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Вступ. В сучасних технологіях харчової промисловості все більшу 

роль відіграють нетеплові процеси оброблення харчової сировини, що 

сприяють впровадженню ресурсо - енергозберігаючих технологій, 

інтенсифікації виробництва, покращанню харчової і біологічної цінності 

сировини. До них відносять високий гідростатичний тиск, імпульсні 

електричні поля (ІЕП), ультразвук високої інтенсивності, ультрафіолетове 

та іонізуюче опромінення тощо [1]. Головна мета розроблення нетеплових 

способів полягає в зменшенні використання високих температур під час 

виробництва харчових продуктів, за рахунок чого уникають їх негативного 

впливу на смак, аромат і харчову цінність сировини та готових продуктів. 

Перспективним напрямом підвищення термінів зберігання цих 

продуктів є застосування електрофізичних методів а саме сильних 

імпульсних електричних полів без розрядів.  

Наведеним напрямкам досліджень присвячені чисельні роботи 

професора Бойка М.І. В даних працях [2-5], представлено опис ІЕП-

технології (або КВІД-технології, де КВІД – комплекс високовольтних 

імпульсних дій), експериментальних установок та камер різних типів для 

реалізації даної технології. 

Метою нашої роботи було дослідити тривалість зберігання молока 

після ІЕП обробки. 

Незбиране молоко з початковою температурою (22±2) °С обробляли 

в стаціонарній камері закритого типу, в яку впродовж 10…30 С 

здійснювалася подача енергії через іскрові розрядники.  
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Для порівняння ІЕП обробки з попередньою тепловою обробкою 

молока контрольний зразок підігрівали на електромагнітній мішалці з 

підігрівом до 72°С. Після чого оброблені зразки витримували 10-15с і 

швидко охолоджували до температури 6…8°С.  

Результати досліджень. Результати обробки ІЕП полями молока 

наведені на рисунку 1 

Рис. 1. Зміна величини pH в процесі зберігання молока при температурі 

зберігання 6…8°С.  

Аналіз наведених результатів свідчить, що при обробці ІЕП з 

напругою 30 кВ/см протягом 20с величина pH зменшувалася вже після 

першої доби до pH 6,57, й продовжує стрімко знижуватися на протязі 

десяти діб до pH 4,12. Даний стрімкий спад можна пояснити тим, що при 

обробці ІЕП в заданому режимі не було досягнуто температури 

пастеризації. 

Також з’ясовано, що показники контрольного й обробленого молоко, 

майже не змінювалась на протязі восьми діб. А от на дев’яту й десяту добу 

даний показник для контрольного зразка погіршився і складав pH 6,45 і 6,3 

відповідно. На десяту добу pH для обробленого молока протягом 30с 

становив pH 6,4. Це можна пояснити тим, що при оброблені ІЕП, клітини 
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бактерій піддаються цілому комплексу впливів: сильне імпульсне 

електричне поле, імпульсне магнітне поле, тощо. 

Висновок. Доведено можливість здійснення теплового оброблення 

молока за рахунок нетеплових ефектів, що виникають за імпульсної дії 

електричних полів. 
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