
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرمایش اهمی 

 گرمایش اهمی:

دهی یا گرمایش موادغذایی به صورت های حرارتکی از روشی

( است،  که با Ohmic Heatingغیرمستقیم گرمایش اهمی یا ) 

شود. که در واقع در این روش از ( نیز معرفی میOHعنوان )

 شود. خصوصیات دی الکتریک مواد استفاده می

 گذرد و سپسی غذایی میدر این روش جریان الکتریکی از ماده

 کند.سراسر حجم را به دلیل وجود مقاومت الکتریکی گرم می

های نوین است اما به دلیل عدم توانایی این روش جزو فناوری

ه کنترل فرایند و ساخت و طراحی تجهیزات برقی دقیق معموالً ب

 گیرد. صورت آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می

  ی انجام واکنش:نحوه

 2یک مخزن داریم و  ین صورت است کهی انجام واکنش به انحوه

 الکترود داخل ظرف قرار دهیم و بین این دو یک اختالف ولتاژ

شود ی مورد نظر توسط پمپ وارد مخزن میفراهم کنیم و ماده

ی غذایی بین این دو بسته به اینکه میزان هدایت الکتریکی ماده

گیرد. الکترود و اختالف ولتاژ موجود چقدر باشد گرمایش صوت می

ها برق متناوب از یک منبع سه فاز بین الکترودها در این سیستم

 کند.و در نتیجه در ماده غذایی جریان پیدا می

 

 

 مزایا :

 شود.می ی غذایی منتقل. انرژی از درون به ماده1 

ی یع دمای ماده به این دلیل که در هر نقطه شرایط برا. افزایش سر2

 شود.گرمایش فراهم می

دهی یکنواخت با سرعت باال )در حالی که در حالت عادی و به . حرارت3

 عنوان مثال بر روی تابه گرادیان دما وجود دارد. 

 . بازده باالتر در مصرف انرژی 4

ادی رسوب بیشتر ت عیابد اما در حال. رسوب بر روی سطوح کاهش می5

 باشد.می

 ی متحرک ندارد. . قطعه6

دار محیط های فصیلی این روش دوست. به علت عدم استفاده از سوخت7

 باشد.زیست می

 %60توان موادغذایی با کسر باالیی از جامدات تا حدود . با این فرایند می8

 کرد.  ی سلسیوس بر ثانیه استریلرا با سرعت گرمایش در حدود یک درجه

توان به این شیوه تحت متر قطر را میمیلی 25تر از حد . ذرات بزرگ9

 حرارت قرار داد.

 معایب : 

ز باشد . برای انجام به موقع فرمان ممکن است ابزار کنترلی مناسبی نیا1

 یابد.که در این صورت هزینه افزایش می

قراردادن  که بای غذایی )درحالی. مهاجرت فلز )الکترود( داخل ماده2

 پالتین میتوان میزان مهاجرت را کاهش داد(

 موارد استفاده از این روش در صنعت غذا :

و توزیع  .فراوری اسپتیک غذاهای آماده با ارزش افزوده باال جهت نگهداری1

 در دمای محیط

ردن . پاستوریزاسیون محصوالت غذایی دارای ذرات جامد به منظور پر ک2

 داغ

 

ادهغزل میرزا علیز  
پردیس ابوریحان –، دانشگاه تهران های صنایع غذاییدانشجوی مهندسی ماشین  
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 . گرمایش مقدماتی محصوالت پیش از استرلیزاسیون در قوطی3

شتی غذاهای آماده با ارزش افزوده باال برای ن4 گهداری . تولید بهدا

 و توزیع در دماهای یخچالی

 

 

 

 آل برای گرم شدن به روش اهمی:غذاهای ایده

 . سوپ1

 ها. سس2

 ها. خورش3

 . شیر4

 . مایعات حساس به حرارت5

 

 

 

 

 مقاومت ویژه و هدایت الکتریکی مواد:

این  مواد دارای هدایت الکتریکی و مقاومت ویژه متفاوتی هستند که

ی غذایی اثر گذار است. مقاومت اصل بر روی میزان گرمایش ماده

ی ذاتی برای ماده است که میزان مقاومت ماده را ویژه یک مشخصه

مقاومت ویژه  زاندهد و هرچه میدر مقابل عبور جریان نشان می

ا بافزایش یابد هدایت الکتریکی کاهش یافته و در نتیجه گرمایش 

ای که برای گرمایش دهد یعنی درواقع مادهسرعت کمتری رخ می

شود بایستی دارای هدایت الکتریکی خوبی باشد انتخاب انتخاب می

دهی به خوبی انجام شود. به عنوان مثال آب و نمک دارای تا حرارت

 ای الکتریکی باالیی است به همین دلیل در گرمایش اهمی بر هدایت

 

 موادی که قطبی باشند مانند اسیدها، آب،

 ها باال بوده و در نتیجهنمک و...  هدایت الکتریکی در آن 

 قطبی که در مواد ناگیرد  درحالیگرمایش بهتر صورت می 

ها هدایت الکتریکی کمتری داشته و در نتیجه گرمایش مانند چربی

گیرد. البته بایستی آن به روش اهمیت با سرعت کمتری صورت می

کرد و  این را بدانیم که هدایت الکتریکی با تغییر دما تغییر خواهد

 همچنین .  با افزایش دما، هدایت الکتریکی افزایش خواهد یافت

ایت ار ماده ) همانند ژالتینه شدن ( هم بر روی هدتغییر در ساخت

 الکتریکی تأثیرگذار است. 

مایش ، چگالی و گرPHنرخ انتقال حرارت عالوه بر موارد ذکر شده به 

 باشد. ویژه و... وابسته می

 شوند :  مواد از لحاظ هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم می

𝑆)ضعیف : کمتر از     𝑚⁄ )       0/005     

𝑆)متوسط : بین        𝑚⁄ )       0/005 − 0/05 

𝑆)تر از     باال : بیش 𝑚⁄ )        0/05   

 اهمی در عصر جدید :کاربرد گرمایش

امرررروزه در کشرررورهایی همچرررون چرررین و آمریکرررا و... بررره 

برنرررد و صرررورت صرررنعتی نیرررز از گرمرررایش اهمررری بهرررره می

و در تولیرررررد محصررررروالتی ماننرررررد غرررررذای کودکررررران 

ها و مررررواردی دیگررررر مررررورد اسررررتفاده قرررررار نوشرررریدنی

 دهند. می

دانیرررد همچنرررین باتوجررره بررره اینکررره همرررانطور کررره می

خواری حرکرررت کررررده ی امرررروزی بررره سرررمت گیررراهجامعررره

ترررروان برررررای تیمررررارحرارتی محصرررروالت لبنرررری اسررررت می

ز حاصررل از سررویا )ماننررد شرریر سررویا، کشررک سررویا و...( نیرر

 گرفت. کار گرمایش حرارتی را به

می شود.پختن گوشت به آن آب و نمک اضافه    
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