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Uuringu eesmärk oli hinnata ultraheli kasutamist alternatiivina pastöriseerimisele. Selleks 

hinnati ultraheli erinevate töötlemisrežiimide mõju piima kvaliteedinäitajatele (bakterite 

arvukus, pH ja tiitritav happesus, kaseiinisisaldus, vabade rasvhapete arv, fosfataasi aktiivsus 

ja peroksidaasi aktiivsus) ja laapumisomadustele. 

Kasutati ultrahelisondi, mille läbimõõt oli 14 mm ja töösagedus 24 kHz. Ultrahelitöötluses 

varieeriti nelja parameetrit: temperatuuri (15 ja 40  °C), amplituudi (100, 75 ja 50%), pulssi 

(100, 60 ja 30%) ja intensiivsust (madal või kõrge). Ultrahelitöötluse kestus oli kõigis katsetes 

10 min. Saadud tulemused näitavad mikroorganismide olulist inaktiveerumist kõrgema 

algtemperatuuri, pulsi ja amplituudi kombinatsioonis. Madalaim bakterite arv oli 2,3 log 

PMÜ/ml järgmiste ultraheliparameetrite puhul: kõrge intensiivsusega, amplituud 100%, pulss 

100% ja algtemperatuur 40 °C. Kontrollproovina kasutatud pastöriseeritud piima madalaim 

bakterite arvuks oli 2,7 log PMÜ/ml. Piima töötlemine ultraheliga ei too kaasa olulisi pH 

muutusi (p˃0,05), kuid proovide pH väärtused olid natuke madalamad kui toorpiimal. 

Ultraheli näib olevat ebatõhus aluselise fosfataasi ja peroksidaasi inaktiveerimisel. Kjeldahli 

meetodil lämmastiku määramine kinnitas, et ultraheliga töötlemine ei avaldanud mõju piima 

kaseiinisisaldusele. Ultraheliga töödeldud proovide puhul täheldati vabade rasvhapete 

sisalduse tõusu (lipolüüs), mis väljendus sensoorsetes omadustes. Madala intensiivsusega 

ultraheli juures keskmine vabade rasvhapete sisaldus oli 3,36 meq/100 g rasva kohta ja kõrge 

intensiivsusega ultraheli korral oli keskmine 5,34 meq/100 g rasva kohta (p<0,05). 
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Võrdluseks pastöriseeritud piim, millel oli vabade rasvhapete sisaldus 0,61 meq/100 g rasva 

kohta. Ultraheliga töödeldud proovidel olid lühemad laapumisajad ja moodustunud tugevam 

kalgend, võrreldes toorpiima ja pastöriseeritud piimaga. Erandiks olid vaid proovid, millede 

töötlemise käigus tõusis temperatuur üle 80 °C, kus laapumisaeg oli pikk ja moodustunud 

kalgend nõrk. 

Märksõnad: alternatiiv kuumtöötlemisele, piima ultrahelitöötlus, mikrobioloogiline kvaliteet, 

vabade rasvhapete sisaldus, laapumisomadused 
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The aim of the study was to evaluate the use of ultrasound as an alternative to pasteurization. 

To this end, the effect of different sonication regimens on milk quality parameters (bacterial 

count, pH and titratable acidity, casein content, free fatty acid content, phosphatase activity 

and peroxidase activity) and coagulation properties were evaluated.  

An ultrasonic probe with a diameter of 14 mm and an operating frequency of 24 kHz was 

used. In the sonication, four parameters were varied: temperature (15 and 40 °C), amplitude 

(100, 75 and 50%), pulse (100, 60 and 30%) and intensity (low or high). The duration of the 

sonication was 10 min in all experiments. The results show a significant inactivation of 

microorganisms in the combination of higher initial temperature, pulse and amplitude. The 

lowest bacterial count was 2,3 log CFU/ml for the following ultrasound parameters: high 

intensity, amplitude 100%, pulse 100% and initial temperature 40 °C. The lowest bacterial 

count of the pasteurized milk used as a control was 2,7 log CFU/ml. Ultrasonic treatment of 

milk did not cause significant pH changes (p˃0,05) but the pH values of the samples were 

slightly lower than in raw milk. Ultrasound appears to be ineffective in inactivating alkaline 

phosphatase and peroxidase. The determination of nitrogen by the Kjeldahl method confirmed 

that the sonication did not affect the casein content of the milk. An increase in free fatty acids 

(lipolysis) was observed in the sonicated samples, which was reflected in the sensory 

properties. The average free fatty acid content was 3,36 meq/100 g fat on low-intensity 

ultrasound and 5,34 meq/100 g fat on high-intensity ultrasound (p<0,05). The pasteurized 
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milk had a free fatty acid content of 0,61 meq/100 g fat. When evaluating the coagulation 

properties, it was found that compared to the sonication of raw milk and the control sample, 

the coagulation times of the sonicated milk were shorter and a stronger curd was formed, with 

the exception of samples with a temperature rise above 80 °C. 

Keywords: alternative to heat treatment, ultrasonic treatment of milk, microbiological quality, 

free fatty acid content, coagulation properties  
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SISSEJUHATUS 

Piim on koostiselt täisväärtuslik toit, mis sisaldab rasva, valkusid, laktoosi, vitamiine ja 

mineraalaineid. Seega on piim on suurepärane keskkond mikroorganismide arenguks, kus võib 

leiduda inimesele ohtlikke patogeenseid baktereid. Soovimatute bakterite kontrollimatu kasv 

mõjutab negatiivselt piimatoodete väljatulekut, säilimisaega ja sensoorseid omadusi, mis võib 

põhjustada tootjatele suurt majanduslikku kahju. Saastumisallikate kindlaks tegemine ja 

mikroorganismide kasvu kontrolli all hoidmine toorpiimas ja piimatoodetes on piimatööstusele 

alati väljakutseks olnud. Piima kvaliteeti reguleerivate õigusaktide jõustamine ning paremate 

hügieenitingimuste ja töötlemistehnoloogiate kasutamine piima kogumisel, töötlemisel ning 

turustamisel on suurendanud toote ohutust, kvaliteeti ja säilimisaega. 

Toidutootjad vastutavad oma toodete ohutuse eest ja piimatoodete toiduohutuse tagamiseks on 

kehtestatud nõuded määrusega (EÜ) nr 853/2004 (loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad 

toidukäitlejatele). Määruse eesmärk on tagada kõrgetasemeline toiduohutus ja tervisekaitse. 

Tänapäeval töödeldakse piima ja piimatooteid toodete ohutuse tagamiseks kõrgel temperatuuril  

(63–145 °C). Kõrge temperatuur on vaieldamatult kõige laialdasemalt kasutatav tehnoloogia 

bakterite inaktiveerimiseks toitudes. Piimatoodete traditsiooniline töötlemine hõlmab erinevaid 

temperatuuri režiime. Kõige tavalisem piimatöötlus on pastöriseerimine, mis vähendab 

mikroorganismide arvu tootes ja tagab umbes 7 kuni 20 päevase säilimisaja. Kõrgemad 

kuumtöötluse temperatuurid tagavad toote kvaliteedi pikema aja jooksul, mis on toidutöötlemis- 

ja turustusettevõtetele väga oluline. Piima pikk säilimisaeg saavutatakse sageli 

kõrgkuumutamisega (UHT, ultra-high temperature) mõne sekundi jooksul 135 °C juures või 

sellest kõrgemal temperatuuril (Fitria et al. 2015). Vaatamata suurele efektiivsusele 

patogeensete või riknemist põhjustavate mikroorganismide inaktiveerimisel võib kuumtöötlus 

põhjustada värvuse ja maitse muutusi toitudes, samuti märkimisväärseid toitainete kadusid.  

Järjest enam tuntakse huvi aga toidu mitte-termiliste säilitus- ja töötlemismeetodite vastu, kuna 

tarbijad nõuavad üha vähem töödeldud tooteid, mille toiteväärtus pole vähenenud (Knorr et al. 

2002). Tarbijate nõudlus toitainete rikkamate toitude järele on toiduainetööstusi tagant sundinud 

välja töötama alternatiivseid tehnoloogiaid ohutute toitude valmistamiseks minimaalse termilise 
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töötlusega. Selliste jõupingutuste tulemusena on välja töötatud uudsed tehnoloogiad, mis 

pakuvad alternatiivi kuumtöötlemisele toiduainete töötlemisel.  

Piima ja piimatoodete töötlemisel on katsetatud erinevaid mitte-termilisi töötlemistehnoloogiaid 

(non-thermal processing technology): pulseeritud elektriväli, kõrgrõhk, ultraheli, külm plasma, 

mikrofiltratsioon, osoneerimine, pulseeritud ultraviolettvalgus. 

 

 

Kuna Eesti Maaülikooli toiduteaduse- ja toiduainete tehnoloogia õppetooli laboris on olemas 

ultrahelitöötluse seade, siis valiti eksperimentaalses osas kasutamiseks välja mitte-termilistest 

töötlemistehnoloogiatest ultrahelitöötlus. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida erinevate parameetritega ultrahelitöötluse mõju: 

• piimas esinevatele mikroorganismide hävimise määrale; 

• piima säilimisajale; 

• piima füüsikalis-keemilistele ja tehnoloogilistele omadustele. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

1.1. Ultraheli 

Ultraheli (ultrasound) on helilained, mille sagedused on kõrgemad kui inimese kuulmise 

ülemine kuulmispiir. Ultraheli ei erine oma füüsikaliste omaduste poolest kuuldavast helist, 

välja arvatud see, et inimene ei kuule seda. Helid, mis on inimese kuulmissagedustel on 16–

20 kHz (joonis 1). Kuid ultraheli tulemusena tekivad mehaanilised lained, mis erinevad helidest 

lainesageduse poolest. Sageduse põhjal võib ultraheli jaotada kolmeks:  

1) madalsageduslik ultraheli (20–100 kHz);  

2) kõrgsageduslik ultraheli (0,1–1 MHz);  

3) diagnostiline ultraheli (1–10 MHz) (Franco, Bartoli 2018).  

 

 

Joonis 1. Inimese kõrva jaoks kuuldavate ja kuuldamatute sageduste kategoriseerimine (Franco, 

Bartoli 2018). 

 

Ultraheli rakendusi saab omakorda jagada kahte vahemikku, tuginedes sagedusele ja 

intensiivsusele: 

1. Kõrge intensiivsusega - madala sagedusega (10–1000 W/cm2 ja 20–100 kHz). Madala 

sagedusega ultraheli on teada kui struktuuri mitte lõhkuv meetod. Seda  meetodit saab  kasutada 

toidu komponentide lahutamiseks ja füüsikalis-keemiliste omaduste jälgimiseks töötlemise ja 

ladustamise ajal, kasutatakse protsesside- ja kvaliteedikontrolliks. 
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2. Madala intensiivsusega - kõrge sagedusega (<1 W/cm2 ja >1 MHz). See meetod on struktuuri 

purustav ning mõjutab  toidu  omadusi füüsikaliselt,  mehaaniliselt, keemiliselt ja biokeemiliselt 

(Ashokkumar, Mason 2007). 

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

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

formeeruvad, kasvavad ning seejärel kollabeeruvad (kokkuvarisemine), mille tagajärjel tekib 

tohutu energia (Chemat et al. 2011). Ultrahelilainete levimisel mullid võnguvad ja varisevad 

kokku, mis põhjustab termilisi, mehaanilisi ja keemilisi mõjusid. Mehaaniliste mõjude hulka 

kuuluvad kokkusurumise rõhk, turbulents ja nihkepinged (Yusaf, Al-Juboori 2014), samas kui 

keemiliste mõjude hulka kuulub vabade radikaalide teke (Lateef et al. 2007). See energia tuleb 

mulli sisu soojendamiseks vedeliku osakeste kineetilise energia muundumisest. 

Kavitatsioonimulli kollabeerumine on kiirem kui soojusülekanne ning seega tekib lühiajaline 

lokaliseeritud "kuumkoht" ("hot-spot"), kus mullid kasvavad madala rõhu all ja purunevad 

jõuliselt, kui nad lähenevad kõrgrõhualadele. Eksperimentaalandmed näitavad, et nende 

kavitatsioonimullide temperatuur on umbes 5000 °C, rõhk ligikaudu 50 MPa ning soojenemis- 

ja jahtumiskiirused üle 1010 °C/s, mis on tingitud paisumise ajal salvestatud energia 

vabanemisest. Kuid mullide lõhkemisel tekkiv soojus hajub koheselt, mistõttu keskkonna 

temperatuur märkimisväärselt ei tõuse. Kui intensiivsus suureneb, suureneb ka mullide suurus 

ja seeläbi kokkuvarisemise ajal vabanev energia (joonis 2) (Soria, Villamiel 2010). 
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Joonis 2. Ultrahelilaineid edastatakse kokkusurumise ja paisumise tsüklitena. Positiivne rõhk 

surub molekulid kokku ja negatiivne rõhk laiendab neid.  Protsess toimub pidevalt, kuni tekib 

hõrenemise ning molekuli tõmbejõudude tulemusena õõnsus. Seejärel kasvavad õõnsused järk-

järgult, kuni tekivad akustilise kavitatsiooni mullid. Lõpuks on tekkinud tuhandeid mulle, 

millest mõned on suhteliselt stabiilsed ja teised on paisunud ebastabiilsesse suurusesse. 

Millisekundi jooksul  toimub  mullide lõhkemine, mille põhjustab molekulide vahelise tõmbejõu 

suurenemine (Soria, Villamiel 2010). 

 

Kavitatsioon tekitab jahedates vedelikes ekstreemsed füüsikalised ja keemilised tingimused. 

Sõltuvalt ultraheli sagedusest, põhjustavad kohapeal tekkivad vahelduvad positiivsed ja 

negatiivsed rõhud materjali paisumist või kokku surumist, põhjustades mikroobiraku 

rebenemise. Ultraheli toimel toimub võnkuvate mullide sees vee hüdrolüüs, mis annab vajaliku 

aktivatsioonienergia. Selle tulemusena moodustuvad kavitatsioonimulli sees väga reaktiivsed 

osad. Tekivad vabad radikaalid nagu vesinikioon (H+) ja hüdroksiidioon (OHˉ), mis on 

võimelised algatama paljusid redoksreaktsioone (Jose et al. 2014). Rakusisese kavitatsiooni 

tagajärjel tekib bakteritsiidne toime, mis häirib struktuurseid ja funktsionaalseid komponente 

kuni rakkude lüüsimiseni, lisaks lõhustavad rakkude rakumembraani rõhu ja temperatuuri 

kõikumised. Vabade radikaalide moodustumine ja mikrovoolud lõhustavad ja õhendavad 

rakumembraane ning kahjustavad DNA-d. Samuti on leitud läbi torgatud rakumembraani seinu, 

plasmamembraani purunemisi, tsütoplasma sisu leket ja raku sisemise sisu kahjustust (joonis 3). 
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Joonis 3. Akustilise kavitatsiooni efekt bakterite inaktiveerimisel (Dolas et al. 2019). 

 

 

Ultraheli madalal temperatuuril ei ole piisavalt mõjus mikroobide piisavaks hävitamiseks. 

Mikroobide inaktiveeriva toime parandamiseks kasutatakse ultraheli kombineerituna soojuse ja 

rõhuga ning need meetodid jaotatakse vastavalt:  

1) termosonikatsioon (thermosonication), mis on soojuse ja ultraheli kombinatsioon (Villamiel 

et al. 1999);  

2) manosonikatsioon (manosonication), mis ühendab ultraheli koos mõõduka rõhuga (100-700 

kPa); 

3) manotermosonikatsioon (manothermonication), mis seisneb soojuse ja ultraheli samaaegses 

rakendamises mõõduka rõhu all (100–700 kPa) (joonis 4) (Yüksel 2013).  
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Joonis 4. Ultrahelitöötluse klassifikatsioon (Dolas et al. 2019). 

 

Termiline töötlemine tapab vegetatiivseid mikroorganisme ja mõningaid spoore, kuumtöötluse 

efektiivsus sõltub aga töötluse temperatuurist ning ajast. Kahjuks on töötlemisaeg ja protsessi 

temperatuur võrdelised toitainete kadudega, soovimatute kõrvalmaitsete tekke ning toiduainete 

funktsionaalsete omaduste muutumisega (Knorr et al. 2002). Temperatuuri tõus võib 

pöördumatult muuta piima komponente (näiteks vitamiinide lagunemist, kaltsiumioonide (Ca2+) 

sadestumist ja seerumi valkude denatureerimist). Kuumutamine võib samuti häirida 

piimakomponentide füüsikalis-keemilist tasakaalu (näiteks väheneb piima tihedus ja 

viskoossus, toimuvad muutused kaseiinimitsellis struktuuris - kaseiinimitselli diameetri 

väheneb) (Simon, Hansen 2001).  

Ultraheli peetakse piimatoodete ja toiduainetööstuses üheks parimaks mitte-termiliseks 

töötlemismeetodiks. Selle eeliseks on toidu säilitamine ilma tavapäraste kuumtöötlustega 

kaasnevate soovimatute kõrvalmõjudeta, mis võib inaktiveerida mikroobset aktiivsust madalal 

temperatuuril või isegi ilma soojuse lisamiseta (Qin et al. 1996, Piyasena et al. 2003). 

Piimatoodetes kasutatava ultrahelitöötluse peamine eesmärk on mikroorganismide ja ensüümide 

kasutatakse toidu 

mitteinvasiivseks 

jälgimiseks  
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inaktiveerimine, piimatoodete koostisosade struktuuri- ja funktsionaalsete omaduste 

parandamine ning alternatiivse töötlemismeetodina, säilitades samal ajal piima algsed 

omadused. Ultraheli kasutamine piimas hõlmab teisigi rakendusi nagu näiteks rasva 

homogeniseerimine, gaaside eemaldamine (Burger, Winder 1954) ja antioksüdantse aktiivsuse 

parandamine (Taylor,  Richardson 1980).  

 

1.2. Ultraheli mõju mikroobidele 

Erinevat tüüpi mikroorganismidel on erinev raku ning membraani struktuur. Bakteritüüp on 

oluline kriteerium, millest sõltub ultrahelitöötluse tõhusus. Ultrahelilainete toime gram-

positiivsetele ja gram-negatiivsetele bakteritele on erinev, see on tingitud nende erinevast raku- 

ja membraanistruktuurist. Gram-positiivsetel bakteritel erinevalt gram-negatiivsetest bakteritest 

ei ole rakuümbrises välismembraani aga rakukesta moodustab paks peptidoglükaanikiht 

(Piyasena et al. 2003). Cameron et al. (2009) näitas oma uurimistöös, et 20 kHz võimsusega 

ultraheli abil saavutati Escherichia coli täielik vähenemine toorpiimas 10 minuti jooksul, 

Pseudomonas fluorescens inaktiveerimine 100% ulatuses 6 minuti jooksul ja Listeria 

monocytogenes vähenemine 99% ulatuses 6 minuti jooksul, ilma et oleks vähenenud piima 

koostises olevate komponentide nagu valgu, kaseiini ja laktoosi kogus. On uuritud ka 

Enterobacter aerogenes inaktiveerimist lõssis madala sagedusega (20 kHz) ja kõrgsagedusliku 

(850 kHz) ultraheliga. Leiti, et madala sagedusega ultraheli põhjustas E. aerogenes rakkude 

täieliku kahjustuse. Kõrgsageduslik ultraheli ei suutnud inaktiveerida piimas leiduvat E. 

aerogenes isegi siis, kui kasutati võimsust kuni 50 W 60 minuti jooksul (Gao et al. 2014). Nad 

tõid välja, et ultraheli mõju mikroobide inaktiveerimisele sõltub nii ultraheli intensiivsusest kui 

ka sagedusest. Marchesini et al. (2015) uurisid erinevaid amplituuditingimusi (70 ja 100%) ja 

ajalisi variatsioone (1-5 minutit) E. coli, P. fluorescens, S. aureus ja Debaryomyces hansenii 

inaktiveerimisel piimas. Ultraheli rakendamine 100% amplituudi tingimustel 5 minuti jooksul 

viis populatsiooni vähenemiseni 4,61, 2,75, 2,09 ja 0,55 log võrra PMÜ/ml kohta vastavalt D. 

hansenii, P. fluorescens, E. coli ja S. aureus puhul. Kuid nad täheldasid, et piima sensoorsed 

omadused muutusid oluliselt, mille tulemuseks oli metalliline, kõrvetatud, kummine ja terav 

maitse. 
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Suurem mikroorganismide inaktiveerimine toimub ultraheli koosmõjul koos kuumusega. 

Näidati, et Listeria monocytogenes sisaldus (PMÜ/ml) piimas vähenes 5 log võrra, kui seda 

töödeldi ultraheli ning nõrga kuumuse tingimustes (57 °C, 18 minutit, 20 kHz) (D’Amico et al. 

2006). Kapturowska et al. (2011) kasutas Saccharomyces cerevisiae pärmirakkude 

inaktiveerimisks 20 kHz võimsusega ultraheli. Nad leidsid, et ultraheli aeg, intensiivsus ja 

võimsus mõjutasid rakkude inaktiveerimist märkimisväärselt. Pärast ultrahelitöötlust vähenes 

pärmi elusrakkude arv 100 kuni 1000 korda võrreldes nende algse arvuga ja seda efekti saab 

veelgi tugevdada, ühendades ultraheli termilise töötlusega. On näidatud, et termosonikatsiooni 

(20 kHz, 3 minutit, 72 °C) juures toimub täielik E. coli inaktiveerimine ja bakterite üldarvu 

vähenemine lõssis ja koores vähemalt 99% ulatuses (Vijayakumar et al. 2015). Listeria innocua 

sisaldus (PMÜ/ml) toorpiimas vähenes 5 log võrra, ultraheli parameetrite juures nagu 24 kHz, 

10 minutit, 63 °C. Mesofiilsete bakterite inaktiveerimine oli sarnane Listeria innocua`ga. 

Kusjuures, pärast 10-minutilist töötlemist saavutas pastöriseerimine (63 °C) vähenemist ainult 

0,69 log ja 30 minuti pärast 5,3 log võrra PMÜ/ml kohta (Bermudez-Aguirre et al. 2009a). 

Teatud bakterite liigid moodustavad spoore, mis on keskkonnategurite suhtes vastupidavamad, 

nii et nende inaktiveerimine on suhteliselt keeruline. Bacillus spp. ja Clostridium spp. spoorid 

on kuumuse suhtes vastupidavamad. Resistentsete mikroorganismide inaktiveerimiseks 

rakendatakse ultraheli tavaliselt rõhu, kuumuse või nii rõhu kui ka kuumtöötluse 

kombinatsioonidega (Piyasena et al. 2003). Nende meetodite abil bakterite inaktiveerimise 

tõhusus sõltub ultrahelilainete amplituudist, kokkupuuteajast, töödeldavast mahust, toidu 

koostisest ja töötlemise tingimustest. Suuremate amplituudide kasutamisel täheldati suuremat 

inaktiveerumiskiirust ja selle põhjuseks võib olla kavitatsiooni tulemusena tekitavate mullide 

arvu suurenemine ajaühikus või vedeliku mahu suurenemine, milles kavitatsioon võib tekkida. 

Raso et al. (1998) uurisid Bacillus subtilis spooride inaktiveerimist ultraheliga, kombineerituna 

koos rõhu ja kuumtöötlusega. Nad näitasid, et manosonikatsioon töötlus 500 kPa ja 117 μm 

amplituudiga 12 minuti jooksul inaktiveeris umbes 99% B. subtilis spooride populatsioonist. 

Nad leidsid, et ultraheli amplituud oli mikroobide inaktiveerimisel samuti väga oluline. Kui 

manosonikatsioon töötlus (20 kHz, 300 kPa, 90 µm amplituud, 70 °C, 12 minutit) inaktiveeris 

75% B. subtilis spooride populatsioonist, siis inaktiveeris sama töötlemine 150 µm amplituudi 

juures 99,9% sellest populatsioonist. Manosonikatsioon temperatuuril üle 70 °C põhjustasid 

spooride suurema inaktiveerimise. Vahemikus 70 °C - 90 °C avaldas soojuse kombineerimine 
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manosonikatsiooni töötlusega (20 kHz, 300 kPa, 117 µm amplituud, 6 minutit) spooride 

inaktiveerimise sünergistlikku mõju. 

Mikroorganismide tüüp, ultrahelitöötluse aeg, temperatuur, samuti ultraheli võimsus ja sagedus 

mõjutavad ultrahelirakenduste mõju mikroorganismidele (Chemat et al. 2011, Ojha et al. 2017). 

Olenevalt nendest teguritest võivad mõjud olla kas negatiivsed nagu inhibeerimine või 

inaktiveerimine, või positiivsed nagu näiteks kasvu stimuleerimine või kontrollimine 

(Bevilacqua et al. 2019, Chisti 2003). Arvatakse, et ultrahelil on mikroorganismidele 

kahekordne mõju sonoporatsiooni tõttu, mis on tingitud ultrahelitöötluse tagajärjel 

rakumembraanile mööduvate õõnsuste või pooride moodustumine kaudu. Suurem pöördumatu 

sonoporatsioon võib põhjustada mikroobirakkude surma, rakusisaldise lekke ja rakumembraani 

katkemise või vaheldumise tõttu, samas kui madalam sonoporatsiooni aste võib parandada 

mikroobirakkude kasvu tänu hapniku ja rakkude kasvuks vajalike toitainete hõlbustatud 

massiülekandele rakust (joonis 5) (Lentacker et al. 2014).  

 

 

Joonis 5. Ultraheli mõju rakumembraanile (Tharkar et al. 2019). 

 

Sõltuvalt kasutatavast ultraheli intensiivsusest tekivad mikroobirakkudel parandatavad või 

parandamatud vigastused (mikromullide ja rakkude vastasmõjust põhjustatud ultraheliga 

aktiveeritud mehaaniline jõud). Erinevalt suure intensiivsusega ultrahelist on madala 



17 
 

intensiivsusega ultraheli võimeline kiirendama mikroobirakkude vohamist, mis viib 

ainevahetuse paranemiseni (Huang et al. 2017). Ojha et al. (2017) täheldasid oma uurimustöös, 

et ultraheli mõjul suureneb rakumembraani läbilaskvus, mille tulemuseks on toitainete ja 

hapniku parem omastamine läbi rakumembraani ning rakkude kasvu ja vohamise  kiirendamine. 

See näitab, et ultraheli on paljulubav tehnoloogia, mida saab rakendada näiteks 

fermentatsioonitehnoloogias (Pagnossa et al. 2020). 

 

 

1.3. Aluseline fosfataas ja peroksidaas 

Mikroorganismide ebasoovitavate põhjuste vältimiseks või kõrvaldamiseks kasutatakse 

kuumtöötlust. Kuumtöötlemise efektiivsuse kaudse hindamise seisukohalt on toorpiimas 

olevatest ensüümidest olulisemad peroksidaas (peroxidase) ja aluseline fosfataas (alkaline 

phosphatase). Igal mikroorganismil ja ensüümil on erinev temperatuurilävi. Peroksidaas 

inaktiveerub, kui kuumutamise temperatuur on tõusnud üle 80 °C, aluseline fosfataas aga juba 

lühiajalisel pastöriseerimisel üle 70 °C. Sellise temperatuuritundlikkuse tõttu kasutatakse neid 

ensüüme pastöriseeritud piima ja piimatoodete pastöriseerimisefektiivsuse kontrolliks (Payne, 

Wilbey 2009). 

Aluseline fosfataas on valk, mida kirjeldasid esmakordselt Suzuki et al. (1907). Aluseline 

fosfataas on membraaniga seotud glükoproteiin ning sisaldab siaalhapet. See on fosfo-

monoesteraasi ensüüm, mis katalüüsib fosforhappe monoestrite hüdrolüüsi (aluselise pH 

juures), saades fosfaadi ja vastava alkoholi. Selle ensüümi esinemissagedus ja tähtsus 

bioloogilistes süsteemides on muutnud aluselise fosfataasi aktiivsuse hindamise üheks kõige 

sagedamini teostatavaks ensümaatiliseks testiks (Miggiano et al. 1983). Kuna see on veidi 

vastupidavam termilisele töötlemisele kui bakteriaalsed patogeenid, millel põhinevad 

valideeritud pastöriseerimisprotsessid, korreleerub piima aluselise fosfataasi termiline 

inaktiveerimine hästi bakterite termiliselt indutseeritud surmaga.  

Peroksidaas kuulub peroksidaaside perekonda, looduslike ensüümide rühma, mis on looduses 

laialt levinud ning mida leidub taimedes ja loomades, sealhulgas inimeses. Nende peamine 

ülesanne on katalüüsida teatud molekulide oksüdatsiooni vesinikperoksiidi (H2O2) arvelt, et 

tekitada laia antimikroobse toimega reaktiivseid tooteid (Reiter et al. 1963). Seda määratletakse 
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kui peroksidaasi/tiotsüanaadi/vesinikperoksiidi süsteemi. Süsteemi antibakteriaalne toime 

piimale põhineb tiotsüanaadi ioonide (SCN−) oksüdatsioonil, mida katalüüsib ensüüm 

peroksidaas H2O2 juuresolekul. Selles oksüdatsioonireaktsioonis tekkivatel lühiealistel 

komponentidel nagu hüpotiotsüaniit ioonidel (OSCN–) on bakteriostaatiline toime. 

 

1.3.1. Ultraheli mõju fosfataasile ja peroksidaasile 

Ultraheli kasutamisel ilma termilise töötlemiseta ei täheldata mõju piimaensüümidele 

(Villamiel, de Jong 2000). Nad leidsid, et ultrahelitöötluse inaktiveeriv mõju ensüümidele esines 

alles siis, kui temperatuur tõusis üle 61 °C. Villamiel ja de Jong (2000) täheldasid samuti, et 

ensüümide vastupidavus ultrahelitöötlusele on nii ensüümi- kui ka lahusespetsiifiline. Aluselise 

fosfataasi ja peroksidaasi inaktiveerimisel täispiimas ja lõssis täheldati erinevusi nende kuivaine 

koostisega seotud kontsentratsioonide osas. Lõssis on kuivaine kontsentratsioon madalam kui 

täispiimas, mille tulemuseks on vähenenud ultraheliefekt. Mitmed uuringud on näidanud, et 

ultrahelilainete mõju suureneb kuivaine suurema üldkontsentratsiooni korral (Santamaria et al. 

1952, Sala et al. 1995). Ensüümide (aluseline fosfataas ja peroksidaas) kontsentratsioon lõssis 

on aga samuti madalam kui täispiimas, mis toob kaasa väiksema toime nende ensüümide 

inaktiveerimisel, kuna need ensüümid on seotud rasvakuulikestega ja neid saab vabastada 

ultraheli abil. Ertugay et al. (2003) tõid välja oma uurimustöös, et peroksidaasi ja aluselise 

fosfataasi ensüümide suurem inaktiveerimine toimub 40 °C juures, kui näiteks 20 °C juures. 

Katsete sooritamisel kasutati erinevaid amplituudi tasemeid, töötluse aegu ning temperatuure. 

Peroksidaasi ja aluselise fosfataasi inaktiveerimise ulatus sõltus amplituudi tasemest, 

temperatuurist ja kokkupuuteajast. Leiti, et suure amplituudiga ultrahelitöötlus (80%) oli väga 

tõhus peroksidaasi ja aluselise fosfataasi ensüümide inaktiveerimiseks. Pikemad 

kokkupuuteajad stimuleerisid ultraheli inaktiveerivat toimet veelgi. Lisaks avaldas temperatuur 

sünergistlikku mõju ensüümi inaktiveerimisele. Suurim ensüümi inaktivatsioon saavutati 

amplituudi tasemel 80% ja 40 °C juures, madalaim amplituudi tasemel 20% ja 20 °C juures. 

Ultrahelitöötluse ja soojuse kombinatsioon võib aidata vähendada erinevate ensüümide 

soojustakistust. On näidatud, et pikaajaline kokkupuude suure intensiivsusega ultraheliga pärsib 

mitmete ensüümide katalüütilist aktiivsust - valke denatureerivate ultrahelilainete tekitatud 
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intensiivse rõhu, temperatuuri ja nihkejõudude tõttu. Siiski on mõnel juhul leitud, et ensüümide 

aktiivsus on pärast lühikest ultraheliga kokkupuudet suurenenud (McClements 1995). See võib 

olla tingitud ultraheli võimest lõhustada molekulaarseid ühendeid muutes seeläbi ensüümide 

reageerimise hõlpsamaks. 

 

1.4. Maitseühendid piimas 

Piimas sisalduvad maitseühendid jaotatakse maitsete allika põhjal kaheksasse rühma:   

• edasikanduvad maitsed (piima absorbeerunud kõrvallõhnad ja -maitsed, tingitud näiteks 

söödast, loomade pidamistingimustest);  

• keemilistest reaktsioonidest tingitud maitsed (raskmetallid, toksilised ühendid, 

dioksiinid, tootmises kasutatavad kemikaalid, hapnik, valgus, soojus);  

• oksüdatsioonist tingitud maitsed (mitmed metallid võivad soodustada piimas 

oksüdatsioonireaktsioone);  

• kuumtöötlemisega seotud maitsed (näiteks eralduvad väävlit sisaldavatest 

aminohapetest sulfüdrüülrühmad, mis moodustavad vesiniksulfiid ja merkaptaan 

ühendid, mis annavad piimale keedumaitse);  

• bakterite elutegevuse poolt põhjustatud maitsed;  

• lipolüüsist tingitud maitsed;  

• proteolüüsist tingitud maitsed;  

• antibiootikumidest tingitud maitsed (Wedding, Deeth 2009).  

 

Rasvhapete oksüdatsioon 

Rasvhapped moodustavad triatsüülglütseroole ning piimas on need esindatud 

rasvakuulikestena. Piimarasvakuulikesi katab tavaliselt membraan, mis kaitseb rasvakuulikesi 

oksüdatsioonireaktsioonide eest. Küllastumata rasvhapped on altid oksüdatsioonile, mis 

soodustab kõrvalmaitsete tekkimist ja piirab paljude rasva sisaldavate piimatoodete 

säilimisaega. Reaktsiooni tulemusena tekivad peroksiidid, mis ei mõjuta maitset, kuid on 



20 
 

ebastabiilsed ja lagunevad kiiresti, moodustades küllastumata alifaatseid aldehüüde ja ketoone. 

Need ühendid avaldavad kõrvalmaitset, mis on määratletud kui kummine, kõrbenud või 

rääsunud maitse (Vagenas, Roussis 2012). Piimatoodete töötlemine võib mõjutada piima 

vastuvõtlikkust oksüdatsioonireaktsioonile. Pastöriseerimise tulemuseks on pro-oksüdantide, 

peamiselt vase- ja rauaioonide liikumine piimarasva membraani, kus nad on rohkem altid 

riknemisele ja see muudab piima vastuvõtlikumaks oksüdeerumisele ja kõrvalmaitsete 

suurenemisele (O'Connor, O'Brien 2006). Piima homogeniseerimine kahjustab 

piimarasvakuulikese membraani, kuid jätab rasvakuulikesed kaetuks kaseiinimitsellidega, 

säilitades seega emulsiooni ja kaitstes oksüdatsiooni eest. Kuid rasvakuulikese membraani 

pinnapealne keskkond on oksüdatsioonile rohkem avatum kui rasvakuulikese seesmine 

keskkond, kuna rasvakuulikese triatsüülglütseroolidest koosnevat südamikku katab polaarsetest 

lipiididest koosnev üksikkiht, mille peal asetseb omakorda fosfolipiidne kaksikkiht (O'Connor, 

O'Brien 2006). 

Lipiidide oksüdatsioonimehhanism koosneb kolmest etapist:  

1) vabade radikaalide poolt vahendatud oksüdatsioon; 

2) vabadest radikaalidest sõltumatu mitte ensümaatiline oksüdatsioon;  

3) ensümaatiline oksüdatsioon. Hapnik kiirendab oksüdeerunud kõrvalmaitsete levikut ja selle 

eemaldamisel tootest on üldjuhul vajalik (O'Connor, O'Brien 2006). 

 

1.4.1. Ultraheli mõju vabadele rasvhapetele ja rasva oksüdatsioonile 

Suurt potentsiaali pakkuvat ultrahelitöötlust ei kasutata praegu piima säilitamiseks osaliselt 

seetõttu, et teadmised sensoorsete omaduste muudatustest on piiratud. Selle tehnoloogiaga üks 

peamine probleem on seotud kummise, kõrbenud ja rääsunud kõrvalmaitsete tekkimisega 

(Riener et al. 2009, Chouliara et al. 2010). On leitud, et ultraheliga indutseeritud radikaalid 

võivad soodustada lipiidide oksüdatsioonireaktsioone piimas, põhjustades ebasoovitavate 

lenduvate ühendite teket, mis soodustavad kõrvalmaitset. Kõrvalmaitse teke on põhjustatud 

vabadest radikaalidest, kõrgest sisemisest temperatuurist ja akustilisest kavitatsioonist tekkinud 

rõhust (Riener et al. 2009, Chouliara et al. 2010). 
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Ultraheli, eriti madala sagedusega ultraheli, põhjustatud füüsilised jõud põhjustavad aga 

piimarasvakuulikeste membraanide purunemist (Bermúdez-Aguirre et al. 2009a). See hõlbustab 

vabade radikaalide toimet membraani polüküllastumata fosfolipiidide fraktsioonile, millele 

järgneb triatsüülglütserooli fraktsioon rasvakuulikeste sees (Cadwallader, Singh 2009). Selles 

kontekstis võivad lipolüüsi ja proteolüüsi algatada endogeensed piimaensüümid (näiteks 

plasmiin ja lipoproteiini lipaas), mis katalüüsivad triglütseroole, moodustades vabu rasvhappeid 

ja piimavalke, väikeseid peptiide ja aminohappeid (Cadwallader, Singh 2009). Vabade 

rasvhapete ja madala sagedusega ultraheli põhjustatud füüsikaliste mõjude tõttu läbivad 

rasvhapped täiendavaid oksüdatsioonireaktsioone. Vabad radikaalid reageerivad hapnikuga, 

moodustades peroksiidi vabu radikaale, mis omakorda reageerivad teise küllastumata lipiidiga 

ja tekitavad hüdroperoksiidi, tekitades lõpuks lenduvaid ühendeid nagu metüülketoonid, 

aldehüüdid, estrid ja sekundaarsed alkoholid. Need lenduvad ühendid annavad väga tugeva 

maitse (Vagenas, Roussis 2012).  

Ketoonid toodetakse tavaliselt metüülketoonidena pärast seda, kui rasvhapped oksüdeeritakse 

β-ketohapeteks ja seejärel dekarboksüülitakse vastavateks metüülketoonideks. Erinevad 

ketoonid nagu 2-heptanoon, 2-oktanoon, 2-nononoon, 2-dekanoon ja 2-undekanoon, mis 

omavad rolli piimatoodete maitse kujunemisel ja neid ühendeid tajutakse juba väikestes 

kontsentratsioonides (O'Connor, O'Brien 2006). Samal ajal võivad küllastumata rasvhapete β-

oksüdeerimisel tekkida aldehüüdid nagu n-butanaal, n-pentanaal, n-heksanaal ja n-nonanaal. 

Aldehüüdid on väga ebameeldivad, kui nende kontsentratsioon ületab teatud läve (O'Connor, 

O'Brien 2006).  

On oletatud, et heksaan- ja butaanhapete kõrge sisaldus põhjustab piima rääsunud maitse 

(Pereda et al. 2008). Engin ja Yuceer (2012) tõid välja, et ultraheliga töödeldud piimas (20 kHz, 

5 °C) leiti rohkem või-, pentaan- ja heksaanhapet. Neid happelisi ühendeid võib esile kutsuda 

ultraheli kavitatsioon ja rasvakuulikeste membraani kahjustus. Sekundaarsete alkoholide 

moodustumine tuleneb tõenäoliselt vastavate metüülketoonide ensümaatilisest redutseerimisest 

ja estrid on tuntud vabade rasvhapete alkoholidega esterdamise produktid. Estritel on oluline 

roll piima aroomi kujundamisel, kuid estrite kõrge kontsentratsioon võib piima maitset 

negatiivselt mõjutada (O'Connor, O'Brien 2006). Riener et al. (2009) täheldasid oma 

uurimustöös piimal kummist kõrvalmaitset peale madala sagedusega ultrahelitöötluse 
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kasutamist (24 kHz, 45 °C, 2,5–20 minutit). Maitseviga süvenes kui energiatihedus kasvas 100 

W-lt 400 W-ni. Sellest tulenevalt tekitas ultraheli antud juhul enamasti ebasoovitavaid 

lenduvaid ühendeid, sealhulgas süsivesinikke, aldehüüde, ketoone, väävliühendeid. Nad leidsid 

ka, et pikendades ultrahelitöötluse aegade kestust, siis sellest tingituna ka lenduvate ainete hulk 

suurenes.  

Chouliara et al. (2010) näitasid oma uurimustöös, et kui pastöriseeritud piimale rakendada 2 

minutilist ultrahelitöötlust, siis see ei kahjustanud  piima maitset ning andis parema maitseskoori 

kui töötlemata piima. Ultraheliga (2 minutit) töödeldud pastöriseeritud piimas säilis vastuvõetav 

maitse ja lõhn ka pärast 4 päevast säilitamist. Sama täheldas ka Marchesini et al. (2012), et 

ultraheli kasutamine vähem kui 3 minuti jooksul võib kõrvetatud maitse teket minimeerida. Jurić 

et al. (2016) leidsid, et ultraheliga (24 kHz, 200 W) piima töötlemine kauem kui 6 minutit oli 

tulemuseks sensoorselt vastuvõetamatu toode, kus oli tunda metallilist, kõrbenud ja kummist 

maitset. Kuid proov, mida töödeldi amplituudiga 60 μm, 6 minutit, 35 °C säilitas vastuvõetava 

maitse ja lõhna vaatamata olulistele muutustele rasvhapete koostises. See leid on oluline, kuna 

see määratleb selgelt energiatiheduse lävendi, mille ületamisel võib täisrasvases piimas oodata 

ultrahelitöötlusega seotud negatiivseid sensoorseid omadusi. 

Lim et al. (2019) rakendasid madala sagedusega ultrahelitöötlust (20 kHz, 165 W, 200 μm 

amplituud, 1 minut, 72 °C) ja leidsid, et ultraheliga töödeldud proovide kummine lõhn võib 

tuleneda nii kõrge temperatuuri põhjustatud oksüdatsioonist, kui vabade radikaalide tekkest. 

Nad täheldasid, et kummine lõhn hajus väga kiiresti. Nad märkisid, et nende kasutatud sagedusel 

olid kavitatsioonimullid suuremad ja vähem arvukad kui kõrgematel sagedustel esinevad. 

Suured mullid kukuvad kokku ägedamalt kui väikesed mullid, kuid tulemuseks on vähem vabu 

radikaale, nii et madalad sagedused võivad anda töödeldud piima aroomi osas paremaid 

tulemusi.  

CO2 lisamine näib oluliselt vähendavat ultraheli mõjul oksüdatsiooniproduktide teket ja 

kõrbenud kõrvalmaitse tuvastamist, samas suurendas haput maitset (Marchesini et al. 2012). 

Seega CO2 lisamine lipiidide oksüdatsiooniproduktide vähendamiseks võib parandada ultraheli 

kasulikkust piimatoodetes. Jalilzadeh et al. (2018) tõi välja oma uurimustöös, et ultraheliga 

töötlemine parandas juustu organoleptilisi omadusi. Sagedusel 60 kHz ultraheliga töödeldud 

proovid said kõrgemad sensoorsed hinded kui kontrollproovid. Torkamani et al. (2014) tõid 
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välja oma uurimustöös erinevate võimsusega ultrahelitöötluse mõju lipiidide oksüdatsioonile 

Cheddari juustu vadakus (10 ja 30 minutit, 37 °C, 20, 400, 1000 ja 2000 kHz). Leiti, et erinevad 

ultrahelitöötlused vabade rasvhapete kontsentratsiooni ei mõjutanud. Seega saab ultraheli 

kasutada näiteks vadaku töötlemisel, ilma et see suurendaks lipiidide oksüdatsiooni määra. 

 

1.5. Ultraheli mõju valkudele 

1.5.1. Vadakuvalgud 

Lehmapiimas on valku umbes 3,3%, millest ligikaudu 20% ulatuses vadakuvalke. 

Vadakuvalgud koosnevad vähenevas koguses β-laktoglobuliinidest, α-laktalbumiinidest, 

immunoglobuliinidest ja seerumi albumiinist (Madureira et al. 2007). 

Ultraheli suudab vadakuvalke erineval määral denatureerida, sõltuvalt kasutatud parameetritest. 

Vadakuvalkude denatureerimine ultraheli toimel aitab parandada piima ja piimatoodete 

füüsikalisi ja funktsionaalseid omadusi (Villamiel, de Jong 2000). On näidatud, et ultraheli (22,5 

kHz, 50 W, 10 minutit) rakendamine lõssile ilma temperatuuri reguleerimiseta põhjustas piisava 

vadakuvalkude denaturatsiooni (Nguyen, Anema 2010). Isegi piimas saavutati piisav 

vadakuvalkude denatureerimine ning rasvakuulikeste ja valkude agregatsioon, kasutades 

madala sagedusega ultraheli ja kuumtöötluse (20 kHz, 55–75 °C) koosmõju (Villamiel, de Jong 

2000). Nguyen ja Anema (2017) märkisid oma uurimustöös, et  ultrahelitöötluse (22,5 kHz, 50 

W, 60 °C) toimel toimub samuti vadakuvalkude denaturatsioon. Kuid kui ultraheliga töötlemise 

temperatuur hoiti alla 60 °C, saadi väga tugevad kalgendid ilma seerumi valkude 

denatureerimiseta ja mille jäikus oli sarnane pastöriseeritud piimast saadud kalgendile. Sarnased 

tulemused sai ka Shena et al. (2017) ja Zisu et al. (2011), kes leidsid, et ultrahelitöötlus (20 kHz, 

20-40 min) modifitseerib seerumi valke, parandab kalgendamis omadusi ja lühendab sünereesi 

aega.  

Kuid võib toimuda ka vadakuvalkude lahtipakkimine, mis võib viia vabade sulfhüdrüülrühmade 

eksponeerimiseni (Silva et al. 2018). Need rühmad mängivad seejärel olulist rolli lenduvate 

väävliühendite moodustumise lähteainetena. Lisaks on avatud struktuuriga denatureeritud 
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vadakuvalgud vastuvõtlikud vabade radikaalide algatamise oksüdatsioonireaktsioonidele 

(Roberts et al. 2015). 

 

1.5.2. Kaseiinid 

Kaseiin moodustab ligikaudu 80% piimavalgust. Kaseiinid on organiseeritud 

makromolekulaarseteks üksusteks, mida nimetatakse kaseiinimitsellideks mis on omavahel 

ühendatud kolloidse kaltsiumfosfaadiga. Peamised kaseiinifraktsioonid on αs1-kaseiinid, αs2-

kaseiinid, β-kaseiinid, κ-kaseiinid ja γ-kaseiinid (Saxelin et al. 2003). Kaseiin toimib ka 

antioksüdandina piimas, inhibeerides lipiidide oksüdatsiooni, vähendades sellega maitsevigade 

tekkimise ohtu.  

Ultraheli ei põhjusta muutusi kaseiini struktuuris, vaid on pigem seotud osakeste suuruse 

vähenemisega. Ultraheli mõjul on täheldatud struktuurimuutusi kaseiinimitselli suuruses, 

füüsikalises stabiilsuses ja kapseldumisvõimes (Zhang et al. 2018). Madadlou et al. (2009) 

näitasid, et kaseiinimitselli suurus vähenes märkimisväärselt, kui seda tehti 6 tunni jooksul 

ultraheliga sagedusel 35 kHz. Kuid see mõju oli tingitud ultrahelitöötluse kombinatsioonist 

kõrgete pH väärtustega, kus pH oli 8. Lisaks viitavad autorid sellele, et kavitatsiooni efektiivsuse 

suurenemine koos ultrahelitöötluse võimsuse suurenemisega, mis suurendab nihkejõude on 

kõige tõenäolisem põhjus uuesti kaseiinimitsellide häirimiseks. Siiski võib juhtuda, et seda 

interaktsiooni mõjutab ka kaseiinimitselli nõrgem struktuur kõrgema pH juures, mis parandab 

ultraheli katkestamise tõhusust. Liu et al. (2014) teatasid sarnastest tulemustest, kui lõssi 

töödeldi ultraheliga (20, 400 või 1600 kHz) temperatuuril 30 °C. Ultraheli rakendamine erineva 

pH juures muutis kaseiinimitselli kokkupanekut, avaldades suuremat mõju pH väärtusel 8,0 ja 

sagedusel 20 kHz. Ultraheliga töödeldud piim sagedusel 20 kHz põhjustas kaseiinimitsellide 

töös suuremaid häireid, põhjustades valgu vabanemist mitsellidest seerumifaasi kui näiteks 

töötlused ultraheliga 400 ja 1600 kHz juures. Kuid Chandrapala et al. (2012) täheldasid, et 

kaseiinimitsellide kohta, et ultrahelitöötlus (20 kHz, 31 W, 60 minutit) ei vähendanud 

kaseiinimitselli suurust. Samuti ei täheldanud Villamiel ja de Jong (2000) kaseiinimitsellides 

muutusi pärast ultraheliga töötlemist erinevate parameetrite juures (20 kHz, alates 2 minutit, 

kuni 76 °C).  
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1.6. Piima laapumisomadused 

Piima kalgendamine piimatoodete nagu juustu, kohupiima ja kodujuustu tootmise üks peamisi 

etappe. Ensümaatiline koagulatsioon muudab vedela piima proteolüütiliste ensüümide toimel 

kalgendiks. Vasika laap on vasikate maoekstrakt, kalgendaja, mida traditsiooniliselt kasutatakse 

piima kalgendamiseks. See sisaldab kahte aktiivset fraktsiooni: kümosiini (95% ensüümi 

aktiivsusest) ja pepsiini (Fox et al. 2004).  

α- ja β-kaseiinid on hüdrofoobsed valgud, mida kaltsium sadestab kergesti – normaalne 

kaltsiumi kontsentratsioon piimas on palju suurem kui nende valkude sadestamiseks vajalik. κ-

kaseiin on aga erinev molekul, kuna on kaltsiumile mittetundlik. Sisuliselt hoiab κ-kaseiin 

suurema osa piimavalgust lahustuvana ja takistab selle spontaanset kalgendumist/välja 

sadenemist. Kui piimale lisatakse ensüüm kümosiini, kutsub see esile κ-kaseiini hüdrolüüsi, mis 

põhjustab kaseiinimitsellide destabiliseerumist. Kümosiin lõikab ja inaktiveerib proteolüütiliselt 

κ-kaseiini, muutes selle para-κ-kaseiiniks ja millega kaasneb hüdrofiilse kaseiin-makropeptiidi 

vabanemine vadakusse. Pärast piisavat destabiliseerumist algab agregatsioonireaktsioon, mis 

viib võrkstruktuuri ja ruumi täitva kalgendi moodustumiseni. Para-κ-kaseiin ei suuda 

mitsellaarset struktuuri stabiliseerida ja see muutub vastuvõtlikumaks kaltsiumi sadenemise 

suhtes, mille käigus seotakse kaseiini kalgendisse ka rasva, osad vadakuvalgud ja mineraalained 

ning algab laapumine (Fox et al. 2004). 

 

1.6.1. Ultraheli mõju piima laapumisomadustele 

Juustu väljatulekut ja kalgendumist mõjutavad paljud tegurid nagu näiteks piima enda 

füüsikalis-keemilised omadused, koagulatsiooniprotsessi tingimused nagu ensüümi 

kontsentratsioon, temperatuur, pH ja Ca2+ kontsentratsioon (O'Regan et al. 2009). Ultraheli 

potentsiaalne rakendus juustu valmistamisel on väiksemate osakeste suurusega 

kaseiinimitsellide saamine, et muuta kalgendamine tõhusamaks ja kiiremaks (Chandrapala et al. 

2012). Liu et al. (2014) leidis oma uurimistöös samuti, et kaseiinimitsellide suurus vähenes, 

saadi seerumi valkude suurem denaturatsiooni tase ja parem kalgendi tugevus. Samas on 

näidatud seerumi eraldumise viivitust ja viskoossuse suurenemist (Gursoy et al. 2016), samuti 

kalgendi tekkimise kiirust ja tugevuse paranemist, kui piima pH on enne ultraheli (20 kHz, 
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30 °C) kasutamist viidud pH 8 juurde (Liu et al. 2014). Need laapumisomadused olid tingitud 

piimaosakeste suuruse vähenemisest ja võimalikest muutustest valgu hüdrofoobsuses, mis on 

põhjustatud kavitatsiooni füüsikalistest mõjudest madala sagedusega ultraheli kasutamisel. 

Sagedustel 24 Hz ja 130 Hz ultraheliga töödeldud kaseiinilahustest valmistatud happekalgendid 

näitasid, et ultraheli sagedused alandavad pH väärtust, mille tulemusena paranes struktuur, 

vähendades valguagregaatide suurust (Madadlou et al. 2010).  

Soojuse ja ultraheli kasutamine mõõduka rõhu all suurendab ka jogurti kalgenditugevust kui ka 

parandab kalgendi reoloogilisi omadusi (näiteks viskoossust ja tekstuuri). Ebapiisav 

kuumtöötlus põhjustab kalgendi struktuuri nõrgenemist, kuna vadakuvalgud ei denatureeru 

piimas piisavalt, kuid on näidatud, et polüsahhariidide lisamine võib need puudused ületada 

(Sfakianakis, Tzia 2017). Polüsahhariidide (näiteks karrageen) lisamine suurendab 

piimavalkude kalgendumist, kuna ultraheli põhjustab piimavalkude peptiidahelate 

lahtipakkimist ja soodustab polüsahhariid-kaseiini agregaatide ja vadakuvalgu-kaseiini 

agregaatide sidumist ning sellele järgnevat vadakuvalgu enda sidemete moodustumist.  
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

Eksperimentaalse osa eesmärk oli hinnata ultrahelitöötluse kasutamist alternatiivina 

pastöriseerimisele.  

Selleks uuriti erinevate ultrahelitöötluse parameetrite (aeg, amplituud, pulss, intentsiivsus, 

proovi algtemperatuur) mõju piima kvaliteedinäitajatele (bakterite arvukus, pH, tiitritav 

happesus, fosfataasi ja peroksidaasi aktiivsus, kaseiinisisaldus, vabade rasvhapet arv) ja piima 

laapumisomadustele.  

 

2.2. Materjal ja metoodika 

2.2.1. Katsematerjal 

Katsetes kasutatud piim saadi Eerika Farm OÜ lauda segupiima tankist, uurimustöös kasutati 

lehma toorpiima. Piima koostise analüüsid viidi läbi Eesti Põllumajandusloomade 

Jõudluskontrollikeskuses piimaanalüüside laboratooriumis. Toorpiima analüüsimiseks kasutati 

analüsaatorit CombiFoss, mis määrab rasvasisalduse, valgusisaldus, laktoosisisaldus ja SRA 

(somaatiliste rakkude arv), standardmeetodika ISO (the International Organization for 

Standardization) 9622:2013 järgi.  

Koostisnäitajad on esitatud tabelis 1. Lehmapiima keskmine valgusisaldus on 2,5- 4%, laktoosi 

sisaldus ∼5%, rasv 3–5%, kui somaatiliste rakkude arv ml-s on ≤ 300 000, siis on tegemist eliit 

piimaga (Osorio et al. 2016). Katsetes kasutatud piimad olid kvaliteetsed ja piima näitajad olid 

erinevatel katseseeriatel omavahel võrreldavad. 

Tabel 1. Toorpiima koostis. 

Katseseeria  Rasv (%)  Valk (%)  Laktoos (%) SRA (tuh/ml) 

24.05.2021 3,72 3,42 4,94 124 

27.10.2021 4,12 3,50 4,92 311 

11.04.2021 3,77 3,50 5,01 203 
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2.2.2. Piimaproovide töötlemine ultraheliga  

Ultrahelitöötlust teostati ultraheli dispergaatoriga (Hielscher Ultrasonics GmbH, mudel 

UP400St, Saksamaa). Töös kasutati sonotroodi, mille läbimõõt oli 14 mm ja pindala 2,13 cm2. 

Antud sonotroodi juures amplituudi näitajad ja vastavad võimsustihedused on välja toodud 

tabelis 2. Maksimaalne võimsus on 400 W, automaatne sageduse häälestamine, amplituud 

reguleeritav 20%-100%, pulss reguleeritav vahemikus 10%-100%. Juhtpaneeli kaudu saab 

sisestada töötlemiseks vajalikud parameetrid (kestvus, võimsusaste, amplituud, maksimaalne 

temperatuur). Ultraheli dispergaator muundab vahelduvvoolu pinge 24 kHz elektrienergiaks. 

Saadud energia suunatakse muundurisse, kus see muundatakse mehaanilisteks vibratsioonideks. 

Muunduri keskmes on element, mis vahelduvpinge rakendamise korral kas laieneb või kitseneb. 

Muundur vibreerib pikisuunas ning edastab selle vibratsiooni sonotroodi tippu, mis põhjustab 

kavitatsiooni (UP400St kasutusjuhend, 2017). 

 

Tabel 2. 14 mm läbimõõduga sonotroodi näitajad. 

Amplituud (% - µm) Võimsustihedus (W/cm2) 

100% - 99 µm 77,3 

75% - 74,25 µm 57,9 

50% - 49,5 µm 38,7 

 

Piima töötlemisel ultraheliga valiti erinevaid parameetreid (tabel 3), et näha nende mõju 

mikroobide hävimisele määrale ja füüsikalis-keemilistele omadustele. Ultrahelitöötluse kestus 

hoiti kõigis katsetes konstantsena (10 minutit) ja kasutati ühte tüüpi sonotroodi (d - 14 mm). 

Katsete vältel muudeti pulssi (100, 60 ja 30%), amplituudi (100, 75 ja 50%), intensiivsust 

(madal või kõrge) ja algtemperatuuri (15 või 40 °C). 
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Tabel 3. Piima ultrahelitöötluse parameetrid. 

Katse  

Sonotrood 

(d – mm) 

Pulss 

(%) 

Amplituud 

(%) 

Aeg 

(min) 

Algtemperatuur 

(°C) 

Sagedus 

(kHz) Intensiivsus 

1 14 100 100 10 15 24 madal 

2 14 100 75 10 15 24 madal 

3 14 100 50 10 15 24 madal 

4 14 60 100 10 15 24 madal 

5 14 30 100 10 15 24 madal 

6 14 100 100 10 15 24 kõrge 

7 14 100 100 10 40 24 madal 

8 14 100 75 10 40 24 madal 

9 14 100 50 10 40 24 madal 

10 14 60 100 10 40 24 madal 

11 14 30 100 10 40 24 madal 

12 14 100 100 10 40 24 kõrge 
 

Iga ultrahelitöötluse jaoks kasutati 500 ml piima. Kõik vajalikud tarvikud loputati enne 

kasutamist 70% etanooliga. Sonotroodi maksimaalne sukeldamissügavus proovidel oli ette 

antud seadme juhendis (joonis 6). Ultraheli ja kuumuse koosmõju kombineerimisel kuumutati 

osa piimaproove enne ultraheliga töötlemist temperatuurile 40 °C ja seejärel rakendati 

ultrahelitöötlus. Ultraheliga töödeldud piimaproovid valati tsentrifuugituubidesse (falcon tube) 

(1 x 15 ml mikrobioloogisteks uuringuteks, 2 x 50 ml füüsikalis-keemilisteks uuringuteks) ja 

jahutati kiirelt külma vee (⁓4 °C) vannis maha.  

 

Joonis 6. Sonotroodi maksimaalne sukeldamissügavus. 
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2.2.3. Katseskeem 

Analüüsid tehti toorpiimast, pastöriseeritud piimast ja ultraheliga töödeldud piimaproovidest ja 

korrati 3 korduses. Võrdlusprooviks oli töötlemata toorpiim ja kontrollprooviks 72 °C juures 15 

sekundit töödeldud piim. 

Piima kvaliteeti näitajatest määrati bakterite üldarvud, aktiivne happesus (pH) ja tiitritav 

happesus, mille analüüsid teostati kohe peale töötlust. Hinnati ka nende näitajate muutusi 

säilimisaja jooksul, 3-ndal ja 7-ndal päeval, proove säilitati temperatuuril 4 °C. 

Proovidest määrati veel laapumisnäitajad, kaseiinisisaldus, vabade rasvhapete arv, fosfataasi ja 

peroksidaasi aktiivsused üks kord töötluse järgsel päeval. 

 

2.2.4. Teostatud analüüside metoodikad 

pH mõõtmine 

Aktiivset happesust määrati pH-meetriga (Mettler Toledo GmbH, mudel SevenCompact TM 

S21, Saksamaa), mille elektrood (Mettler Toledo GmbH, InLab expert Pro) mõõdab 

vesinikioonide kontsentratsiooni lahuses. pH määrati toatemperatuuril.  

 

Tiitritava happesuse mõõtmine 

Tiitritava happesus määrati automaat-titraatoriga (SI Analytics GmbH, TitroLine® 7000, 

Saksamaa) ja mõõtmise tulemus väljendati Thörneri kraadides (°Th). Thörneri kraadid näitavad 

palju kulus 0,1 M kontsentratsiooniga naatriumhüdroksiidi vesilahust 100 ml tootes hapete 

neutraliseerimiseks. Kolbi mõõdeti 10 ml piima, lisati 40 ml destilleeritud vett ja magnet. 

Elektrood asetati piimalahusesse sisse nii, et elektroodi tundlikud osad olid täiesti kaetud 

uuritava materjaliga Seejärel tiitriti proovi 0,1 M naatriumhüdroksiidiga kuni fenoolftaleiini 

lõpp-punktini. Fenoolftaleiini värvuse muutus toimub pH 8,3 juures ja tulemus loeti titraatori 

ekraanilt. 
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Fosfataasi ja peroksidaasi aktiivsuse määramine 

Fosfataasi aktiivsuse analüüsimisel kasutati standardmetoodika ISO 3356:2009. Inaktiveeritud 

fosfataas ensüümi puhul jääb lahus sinakaks, aktiivse fosfataasi esinemisel värvub segu roosaks. 

Peroksidaasi aktiivsuse määramiseks lisati 5 ml piimale 5 tilka kaaliumjodiidtärklise lahust ja 

segati, siis lisati 0,5% vesinikperoksiidi lahust ja segati taaskord. Kui peroksidaas oli 

inaktiveeritud, siis piima värvus ei muutu. Peroksidaasi ensüümi aktiivsuse olemasolu korral 

muutub piim tumesiniseks.  

 

Piima laapumisomaduste määramine 

Piima laapumisomadusi määrati laktodünamograafiga (Foss Electric, Lattodinamografo, mudel 

LDG V2.0, Itaalia). Seadme töö põhineb piima sukeldatud pendlitele tekkiva kalgendi surve 

mõõtmisel väikese amplituudilise mõõtmise käigus. Igat piima analüüsiti kahe paralleel 

määramisena (2 x 10 ml). Piimaproovid soojendati vesivannis esmalt temperatuurini 20 °C, 

mõõdeti pH ning seejärel soojendati vesivannis kuni temperatuurini 35 °C. 10 ml piima mõõdeti 

küveti mõõterakkudesse, juurde lisati pipetiga 0,2 ml 1%-list laabilahust (Milase MRS 750 

IMCU/ml, CSK Food Enrichment B.V., Holland). Segati korralikult ning proovid tõsteti seadme 

analüsaatorisse. Analüsaator hoidis mõõtmise käigus proovide temperatuuri 35 °C juures. Seade 

väljastas 30 minuti jooksul laapumisdiagrammid, saadud diagrammidelt registreeriti järgmised 

laapumist iseloomustavad parameetrid: piima laapumise aeg (r - aeg minutites laapensüümi 

lisamisest kuni kalgendi moodustumise alguseni) ja kalgendi tugevus (A30 - diagrammi laius 

millimeetrites 30 minutit peale laapensüümi lisamist) (joonis 7).  
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Joonis 7. Laapumisdiagramm. r - laapumise aeg (min), A30 - kalgendi tugevus 30 minuti 

möödudes (mm) (Zhang et al. 2020). 

 

Piima kaseiinisisalduse määramine 

Piima kaseiinisisalduse määramiseks kasutati Kjeldahl`i meetodikat, standardmetoodika ISO 

17997-2:2004 järgi. Selle meetodi alusel sadestati piimas olev kaseiin Kjeldahl ́i kolvis 

äädikhappe ja naatriumatsetaadi lahusega pH 4,6 juures. Kaseiin eraldati filtreerimisel ning 

kaseiini lämmastikusisaldus määrati Kjeldahl ́i meetodil. Igasse kolbi kaaluti 3 ml piima ja 50 

ml destilleeritud vett. Seejärel lisati 0,55 ml äädikhappe lahust ja 10 minuti möödudes 0,55 ml 

naatriumatsetaadi lahust ning filtreeriti. Sade pesti kaks korda läbi 25 ml puhverlahusega. Kui 

sade oli filterpaberil kuivaks nõrgunud, volditi see kokku ja tõsteti tagasi Kjeldahl ́i kolbi 

lämmastiku määramiseks koos 3 tableti katalüsaatoriga (vasksulfaati, CuSO4). Seejärel toimus 

proovi põletamisprotsess märgtuhastamise seadmes FOSS Digestor 2006 ning edasine proovi 

analüüs seadmega FOSS Kjeltec 2300. 

 

Kaseiinisisaldus protsentides leiti järgnevalt: 

6,38 × 
1,4007 × (Vs - V0) × CHCl

m
 , kus 

Vs – proovi määramisel kulunud HCl ruumala 0,05 ml täpsusega; 

V0 – nullproovi määramisel kulunud HCl ruumala 0,05 ml täpsusega; 

cHCl – määramiseks kasutatud soolhappe molaarne kontsentratsioon; 

m – prooviks võetud piima kaalutis grammides 0,1 mg täpsusega. 
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Vabade rasvhapete sisalduse määramine 

Vabade rasvhapete (FFA, free fatty acids) hulk määrati spektrofotomeetriga (Thermo Electron 

Corporation, mudel Helios delta, Ameerika Ühendriik) “Vaseseebi meetodil”, kasutati 

standardit IDF (International Dairy Federation) 50B/1985. Optilist tihedust mõõdeti 

spektrofotomeetriga 440 nm juures. Mõõtmised teostati 2 paralleelkatses. Vabade rasvhapete 

sisaldus väljendati milliekvivalentides (meq) 100 g rasva kohta. 

 

Vabad rasvhapped arvutati järgnevalt (tulemused väljenduvad 100 g rasva kohta): 

FFA väärtus × 100

rasvasisaldus
 , kus 

FFA väärtus – meq/l; 

rasvasisaldus – g/l . 

 

 

Mikrobioloogilised analüüsid 

 

Mikroobide üldarvu määramisel kasutati lahjendusmeetodit, kuna loendamisel loetakse 

optimaalseks arvuks ühel söötmetassil 30-300 PMÜ (pesa moodustav ühik, colony forming 

units, CFU) ja vastavate lahjenduste väljakülvi Petri tassidele tardsöötmesse. Piima proovidest 

esimese kümnekordse lahjenduse (10–1) valmistamiseks pipeteeriti 1 ml piima (100) 

automaatpipetiga (Eppendorf 500–1000 μl) ning lahjendati 9 ml lahjendusvedelikus 

(füsioloogiline lahus, NaCl 0,9%). Lahjendusvedeliku ja proovi temperatuurid peavad olema 

ligilähedased. Saadud lahust segati vorteksiga hoolikalt 5–10 sekundi vältel. Iga järgmise 

kümnendlahjenduse tegemiseks kasutati 1 ml eelmisest lahjendusest. Lahjenduste valmistamist 

korrati seni, kuni saadi kohases lahjenduses nõuetekohane ja analüüsimiseks sobiv 

mikroorganismide arv. Bakterite üldarvu määrati süviskülvi meetodil, kus mikroorganismid 

arenevad tardsöötme sees kui ka pinnal (Milk Plate Count Agar, LAB 115, LabM Ltd., 

Inglismaa). Automaatpipetiga külvati sobivast lahjendusest 1 ml proovi paralleelselt kahele 

Petri tassile, millele valati peale steriilne 45 °C mikroobide kasvumeedium ehk sööde. Seejärel 

segati proov ja sööde ettevaatlikult ja lasti tarduda. Külvatud söötmeid inkubeeriti termostaadis 

Memmert 400 72 tundi 30 °C juures.  
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Coli-laadsete (Violet Red Bile Agar, LAB 31, LabM Ltd., Inglismaa) ja Pseudomonas spp. 

(Pseudomonas Agar Base, LAB 108, LabM Ltd., Inglismaa) bakterite määramisel kasutati 

pindkülvi meetodit. Vastavatele kasvusöötmetele tehti proovidest pindkülv 10 μl külviaasaga 

ning lasti sel söötmesse imenduda. Coli-laadsete bakterite pindkülvitassid inkubeeriti 

termostaadis 48 h 35 °C juures ja Pseudomonas spp. pindkülvitasse inkubeeriti 48 h 30 °C 

juures.  

Pärast inkubeerimist loendati söötmetele kasvanud pesade hulk. Antud tassidele külvatud 

proovide lahjendusi arvesse võttes arvutati välja mikroorganismide sisaldus analüüsitavas 

proovis (PMÜ/ml). 

 

Mikroorganismide arv ühes milliliitris piimas arvutatakse järgmise valemiga:  

 N =
∑a

V ×n ×d
  , kus  

 

N – mikroorganismide arv ühes milliliitris uuritavas proovis;  

Σa – kahel Petri tassil loetletud kolooniate summa; 

V – Petri tassile külvatud lahjendusvedeliku kogus milliliitrites;  

n – Petri tasside arv (paralleelkatsed);  

d – lahjendustegur. 

 

 

2.2.5. Andmete statistiline analüüs 

Kõikide andmete statistiline analüüs teostati tabeltöötlusprogrammiga MS Excel. Algselt leiti 

andmete keskmised väärtused ja standardhälved kasutades arvkarakteristikute 

statistikaprotseduuri (Descriptive Statistics). Mikrobioloogiliste analüüside tulemused 

logaritmiti normaaljaotuse saavutamiseks. Keskmiste tulemuste võrdlemiseks kasutati 

funktsiooni T.TEST ja protseduuri t-Test: Two Sample Assuming Unequal Variances. Leitud 

erinevused ja seosed loeti statistiliselt oluliseks, kui olulisuse tõenäosuse p-väärtus oli p<0,05. 

Kogutud andmete vaheliste seoste uurimiseks kasutati lineaarset korrelatsioonianalüüsi 

korrelatsioonimaatriksil. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Ultraheli mõju piima mikrobioloogilistele näitajatele 

3.1.1. Bakterite arvukus 

 

Vastavalt Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 853/2004 kehtestatud nõudele peab toorpiimas 

aeroobsete bakterite arv olema alla 100 000 PMÜ/ml temperatuuril 30 °C (5 log PMÜ/ml). 

Pastöriseeritud piimale Euroopa Liit ei ole kehtestanud nõudeid, kuid soovituslike väärtuste 

korral võiks aeroobsete bakterite üldarv olla ka alla 5 log PMÜ/ml (Roasto, Laikoja 2020). 

Esialgne bakterite arv enne piima töötlemist oli 4,40 ± 0,16 log PMÜ/ml ja 72 °C juures 15 

sekundit töödeldud piimas oli 2,7 ± 0,59 log PMÜ/ml, mis vastavad nõutele (joonis 8).  

 

 

Joonis 8. Bakterite üldarv kohe peale töötlust. 1. P 100%, A 100%, 15 °C 2. P 100%, A 75%, 

15 °C 3. P 100%, A 50%, 15 °C 4. P 60%, A 100%, 15 °C  5. P 30%, A 100%, 15 °C  6. P 

100%, A 100%, 15 °C, HI 7. P 100%, A 100%, 40 °C 8. P 100%, A 75%, 40 °C 9. P 100%, A 

50%, 40 °C 10. P 60%, A 100%, 40 °C 11. P 30%, A 100%, 40 °C 12. P 100%, A 100%, 40 °C, 

HI. (P – pulss, A – amplituud, HI – kõrge intensiivsus, tulpadele on lisatud veajooned (± 

standardhälbed), statistiline olulisus võrreldes toorpiima bakterite arvuga – p<0,05*, p<0,01**, 

p<0,005***). 
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Tulemustest on näha, et ultrahelitöötlus oli võimeline soodustama bakterite arvukuse 

vähenemist proovides 1-12 kui võrrelda toorpiimaga. Kuid jaheda piima (15 °C)  

ultrahelitöötlusega proovides (proovid 1-6) täheldati väiksemat bakterite vähenemise hulka, kui 

samade ultraheli parameetrite korral aga eelneva soojendamisega (40 °C) kombineeritud 

meetodi korral (proovid 7-12), kuid see erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p˃0,05). Ultraheli 

mõjust bakterite arvule tuleb lisaks kuumtöötlusele arvestada ka teiste muutujatega nagu pulss, 

amplituud, intensiivsus ja aeg. Aeg hoiti kõigis katsetes konstantsena, et selle võrra hinnata 

paremini teisi muutujaid.  

Proovid 1-3, mis hõlmas endas külm-ultrahelitöötlust, kus amplituudid oli 100%, 75% ja 50% 

ja pulss kõigis katsetes 100%. Täheldati seda, et amplituudi vähenedes oli väiksem mõju 

bakterite hävimise hulgale, vastavalt siis 1. proov, A 100% - 3,3 ± 0,18 log PMÜ/ml, 2. proov, 

A 75% - 3,7 ± 0,45 log PMÜ/ml, 3. proov, A 50% - 4,2 ± 0,44 log PMÜ/ml. Proov 1 näitas 

statistilise analüüsi käigus märkimisväärset erinevust (p<0,05) võrreldes toorpiimas olevate 

üldbakterite arvuga. Võrdluseks proovid 7-9, kus lisaks ultrahelile teostati ka kuumtöötlus (40 

°C), mis andis samalaadse tulemuse, kuid vähendas bakterite hulka natuke enam (7. proov, A 

100% - 3,0 ± 0,54 log PMÜ/ml, 8. proov, A 75% - 3,6 ± 0,50 log PMÜ/ml ja 9. proov, A 50% 

-  3,7 ± 0,11 log PMÜ/ml). Kus samamoodi näitas ainult proov 7 statistilist erinevust (p<0,05) 

võrreldes toorpiimaga.  

Amplituudi vähendamine 100%-lt 75%-le tõi kaasa 15 °C ja 40 °C piimaproovidel vastavalt 0,4 

ja 0,6 log PMÜ/ml võrra väiksema bakterite üldarvu vähenemise. Amplituudi vähendamisel 

100%-lt  50%-le tõi aga kaasa bakterite üldarvu veelgi väiksema vähenemise, seda siis 15 °C ja 

40 °C piimaproovidel, vastavalt 0,9 ja 0,7 log PMÜ/ml võrra.  

Mõnedes uuringutes on amplituudilaine mõju ultrahelitöötluses osutunud oluliseks 

parameetriks, mis on seotud inaktiveerimise määraga ja seega ka rakkude vigastuse astmega 

(Furuta et al. 2004, Cruz-Cansino et al. 2016). Madalamad amplituudid ei tekita piisavalt 

inaktiveerimist ja muudel juhtudel võivad need amplituudid isegi soodustada rakkude kasvu. 

Kõrgemad amplituudid tekitavad täieliku inaktiveerimise ja rakkude taastumise võimalus pärast 

töötlust on väike. Lisaks tekitab ultraheli toime vesikeskkonnas vee sonolüüsi, milleks on 

veemolekulide, H+ ja OH– ning teiste vabade radikaalide tekke ning nende rekombinatsioon. 
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Need radikaalid ja uued ühendid võivad avaldada rakkudes bakteritsiidset toimet (Tsukamoto et 

al. 2004). 

Proovide 4, 5, 10 ja 11 korral jäeti amplituud samaks (100%) ja muudeti pulsi sagedust (60% ja 

30%) ja temperatuuri. Proovide 4, P 60% ja 5, P 30% puhul olid tulemused vastavad 3,8 ± 0,69 

log PMÜ/ml ja 4,3 ± 0,15 log PMÜ/ml. Proovidel 10, P 60% ja 11, P 30% vastavalt siis 3,4 ± 

0,17 log PMÜ/ml ja 3,5 ± 0,01 log PMÜ/ml. Antud katsete tulemustest nähti seda, et vähendades 

pulsi sagedust, siis väheneb ka bakterite hulk vähem ja lisaks ultraheli koosmõju 

kuumtöötlusega vähendab enam baktereid. Statistilist erinevuse muutust võrreldes toorpiima 

üldbakterite arvuga ei täheldatud (p˃0,05).  

Pulsi vähendamisel 100%-lt  60%-le tõi kaasa 15 °C ja 40 °C algtemperatuuriga piimaproovidel 

vastavalt 0,5 ja 0,4 log PMÜ/ml võrra väiksema bakterite üldarvu vähenemise. Pulsi 

vähendamine 100%-lt 30%-le tõi kaasa 15 °C ja 40 °C piimaproovidel vastavalt 1,0 ja 0,5 log 

PMÜ/ml võrra veelgi väiksema bakterite üldarvu vähenemise. 

Proov 6 puhul (A ja P 100%) rakendati kõrgema intensiivsusega ultrahelitöötlust. Antud katse 

korral ei täheldatud statistilist erinevust proov 1`ga (p=0,390), kus olid samad parameetrid aga 

kasutati madala intensiivsusega ultrahelitöötlust. Kuid proovi 12 korral (2,3 ± 0,11 log PMÜ/ml), 

kus lisaks ultrahelile (A ja P 100%) ja kuumtöötlusele kasutati kõrgemat intensiivsust, näitas 

termilisele pastöriseerimisele sarnaseid tulemusi (kontrollproov 2,7 ± 0,59 log PMÜ/ml). Sama 

kinnitas ka Herceg et al. (2012) oma uurimustöös (600 W, 20 kHz, 120 μm amplituud, 12 min).  

Ainuüksi ultraheliga töötlemine näib olevat piimas olevate bakterite vähendamiseks ebatõhus, 

seda siis sõltumata ultraheli amplituudist ja ajast (Jeličić et al. 2012). Engin ja Yuceer (2012) 

leidsid oma uuringus, et toorpiima (töötlemise temperatuur 5 °C) töötlemine ultraheliga oli 

mesofiilsete bakterite vähendamisel vastuvõetava tasemeni ebaefektiivne. Selle bakterirühma 

arvud vähenesid vaid 0,61 log PMÜ/ml, mis langeb kokku meie katsete tulemustega, kus 

kõrgeim vähenemine külm-ultrahelitöötlusega oli vaid 1,1 log PMÜ/ml. Tabelis 4 on välja 

toodud bakterite vähenemise määrad. See, et madalama temperatuuri juures on kõrgem bakterite 

hulk on väga loogiline, kuna sinna pannakse ka vähem energiat ja see pole piisav, et tekitada 

piisavalt kavitatsiooni ja mikrovoogusid, mis võivad bakterite rakuseina lõhkuda ning seeläbi 

baktereid tappa.  
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Kui võrrelda proovi 1 ja 7, kus ühel juhul kasutati ainult ultraheli ja teisel juhul lisaks 

kuumtöötlust, siis statistiline analüüs ei näidanud märkimisväärset erinevust (p=0,203). 

Täheldati, et madalama temperatuuri juures on natuke kõrgem bakterite hulk. Samas on väidetud 

ka, et üleliigne temperatuuri tõstmine võib minimeerida bakterite hävitamise efektiivsust, kui 

ultraheliga indutseeritud kavitatsiooni efektiga (Villamiel, de Jong 2000). Villamiel ja De Jong 

(2000) näitasid toorpiima puhul üldbakterite vähenemist 3,1 log võrra, seda siis kui piim 

kuumutada 76 °C`ni ja seejärel kasutada ultrahelitöötlust 2 min vältel. Raso et al. (1998) 

märkisid oma uurimistöös, et temperatuuril üle 58 °C on inaktiveeriv toime tingitud ainult 

kuumuse tõttu. Piyasena et al. (2003) kirjeldasid samuti, et temperatuur on ülimalt oluline tegur, 

mis mõjutab ultrahelitöötluse tõhusust. Temperatuur on väidetavalt pöördvõrdeline 

kavitatsioonilävega. Kõrgematel temperatuuridel tõuseb aururõhk ja aur täidab 

kavitatsioonimullid, põhjustades seeläbi nende väiksemat kokkuvarisemist. See viib 

kavitatsiooni üldise vähenemiseni ja tekitatud efekt on oodatust väiksem. Üks võimalus 

kavitatsiooni mõju pikendamiseks on pikendada ultraheliga töötlemise aega (Santos et al. 2009). 

 

Tabel 4. Ultrahelitöötluse lõpp-parameetrid. 

Katse 

Ultrahelitöötluse 

parameetrid (P – 

pulss, A – 

amplituud, HI – 

kõrge intensiivsus) 

Alg-

temperatuur 

(°C) 

Lõpp 

temperatuur 

(°C) 

Energia 

kulu 

(Wh) 

Bakterite 

üldarvu 

vähenemine 

log võrra 

(PMÜ/ml)  

1 P 100%, A 100% 15 71 40,2 1,1  

2 P 100%, A 75% 15 60 29,8 0,7  

3 P 100%, A 50% 15 42 19,2 0,2  

4 P 60%, A 100% 15 40 9,9 0,6  

5 P 30%, A 100% 15 30 3,7 0,1  

6 P 100%, A 100%, HI 15 74 40,4 1,2  

7 P 100%, A 100% 40 86 34,5 1,4  

8 P 100 %, A 75% 40 80 28,1 0,8  

9 P 100%, A 50% 40 70 19,1 0,7  

10 P 60%, A 100% 40 67 9,9 1  

11 P 30%, A 100% 40 55 3,5 0,9  

12 P 100%, A 100%, HI 40 89 36,9 2,1  
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Seega saab öelda, et ei külm-ultraheli ega kuumtöötlus koos ultraheliga ei vähendanud bakterite 

koguarvu samaväärsele tasemele kui termiline pastöriseerimine. Ainult kõrge intensiivsusega, 

madala sagedusega ultraheli koos kuumtöötlusega võib vähendada bakterite arvu samale 

tasemele nagu pastöriseerimine. Kõige suuremat mõju bakterite arvukuse vähendamisel omasid 

antud katsetöös ultrahelitöötluse parameetrid: temperatuur 40 °C, amplituud 100%, pulss 100% 

ja kõrge intensiivsus. 

Tabelis 4 on välja toodud ka energia hulk, mis fikseeriti ultrahelitöötluse lõpus. Tuleb selgelt 

esile, et kui vähendada amplituudi või pulssi, siis on väiksem energiakulu ja vähenenud efekt 

bakterite hävimise määrale. Energiakulu oli suurem, kui pulss ja amplituud olid 100%, keskmine 

energia kulu oli 38 Wh. Pulsi ja amplituudi vähendamise korral on selgelt näha, et protsessi 

lõpus on energiakulu väiksem. Kui pulss oli 30% ja amplituud 100%, siis keskmine energiakulu 

oli 3,6 Wh. Aga kui pulss oli 100% ja amplituud 50%, siis keskmiseks energiakuluks oli 19,1 

Wh.  

Bakterite arvukuse muutus katseperioodi vältel on välja toodud joonisel 9. Bakterite üldarvu 

kasv oli toorpiimas väga kiire, alates 4,40 ± 0,16 log PMÜ/ml, kus 3 päeva pärast oli kasv 5,1 ± 

0,32 log PMÜ/ml ja 7 päeva pärast oli kasv jõudnud 6,4 ± 0,84 log PMÜ/ml. Sarnastest 

tulemustest on teatanud ka Zygoura et al. (2004), kus nad said toorpiimas mesofiilsete bakterite 

algühikuks 4,65 log PMÜ/ml. Pärast 7 päevast säilitamist temperatuuril 4 °C oli väärtus juba 

6,56 log PMÜ/ml. 

Kõikide proovide puhul täheldati, et 3-ndal päeval oli bakterite üldarv enamvähem võrdne, mis 

töötluse päevalgi. Proovid 3-5, 10 ja 11, kus oli kasutatud väiksemat pulsi (3. proovi korral 

madalamat amplituudi), sisaldasid juba pärast 7-päevast säilitamist temperatuuril 4 °C suuremat 

aeroobsete bakterite arvu, mis ületas piimale määratud määruse (EÜ) nr 853/2004 järgi 

määratud maksimaalse taseme (5 log PMÜ/ml). Chouliara et al. (2010) märkisid samuti, et 

ultraheliga töötlemine ei pikendanud piimatoodete säilivusaega, seda siis nii külm-ultraheli (10 

°C, 15 sekundit) kui ka kuumtöödeldud proovide korral (55 °C, 15 sekundit), kus bakterite 

koguarv suurenesid märkimisväärselt temperatuuril 4 °C juba 3-ndaks päevaks. 

Proovides 7-9 ja 12 suutsid 7-ndaks päevaks säilitada bakterite arvukuse enamvähem samale 

tasemele, kui võrrelda neid töötlusjärgsete väärtustega. Sarnast tulemust täheldati ka 

kontrollproovis. Pastöriseerimisega sarnased tulemused saadi kui kasutati täisvõimsusel pulssi 
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ja amplituude eelnevalt 40 °C-ni soojendatud piima korral ning seda nii madala kui kõrgema 

intensiivsusega töötlemise korral. Need tulemused kirjeldavad seda, et temperatuur on ülimalt 

oluline tegur, mis mõjutab ultrahelitöötluse tõhusust. 

Kui võrrelda 15 ja 40 °C eelsoojendatud ultrahelitöötlusega piimaproove, siis enamikel juhtudel 

on vaatlusperioodil madalamal temperatuuril bakterite üldarvu suurenemine suurem kui 

kõrgemal temperatuuril eeltöödeldud proovidel, erandiks on vaid madalama pulsiga töödeldud 

proovid (4, 5, 10 ja 11), kus bakterite üldarvu kasv oli võrreldav mõlema algtemperatuuri korral.   

 

 

Joonis 9. Bakterite üldarv kohe peale töötlust, 3-ndal ja 7-ndal päeval. 1. P 100%, A 100% 2. P 

100%, A 75% 3. P 100%, A 50% 4. P 60%, A 100% 5. P 30%, A 100% 6. P 100%, A 100%, 

HI 7. P 100%, A 100% 8. P 100%, A 75% 9. P 100%, A 50% 10. P 60% , A 100% 11. P 30%, 

A 100% 12. P 100%, A 100%, HI. (P – pulss, A – amplituud, HI – kõrge intensiivsus, tulpadele 

on lisatud veajooned (± standardhälbed)). 

 

 

3.1.2. Coli-laadsed bakterid ja Pseudomonas spp. 

Lipolüütilised mikroorganismid on rasvarikaste toodete puhul enim riknemist põhjustavateks 

bakteriteks. Põhilised on Pseudomonas perekonda kuuluvad psührotroofsed liigid ja 

Enterobacteriaceae sugukond kuuluvad coli-laadsed bakterid. Antud mikroorganismid on 

sanitaar-hügieenilisteks indikaatoriteks, mis inaktiveeruvad pastöriseerimisel, kuid nende 
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sattumisel tootesse on nad võimelised paljunema piimatoodete säilitamise temperatuuridel 4-6 

°C (Suryavanshi, Ghosh 2010). Joonisel 10 ja 11 on välja toodud vastavalt coli-laadsete 

bakterite ja Pseudomonas spp. esinemine piimaproovides. Toorpiimas oli coli-laadseid 

baktereid 1,3 ± 0,20 log PMÜ/ml ja Pseudomonas spp. 1,4 ± 0,07 log PMÜ/ml.  

Coli-laadsete bakterite puhul täheldati proovide 3-5 ja 11 korral võrreldes toorpiimaga 

mõnevõrra suurenenud bakterite arvu, vastavalt siis 3. proovis 1,4 ± 0,03 log PMÜ/ml, 4. 

proovis 1,4 ± 0,15 log PMÜ/ml, 5. proovis 1,6 ± 0,22 log PMÜ/ml ja 11. proovis 1,6 ± 0,07 log 

PMÜ/ml, kuid see erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p>0,05). See võib olla tingitud 

asjaolust, et väikese võimsusega ultraheli suudab hajutada bakteriklastreid, kuid ei ole piisavalt 

tugev, et rakke kahjustada (Gao et al. 2014) ning et madala intensiivsusega ultraheli parandab 

ainevahetust ja stimuleerib bakterite füsioloogilist aktiivsust (Chisti, 2003). Samuti täheldati 

seda, et Pseudomonas spp. bakterite puhul, et proovides 3-5 ja 11 jäid bakterite osakaal 

enamvähem samaks võrreldes toorpiimaga. Vastavalt siis proov 3. 1,1 ± 0,72 log PMÜ/ml, 

proov 4. 1,4 ± 0,20 log PMÜ/ml, proov 5. 1,4 ± 0,02 log PMÜ/ml ja proov 11. 1,3 ± 0,20 log 

PMÜ/ml. Antud tulemustest saab järeldada, et ultraheliga töötlemine (väiksem amplituud, pulss 

ja temperatuur) võiks kasulik olla näiteks fermenteeritud piimatoodete valmistamisel, kus 

stimuleeritakse piimhappebakterite kasvu ja lühendatakse sellest lähtuvalt fermentatsiooniaega 

(suureneb laktoosi hüdrolüüs) (Pagnossa et al. 2020).   

Proovides 1, 6-10 ja 12, kus oli kasutatud kõrgemat eelsoojenduse temperatuuri ja/või 

suuremaid ultraheli võimsusi, hävinesid erinevate parameetritega ultrahelitöötluse mõjul coli-

laadsed ja Pseudomonas spp. bakterid täielikult. Proovis 2 inaktiveeriti coli-laadsed bakterid 

kohe peale ultrahelitöötlust ära, kuid 3-ndaks päevaks olid bakterid oma elujõulisuse taastanud 

ja uuesti levima hakanud. Võrreldes bakterite üldarvuga tuli coli-laadsete ja Pseudomonas spp. 

bakterite puhul veel selgemini esile temperatuuri mõju ultrahelitöötluse efektiivsusele. 
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Joonis 10. Coli-laadsete bakterite arvukus peale töötlust, 3-ndal ja 7-ndal päeval. 1. P 100%, A 

100%, 15 °C 2. P 100%, A 75%, 15 °C 3. P 100%, A 50%, 15 °C 4. P 60%, A 100%, 15 °C 5. 

P 30%, A 100%, 15 °C 6. P 100%, A 100%, 15 °C, HI 7. P 100%, A 100%, 40 °C 8. P 100%, 

A 75%, 40 °C 9. P 100%, A 50%, 40 °C 10. P 60%, A 100%, 40 °C 11. P 30%, A 100%, 40 °C 

12. P 100%, A 100%, 40 °C, HI. (P – pulss, A – amplituud, HI – kõrge intensiivsus, tulpadele 

on lisatud veajooned (± standardhälbed)). 

 

 

 

 

Joonis 11. Pseudomonas spp. arvukus peale töötlust, 3-ndal ja 7-ndal päeval. 1. P 100%, A 

100%, 15 °C 2. P 100%, A 75%, 15 °C 3. P 100%, A 50%, 15 °C 4. P 60%, A 100%, 15 °C 5. 

P 30%, A 100%, 15 °C 6. P 100%, A 100%, 15 °C, HI 7. P 100%, A 100%, 40 °C 8. P 100%, 

A 75%, 40 °C 9. P 100%, A 55%, 40 °C 10. P 60%, A 100%, 40 °C 11. P 30%, A 100%, 40 °C 

12. P 100%, A 100%, 40 °C, HI. (P – pulss, A – amplituud, HI – kõrge intensiivsus, tulpadele 

on lisatud veajooned (± standardhälbed)). 
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3.2. Fosfataas ja peroksidaas ensüümid 

Temperatuuritundlikkuse tõttu kasutatakse ensüüme nagu fosfataasi ja peroksidaasi aktiivsuse 

mõõtmist pastöriseerimis efektiivsuse kontrolliks. Peroksidaas inaktiveerub, kui kuumutamise 

temperatuur on tõusnud üle 80 °C (piisab 1-5 sekundist), fosfataas aga juba lühiajalisel 

pastöriseerimisel 72 °C juures 15-20 sekundi jooksul (Sharma et al. 2009, Rampling et al. 2004).  

Tabelis 5 on välja toodud fosfataasi ja peroksidaasi aktiivsuse määramise tulemused. 

Tulemustest on näha, et külm-ultraheli kasutamisel ei täheldatud mõju antud ensüümidele, ainult 

proov 6, kus oli kasutatud intensiivset täisvõimsusel ultraheli, toimus fosfataasi inaktiveerimine, 

kuna sel juhul saavutati töötlemise lõpp temperatuuriks 74 °C (P 100%, A 100%, HI). Kõrgemal 

temperatuuril eeltöödeldud proovidest inaktiveeriti fosfataas proovides 7, 8 ja 12, millede korral 

oli ultrahelitöötlus intensiivne ja/või suurema amplituudiga.  

 

Tabel 5. Piimaproovidel määratud fosfataas ja peroksidaas (+ tähistab, et ensüüm aktiivne, 

punane ja – tähistab, et ensüüm on inaktiivne, roheline). 

Katse  

Lõpp 

temperatuur 

(°C) 

Fosfataas  

(72 °C) 

Peroksidaas 

 (85 °C)  

 
toorpiim - + +  

72 °C 72 - +  

1. P 100%, A 100%, 15 °C 71 + +  

2. P 100%, A 75%, 15 °C 60 + +  

3. P 100%, A 50%, 15 °C 42 + +  

4. P 60%, A 100%, 15 °C 40 + +  

5. P 30%, A 100%, 15 °C 30 + +  

6. P 100%, A 100%, HI, 15 °C 74 - +  

7. P 100%, A 100%, 40 °C 86 - -  

8. P 100 %, A 75%, 40 °C 80 - +  

9. P 100%, A 50%, 40 °C 70 + +  

10. P 60%, A 100%, 40 °C 67 + +  

11. P 30%, A 100%, 40 °C 55 + +  

12. P 100%, A 100%, HI, 40 °C 89 - -  

Märkused: P – pulss, A – amplituud, HI – kõrge intensiivsus. 
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Proovides 7 (P 100%, A 100%, 40 °C) ja 12 (P 100%, A 100%, 40 °C, HI) inaktiveeriti ka 

peroksidaasi ensüüm, kus siis lõpp temperatuurid olid vastavalt siis 86 °C ja 89 °C. Cameron et 

al. (2009) viitas sellele, et ultraheliga töötlemine on tõhus toorpiima pastöriseerimise vahend, 

kuid seda tuleks siiski kombineerida piisava kuumtöötlusega, et saavutada fosfataasi ja 

peroksidaasi inaktiveerimine.  

 

 

3.3. Tiitritav happesus ja pH 

Piima normaalne pH on 6,5–6,8 (Fox, McSweeney 1998). Joonisel 12 on näidatud toorpiima, 

72 °C juures pastöriseeritud ja ultraheliga töödeldud piimaproovide pH väärtused kohe pärast 

töötlust, 3-ndal ja 7-ndal päeval.  

Pärast ultraheliga töötlemist oli proovide pH madalam kui toorpiima (6,80 ± 0,15) puhul, kuid 

see erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p˃0,05). Sellegipoolest oli keskmine pH väärtus 6,6, 

mis mahub aktsepteeritavasse vahemikku. Bosiljkov et al. (2013) leidsid, et piima töötlemine 

ultraheliga ei too kaasa olulisi pH muutusi. Mõned teised teadlased täheldasid samuti, et 

ultraheliga töödeldud piima ja töötlemata kontrollproovide pH ei olnud statistiliselt erinev 

(Jambrak et al. 2009, Yanjun et al. 2014). Bermúdez-Aguirre et al. (2009b) tõi ka välja, et 

ultrahelitöötlus erinevate amplituudide ja aegadega ei vähendanud oluliselt piima pH-d, kuid 

märkisid, et vahetult pärast ultraheliga töötlemist oli proovide pH madalam (keskmine pH 6,64) 

kui toorpiima puhul, mille pH oli 6,80. 
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Joonis 12. pH – peale töötlust, 3-ndal ja 7-ndal päeval. 1. P 100%, A 100%, 15 °C 2. P 100%, 

A 75%, 15 °C 3. P 100%, A 50%, 15 °C 4. P 60%, A 100%, 15 °C 5. P 30%, A 100%, 15 °C 6. 

P 100%, A 100%, 15 °C, HI 7. P 100%, A 100%, 40 °C 8. P 100%, A 75%, 40 °C 9. P 100%, 

A 50%, 40 °C 10. P 60%, A 100%, 40 °C 11. P 30%, A 100%, 40 °C 12. P 100%, A 100%, 40 

°C, HI. (P – pulss, A – amplituud, HI – kõrge intensiivsus, tulpadele on lisatud veajooned (± 

standardhälbed)). 

 

 

Tiitritava happesuse normaalne vahemik on 15-18 °Th. Joonisel 13 on välja toodud tiitritava 

happesuse määrad. Töötlemise järgselt oli võrreldes toorpiimaga happesus oluliselt kõrgem 

proovides 2 ja 3. Kõige suurem oli säilitusperioodi lõpuks happesuse tõus proovides 1-6 ja 9-

12. Enamvähem aktsepteeritavale tasemele jäi happesus vaid proovides 7 ja 8, vastavalt 18,9 ± 

0,34 ja 19,7 ± 0,44. 
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Joonis 13. Tiitritav happesus – peale töötlust, 3-ndal ja 7-ndal päeval. 1. P 100%, A 100%, 15 

°C 2. P 100%, A 75%, 15 °C 3. P 100%, A 50%, 15 °C 4. P 60%, A 100%, 15 °C 5. P 30%, A 

100%, 15 °C 6. P 100%, A 100%, 15 °C, HI 7. P 100%, A 100%, 40 °C 8. P 100%, A 75%, 40 

°C 9. P 100%, A 50%, 40 °C 10. P 60%, A 100%, 40 °C 11. P 30%, A 100%, 40 °C  12. P 

100%, A 100%, 40 °C, HI. (P – pulss, A – amplituud, HI – kõrge intensiivsus, tulpadele on 

lisatud veajooned (± standardhälbed)). 

 

 

3.4. Kaseiinisisaldus ja vabad rasvhapped 

Alguses katseplaanis planeeriti teha ka sensoorset analüüsi, et tuvastada, kas hindajad suudavad 

eristada toorpiima ja/või pastöriseeritud piima ultraheliga töödeldud piimast. Sellest loobuti, 

kuna juba esimese katseseeria puhul oli ultraheliga töödeldud piimale tekkinud tugev 

kõrvalmaitse: kummine, kõrbenud ja võõras maitse, mis ei kutsu jooma. Kuna maitse on üks 

olulisemaid tootekvaliteedi näitajaid ning määrab piima ja piimatoodete vastuvõetavuse 

tarbijatele, võib kõrvalmaitsete teke negatiivselt mõjutada ultraheli tehnoloogia sobivust 

(Chouliara et al. 2010). Kõrvalmaitsed piimas võivad olla tingitud nii valkude kui ka rasvade 

lõhustumisest. Seetõttu otsustati kõrvalmaitse tekkepõhjusena määrata kaseiini osakaal ja 

vabade rasvhapete sisaldus.  

Kaseiini sisaldus mõjutab oluliselt piima laapuvust ja kaseiini osakaalu vähenemine näitab ära 

ka pH 4,6 juures lahustuva lämmastiku fraktsiooni suurenemise, mis omakorda on seotud 

tugevat kõrvalmaitset andvate peptiidide hulgaga. Antud tulemustes nähti, et ultraheli erinevad 

töötlused ei mõjutanud statistiliselt oluliselt (p˃0,05) kaseiini osakaalu üldvalgust (tabel 6). 
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Sama tulemusteni on jõudnud ka Villamiel ja de Jong (2000), kus kaseiinimitsellides ei 

täheldatud muutusi pärast ultraheliga töötlemist (20 kHz, 102,3 s, kuni 75,5 °C). Chandrapala 

et al. (2012) täheldas samuti, et ultrahelitöötlus (20 kHz, 31 W, 60 min) ei vähendanud 

kaseiinimitselli suurust ega hulka. Seega kaseiinid ei osalenud piimas kõrvalmaitse kujunemisel. 

Piimarasva gloobul on kaetud membraaniga, mille üks ülesanne on kaitsta selle sees olevat rasva 

lipolüüsi eest. Kui membraan on lõhutud võib lipoproteiini lipaas hüdrolüüsida piimarasva ja 

tulemuseks on vabad rasvhapped, mis põhjustavad piimatoodetes rääsunud maitset ja lõhna 

(Fox, Kelly 2012). Vabade rasvhapet sisaldus peab olema alla 1,2 meq/100 g rasva koha, mida 

sätestab EL määrus 2016/1238. Tabelis 6 on välja toodud vabade rasvhapete sisaldused piimas. 

Toorpiimas ja pastöriseeritud piimas olid vabad rasvhapete sisaldused vastavalt 0,51 ± 0,15 ja 

0,61 ± 0,01 meq/100 g rasva kohta, mis vastab määruses esitatud nõutele. Ultrahelitöötlus 

suurendas oluliselt (p<0,05) piima vabade rasvhapete sisaldust, seda nii võrreldes toorpiimaga 

kui kontrollprooviga. 

Madalama intensiivsusega ultraheli piirab vabade radikaalide moodustumist, kus keskmiseks 

väärtuseks oli 3,38 meq/100 g rasva kohta ja põhjustab vähem lenduvaid ühendeid, samas kui 

kõrge intensiivsusega ultraheli kutsub esile vabade radikaalide moodustumise suurema taseme, 

mis kajastub proov 6 (P 100%, A 100%, 15 °C, HI) 5,53 ± 1,88 meq/100 g rasva kohta ja 12 (P 

100%, A 100%, 40 °C, HI) 5,14 ± 1,01 meq/100 g rasva kohta korral, mis rikub enam 

piimarasvakuulikeste membraani. Rasvakuulikeste membraani lõhkumine, sealhulgas 

mõõtmete vähendamine ja pinna suurendamine, näib olevat lipolüüsi suurendamise kõige 

olulisem tegur (ultraheli on kui hästi tuntud homogeniseerimise meetodina) (Bermúdez-Aguirre 

et al. 2009b). Riener et al. (2009) tõid välja, et ultrahelitöötlus sagedusel 24 kHz, võimsusega 

400 W ja temperatuuril 45 °C 2,5–20 minuti jooksul põhjustas soovimatu kummise aroomi. 

Samuti nad märkisid ka, et vähendades ultrahelitöötluse võimsust 400-lt 100 W-le, siis vähenes 

kummise aroomi intensiivsus. Sfakianakis ja Tzia (2017) kirjeldasid samuti, kus ultraheliga 

töödeldud piima (20 kHz, 150, 262, 375, 562, 750 W, 10 min) kasutati jogurti tootmiseks, et 

tootel tekkisid kõrvalmaitsed, mida kirjeldati kui kõrbenut ja rasvast maitset, mis on põhjustatud 

ketoonidest, aldehüüdidest, süsivesinikest ja dimetüülsulfiidist. Kuid töötlemine 150 W juures 

ei avaldanud aga negatiivset mõju maitsele. Crudo et al. (2014) saavutasid ultrahelitöötlusega 

(35 kHz, 370 W, 10 min, 30 ja 37 °C) mikroorganismide arvu vähenemise toorpiimas 95% ja 
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said vastuvõetava maitsega piima, vaatamata kergele metallilisele kõrvalmaitsele, kuid nad ei 

tuvastanud mingit rääsunud maitset. Teised on jõudnud samuti järeldusele, et ultraheli vähendab 

soovimatuid reaktsioone, mis põhjustavad kõrvalmaitseid, kui kasutada sagedust 20 kHz 

(Riener et al. 2010, Marchesini et al. 2012, Akdeniz, Akalin 2019). Nad märkisid ka ära, et 

lipiidide oksüdatsioonist, rasvhapete lõhustumisest ja valkude lagunemisest tulenevate 

lenduvate ainete sisaldus suurenes, kui ultrahelitöötluse aegu pikendati. Seega ultrahelitöötluse 

aeg on samuti oluline kriteerium. 

 

Tabel 6. Vabad rasvhapped 100g rasva kohta ja kaseiini % kogu valgust. 

 

Katse 

Vabad rasvhapped 

100g rasva kohta 

(meq) 

Kaseiin (%) üldvalgust (1 

katse andmed) 

toorpiim 0,51 ± 0,15 80,06 

72 °C 0,61 ± 0,01 80,06 

1. P 100%, A 100%, 15 °C 3,39 ± 1,15a 80,71 

2. P 100%, A 75%, 15 °C 3,83 ± 0,70a 81,32 

3. P 100%, A 50%, 15 °C 3,75 ± 0,10a 80,06 

4. P 60%, A 100%, 15 °C 2,63 ± 1,36a 80,39 

5. P 30%, A 100%, 15 °C 2,73 ± 0,52a 79,42 

6. P 100%, A 100%, HI, 15 °C 5,53 ± 1,88a 80,71 

7. P 100%, A 100%, 40 °C 3,25 ± 0,50a 80,39 

8. P 100 %, A 75%, 40 °C 3,53 ± 0,19a 81,35 

9. P 100%, A 50%, 40 °C 3,76 ± 0,04a 79,74 

10. P 60%, A 100%, 40 °C 3,73 ± 1,35a 80,43 

11. P 30%, A 100%, 40 °C 3,16 ± 1,43a 80,54 

12. P 100%, A 100%, HI, 40 °C 5,14 ± 1,01a 81,15 

Märkused: P – pulss, A – amplituud, HI – kõrge intensiivsus, ± standardhälbed. Väärtused, millel on reas 

ülaindeks (a), erinevad oluliselt (p<0,05) toorpiimast ja kontrollproovist.  
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3.5. Laapumisomadused 

Piima laapumisomadused on olulised, kui antud piimast valmistatakse juustu. 

Laapumisomadusi määrati selleks, et selgitada ultrahelitöötluse sobivust juustupiima 

eeltöötlemisel. Laapuvus on piima omadus moodustada kalgend piimale laapensüümi lisamisel.  

Toorpiima laapumise aeg oli 9,02 ± 0,7 min ja kalgendi tugevus 30 minuti möödudes oli 38,70 

± 0,73 mm. 72 °C juures pastöriseeritud piimal oli laapuvuse aeg 14,8 ± 2,16 min ja kalgendi 

tugevus 30 minuti möödudes 25,45 ± 1,15 mm (tabel 7).  

Proovid 1-12, mis olid ultraheliga töödeldud, nende laapuvuse ajad ja kalgendi tugevus 30 

minuti möödudes on ülevaatlikult toodud välja tabel 7. Andmetest on näha, et ultrahelitöötlused 

üldjuhul vähendasid laapumisaega ja suurendasid kalgendi tugevust, kus keskmiseks laapuvus 

ajaks kujunes 6,67 min ja kalgendi tugevuseks 30 minuti möödudes 46,40 mm. Amplituudi ja 

pulsi vähenemine tõid kaasa paremad laapumisomadused, näiteks režiim, kus P 100%, A 50%, 

15 °C saadi laapumisajaks 4,19 min ja kalgendi tugevuseks 51,95 mm. Seda on näidanud ka 

teised autorid, kus ultraheliga töödeldud piimal on lühenenud laapumisaeg (kiirem kalgendi 

moodustumine) ja suurenenud kalgendi tugevus (Marchesini et al. 2012, Liu et al. 2014). 

Proovide 7 (P 100%, A 100%, 40 °C) ja 12 (P 100%, A 100%, 40 °C, HI) korral olid piima 

laapumisomadused kõige halvemad - laapumisaeg pikk ja moodustunud kalgend nõrk. Neid 

tulemusi saab põhjendada temperatuuri mõjuga laapumisnäitajatel, temperatuuri tõustes 

laapuvus halveneb. Proovi 7 ultrahelitöötlusel oli lõpptemperatuur 86 °C ja proov 12 oli 89 °C 

(tabel 5). On teada, et piima kuumutamine kõrgel temperatuuril halvendab piima 

laapumisomadusi, sest kuumutamise toimel moodustub kompleks denatureerunud β-

laktoglobuliini ja ĸ-kaseiini vahel. Selle kompleksi teke pärsib ĸ-kaseiini hüdrolüüsi ja ka 

kaseiinimitsellide agregatsiooni.  
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Tabel 7. Laapumisaeg ja kalgendi tugevus 30 min möödudes.  

Katse Laapumisaeg (min) Kalgendi tugevus 30 min 

möödudes (mm) 

toorpiim 9,02 ± 0,7 38,7 ± 0,73 

72 °C 14,8 ± 2,16 25,45 ± 1,15 

1. P 100%, A 100%, 15 °C 8,76 ± 0,97 43,10 ± 0,01 

2. P 100%, A 75%, 15 °C 4,49 ±  0,04 52,45 ± 2,05 

3. P 100%, A 50%, 15 °C 4,19 ±  0,26 51,95 ± 1,34 

4. P 60%, A 100%, 15 °C 6,26 ± 2,98 50,95 ± 4,17 

5. P 30%, A 100%, 15 °C 8,3 ± 1,2 45,10 ± 0,01 

6. P 100%, A 100%, HI, 15 °C 5,88 ± 0,81 45,55 ± 2,05 

7. P 100%, A 100%, 40 °C 22,19 ± 0,04 8,30 ± 0,70 

8. P 100 %, A 75%, 40 °C 10,69 ± 0,44 35,25 ± 2,75 

9. P 100%, A 50%, 40 °C 5,72 ± 0,49 43,10 ± 1,41 

10. P 60%, A 100%, 40 °C 7,91 ± 1,96 48,50 ± 4,80 

11. P 30%, A 100%, 40 °C 4,49 ± 0,04 51,45 ± 0,63 

12. P 100%, A 100%, HI, 40 °C 21,87 ± 2,12 9,80 ± 1,41 

Märkused: P – pulss, A – amplituud, HI – kõrge intensiivsus, ± standardhälbed. 

 

 

Kuna ultraheliga töödeldud proovidel oli natuke madalam pH, siis saab sellega põhjendada 

töödeldud proovide paremaid laapumiomadusi, kuna madalamate pH-väärtuse korral on 

laapumisomadused üldiselt paremad, see tähendab, et kalgendi tekkimise aeg on lühem ning 

kalgend on tugevam. Okigbo et al. (1985) näitasid oma uuringus, et piima pH-väärtuse 

tõusmisel väheneb kalgendi tekkimise kiirus. Samuti Liu et al. (2014) täheldasid, et paremad 

laapumisomadused ei ole ainuüksi ultraheli mõju, vaid on pH ja ultraheli koosmõju. Kuna 

kaseiinisisaldus olulisel määral ei muutnud, siis ei saa väita, et see oleks mõjutanud 

laapumisaega ja kalgendi tugevust. Mõnedes uuringutes samuti ei leitud ultrahelitöötlusega 

kaseiinimitsellide struktuuri muutusi (Chandrapala et al. 2012, Shanmugam et al. 2012). 

Gregersen et al. (2019) näitasid oma uurimustöös, et piima töötlemine ultraheliga (3,5% rasva) 

põhjustas vadakuvalkude denatureerimise, vähendas piimarasvakuulikese suurusi ja suurendas 
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kaseiini seost piimarasvakuulikese membraaniga. Need muutused kiirendasid kalgendi 

moodustumist ja suurendasid ühtlasi ka kalgendi tugevust. Ultraheliga töötlemine samuti võib 

fermenteeritud piimatoodetes vähendada rasvakuulikeste suurust ja suurendada emulgeerimist 

ning suurendada kalgendi tugevust vadakuvalkude osalise denatureerimisega (Pagnossa et al. 

2020). 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö käigus anti kirjandusallikate põhjal ülevaade ultrahelist, ultraheli mõjust piima 

mikroobidele ja füüsikalis-keemilistele omadustele. Lisaks viidi läbi eksperimendid, mille 

käigus hinnati ultraheli erinevate parameetrite mõju piima kvaliteedinäitajatele ja 

laapumisomadustele.  

Antud magistritöö andmetele tuginedes saab välja tuua järgmised mõjud piima 

kvaliteedinäitajatele ja tehnoloogilistele omadustele: 

• Mikrobioloogiline kvaliteet 

o Kõige efektiivsemaks osutusid režiimid: 

✓ P 100%, A 100%, 15 °C ja 40 °C; 

✓ P 100%, A 100%, HI, 15 °C ja 40 °C. 

o Pastöriseeritud piima üldbakterite arvuni jõudsid ainult režiimid, kus oli 

kasutatud kõrgemaid algtemperatuure, suuremaid amplituude ja pulssi, või/ja 

kõrgemat intensiivsust.  

o Režiimid P 100%, A 100%, 40 °C; P 100 %, A 75%, 40 °C; P 100%, A 50%, 

40 °C ja P 100%, A 100%, 40 °C, HI suutsid säilitada 7-ndaks päevaks nagu 

pastöriseeritud piim oma bakterite üldarvu tasemed. See näitab seda, et 

temperatuur on ülimalt oluline tegur, mis mõjutab ultrahelitöötluse tõhusust. 

o Coli-laadsete bakterite ja Pseudomonas spp. korral täheldati, et madalamad 

amplituudi ja pulsi tasemed soodustasid bakterite kasvu. 

 

• Piima töötlemine ultraheliga ei too kaasa olulisi pH muutusi. 

o Aktsepteeritava pH taseme säilitasid 7-ndaks päevaks vaid proovid, kus oli 

kasutatud kõrgemat algtemperatuuri, suuremat amplituudi või/ja kõrgemat 

intensiivsust. 

 

• Fosfataas ja peroksidaas inaktiveerusid vaid juhtudel, kui ultrahelitöötluse käigus 

saavutati temperatuur vastavalt 72 või 85 °C. 
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• Ultraheli erinevad töötlused ei mõjutanud statistiliselt oluliselt (p˃0,05) kaseiini 

osakaalu üldvalgust. 

 

• Vabad rasvhapped 

o Kõikide ultrahelitöötluse režiimide korral ületati märgatavalt soovitusliku 

vabade rasvhapete piirnormi, milleks on 1,2 meq/100 g rasva kohta. 

o Režiim P 100%, A 100%, 40 °C, HI, mille tulemusena vähenes bakterite arv 

kõige rohkem, siis selle tulemusena oli ka kõrgem vabade rasvhapete 

kontsentratsioon (5,14 meq/100 g rasva kohta).  

o Ultrahelitöötluse järgne tugev kõrvalmaitse on tõenäoliselt põhjustatud kõrgest 

vabade rasvhapete sisaldusest.  

 

• Laapumisomadused 

o Ultrahelitöötlused vähendavad kalgendi tekke aega, mida väiksemad amplituud 

ja pulss, seda enam lühenes laapumisaeg ja moodustus tugevam kalgend. 

o Kui ultrahelitöötluse käigus temperatuur tõusis üle 80 °C, siis pikenes 

laapumisaeg ja vähenes kalgendi tugevus.  

 

 

Järeldused 

Hetke seisuga ei saa ultraheli kasutada alternatiivse meetodina piima pastöriseerimisele, kuna 

ultraheli efektiivsus mikroorganismide ja ensüümide inaktiveerimiseks ei ole piisav.  

Protsessiparameetrid, mis on piisavad mikroorganismide inaktiveerimiseks mõistlikul määral, 

võivad tekitada lenduvaid ühendeid, mis võivad mõjutada piima maitset negatiivselt. 

Lühiajaline töötlemine ultraheliga võib vältida soovimatu maitse teket piimas ja seetõttu võib 

piima töötlemisel olla potentsiaali näiteks erinevate funktsionaalsete omaduste parandamiseks, 

kuid tuleb arvestada, et see põhjustab ebapiisava mikroorganismide inaktiveerimise. Vajalik on 

ultrahelitöötluse parameetrite optimeerimine, et vältida kõrvalmaitse teket, võimalik ka 

kombinatsioonid traditsiooniliste meetoditega.
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