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Анотація. Вивчено можливість підвищувати якість непастеризованого 

морквяного соку фізичними впливами, а саме за допомогою ультразвукової 

кавітації. Встановлено, що внаслідок дії ультразвуку при певних режимах 

оброблення соку різко зменшується кількість мікроорганізмів у ньому. 
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Abstract. The possibility to improve the quality of carrot juice unpasteurized 

physical effects, such as using ultrasonic cavitation. Established that as result of 

certain modes of ultrasound in processing juice dramatically reduces the number of 

microorganisms in it. 
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Вступ. Нерідко виникає потреба приготувати свіжий непастеризований сік 

для мережі громадського харчування. В такому разі треба підвищувати якість 

продукту завдяки  зменшенню в ньому кількості мікроорганізмів. 



Зовнішніми факторами, які впливають на життєдіяльність мікроорганізмів, 

є фізичні (температура, висушування, світло, випромінювання радіоактивних 

речовин), хімічні (карболова кислота, сулема, хлорне вапно), біологічні 

(антибіотики, бактеріофаги, лізоцим). 

Ультразвук (УЗ), як один з фізичних методів, здатний переносити значну 

кількість енергії. Інтенсивність поширення УЗ в гомогенному середовищі 

залежить від довжини його хвилі та густини середовища. З підвищенням 

частоти УЗ  і зменшенням густини  інтенсивність поширення його зменшується  

і збільшується поглинальна енергія,  при цьому частина її  витрачається на 

руйнування середовища. 

Отже, за умови оброблення УЗ гетерогенних систем можна очікувати 

таких наслідків: деструкції компонентів систем через виникнення значних 

звукових тисків і кавітації, посилення дифузійного перенесення частинок, 

збільшення інтенсивності  перемішування, перетворення енергії УЗ в теплову; 

відбивання УЗ від густіших поверхонь у вигляді своєрідного відлуння [1]. 

Матеріали та методи. Основною сировиною для проведення досліджень 

була морква, з якої механічним способом вичавлювали сік. Оброблення 

ультразвуком виконували на приладі «Медікон» (потужність 1 Вт/см2). 

Визначення кількості мікроорганізмів здійснювали методом посіву на густі 

середовища в чашки Петрі та мікроскопіювання отриманих зразків. 

Результати та обговорення. Свіжоприготований морквяний сік піддавали 

обробленню УЗ.  Вплив УЗ на морквяний сік досліджували при тривалості 5, 10 

та 15 хв. Оскільки фізико-хімічні показники проб, оброблених протягом 10…15 

хв., суттєво не відрізняються, можна говорити про недоцільність оброблення 

соку УЗ понад 10 хв., щоб зменшити тривалість процесу та зекономити 

механічні елементи приладу. 

Проведені дослідження дії на морквяний сік показали, що фізико-хімічні 

показники його поліпшуються порівняно з контрольною пробою, яка не 

оброблялася ним. Отримані результати показали, що величина рН після трьох 

діб зберігання підвищується. Найкращі результати дає ультразвукова кавітація з 



тривалістю 5…10 хв. З підвищенням тривалості оброблення (15…20 хв.) вміст 

СР зменшувався від 9,9 до 3,6 %, що підтверджує факт розвитку 

спороутворювальних бактерій, які є аеробами. У двох останніх пробах соку 

утворювалася слизиста плівка. Забарвленість  соку також стає інтенсивнішою 

після 10 хв  УЗ оброблення. 

На ефективність дії УЗ хвиль впливають хімічний склад середовища, 

в‘язкість, рН, температура. При підвищеній температурі посилюється 

ефективність дії УЗ хвиль. Механізм дії їх ще мало вивчений. Встановлено, що 

у зоні поширення ультразвукової хвилі відбуваються стиснення і розрідження. 

У місці розрідження виникає розривання оброблюваного УЗ середовища з 

утворенням пустот, куди надходять пари  навколишньої рідини і дифундують 

розчинені в ній гази. Це явище отримало назву “ кавітація” [2]. 

Результати виявлення мікроорганізмів наведено в табл. 1, з якої видно 

зниження мікрофлори в 2-3 рази. Це пояснюється тим, що УЗ кавітація 

призводить до механічного руйнування  клітин, розривання клітинних 

оболонок під дією високого тиску, який виникає в кавітаційних бульбашках. 

Відбувається іонізація молекул води та інших речовин, що сприяє 

проходженню реакцій, які негативно впливають на мікроорганізми; 

вивільняються та інактивуються внутрішньоклітинні ферменти. Однак після 

такого оброблення сік не стає стерильним. Кількість життєздатних дріжджових  

клітин та інших мікроорганізмів залежить від інтенсивності ультразвукових 

хвиль. У пробах були виявлені дріжджі родів  Saccharomices, Candida, 

мікроскопічні гриби Аspergillus, Penicillium, Mucor, молочнокислі бактерії – 

Lactobacillus, Streptococcus. 

Таблиця 1 

Мікробіологічні показники 

 
Мікробіологічні показники 

 
Контрольна 

проба 

Ультразвукова кавітація 
через 3 доби при 
тривалості її, хв 
5  10  

Молочнокислі бактерії, куо/см3 2,0·103 8,0·102 7,5·102 
Дріжджі, куо/см3 2,0·102 1,2·102 9,5·101 



Мікроскопічні гриби, куо/см3 1,0·102 8,5·101 9,0·101 
 

Висновки. З отриманих результатів випливає, що для збільшення 

тривалості зберігання морквяного соку і використання його в свіжому 

непастеризованому вигляді  доцільно використовувати УЗ оброблення, яке дає 

змогу  порівняно з контрольною пробою підтримати на вищому рівні вміст СР 

та призводить до повної загибелі кокових форм мікроорганізмів, що 

підтверджено результатами виявлення їх за загальним осіменінням.  
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