispersiooniüksused. Optilises üksuses, ühtlasi nimetatud ka „optiliseks pingiks“, 

toimub dispergeeritud proovi analüüsimine läbides mõõtekambrit, kus laserkiir valgustab 

osakesi. Seadme tööpõhimõte seisneb punase laservalguse ja sinise valguse edastamises läbi 

proovi. Valgustatud proovis on seejärel võimalik detektorite abil koguda andmeid valguse 

hajumise mustri kohta, mida põhjustavad proovis olevad osakesed (Malvern s.a Malvern 

Mastersizer 3000).  

Kogutud andmete analüüsiks ja töötlemiseks on seadmel oma tarkvara Mastersizer software 

version 3.63 (joonis 8). Tarkvara võimaldab kontrollida süsteemi mõõtmisprotsessi ning 

analüüsida valguse hajumist. Ühtlasi toimub tarkvara abil osakeste suurusjaotuse mõõtmine 

ning hilisem andmetöötlus (Malvern s.a Malvern Mastersizer 3000). 

 

Joonis 8. Kuvatõmmis Mastersizer 3000 analüsaatori tarkvarast (Kask 2020: 35) 
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2.5.2 Rasvakuulikeste suurusjaotuse analüüs 

 

Täispiima- ja kooreproovide rasvakuulikeste suurusjaotuse analüüsiks kasutati varasemalt 

koostatud analüüsimeetodit (SOP – Standard Operating Procedure), kus osakeste 

geomeetriana oli valitud kera, dispersiooniks vesi, dispersiooniüksuse segisti 

segamiskiiruseks 2000 rpm ja järjestikkuste kordusmõõtmiste (illustreerimaks võimalikke 

suurusjaotuse muutust dispersioonis) arvuks kolm. Proovi sisestamiseks RO filtreeritud 

(elektrijuhtivus <0,055 µs) veega täidetud dispersiooniüksusesse pipeteeriti tilkhaaval 

analüüsitavat proovi, kuni saavutati vastava suurusega osakeste mõõtmiseks sobiv (seadme 

juhendis soovitatud) lahuse valgusneelduvus. Töös läbiviidud mõõtmiste valgusneelduvus 

jäi vahemikku 6-7 %. Seejärel käivitati programm ning toimus kolm mõõteseeriat igast 

proovist. Statistilise analüüsi jaoks kasutati seadme tarkvara arvutatud proovide aritmeetilisi 

keskmisi.  

 

 

2.7 Statistiline analüüs 

 

Andmetöötlus viidi läbi programmiga MS Excel. Tulemuste aritmeetiliste keskmiste 

võrdlemiseks kasutati funktsiooni T.TEST, mille sobiv protseduur valiti funktsiooni F.TEST 

tulemustest. Kogutud andmete vaheliste seoste uurimiseks kasutati lineaarset 

korrelatsioonianalüüsi ja protseduuri Correlation. Keskmiste erinevused ja seosed loeti 

statistiliselt oluliseks, kui olulisuse tõenäosuse p-väärtus oli p < 0,05. Korrelatiivsete seoste 

tugevus klassifitseeriti järgmiselt: |r|≤0,3 – nõrk seos; 0,3<|r|<0,7 – keskmise tugevusega 

seos; |r|≥0,7 – tugev seos. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1 Ultrahelilainete parameetrite mõju rasvakuulikeste suurusele - 

eelkatse  

 

Eelkatses uuriti kolme peamise ultraheli parameetri – töötluse kestuse, ultrahelilainete 

võimsuse ja sageduse muutmise mõju täispiima rasvakuulikeste suurusele. Läbiviidud 

eelkatse andis ülevaate, millised ultrahelilainete efektiivsust mõjutavad tegurid on olulised 

ning milliste parameetrite muutmine käesoleva laboriseadmega tulemusi annab. Katses 

vaadeldavate parameetrite väärtused ning rasvakuulikeste diameetri protsentiil 50 (Dv 50) 

on toodud tabelis 5. 

Tabel 5. Eelkatse käigus vaadeldud parameetrid ning tulemused (n = 9) 

Proovi nr 

Töötluse kestus, 

min Sagedus, kHz Võimsus, W Dv (50), μm  

1. 1 24 400 3,94 
 

2. 5 24 400 2,3 
 

3. 10 24 400 0,166 
 

4. 10 4,8 400 3,92 
 

5. 10 12 400 2,85 
 

6. 10 19,2 400 0,177 
 

7. 10 24 100 0,177 
 

8. 10 24 200 0,177 
 

9. 10 24 300 0,184 
 

Märkus: proovid 1-3 – muudetud parameeter aeg, proovid 4-6 – muudetut parameeter sagedus, proovid 7-9 – 

muudetud parameeter võimsus; Dv 50 – 50 % tulemustest on antud väärtusest suuremad, 50 % väiksemad 

Töödeldes proove kolme erineva kestusega konstantsel sagedusel ja netovõimsusel täheldati, 

et kui üks minut töödeldud proovis tekkis minimaalne vahe rasvakuulikeste suurusjaotuse 

protsentiilides võrreldes töötlemata kontrollprooviga (4,03 μm), siis näiteks viis minutit 
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töödeldud proovis vähenes rasvakuulikesete suurus ligi 2 μm võrra ehk ca kaks korda. 10 

minutit töödeldud proovis oli >19,2 kHz sageduse puhul rasvakuulikeste suurus vähenenud 

üle praktilisuse piiri jäädes alla 0,18 μm (tavapärane homogeniseeritud joogipiima 

rasvakuulikese Dv 50 on ca 1-2 μm).  

Kasutades 4,8 kHz ultrahelilainete sagedust, vähenes töödeldud proovis rasvakuulikese 

diameetri protsentiil 50 keskmiselt 0,1 μm võrreldes kontrollprooviga. Tõstes sagedust 12 

kHz-ni, vähenes rasvakuulikese suurus umbes 1,2 μm võrreldes kontrollprooviga, mis andis 

kõige optimaalsema tulemuse. 19,2 kHz sageduse kasutamisel tekkisid kõige väiksemad 

rasvakuulikesed, kuid tehnoloogiliselt on nii väikeste rasvakuulikeste tekitamine 

ebapraktiline ning seega ka ebavajalik.  

Ultrahelilainete võimsus on ultraheli rakendamisel oluline parameeter. Kahjuks ei võimalda 

antud katses kasutatud laboriseade proovi suunatavat võimsust reguleerida. Selle asemel 

valib seade sõltuvalt sonotroodi diameetrist ise maksimaalse võimsuse. Katses läbiviidud 

ultrahelilainete võimsuse muutmine praktilist väärtust ei andnud ning seadme 

kontrollpaneelil muudetud võimsuse väärtused kajastavad sonotroodi poolt väljastatud 

maksimaalse netovõimsuse tulemit. Asjaolu kompenseerimiseks lähtuti edasistes katsetes 

sonotroodi diameetrist ning vastava sonotroodi väljastatavast netovõimsusest 

ultrahelitöötlusel.  

Katse tulemustega fikseeriti, et kõigil vaadeldud ultraheli parameetritel on mõju 

rasvakuulikeste suurusele. Ultrahelilainete võimsuse mõju uurimisel saadud rasvakuulikeste 

suuruse väärtused antud eelkatses tulemust ei andnud, kuid tuginedes kirjandusele võib 

eeldada et ultraheli rakendamisel on võimsusel mõju rasvakuulikeste suurusele (Amiri jt 

2018). Saadud tulemuste põhjal võib eeldada, et optimaalne ultrahelitöötluse kestvus on viis 

minutit, kasutades sagedust 24 kHz ja seadme/sonotroodi maksimumvõimsust.  
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3.2 Säilitamise mõju rasvakuulikeste suurusele  

 

Analüüsides rasvakuulikeste suuruse muutumist 10 % rasvasisaldusega kooreproovides, 

ilmneb et märkimisväärset muutust rasvakuulikeste diameetris üheksa päeva jooksul ei teki 

(tabel 6). Netovõimsusel 260 W töödeldud proovides muutub rasvakuulikeste diameeter 

esimese ja viienda päeva võrdluses ligikaudu 0,01 μm. Ootuspäraselt ei osutunud see muutus 

statistiliselt oluliseks (p > 0,05). Ka 140 W netovõimsusel töödeldud proovide 

rasvakuulikeste suuruses toimunud muutus esimese ja viienda päeva võrdluses ei ole 

statistiliselt oluline (p > 0,05), kuid diameetris on mõõtmistulemuste varieeruvus suurem kui 

260 W netovõimsusel töödeldud proovis (0,15 μm). Vaadeldes rasvakuulikeste 

suurusjaotuse muutumist peale viiendat päeva, on näha et 10 % rasvasisaldusega proovis 

sõltumata ultrahelitöötluse parameetritest hakkavad rasvakuulikesed uuesti suurenema, ning 

üheksandaks päevaks saavutavad sarnase diameetri nagu oli ka peale ultrahelitöötlust 

analüüsitud proovis. Samas, statistiliselt olulist muudatust (p > 0,05) rasvakuulikeste 

suuruses 10 % rasvasisaldusega koores üheksa päevase säilitamise jooksul ei tuvastatud. 
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Tabel 6. Rasvakuulikeste diameetri protsentiilide keskmised ja standardhälve (n = 3) 

säilitamisel (1, 5 ja 9 päeva) 

Netovõimsus, 

W 

Rasv, 

% 

Sälitus, 

p 

Dv (10), μm Dv (50), μm Dv (90), μm 

 

260 

 

10 

1 0,02 (0,000)a 0,16 (0,003)a 1,11 (0,031)a 

5 0,02 (0,000)a 0,15 (0,005)a 1,20 (0,030)ab 

9 0,02 (0,000)a 0,16 (0,002)a 1,26 (0,040)b 

 

260 

 

20 

1 0,72 (0,002)a 1,44 (0,015)a 3,96 (0,006)a 

5 0,72 (0,004)a 1,40 (0,006)a 3,93 (0,072)a 

9 0,72 (0,006)a 1,44 (0,015)a 4,02 (0,042)a 

 

260 

 

35 

1 1,20 (0,015)a 2,58 (0,055)a 5,48 (0,114)a 

5 1,15 (0,015)a 2,30 (0,059)ab 4,92 (0,056)b 

9 1,12 (0,012)ab 2,22 (0,015)b 4,82 (0,060)b 

 

140 

 

10 

1 0,83 (0,066)a 1,79 (0,170)a 4,10 (0,198)a 

5 0,46 (0,563)b 1,64 (0,346)b 3,93 (0,346)b 

9 0,83 (0,065)a 1,80 (0,163)a 4,11 (0,191)a 

 

140 

 

20 

1 0,98 (0,165)a 2,01 (0,286)a 4,34 (0,370)a 

5 0,97 (0,167)a 1,99 (0,293)a 4,34 (0,367)a 

9 0,95 (0,147)a 2,00 (0,291)a 4,81 (1,113)b 

 

140 

 

35 

1 1,46 (0,012)a 3,65 (0,038)a 7,48 (0,132)a 

5 1,46 (0,125)a 3,47 (0,356)ab 6,80 (0,581)ab 

9 1,20 (0,085)b 2,49 (0,246)b 5,18 (0,267)b 

Märkus: erinevad ülaindeksid samadel muutujatel säilitamise lõikes näitavad statistiliselt olulist erinevust (p 

< 0,05) 

Netovõimsusel 260 W töödeldud 20 % rasvasisaldusega kooreproovides mõõdeti esimesel 

päeval rasvakuulikeste keskmiseks diameetriks 1,44 μm, peale mida toimus kuni viienda 

päevani rasvakuulikeste suuruses langus keskmiselt 0,04 μm (tabel 6). Samasugune trend 

tuvastati ka netovõimsusel 140 W  töödeldud proovis, kuid see ei osutunud statistiliselt 

oluliseks (p > 0,05). Sarnaselt 10 % rasvasisaldusega koorele toimus rasvakuulikeste 

suurenemine peale viiendat päeva ka 20 % rasvasisaldusega koores, kuid ka siin statistiliselt 

olulist erinevust (p > 0,05) üheksa päevase säilitamise jooksul ei täheldatud.  

Netovõimsusel 260 W töödeldud 35 % rasvasisaldusega kooreproovis mõõdeti esimesel 

päeval rasvakuulikese keskmiseks diameetriks 2,58 μm (tabel 6). Viiendaks päevaks oli 

rasvakuulikeste suurus vähenenud keskmiselt 0,28 μm. See muutus osutus statistiliselt 

oluliseks (p < 0,05). Üheksandaks päevaks mõõdeti rasvakuulikeste keskmiseks diameetriks 

2,22 μm. Viiendal ja üheksandal päeval mõõdetud rasvakuulikeste Dv50 erinevus ei 

osutunud statistiliselt oluliseks (p > 0,05). Keskmiselt vähenes rasvakuulikeste diameeter 
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üheksa päeva jooksul 0,36 μm. See suuruse vähenemine osutus statistiliselt oluliseks (p < 

0,05). Netovõimsusel 140 W töödeldud proovides mõõdeti esimesel päeval keskmiseks 

rasvakuulikese suuruseks 3,65 μm.  Viiendaks päevaks vähenes rasvakuulikeste suurus 

keskmiselt 0,18 μm, mis ei ole statistiliselt oluline (p > 0,05). Üheksandaks päevaks vähenes 

rasvakuulikeste keskmine diameeter 0,98 μm, mis on lähedal 260 W netovõimsusel 

töödeldud proovile. Seega on antud muutus statistiselt oluline (p < 0,05). Saadud tulemustest 

võib järeldada, et 35 % rasvasisaldusega kooreproovides toimus  rasvakuulikeste suuruse 

vähenemine üheksa päeva jooksul. Lisaks võib järeldada, et kuigi netovõimsusel 260 W 

töödeldud kooreproovis on esimesel päeval analüüsitud proovides rasvakuulikesed 

väiksemad kui netovõimsusel 140 W töödeldud kooreproovides, toimub üheksandaks 

päevaks rasvakuulikeste suuruse vähenemise tõttu suurusjaotuste ühtlustumine. 

Säilitamise mõju ultraheliga töödeldud rasvakuulikeste suurusele ei ole autorile teadaolevalt 

teaduskirjanduses käsitletud ning seega ei ole saadud tulemusi võimalik olemasoleva 

teadmisega võrrelda. Siiski on võimalik tuua paralleele teiste töötlusvõtetega, mida on 

rohkem uuritud. Ren jt (2020) uurisid rasvakuulikeste suuruse käitumist homogeniseeritud 

piimas kuni seitsme päevasel säilitamisel. Tulemused näitasid, et sarnaselt 

ultrahelitöötlusele mõjutavad ka homogeniseerimisel mitmed töötluse parameetrid (näiteks 

homogeniseerimise rõhk) rasvakuulikeste käitumist säilitamisel. Saadud tulemuste põhjal 

võib väita, et kui suurema diameetriga rasvakuulikestes (2-3 μm) oli säilitamisel väiksemaid 

muudatusi (kuni 0,5 μm) näha, siis rasvakuulikestes mille diameeter jäi alla 2 μm säilitamise 

käigus muutusi ei täheldatud (Ren jt 2020).  

Sarnast mõju on avaldanud rasvakuulikestele ka ultrahelitöötlus. Siiski on erinevus ca 3 μm 

diameetriga rasvakuulikeste käitumises, kus eelpool mainitud töös homogeniseeritud piimas 

rasvakuulikeste diameeter säilitamisel suurenes, kuid käesolevas töös ultraheliga töödeldud 

koores samas suurusvahemikus rasvakuulikeste diameeter säilitamisel vähenes. Antud 

eripära tuleks põhjalikumalt uurida et leida võimalik ultrahelitöötluse vastupidine mõju 

rasvakuulikeste suurusele säilitamisel võrreldes homogeniseerimisega. 

10 ja 20 % rasvasisaldusega proovide säilitamisel statistiliselt oluine mõju rasvakuulikeste 

diameetri protsentiil 50-le puudus. 35 % rasvasisaldusega proovides täheldati statistilist 

olulisust üksikutes proovide võrdluses, kuid üldiselt jäävad rasvakuulikeste suurused 

ühtlasele tasemele ning seetõttu edaspidises töös säilivuse tulemusi eraldi ei käsitleta vaid 
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arvestatakse neid kui kordusmõõtmisi (statistilise andmetöötluse vaatluste arvu 

suurendamiseks).  

 

 

3.3 Ultrahelitöötluse kestuse mõju rasvakuulikeste suurusele 

 

Ultrahelitöötluse erinevate parameetrite mõju uurimiseks koostati korrelatsioonimaatriks 

(lisa 1). Ultrahelitöötluse kestvuse ning keskmise rasvakuulikese diameetri vahel leiti 

ootuspäraselt tugev negatiivne seos (r = -0,71). See tähendab, et mida pikem on 

ultrahelitöötluse kestus, seda väiksemad on rasvakuulikesed töödeldud koores. Ühtlasi leiti, 

et ultrahelitöötluse kestuse ning peale töötlust mõõdetud proovi temperatuuri vahel on tugev 

positiivne seos (r = 0,97). Sõltuvalt töötluse parameetritest tõusis peale ultrahelitöötlust 

proovis temperatur kuni 73 °C-ni.  See tähendab, et temperatuuri tõustes väheneb 

rasvakuulikeste suurus ja arusaadavalt on ka see ootuspärane ja olemasoleva teadmisega 

kooskõlas. 

Samuti on tugev positiivne seos ka töötluse kestuse ja sonotroodi poolt väljastatud energia 

vahel (r = 0,89). Sellest saab järeldada, et ultrahelitöötluse kestuse pikendamine suurendab 

energiakulu, mille tulemusena moodustuvad väiksemad rasvakuulikesed.  

Sarnaselt proovi suunatud energiale on tugev positiivne seos ka ultrahelitöötluse kestuse ja 

sonotroodi poolt väljastatud netovõimsuse vahel (r = 0,84). Seega, proovi suunatud 

netovõimsuse tõstmisel väheneb rasvakuulikeste suurus. 

Viie ja nelja minutilise ultrahelitöötluse kestuse mõju rasvakuulikeste suurusele on toodud 

tabelis 7. Katses kasutati vastavalt viie minutilise töötlusega 260 W netovõimsust ning nelja 

minutilise töötlusega 250 W netovõimsust.  
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Tabel 7. Rasvakuulikeste diameetri keskmised protsentiilid ja standardhälbed (n = 9) 5 ja 4 

minutilise ultrahelitöötluse kestusega  

Töötluse 

kestus, min 
Rasv, % Dv (10), μm Dv (50), μm Dv (90), μm 

    

0,02 (0,000)a 0,16 (0,004)a 1,19 (0,079)a 5 10 

    

    

0,02 (0,001)a 0,18 (0,028)a 2,27 (0,496)b 4 10 

    

    

0,72 (0,003)a 1,43 (0,021)a 3,97 (0,049)a 5 20 

    

    

0,79 (0,009)a 1,58 (0,027)b 4,02 (0,018)a 4 20 

    

    

1,16 (0,037)a 2,37 (0,193)a 5,07 (0,355)a 
5 35 

    

    

1,09 (0,059)a 2,29 (0,306)a 5,00 (0,528)a 4 35 

    

Märkus: erinevad ülaindeksid samal rasvasisaldusel töötluse kestuse lõikes näitavad statistiliselt olulist 

erinevust (p < 0,05) 

Võrreldes rasvakuulikeste diameetrite protsentiile 50 10 % koores erinevate töötluse 

kestustega, on näha et tulemuste keskmine vahe on kõigest 0,02 μm ning ootuspäraselt ei ole 

see erinevus ka statistiliselt oluline (p > 0,05).  Seega võib järeldada, et 10 % 

rasvasisaldusega koores töötluse kestuse muutmine viie ja nelja minuti vahel 

märkimisväärset tulemust ei anna. Antud tulemusest võib järeldada, et suuremate 

tootmismahtudega on energiakasutuse seisukohalt otstarbekam rakendada lühemat (neli 

min) töötlusaega. 

10 % rasvasisaldusega koores on viis minutit töödeldud rasvakuulikeste suurusjaotus 

ühtlasem kui nelja minutilise ultrahelitöötluse läbinud proovides (joonis 9). Üks võimalik 

seletus võib olla, et viie minutiga on rasvakuulikesed ühtlasemalt ultrahelitöötluse läbinud. 
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Joonis 9. Rasvakuulikeste suuruse muutumine sõltuvalt töötluse kestusest  

20 % rasvasisaldusega koores on kahe töötluse kestuse võrdlemisel (tabel 7) rasvakuulikeste 

suurustel statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05). Rasvakuulikeste suuruse vaheks mõõdeti 

kahe töötluse kestuse võrdluses 0,15 μm, mis on nii väikese ajaerinevuse võrdluses 

märkimisväärne vahe. Samas on mõlema töötluse kestusega rasvakuulikeste diameeter 

optimaalses vahemikus (1-2 μm). Seetõttu on ka 20 % rasvasisaldusega koore 

ultrahelitöötlusel otstarbekas rakendada lühemat töötluse kestust (neli minutit). 

35 % rasvasisaldusega koores on töötluse kestuse mõju avaldunud võrreldes teiste koore 

rasvaprotsentidega võrreldes erinevalt (tabel 7). 35 % rasvasisaldusega koore töötlusel ühe 

minuti võrra suurem/väiksem töötluse kestus rasvakuulikeste suurusele mõju ei avaldanud. 

Kui 10 ja 20 % rasvasisaldusega proovides on saadud tulemustest näha rasvakuulikeste 

suuruse vähenemist töötluse kestuse pikendamisel, siis 35 % rasvasisaldusega koores on viis 

minutit töödeldud proovides mõõdetud suuremad rasvakuulikesed (2,37 μm) kui neli minutit 

töödeldud proovides (2,29 μm). Siiski ei ole mõõdetud rasvakuulikeste suuruse erinevus 

statistiliselt oluline (p > 0,05).  

Amiri jt (2018) märkasid 30 % rasvasisaldusega koore töötlusel, et kui kuni viis minutit 

ultraheliga töödeldud proovides toimus rasvakuulikeste suuruse vähenemine, siis töötluse 

kestuse pikendamine kutsus rasvakuulikestes esile vastupidise käitumise, ehk 

y = -1,2038x + 4,7026
R² = 0,9548

y = -1,9292x + 7,4078
R² = 0,9739
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rasvakuulikeste diameeter hakkas suurenema. Üheks põhjuseks sellises rasvakuulikeste 

käitumises võib pidada rasvakuulikeste uuesti liitumist töötluse kestuse pikendamisel kõrge 

rasvasisaldusega koores (Amiri jt 2018).  

Võrreldes nelja ja viie minutilise töötluse kestuse mõju rasvakuulikeste suuruse 

varieeruvusele, on näha et mõlema töötluse kestusega on tulemused sarnased (joonis 9). 

Saadud tulemustest on võimalik järeldada, et 35 % koores katses valitud töötluse kestustega 

väiksemaid ja ühtlasema suurusjaotusega rasvakuulikesi ei saavuta. Seetõttu võib ka 35 % 

rasvasisaldusega koore töötlusel väita, et optimeerimise seisukohalt on otstarbekas kasutada 

nelja minutilise kestusega ultrahelitöötlust. Samas on rasvakuulikeste suuruse muutumine 

võrreldes kontrollprooviga (3,86 μm) märkimisväärne.  

 

 

3.4 Sonotroodi netovõimsuse mõju rasvakuulikeste suurusele 

 

Käesolevas töös kasutati ultrahelitöötluseks kahte sonotroodi - S24d7 ja S24d14D. Katsetest 

saadud tulemuste põhjal võib väita, et töötluseks kasutatud sonotroodi diameetri ning 

rasvakuulikeste suuruse vahel on statistiliselt oluline seos (p < 0,05) (lisa 1). Samas on 

sonotroodi mõju rasvakuulikeste suurusele seadmespetsiifiline. Sellest tulenevalt 

keskendutakse käesolevas töös sonotroodi poolt väljastatavale netovõimsusele. Viimase 

näol on tegemist ultrahelitöötluse universaalse parameetriga, mis ei ole seadmespetsiifiline. 

Kasutades sonotroodi poolt väljastatavat netovõimsust ultrahelitöötluse optimeerimiseks, 

töödeldi kooreproove kahe erineva sonotroodi/netovõimsusega ning saadud tulemustest 

loodi võimsuse mõju rasvakuulikeste suurusjaotusele kirjeldav mudel (joonis 10). Antud 

mudelit on võimalik rakendada rasvakuulikeste suurusjaotuse prognoosimiseks erinevatel 

netovõimsustel. Lisaks on mudelil toodud välja töötlemata proovides mõõdetud 

rasvakuulikeste suurused (3,77 – 4,15 μm). Erinevatel koore rasvasisaldustel mõõdetud 

rasvakuulikeste suuruse vahe väljendamiseks kasutati variatsioonikordajat (CV), mida 

väljendatakse protsentides ja arvutatakse järgmise valemiga: 
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𝐶𝑉 =  
𝜎

𝜇
  

σ – standardhälve;  

μ – keskmine väärtus 

 

10 % rasvasisaldusega koores mõjub sonotroodi poolt väljastatav netovõimsus 

rasvakuulikeste suurusele erinevalt. Kui 140 W netovõimsus tekitab rasvakuulikeste 

diameetrites vahemiku 1,39 – 1,91 μm (CV = 11,7 %), siis 250 W netovõimsus tagab 

ühtlasema rasvakuulikeste suuruse vahemikus 0,15 – 0,16 μm (CV = 15,0 %). 

Variatsioonikordaja arvutamisel kehtib põhimõte, et suurema arvuga tulemus näitab laiemat 

varieeruvust proovides. Siiski on antud koore rasvasisaldusel hoolimata variatsioonikordaja 

arvutamisel saadud tulemustest olulisem mõju rasvakuulikeste suuruse hajuvusele 

netovõimsusel 140 W töödeldud proovides. Kuna ühtlane rasvakuulikeste suurusjaotus 

erinevates proovides on parem ultraheli efektiivsuse näitaja kui lai suurusjaotuse vahemik, 

saab väita et 250 W netovõimsus tagab optimaalsema ultrahelitöötluse. Mudelilt (joonis 10) 

on võimalik järeldada, et mida väiksem on sonotroodi poolt väljastatav netovõimsus, seda 

suuremad on ultraheliga töödeldud proovis rasvakuulikesed. Nii on näiteks 250 W 

netovõimsusega töödeldud proovis rasvakuulikeste keskmine diameeter 0,16 μm, 140 W 

netovõimsusega töödeldud proovis aga 1,74 μm. Seega on netovõimsuse mõju 

rasvakuulikeste suurusele statistiliselt oluline (p < 0,05). 10% rasvasisaldusega koore 

töötlusel oleks otstarbekam rakendada 140 W netovõimsust, sest saadakse optimaalse 

suurusega rasvakuulikesed (1-2 μm). 
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Joonis 10. Netovõimsuse mõju rasvakuulikeste suurusele erinevatel 

rasvakontsentratsioonidel 

20 % rasvasisaldusega koores mõõdeti netovõimsusel 250 W ühtlasema suurusega 

rasvakuulikesed (1,40 – 1,46 μm) (CV = 1,5 %) kui netovõimsusel 140 W töödeldud 

proovides (1,67 – 2,28 μm) (CV = 12,5 %). Seega saab ka 20 % rasvasisaldusega koore 

töötlusel väita, et netovõimsusel on mõju rasvakuulikeste suuruse ühtlasele vahemikule ning 

seetõttu ka koore üldisele kvaliteedile. Joonise 10 põhjal on võimalik teha järeldus, et 20 % 

rasvasisaldusega koores tekitab netovõimsuse vähendamine suuremad rasvakuulikesed. 

Seega on netovõimsuse ja rasvakuulikese diameetri vahel statistiliselt oluline seos (p < 0,05). 

20 % rasvasisaldusega koore töötlusel oleks otstarbekas kasutada 140 W netovõimsust, sest 

saadakse sarnase suurusega rasvakuulikesed nagu 260 W võimsusega töödeldud proovides.    

35% koore rasvasisaldusel on 250 W võimsusega töödeldud proovides rasvakuulikeste 

suurusjaotuse vahemik 2,20 – 2,62 μm (CV = 7,3 %). See on väiksem kui 140 W võimsusega 

töödeldud proovides, kus suurusjaotuse vahemik jääb piiridesse 2,21 – 3,72 μm (CV = 18,2 

%). Sarnaselt 10 ja 20 % rasvasisaldusega koorele kehtib ka 35 % rasvasisaldusega koore 

ultrahelitöötlusel üldine põhimõte, et võimsuse langetamine tagab suuremad 

rasvakuulikesed ning seega on netovõimsuse ja rasvakuulikeste suuruse vahel statistiliselt 

oluline seos (p < 0,05). Saadud tulemustest võib järeldada, et sarnaselt teistele koore 

rasvasisaldustele on 35 % rasvasisaldusega koore töötlusel otstarbekas kasutada 140 W 

y = -66,678x + 258,9
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netovõimsust. Samas on 140 W netovõimsusel töödeldud proovides mõõdetud 

rasvakuulikeste suuruse vahe võrreldes kontrollprooviga väikene.  

 

 

3.5 Koore rasvasisalduse mõju rasvakuulikeste suurusjaotusele 

 

Tabelis 8 on välja toodud erinevate rasvasisaldustega proovides mõõdetud rasvakuulikeste 

diameetri protsentiilid (Dv 10, 50 ja 90) ja standardhälbed. Kolme rasvasisalduse võrdluses 

mõõdeti väikseimad rasvakuulikesed 10 % rasvasisaldusega koores. Kõige väiksema 

diameetriga rasvakuulikesed 10% koores mõõdeti netovõimsusel 260 W (protsentiil 50 = 

0,16 μm). 140 W netovõimsusega töödeldud 10% koores mõõdeti protsentiil 50 1,74 μm. 

Muutes töötluseks kasutatud netovõimsust, mõõdeti samal koore rasvasisaldusel 

rasvakuulikese protsentiil 50 vahe 1,58 μm. Kõige suuremad protsentiil 10 (0,71 μm) ja 90 

(4,04 μm) väärtused mõõdeti netovõimsusega 140 W töödeldud proovis. Tuues võrdluseks 

kõrgema netovõimsusega töödeldud proovis mõõdetud protsentiil 10 (0,02 μm) ja 90 (1,19 

μm) on võimalik järeldada, et töödeldes 10 % rasvasisaldusega koort madalama 

netovõimsusega, jääb rasvakuulikeste suurusjaotus laiematesse piiridesse, mis omakorda 

mõjutab töödeldud koore kvaliteeti. 

Tabel 8. Koore rasvakuulikeste diameetri protsentiilid (10, 50 ja 90, vastavalt: Dv(10), 

Dv(50), Dv(90)) ja nende standardhälbed (sulgudes) ultrahelitöötluse netovõimsuse ja 

koore rasva sisalduse võrdluses (n = 9) 

Netovõimsus, W Rasv, % Dv (10), μm Dv (50), μm Dv (90), μm 

 

140 

10 0,71 (0,317) 1,74 (0,204) 4,04 (0,218) 

20 0,97 (0,139) 2,00 (0,251) 4,50 (0,659) 

35 1,37 (0,152) 3,20 (0,581) 6,49 (1,073) 

 

260 

10 0,02 (0,000) 0,16 (0,004) 1,19 (0,074) 

20 0,72 (0,004) 1,43 (0,022) 3,97 (0,060) 

35 1,16 (0,035) 2,37 (0,172) 5,07 (0,315) 
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20 % rasvasisaldusega koores mõõdeti kõige väiksemad rasvakuulikesed protsentiil 50 1,43 

μm. Sarnaselt 10% koorele mõjutab ka 20 % rasvasisaldusega koores enim rasvakuulikeste 

suurust ultrahelitöötluseks valitud parameetrid. Nii mõõdeti netovõimsuse muutmisel 

proovis rasvakuulikese suuruse vaheks protsentiil 50 0,64 μm. Koore rasvasisaldusel 20 % 

on ultraheli parameetritel võrreldes 10 % rasvasisaldusega koorega väiksem mõju protsentiil 

10 ja 90-le. Sõltumata ultraheli parameetritest jääb nendes vahemikes rasvakuulikeste suurus 

sarnaseks.  

Kuna 35 % rasvasisaldusega koores on eelkõige oluline koore vahustumise võime, on antud 

rasvasisaldusega proovides oluline saavutada võimalikult suure diameetriga 

rasvakuulikesed. Kõige suuremad rasvakuulikesed mõõdeti netovõimsusel 140 W. Antud 

proovis mõõdeti rasvakuulikese protsentiil 50 3,20 μm. Sarnaselt 10 % rasvasisaldusega 

koorele saavutati kõige suuremad rasvakuulikesed protsentiil 10 (1,37 μm) ja 90 (6,49 μm) 

netovõimsusel 140 W. Seega saab järeldada, et kuigi netovõimsusel 140 W töödeldud 35 % 

rasvasisaldusega koores saavutati kõige sobivama suurusega rasvakuulikesed, on antud 

netovõimsusel töödeldud proovis kõige ebaühtlasema suurusega rasvakuulikesed.  

Analüüsides koore rasvasisalduse mõju ultraheliga töödeldud proovides, saab väita et 

töödeldud proovides mõõdetud rasvakuulikeste suurused sõltuvad otseselt koore 

rasvasisaldusest. Korrelatsioonianalüüsiga (lisa 1) leiti koore rasvasisalduse ja protsentiil 50 

(Dv 50) vahel keskmise tugevusega seos (r = 0,46). Koore rasvasisalduse kasvades suureneb 

ka rasvakuulikeste suurus, mis omakorda mõjutab vajalikke ulrahelitöötluse parameetreid 

soovitud tulemuste saavutamiseks. 
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KOKKUVÕTE 

 

Seoses kasvava huviga ultrahelitehnoloogia rakendamisele erinevates toiduvaldkondades, 

ning eelkõige piimatoodete tehnoloogias, osutus vajalikuks uurida ultrahelilainete mõju 

rasvakuulikeste suurusele erineva rasvasisaldusega koores. Rasvakuulikeste töötlemine 

koores omab tähtsust erinevates tehnoloogilistes protsessides ning seega on antud teema 

aktuaalne erinevatele piimatoodete valmistajatele.  

Magistritöö koostamisel anti esmalt kirjanduse ülevaade ultrahelitehnoloogia rakendamise 

võimalustest toiduainete töötlemisel. Käsitleti ultrahelilainete parameetrite mõju nii 

füüsikalistele kui ka mikrobioloogilistele omadustele. Lisaks anti ülevaade 

ultrahelitehnoloogia võimalikest negatiivsetest külgedest ja ka võimalustest kombineerida 

ultrahelitehnoloogiat teiste traditsiooniliste töötlusvõtetega. Täiendavalt käsitleti 

ultrahelilainete mõju piima koostisele ja kvaliteedile.  

Käesolevas töös läbiviidud katsete eesmärgiks oli uurida koore rasvasisalduse rolli 

ultrahelitöötluse tõhususele rasvakuulikeste suurusjaotusest lähtuvalt ja lisaks ka fikseerida 

optimaalne ultraheli režiim koore töötluseks. Katsetes kasutati kolme erineva 

rasvasisaldusega koort, mida töödeldi, rakendades erinevaid ultraheli parameetreid 

laboratoorse ultraheli dispergaatoriga. Töödeldud proove analüüsiti osakeste suuruse 

analüsaatoriga ning saadud tulemustest koostati ultrahelilainete mõju rasvakuulikeste 

suurusele kirjeldavad mudelid. Mudelite põhjal vaadeldi järgmiseid ultrahelilainete mõju 

näitajaid: UHt parameetrite mõju ulatus rasvakuulikeste suurusele (eelkatse), 

rasvakuulikeste suurus säilitamisel, UHt kestuse mõju rasvakuulikeste suurusele, sonotroodi 

netovõimsuse mõju rasvakuulikeste suurusele ja koore rasvasisalduse mõju rasvakuulikeste 

suurusele.  

Uurides ultrahelilainete rakendamisel erinevate parameetrite mõju rasvakuulikeste suurusele 

täispiimas, leiti et kõik vaadeldud parameetrid avaldasid mõju rasvakuulikeste diameetrile. 

Vaadeldes töötluse kestust kui ühte ultraheli rakendamise parameetrit, mõõdeti optimaalse 

diameetriga rasvakuulikesed kasutades töötluse kestust viis minutit. Teiste töötluse 
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kestustega (1 ja 10 min) saadi kas liiga suured või väikesed rasvakuulikesed. Muutes 

ultrahelilainete sagedust, saadi optimaalse suurusega rasvakuulikesed kasutades sagedust 12 

kHz. Sarnaselt töötluse kestusele andsid teised kasutatud sagedused (4,8 ja 19,2 kHz) kas 

liiga suured või väikesed rasvakuulikesed. Ultrahelilainete võimsuse muutmine antud 

laboriseadmega soovitud tulemusi ei andnud. Eelkatse põhjal fikseeriti edasiste katsete 

läbiviimiseks optimaalsed ultraheli parameetrid: töötluse kestus viis minutit, sagedus 24 kHz 

ja seadme/sonotroodi poolt väljastatav maksimaalne võimsus. 

Rasvakuulikeste suuruse muutumine proovide säilitamisel avaldus sõltuvalt rasvasisaldusest 

erinevalt. Nii 10 kui 20 % rasvasisaldusega koores olulist rasvakuulikeste suuruse 

vähenemist ei täheldatud. 35 % rasvasisaldusega koores toimus rasvakuulikese suuruse 

vähenemine kuni viienda päevani, peale seda suuruse vähenemine peatus. Kokkuvõtlikult 

järeldati, et koore rasvasisaldus ei oma märkimisväärset mõju rasvakuulikeste suuruse 

püsivusele säilitamisel. 

10 ja 35 % rasvasisaldusega koore puhul töötluse kestuse muutmine ühe minuti võrra 

statistiliselt olulist muutust rasvakuulikeste suuruses kaasa ei toonud. Samas põhjustas 20 % 

rasvasisaldusega koores töötluse kestuse pikendamine ühe minuti võrra rasvakuulikeste 

suuruses statistiliselt olulise muutuse. Siiski jäid kõigil koore rasvasisaldustel 

rasvakuulikeste suurused ka lühema töötluse kestusega optimaalsesse vahemikku (1-2  μm). 

Seetõttu on otstarbekas rakendada antud koorerasva kontsentratsioonidel nelja minutilist 

töötluse kestust. 

Netovõimsuse mõju vaatlusel rasvakuulikeste suurusele täheldati, et ultrahelitöötluse 

rakendamisel valitud võimsuse tasemetel on optimeerimise seisukohalt otstarbekas 

rakendada kõigil koore rasvasisaldustel madalamat netovõimsust (140 W), seda nii 

rasvakuulikeste suuruse kui ka energiakasutuse seisukohalt. Kuigi 250 W netovõimsusega 

töödeldud proovides mõõdeti ühtlasema suurusega rasvakuulikesed, on rasvakuulikeste 

diameeter olulisem füüsikaline näitaja ning seetõttu on praktilisem kasutada madalamat 

netovõimsust.  

Uurides koore rasvasisalduse mõju ultrahelitöötluse järgsele rasvakuulikeste suurusele, 

täheldati et koore rasvasisalduse kasvades suureneb rasvakuulikeste suurus, ehk teisisõnu 

väheneb UHt efekt. Seega saab antud katsetulemustest järeldada, et ultrahelitöötluse 

optimeerimine lähtub otseselt koore rasvasisaldusest.  
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Käesoleva magistritöö tulemuste põhjal võib teha järgmised järeldused ja ettepanekud: 

• Vaadeldud ultrahelilainete parameetritest mõjutab rasvakuulikeste suurusjaotust 

kõige enam sonotroodi netovõimsus, töötluse kestus ja koore rasvasisaldus; 

• Optimaalseks ultrahelitöötluse režiimiks kõigil koore rasvasisaldustel fikseeriti 

järgmised parameetrid: töötluse kestus neli minutit, sagedus 24 kHz ja netovõimsus 

140 W; 

• UHt mõju rasvakuulikeste suurusele on püsiv vähemalt üheksa päeva jooksul; 

• Uurida võimalusi rakendada pastöriseerimise efekti koos rasvakuulikeste töötlusega 

ultrahelilainete tekitatud temperatuuri tõusuga. 
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Lisa 1. Korrelatsioonianalüüs 

 

  Dv (10) (μm) Dv (50) (μm) Dv (90) (μm) 

Sonotrood 

, mm 

UH 

temp, 

°C 

Energia, 

Wh 

Rasv, 

% 

UH 

aeg, 

min 

Säilitamine, 

p 

Dv (10) (μm) 

        

  

Dv (50) (μm) 0,99 *** 

       

  

Dv (90) (μm) 0,93 *** 0,97 *** 

      

  

Sonotrood , 

mm -0,23 * -0,30 ** -0,32 ** 

     

  

UH temp, °C -0,82 *** -0,77 *** -0,64 *** 0,15 

    

  

Energia, Wh -0,84 *** -0,81 *** -0,71 *** 0,34 ** 

0,97 

*** 

   

  

Rasv, % 0,41 *** 0,46 *** 0,54 *** -0,05 0,04 -0,01 

  

  

UH aeg, min -0,77 *** -0,71 *** -0,57 *** -0,06 

0,97 

*** 

0,89 

*** 0,02 

 

  

Säilitamine, p -0,02 -0,05 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Netovõimsus, 

W -0,84 *** -0,82 *** -0,70 *** 0,39 *** 

0,94 

*** 

0,98 

*** -0,01 

0,84 

*** 0,00 

Märkus: tärnid tähistavad korrelatsiooni statistilist olulisust: *  - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001 
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