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 خالصه

از  شامل فرایندی است که جریان متناوب الکتریکی (ohmic heating) حرارت دهی مقاومتی

 . این روشرددمیگ این امر سبب به وجود آمدن انرژی درونی در ماده غذایی شود.نمونه غذایی عبور داده می

اشد که روشی سریع تر از بیرونی می ب -درونی درونی  روشی -حرارتی بر خالف روشهای رایج که بیرونی

از  د ولیروشهای رایج است. حرارت دهی مقاومتی تا حدودی شبیه حرارت دهی توسط مایکروویو می باش

ته با دانسی غذایی ی این است که مادهاز فواید حرارت دهی مقاومت لحاظ فرکانسی با آن کامالً متفاوت است.

تبخیر،  از این روش می توان در مورد آنزیم بری، های مختلف را به صورت یکنواخت حرارت می دهد.

ز هوای اتفاده های اس این روش در مقایسه با روش آبزدایی، تخمیر و استخراج ترکیبات خاص استفاده کرد.

ا رایندهفدر بعضی از  زمان و انرژی کمتری نیاز دارد و شک کن انجمادی، برای خشک کردن بهداغ و خ

تریل رای اسساده و سریع بودن این روش سبب شده تا از این روش ب سبب افزایش میزان تولید می گردد.

 .استفاده شود HTSTو  UHTکردن و پاستوریزه کردن محصوالت مایع، تحت فرایند 
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  مقدمه .1
 

در روشهای معمول از جمله استفاده از مبدلهای حرارتی سطح تراش، لوله ای و نیز روشهایی که در 

آنها مستقیما از بخار آب برای استریل کردن مواد غذایی استفاده میشود، الزم است برای انتقال حرارت به 

ا در کنسرو لوبیا چیتی(از یک محیط حد واسط که در بخش جامد مواد غذایی )به عنوان مثال دانه های لوبی

واقع بخش مایع ماده غذایی است)در مثال مذکور میتواند قسمت سس کنسرو باشد( استفاده کرد که طی 

این موارد محدود کننده متعددی سبب افت کیفیت در محصول نهایی خواهد گردید.در استریلیزاسیون مواد 

روشهای معمولی مرسوم،الزم است که برای اطمینان از استریل شدن غذایی حاوی دانه های بزرگ با 

قسمت مرکزی دانه های جامد ،به قسمت مایع مواد غذایی ،گرمایی بیش از آنچه برای استریل شدن قسمت 

گویند که این موضوع سبب  over processingمایع الزم است اعمال گردد که به اصطالح به این عمل 

جنبه های عطری ، طعمی ، بافتی  )برای مثال در مثال قبل،سبب از هم پاشیدگی  افت کیفیت محصول از

دانه ها( و همچنین کاهش ارزش تغذیه ای محصول به واسطه تخریب برخی ویناینها و برخی دیگر از مواد 
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مغذی میگردد که نتیجه همگی این موارد ، کاهش کیفیت کلی محصول میباشد.همچنین روشهای معمول 

 حرارتی مواد غذایی اغلب نیاز به زمان طوالنی و نیروی انسانی زیادی دارند. فرایند

های ز روشابرای رفع مشکالت مذکور در صنعت مواد غذایی در رابطه با فرایند حرارتی محصول میتوان 

د نرد فرایببکار  یکی از تکنیکهایی که میتوان آنرا در صنایع غذایی نوین فراوری مواد غذایی بهره گرفت.

مواد  یوستهپحرارتی مقاومتی میباشد.در این روش با نفوذ مستقیم جریان الکتریکی از میان یک جریان 

 شود. غذایی استفاده می

ین انرژی از ا 1980میالدی مطرح بوده است اما تا سال  1900تکنولوژی حرارت دهی مقاومتی از سال 

 ی غذا درقاومتن تحقیقات در زمینه حرارت دهی محرارتی در فراوری حرارتی غذا استفاده نشده  بود.اولی

 مورد غذاهای مخلوط )دو فاز( صورت گرفت.

 .فاده کردص استاز این روش می توان در مورد آنزیم بری، تبخیر، آبزدایی، تخمیر و استخراج ترکیبات خا

مان و ه  زب این روش در مقایسه با روشهای استفاده از هوای داغ و خشک کن انجمادی، برای خشک کردن

 انرژی کمتری نیاز دارد ودر بعضی از فرایندها سبب افزایش میزان تولید می گردد.

ل تاژ اعما، ول پارامترهایی که در حین حرارت دهی مقاومتی به کار می رودمثل : فرکانس ، جریان متناوب

ت رد. هداید دات فراینشده و درجه حرارتی که نمونه غذایی حرارت می بیند ، تاثیر معنی داری روی موفقی

 الکتریکی یک نمونه غذایی تک فاز یا مخلوط نیز یک فاکتور تاثیرگذار است.

ه در کذایی غاین روش حرارت دهی  ارزشی افزوده را در پی داشته و در مورد طیف وسیعی از فرایندهای 

ارای دکه  ی مایعیآنها انتقال حرارت وجرم مطرح است کاربرد  دارد. حرارت دهی مقاومتی برای غذاها

 مایع ذرات جامد هستند مثل سوپها، قطعات میوه درون شربت، سس ها و همچنین حرارت دهی غذاهای

ن که پروتئیشود.این تکنولوژی همچنین برای تیمار حرارتی غذاهای پرحساس به حرارت به کار برده می

در  مایع است.مثالً تخم مرغ حرارت سبب دناتوره شدن و کواگوله شدن پروتئین های آن میگردد مفید

آبمیوه  دیگر مدت چند ثانیه بدون کواگوله شدن پروتئین هایش توسط این فرایند،حرارت می بیند.از سوی

یزه استورپها نیز بدون اینکه تغییری در بو و طعمشان صورت گیرد، توسط این روش، حرارت الزم جهت 

 شدن را می گذرانند.

الت محصو ب شده تا از این روش برای استریل کردن و پاستوریزه کردنساده و سریع بودن این روش سب

 استفاده شود HTSTو UHTمایع، تحت فرایند 
 

 

 هامواد و روش .2
 

یته کتریسفرایند حرارتی اهمیک با عبور جریان الکتریکی از میان یک محصول رسانای جریان ال

رتز استفاده میگردد.مبنای حرارت دهی اهمیک ه 50-60اعمال میگردد و عمال از برق متناوب با فرکانس 

 ای متعددیلتاژهوتبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی درون ماده غذایی است.همچین امکان استفاده از 

 غذایی در ماده وجود دارد که میزان ولتاژ بر سرعت حرارت اهمیکی موثر است.در نوع ساده ای از این روش

انیوم ز جنس تیتاواند ر الکتریکی نارسانا میباشد قرار میگرد و دو الکترود که میتظرفی تیوب مانند که از نظ

 .باشد در دو طرف این محفظه قرار گرفته و به جریان برق با ولتاژ مورد نظر متصل میگردد

( بر روی مواد غذایی اعمال می continues & batchاین فرایند حرارتی به دو روش توده ای و پیوسته )

برای  batchسیستم پیوسته در فرایندهای صنعتی و در مقیاس تولیدی باال کاربرد دارد و روش  گردد.

تولید در مقیاس های تولیدی کم و آزماشگاهی مطرح است. در سیستم پیوسته، سرعت جریان در تیوب 
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اده غذایی حرارتی که ماده غذایی در آن جریان داشته و حرارت می بیند، بر میزان حرارت داده شده به م

( و ضریب v/mاثر می گذارد. میزان حرارت تولیدی در محصول غذایی وابسته به شدت میدان مغناطیسی )

شماتیک روش کار حرارت دهی مقاومتی برای یک  1( است.شکل s/mهدایت الکتریکی خاص ماده غذایی )

بات الکتریکی  و قطعات را بیان می کند.نکاتی که در این طرح وجود دارد از لحاظ محاس batchسیستم 

 الزم به شرح زیر است:

 سیلندر از جنس تفلن که همان محفظه حرارتی است

 الکترود های تیتانیومی

 ترمومتر جهت کنترل درجه حرارت

 سایر قطعات کنترل کننده الکتریکی در صورت نیاز

 ولت 220-250ولتاژ 

  Hz60-50 فرکانس 

 

  
 

 batchاومتی براي یک سیستم قشماتیک روش کار حرارت دهی م -1شکل 
 

در طراحی و ساخت این دستگاه موارد متعددی از جمله امکان مداوم کردن فرایند،حفظ ایمنی،حداقل نمودن 

ی هزینه ساخت و کاربردی بودن آن در صنعت مد نظر خواهد بود. طی این طرح کارافرینی، طراحی نهایی دستگاه حرارت

مقاومتی مناسب مواد غذایی که بررسیها و مطالعات اولیه آن با مراجعه به منابع و راهمایی های ارزشمند استاد مشاور این 

طرح به اتمام رسیده است،انجام میگردد و پس از آن ساخت دستگاه فرایند حرارتی مقاومتی با توجه به امکانات داخلی 

.در ادامه عملکرد دستگاه را مورد آنالیز قرار خواهیم داد.جهت آنالیز دستگاه، مواد برای اولین بار در ایران انجام میگیرد

غذایی مختلف را با استفاده از دستگاه فرایند حرارتی مقاومتی ،فرایند کرده و با استفاده از روشهای استاندارد بررسی صحت 
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 overکفایت فرایند و برخی راهنمای  فرایند از جمله بررسی آنزیمهای شاخص که برخی میتوانند راهنمایی از

processing می کنیم باشند ،ارزیابی . 
 

 

 نتایج و بحث .3

ه کز روشهایی ی و نیروشهای معمول فرایند مواد غذایی از جمله استفاده از مبدلهای حرارتی سطح تراش ، لوله ا در

امد جت به بخش ل حرارشود، الزم است برای انتقادر آنها مستقیما از بخار آب برای استریل کردن مواد غذایی استفاده می

ع بخش مایع ماده حد واسط که در واق مواد غذایی )به عنوان مثال دانه های لوبیا در کنسرو لوبیا چیتی(از یک محیط

عددی نده متغذایی است)در مثال مذکور میتواند قسمت سس کنسرو باشد( استفاده کرد که طی این، موارد محدود کن

 ای معمولیا روشهکیفیت در محصول نهایی خواهد گردید.در استریلیزاسیون مواد غذایی حاوی دانه های بزرگ ب سبب افت

گرمایی ذایی ،غمرسوم،الزم است که برای اطمینان از استریل شدن قسمت مرکزی دانه های جامد ،به قسمت مایع مواد 

 over processingدد که به اصطالح به این عمل بیش از آنچه برای استریل شدن قسمت مایع الزم است اعمال گر

ز هم اگویند که این موضوع سبب افت کیفیت محصول از جنبه های عطری ، طعمی ، بافتی  )در مثال قبل،سبب 

گر از رخی دیبپاشیدگی دانه ها میگردد( و همچنین کاهش ارزش تغذیه ای محصول به واسطه تخریب برخی ویناینها و 

ند ل فرایکه نتیجه همگی این موارد ، کاهش کیفیت کلی محصول میباشد.همچنین روشهای معمو مواد مغذی میگردد

 حرارتی مواد غذایی اغلب نیاز به زمان طوالنی و نیروی انسانی زیادی دارند.

وین نوشهای ربرای رفع مشکالت مذکور در صنعت مواد غذایی در رابطه با فرایند حرارتی محصول استفاده از 

تی رتی مقاومیند حرامواد غذایی توصیه میشود.یکی از تکنیکهایی که میتوان آنرا در صنایع غذایی بکار برد فرافراوری 

ین اد.مزایای ه میشومیباشد.در این روش با نفوذ مستقیم جریان الکتریکی از میان یک جریان پیوسته مواد غذایی استفاد

 روش را میتوان به صورت زیر خالصه نمود:

فرایند  یا مایع همزمان به دمای فوذ حرارتی در این روش مطرح نیست و کلیه قسمتها اعم از جامدمسئله ن-1

 میرسند.

 ل نهاییحفظ عطر و طعم در محصو -2

 over processingدم تخریب ویتامینها و مواد مغذی بواسطه عدم ع -3

 صرفه جویی در مصرف انرژی -4

 کاهش زمان فرایند -5

 یندسانی کمتر و سادگی کنترل فرانیاز به نیروی ان -6

 ( continius )امکان تولید مداوم  -7

 اهش قیمت تمام شده محصول بواسطه موارد باالک -8

 روش با این روش راحت فرایند می شوند با این  shear-sensetiveمحصوالت -9

 یمن بودن محصول نهایی و حفظ سالمت مصرف کنندها -10

 موارد متعددی از مواد غذایی وش برایامکان استفاده از این ر -11

در حال حاضر کاربرد تکنیک مذکور تنها در اختیار برخی از کشورهای پیشرفته دنیا میباشد و با توجه به مطالعات 

انجام گرفته امکان بومی سازی فرایند حرارتی مقاومتی و پیوستن کشور عزیزمان به جمع دیگر استفاده کنندگان از این 

وجود دارد که به یاری پروردگار متعال پس طراحی نهایی دستگاه حرارتی مقاومتی مناسب مواد غذایی که تکنیک نوین 

بررسیها و مطالعات اولیه آن توسط اینجانب موفقیت آمیز به اتمام رسیده است،نسبت به ساخت دستگاه با توجه به امکانات 

لیز قرار خواهیم داد و در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج میتوان داخلی اقدام میگردد.در ادامه عملکرد دستگاه را مورد آنا
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دستگاه را در ابعاد صنعتی بکار گرفت و در نهایت منجر به ایجاد کارگاه های زود بازده صنایع غذایی و همچنین جایگزینی 

 این تکنیک با تکنیکهای متداول در کارخانجات بزرگ فراوری صنایع غذایی حال حاضر گردید.
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ABSTRACT 
Ohmic heating comprises a process in which the alternative current was passed through the sample. 

This issue leads to an internal energy in food. Unlike the conventional heating methods which are 

external-internal, the ohmic heating is internal-external and faster method than them. The ohmic 

heating is somewhat like microwave heating, but it is completely different in the case of frequency. 

Of the advantages of ohmic heating is that uniformly heats the food stuff with different density. 

This heating method can be used for bleaching, evaporation, dewatering, fermentation and 

extraction of special components. In comparison with the freeze drying and hot air drying, ohmic 

heating needs less time and energy and in some processes increases production. Being simple and 

fast, case utilization of this method for sterilization and pasteurization of liquid products under 

UHT and HTST processes.  
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