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1. CHARAKTERYSTYKA HABILITANTKI 

 

1.1. Dane personalne 
 

Imię i nazwisko:      Magdalena Zielińska 

Miejsce pracy:     Katedra Inżynierii Systemów  

Wydział Nauk Technicznych 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

ul. Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn 

 

1.2. Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 
 

a) magister inżynier, kierunek: Technologia Żywności, Wydział Technologii Żywności, 

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 01.07.1998, tytuł pracy magisterskiej: „Badanie 

energochłonności procesu produkcji frytek”, promotor pracy magisterskiej: Prof. zw. dr hab. 

Janusz Budny z Katedry Inżynierii, Aparatury i Gospodarki Energią, Wydziału Technologii 

Żywności, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. 

 

b) doktor nauk rolniczych w zakresie Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Nauki o 

Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 19.10.2005, tytuł rozprawy 

doktorskiej: „Wpływ wybranych parametrów na kinetykę fluidalno-fontannowego suszenia 

marchwi oraz jakość suszu”, promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. inż. Marek 

Markowski z Katedry Inżynierii Systemów, Wydziału Nauk Technicznych, Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

1.3. Przebieg pracy zawodowej 
 

01.09.2006 - obecnie  

 

Stanowisko:   Adiunkt 

Miejsce pracy:   Katedra Inżynierii Systemów 

Wydział Nauk Technicznych 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

01.01.2009 – 31.12.2010  

 

Stanowisko:   Post Doc 

Instytucja wypłacająca stypendium: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Miejsce realizacji kontraktu: Department of Biosystems Engineering 

Faculty of Engineering 

University of Manitoba, Winnipeg, Kanada 

 

 

2. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO  
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Jako osiągnięcie, wynikające z artykułu 16. ustęp 2. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wskazuję 

cykl ośmiu powiązanych tematycznie publikacji, wydanych po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora. Wspólny tytuł osiągnięcia brzmi: 

 

„WPŁYW NIEKONWENCJONALNYCH METOD SUSZENIA NA KINETYKĘ 

PROCESU ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH 

POCHODZENIA ROŚLINNEGO” 
 

2.1. Wykaz pozycji wchodzących w skład osiągnięcia    
 

1. Zielińska, M.; Cenkowski, S.; Markowski, M. Superheated steam drying of  distillers' spent 

grains on a single inert particle. Drying Technology 2009, 27(12), 1279-1285. IF2009=1,048. 

Punkty MNiSW2009=32.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na udziale w formułowaniu problemu naukowego, 

opracowaniu koncepcji badań i artykułu, opracowaniu metodyki badań, wykonaniu części 

doświadczalnej, tj. pomiarów suszarniczych, dokonaniu przeglądu literatury, analizie, 

interpretacji i dyskusji wyników, analizach statystycznych, formułowaniu wniosków, 

przygotowaniu pierwszej wersji manuskryptu, opracowaniu i redagowanie tekstu manuskryptu 

na wszystkich etapach procesu recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 70 %. 

 

2. Zielińska, M. Drying kinetics and physicochemical characteristics of laboratory-prepared 

corn/wheat distillers grains and solubles dried with superheated steam and hot air. Drying 

Technology 2015, 33(7), 831-846. IF2014(2015)=1,518. Punkty MNiSW2015=30.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na dokonaniu przeglądu literatury, sformułowaniu 

problemu naukowego, opracowaniu koncepcji badań, koncepcji artykułu, opracowaniu 

metodyki badań, przeprowadzeniu eksperymentów suszarniczych, analizach jakościowych, 

analizie, interpretacji i dyskusji wyników, analizach statystycznych, formułowaniu wniosków, 

przygotowaniu pierwszej wersji manuskryptu, opracowaniu i redagowanie tekstu manuskryptu 

na wszystkich etapach procesu recenzji.  Mój udział procentowy wyniósł 100 %. 

 

3. Zielińska, M. Thermophysical properties of laboratory-prepared corn/wheat dried distillers 

grains and dried distillers solubles dehydrated with superheated steam and hot air. Drying 

Technology, 2016, 34(10), 1147-1161. IF2014(2015)=1,518. Punkty MNiSW2015=30.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na dokonaniu przeglądu literatury, sformułowaniu 

problemu naukowego, opracowaniu koncepcji badań i artykułu, opracowaniu metodyki badań, 

przeprowadzeniu eksperymentów suszarniczych, analiz jakościowych, analizy, interpretacji i 

dyskusji wyników, analiz statystycznych, sformułowaniu wniosków, przygotowaniu pierwszej 

wersji manuskryptu, opracowaniu i redagowanie tekstu manuskryptu na wszystkich etapach 

procesu recenzji. Mój udział procentowy wyniósł 100 %. 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/269630200_Drying_Kinetics_and_Physicochemical_Characteristics_of_Laboratory-Prepared_CornWheat_Distillers_Grains_and_Solubles_Dried_with_Superheated_Steam_and_Hot_Air?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/269630200_Drying_Kinetics_and_Physicochemical_Characteristics_of_Laboratory-Prepared_CornWheat_Distillers_Grains_and_Solubles_Dried_with_Superheated_Steam_and_Hot_Air?ev=prf_pub
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4. Zielińska, M.; Błaszczak, W.; Devahastin, S. Effect of superheated steam prefrying 

treatment on the quality of potato chips. International Journal of Food Science and 

Technology 2014, 50(1),  158-168. IF2014(2015)=1,384. Punkty MNiSW2014=25.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na dokonaniu przeglądu literatury, udziale w tworzeniu 

koncepcji badań i artykułu, opracowaniu metodyki badań, wykonaniu pomiarów suszarniczych, 

analiz chemicznych, obserwacji mikroskopowych, analizie, interpretacji i dyskusji wyników, 

analizach statystycznych, formułowaniu wniosków, przygotowaniu pierwszej wersji 

manuskryptu, opracowaniu i redagowanie tekstu manuskryptu na wszystkich etapach procesu 

recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 80 %. 

 

5. Zielińska, M.; Sadowski, P.; Błaszczak, W. Freezing/thawing and microwave assisted drying 

of blueberries (Vaccinium corymbosum L.). LWT-Food Science and Technology 2015, 

62(1,2), 555-563. IF2014(2015)=2,416. Punkty MNiSW2015=35.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na dokonaniu przeglądu literatury, udziale w tworzeniu 

koncepcji badań i artykułu, opracowaniu metodyki badań, wykonaniu pomiarów suszarniczych, 

wybranych pomiarów właściwości fizycznych, analizie, interpretacji i dyskusji wyników, 

analizach statystycznych, formułowaniu wniosków, przygotowaniu pierwszej wersji 

manuskryptu, opracowaniu i redagowanie tekstu manuskryptu na wszystkich etapach procesu 

recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 85 %. 

 

6. Zielińska, M.; Sadowski, P.; Błaszczak, W. Combined hot air convective drying and 

microwave- vacuum drying of blueberries (Vaccinium corymbosum L.): Drying kinetics and 

quality characteristics. Drying Technology 2016, 34(6), 665-684. IF2014(2015)=1,518. Punkty 

MNiSW2015=30.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na dokonaniu przeglądu literatury, opracowaniu 

koncepcji badań, koncepcji artykułu, opracowaniu metodyki badań, wykonaniu pomiarów 

suszarniczych, pomiarów wybranych właściwości fizycznych, analizie, interpretacji i dyskusji 

wyników, analizach statystycznych, formułowaniu wniosków, przygotowaniu pierwszej wersji 

manuskryptu, opracowaniu i redagowanie tekstu manuskryptu na wszystkich etapach procesu 

recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 85 %.  

 

7. Zielińska, M.; Markowski M. The influence of microwave-assisted drying techniques on the 

rehydration behavior of blueberries (Vaccinium corymbosum L.). Food Chemistry 2016, 196, 

1188-1196. IF2014(2015)=3,391. Punkty MNiSW2015=40.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na dokonaniu przeglądu literatury, opracowaniu 

koncepcji badań, udziale w opracowaniu koncepcji artykułu, opracowaniu metodyki badań, 

wykonaniu całości eksperymentów, udziale w analizie, interpretacji i dyskusji wyników, 

analizach statystycznych, modelowaniu, formułowaniu wniosków, przygotowaniu pierwszej 

wersji manuskryptu, udziale w opracowaniu i redagowanie tekstu na wszystkich etapach 

procesu recenzowania. Mój udział procentowy szacuję na 80 %.  
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8. Zielińska, M.; Zapotoczny, P.; Alves-Filho, O.; Eikevik, T.M.; Błaszczak, W. A multi-stage 

combined heat pump and microwave vacuum drying of green peas. Journal of Food 

Engineering 2013, 115, 347-356. IF2013=2,576. Punkty MNiSW2013=35.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na dokonaniu przeglądu literatury, udziale w 

formułowaniu problemu naukowego, tworzeniu koncepcji badań, projektowaniu 

eksperymentów, opracowaniu koncepcji artykułu, opracowaniu metodyki badań, wykonaniu 

części doświadczalnej, tj. pomiarów suszarniczych i pomiarów właściwości fizycznych, analizie, 

interpretacji i dyskusji wyników, analiz statystycznych, formułowaniu wniosków, 

przygotowaniu pierwszej wersji manuskryptu, opracowaniu i redagowanie tekstu manuskryptu 

na wszystkich etapach procesu recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 40 %. 

 

Mój wkład w powstanie w/w publikacji jest dominujący. We wszystkich publikacjach 

stanowiących osiągnięcie naukowe jestem pierwszym autorem oraz autorem 

korespondencyjnym odpowiedzialnym za wartość merytoryczną i proces publikowania 

manuskryptów w recenzowanych czasopismach z listy JCR. Jestem jedynym autorem dwóch 

prac naukowych wchodzących w skład osiągnięcia. Oświadczenia współautorów odnośnie ich 

udziału w powstaniu publikacji zamieszczone zostały w Załączniku 4.  

 

2.2. Sumaryczne zestawienie dla osiągnięcia naukowego 
 

Sumaryczne zestawienie dla osiągnięcia naukowego przedstawia się następująco: 

 
 Impact Factor a: 15,371 

 Punkty MNiSW b: 257 

 Punkty MNiSW z uwzględnieniem udziału procentowego autora b: 201 

 
a według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania; 
b według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z rokiem 

opublikowania.  

 

2.3. Omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
 

2.3.1. Wprowadzenie 
 

Odpowiednio dobrane źródło ciepła, metoda i parametry procesu mogą mieć istotny wpływ 

m.in. na skrócenie czasu i zwiększenie szybkości suszenia, ograniczenie niekorzystnego 

oddziaływania na środowisko, poprawę właściwości suszu czy nadanie mu pożądanych cech 

(Kudra i Mujumdar, 2009; Borompichaichartkul i in., 2009; Chong i in., 2014; Bórquez i in., 2010; 

Sagar i Kumar, 2010). Jednakże rezultaty suszenia danego materiału nie mogą być przełożone na 

inne materiały, a jednoznaczne prognozowanie rezultatów suszenia poszczególnych materiałów 

jest niemożliwe. Dlatego ważne jest prowadzenie badań dla szerokiej gamy materiałów 

różniących się stanem uwodnienia, rodzajem wiązania wody, strukturą czy składem 

chemicznym. Działania naukowców i przedsiębiorców zmierzają obecnie w kierunku 
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zastosowania niekonwencjonalnych źródeł ciepła, wprowadzania suszarek hybrydowych 

wykorzystujących różne źródła ciepła oraz wielostopniowych procesów suszenia do utrwalania 

materiałów biologicznych.  

Dotychczasowe badania wskazują, iż zastosowania pary przegrzanej jako czynnika 

grzejnego do suszenia materiałów biologicznych pozwala na: (1) wyeliminowanie reakcji 

oksydacji, (2) sterylizację materiału, (3) inaktywację składników antyodżywczych, (4) eliminację 

niepożądanych mikroorganizmów, (5) łatwy odzysk ciepła kondensacji, (6) eliminację emisji 

pyłów i odorów (Pronyk i in., 2004). Należy jednak pamiętać, iż suszenie parą przegrzaną jest 

procesem wysokotemperaturowym, a materiał wystawiony na działanie pary przegrzanej musi 

być odporny na działanie wysokich temperatur. Rozwiązaniem może być obniżenie ciśnienia 

pary poniżej ciśnienia atmosferycznego (Nimmol i in., 2007; Suvarnakuta i in., 2007). W 

zależności od temperatury czynnika suszącego, proces suszenia parą przegrzaną może 

charakteryzować wyższy stopień odparowania wody w porównaniu do suszenia gorącym 

powietrzem w tej samej temperaturze (Tang i Cenkowski, 2000). Para przegrzana była 

stosowana do suszenia buraków cukrowych, ziemniaków i ziarna zbóż (Nathakaranakule i in., 

2007; Pronyk i in., 2004; Cenkowski i in., 2007; Tang i in., 2000; Tang i Cenkowski, 2000; 

Urbaniec i Malczewski, 1997). Tylko nieliczne prace naukowe podejmują temat analizy kinetyki 

procesu suszenia parą przegrzaną pełnych wywarów gorzelnianych (DDGS) otrzymanych na 

bazie ziarna pszenicy lub kukurydzy (Tang i in., 2005; Cenkowski i in., 2012). Sam proces 

suszenia jest jednak coraz częściej stosowany do utrwalania wywarów gorzelnianych z uwagi na 

ogromne ich ilości powstające podczas produkcji bioetanolu, wysoką zawartość wody i związaną 

z tym trwałość, rynek zbytu ograniczony jedynie do lokalnych odbiorców oraz duże problemy z 

zagospodarowaniem mokrego wywaru. Ponadto, proces suszenia pozwala na łatwy transport i 

składowanie oraz poszerzenie możliwości wykorzystania suchego wywaru. Standardowa 

procedura zagospodarowania wywarów gorzelnianych (ang. wet distillers grains with solubles, 

WDGS) polega na wstępnym zagęszczeniu frakcji płynnej zawierającej związki rozpuszczalne 

(ang. condensed distillers solubles, CDS), a następnie połączeniu jej z frakcją stałą (ang. wet 

distillers grains, WDG). Tak przygotowany wywar na bazie pełnego ziarna (WDGS) poddaje się 

procesowi suszenia w wyniku czego powstaje pełny suszony wywar gorzelniany zawierający 

związki rozpuszczalne (ang: dried distillers grains with solubles, DDGS). Innym rozwiązaniem 

jest przeprowadzenie procesów suszenia poszczególnych frakcji WDG i CDS w celu uzyskania 

suchych ich form, odpowiednio DDG (ang: dried distillers grains) i DDS (ang: dried distillers 

solubles), które służą sporządzeniu mieszanek DDGS o różnej zawartości związków 

rozpuszczalnych (Mosier i Ileleji, 2006). Najczęściej autorzy skupiają się na analizie kinetyki 

procesu suszenia gorącym powietrzem i suszenia mikrofalowego WDGS uzyskanych na bazie 

ziarna pszenicy (Mosqueda i Tabil, 2011; Mosqueda i in., 2013a; Mosqueda i in., 2013b). 

Jednakże, na skutek zbyt wysokiej temperatury powietrza suszącego (500-600 °C) pogorszeniu 

ulega wiele cech fizykochemicznych, a jakość produktu jest często niezadowalająca. W tej 

sytuacji dużym zainteresowaniem cieszy się koncepcja suszenia wywarów parą przegrzaną. W 

literaturze można zauważyć brak informacji na temat analizy kinetyki suszenia parą przegrzaną 

poszczególnych frakcji wywarów gorzelnianych. Kolejnym problemem jest brak informacji na 

temat specyfiki procesu suszenia oraz wpływu parametrów procesu na właściwości materiału. 

W literaturze można znaleźć informacje na temat właściwości DDGS pozyskanych z różnych 

zakładów przetwórczych (Lee i in., 1991; Spiehs i in., 2002; Kingsly i in., 2010). Większość 

autorów skupia się jednak tylko na charakterystyce fizykochemicznej pszennych lub 

kukurydzianych DDGS, charakteryzujących się różną zawartością frakcji płynnej (Spiehs i in., 

2002; Rosentrater, 2006; Bhadra i in., 2007). Tylko nieliczni autorzy podejmują się analizy 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877406005693
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wpływu parametrów procesowych na właściwości fizykochemiczne wywarów, a prace te 

dotyczą suszenia gorącym powietrzem oraz przy użyciu mikrofal (Mosqueda i Tabil, 2011; 

Mosqueda i in., 2013a; Mosqueda i in., 2013b). Znikoma ilość prac dotyczy analizy wpływu 

parametrów procesu suszenia parą przegrzaną na właściwości fizykochemiczne suszonych 

wywarów uzyskanych na bazie pełnego ziarna kukurydzy oraz pszenicy (Tang i in., 2005; 

Cenkowski i in., 2012). Zbyt mało uwagi poświęca się analizie wpływu parametrów procesu 

suszenia parą przegrzaną na właściwości fizykochemiczne frakcji DDG i DDS. Pomijany jest 

również wpływ parametrów procesu na termodyfuzyjne właściwości suszonego wywaru.  

Interesującym rozwiązaniem wydaje się być również wykorzystanie pary przegrzanej do 

wstępnej obróbki materiału. Smażone produkty przekąskowe cieszą się dużą popularnością z 

uwagi na unikatowe cechy organoleptyczne, takie jak barwa czy tekstura (Rimac-Brncic i in. 

2004). Jednakże, ich konsumpcja budzi zastrzeżenia ze strony dietetyków i lekarzy. Obawy 

środowisk naukowych związane są przede wszystkim z wysoką zawartością nasyconych 

kwasów tłuszczowych, izomerów trans kwasów tłuszczowych czy akrylamidu. Stosunkowo duża 

zawartość tłuszczu, np. w chipsach ziemniaczanych oraz coraz wyższa świadomość 

konsumentów i wymagania co do jakości produktów sprawiają, iż podejmuje się działania 

mające na celu przede wszystkim zmniejszenie ilości tłuszczu bez jednoczesnego pogorszenia 

cech sensorycznych smażonych produktów przekąskowych (Kita, 2006). Na przebieg procesu 

smażenia oraz właściwości produktu smażonego wpływ mają m.in. temperatura, czas 

prowadzenia procesu, rodzaj użytego oleju (Garayo i Moreira, 2002; Da Silva i Moreira, 2008; 

Kita i in., 2007; Kita i in., 2009). Skrócenie czasu smażenia przyczynia się do zmniejszenia 

zawartości tłuszczu (Rimac-Brncic i in., 2004, Kita, 2006; Gamble i in., 1987; Kita i in., 2007). 

Oprócz parametrów procesu smażenia, istotny wpływ na przebieg procesu, jak i właściwości 

produktu gotowego może mieć również rodzaj materiału lub stan uwodnienia (Pedreschi i in. 

2007). Zredukowanie początkowej zawartości wody w materiale pozwala na skrócenie czasu 

obróbki w głębokim tłuszczu oraz czasu wchłaniania tłuszczu, a co za tym idzie obniżenie 

zawartości tłuszczu w produkcie smażonym (Lisińska i Leszczyński 1989; Abglor i Scalon 2000; 

Tajner-Czopek i in. 2007; Tajner-Czopek i in. 2008; Pedreschi i in. 2006). Dotychczas do 

wstępnego suszenia materiału stosowano suszenie konwekcyjne, mikrofalowo-próżniowe, 

konwekcyjno-mikrofalowe, liofilizację oraz odwadnianie osmotyczne (Tajner-Czopek i in., 2007; 

Drouzas i Schubert 1996; Maskan 2000; Krokida i in. 2001; Wang i in. 2004). Znikoma ilość prac 

dotyczy kombinowanego procesu podsuszania parą przegrzaną oraz smażenia m.in. tortilli czy 

produktów drobiowych (ang: chicken nuggets) (Li i in., 1999; Rosete-Hidalgo i in., 2008). 

Nieliczne prace dotyczą obróbki plastrów i cylindrów ziemniaka parą przegrzaną lub gorącym 

powietrzem. Proces suszenia stosowany był w miejsce procesu smażenia, a produkt końcowy 

stanowił susz ziemniaczany (Tang i Cenkowski, 2000; Iyota i in, 2001). W literaturze można 

dostrzec brak informacji na temat wpływu parametrów procesu suszenia plastrów ziemniaka 

parą przegrzaną na kinetykę procesu oraz jakość produktów smażonych.  

Kolejnym zagadnieniem, któremu warto poświęcić uwagę jest wykorzystanie mikrofal do 

utrwalania materiałów biologicznych (Schiffmann, 2006; Orsat i in., 2005). Suszenie z 

zastosowaniem mikrofal, z uwagi na krótkie czasy suszenia oraz ograniczenie procesów 

utleniania, wpływa korzystnie na właściwości suszu. Wśród zalet suszenia mikrofalowego 

wymienia się jego korzystny wpływ na skurcz, porowatość, właściwości mechaniczne, 

rekonstytucyjne, zachowanie barwy, aromatu, a także składników bioaktywnych (Soysal, 2004). 

W literaturze można znaleźć prace dotyczące mikrofalowego suszenia owoców kiwi, banana, 

kolendry (Sarimeseli, 2011; Maskan, 2000; Maskan, 2001; Li i in., 2010). W czasie suszenia 

mikrofalowego problem może stanowić jednak niekontrolowany wzrost temperatury suszonych 



dr inż. Magdalena Zielińska                                                                                Załącznik 2A (Autoreferat) 
 

9 

 

cząstek. Metoda suszenia mikrofalowo-próżniowego wydaje się być alternatywą dla suszenia 

mikrofalowego (Lin i in., 1998; Parosa, 2007; Therdthai i Zhou, 2009). Z uwagi na krótszy czas 

kontaktu materiału z czynnikiem grzejnym w metodzie suszenia mikrofalowo-próżniowego w 

porównaniu z metodą suszenia konwekcyjnego, a także ze względu na ograniczenie kontaktu 

suszonych cząstek z tlenem oraz prowadzenie procesu w temperaturach niższych niż przy 

suszeniu konwekcyjnym, technika ta pozwala zachować wysoką zawartość składników 

bioaktywnych oraz uniknąć niekorzystnych zmian cech organoleptycznych, struktury, i tekstury 

świadczących o pogorszeniu jakości produktu gotowego (Kieca i Musielak, 2010; Chong i in., 

2014). Proces suszenia mikrofalowo-próżniowego był stosowany do suszenia żurawiny, 

ziemniaków, pomidorów, bananów, marchwi i czosnku (Bondaruk i in., 2007; Durance i Wang, 

2002; Maskan, 2000; Figiel, 2006; Clary i in., 2005; Cui i in., 2004; Sunjka i in., 2004). Niemniej 

jednak, proces ten nie jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle do suszenia owoców i 

warzyw. Przyczyną, oprócz wysokich kosztów inwestycyjnych oraz kosztów prowadzenia 

procesu, może być złożoność procesu nagrzewania mikrofalowego wysokouwodnionych 

materiałów w warunkach obniżonego ciśnienia oraz niewystarczająca ilość informacji 

dotyczących możliwości wykorzystania techniki mikrofalowo-próżniowej do suszenia owoców i 

warzyw. Parametry procesu mające istotny wpływ na jakość produktu gotowego to m.in.: 

temperatura, moc mikrofal, ciśnienie w komorze i sposób podawania mikrofal (Nowacka i in., 

2012; Andres i in., 2004). Z uwagi na w/w niedogodności proponuje się zastosowanie tej 

techniki jedynie do końcowego podsuszania produktu. Kombinowany proces suszenia 

konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym stosowano dotychczas m.in. do 

suszenia jabłek, buraków i ziół (Figiel, 2007; Figiel, 2010; Szumny i in., 2010). Złożoność procesu 

oraz różnorodność materiałowa stwarzają konieczność prowadzenia dalszych badań. Wysoka 

zawartość wody w owocach borówki, sezonowość, skala produkcji (Polska zajmuje drugie w 

Europie miejsce w uprawie owoców borówki), jak również upodobania konsumentów 

sprawiają, iż często utrwala się je za pomocą suszenia. Tak utrwalone owoce mogą być obecne w 

diecie człowieka przez cały rok. Z uwagi na naturalną woskową powłokę na powierzchni 

owoców stanowiącą barierę dla zjawisk transportu ciepła i masy, utrwalanie ich przy użyciu 

tradycyjnych metod jest czasochłonne, a jakość produktu niska. Konieczność poszukiwania 

nowych metod suszenia pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości suszu wiąże się również 

ze świadomą potrzebą włączania owoców borówki do codziennej diety człowieka (z uwagi na 

wysoką zawartość związków polifenolowych i aktywność antyoksydacyjną spożycie owoców 

borówki ogranicza możliwość powstania chorób cywilizacyjnych). W literaturze można znaleźć 

informacje na temat następujących sposobów utrwalania owoców borówki: (i) suszenia 

konwekcyjnego (Yemmireddy i in., 2013), (ii) kombinowanego suszenia konwekcyjnego z/bez 

wstępnego mrożenia/odwadniania osmotycznego (Lohachoompol i in., 2004), (iii) 

kombinowanego suszenia promiennikowego z/bez odwadniania osmotycznego (Shi i in., 2008), 

(iv) kombinowanego odwadniania osmotycznego z suszeniem konwekcyjnym i liofilizacyjnym 

(Nsonzi i Ramaswamy, 1998), (v) odwadniania osmotycznego z suszeniem fluidalnym (Kim i 

Toledo, 1987), (vi) suszenia mikrofalowo-fontannowego (Feng i in., 1999; Feng i in., 2001). 

Większość prac dotyczy określenia wpływu parametrów procesu na zawartość związków 

bioaktywnych, aktywność antyoksydacyjną, barwę, teksturę, gęstość i wskaźniki rehydratacji. 

Procesy suszenia wspomaganego mikrofalowo wydają się być interesującym rozwiązaniem 

pozwalającym na utrwalenie owoców borówki. Konieczne jest jednak prowadzenie badań 

mających na celu dobór kombinacji metod, parametrów procesu oraz punktu konwersji (punktu 

przejścia pomiędzy jedną metodą a drugą), jak również określenie wpływu kombinowanych 
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metod suszenia wspomaganych mikrofalowo na kinetykę procesu oraz właściwości 

materiałowe.  

Proces suszenia konwekcyjnego charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. 

Jednak gdy najistotniejszym aspektem jest aspekt jakościowy, zastosowanie procesu suszenia 

konwekcyjnego jest ograniczone (Kowalski i in., 2000). Z punktu widzenia jakości produktu, 

najlepszą metodą suszenia jest suszenie liofilizacyjne. Niemniej jednak, głębokie zamrożenie 

oraz zastosowanie obniżonego ciśnienia generuje wysokie koszty, a zastosowanie suszenia 

sublimacyjnego w przypadku wielu produktów wydaje się być ekonomicznie nieuzasadnione. 

Obniżenie wilgotności czynnika suszącego przed podaniem do komory suszarki pracującej w 

oparciu o pompę ciepła pozwala na prowadzenie procesu w niskich temperaturach w 

warunkach ciśnienia atmosferycznego (Uddin i in., 2004). Zastosowanie techniki polegającej na 

płytkim zamrożeniu i suszeniu materiału w układzie z pompą ciepła przy ciśnieniu 

atmosferycznym pozwala na zmniejszenie energochłonności przy zachowaniu zalet produktu 

liofilizowanego (Stawczyk i in., 2007; Rząca i Witrowa-Rajchert, 2007). Proces suszenia 

sublimacyjnego w układzie z pompą ciepła stosowano do suszenia jabłek, gujawy, mango, 

melona, papryki i zielonego groszku (Uddin i in., 2004; Stawczyk i in., 2007; Pal i in., 2008; Alves-

Filho i in., 2004). Czynnikiem ograniczającym zakres stosowania w/w metody jest jednak długi 

czas procesu (Stawczyk i in., 2007). Ciekawym rozwiązaniem wydaje się być prowadzenie 

procesu suszenia w warstwie fluidalnej lub zwiększenie temperatury czynnika suszącego w 

trakcie suszenia (Claussen i in., 2007). Interesującym wydaje się być również dwustopniowy 

proces niskotemperaturowego suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-

próżniowym. W literaturze brak jest informacji na temat wpływu dwustopniowego 

niskotemperaturowego suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym na 

kinetykę procesu oraz właściwości materiału.  

Podsumowując, prowadzenie badań nad wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł 

ciepła, wprowadzeniem suszarek hybrydowych wykorzystujących różne źródła ciepła oraz 

wielostopniowych procesów suszenia do utrwalania materiałów biologicznych przyczyni się do 

określenia ich wpływu oraz parametrów procesu na kinetykę procesu oraz właściwości 

materiału, zwiększenia możliwości ich wykorzystania, a co za tym idzie poprawy jakości 

produktu, zwiększenia kontroli procesu czy ograniczenia zużycia energii.  

 

2.3.2. Cel naukowy i zakres badań 
 

Monotematyczny cykl publikacji, stanowiący osiągnięcie poddane ocenie, dotyczy 

wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł ciepła oraz hybrydowych i/lub kombinowanych 

dwustopniowych procesów suszenia, takich jak: (i) jednostopniowy proces suszenia 

wykorzystujący jako źródło ciepła parę przegrzaną przy ciśnieniu atmosferycznym, (ii) 

dwustopniowy proces suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym, (iii) 

dwustopniowy proces suszenia sublimacyjnego przy ciśnieniu atmosferycznym w układzie z 

pompą ciepła z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym. Celem osiągnięcia było: 

 

1. określenie i wyjaśnienie wpływu jednostopniowego suszenia parą przegrzaną przy ciśnieniu 

atmosferycznym na kinetykę procesu oraz wybrane właściwości suszu; 

2. określenie i wyjaśnienie wpływu wstępnego podsuszania parą przegrzaną przy ciśnieniu 

atmosferycznym na kinetykę procesu oraz wybrane właściwości produktów smażonych; 

3. określenie i wyjaśnienie wpływu dwustopniowego suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem 

mikrofalowo-próżniowym na kinetykę procesu oraz wybrane właściwości suszu; 
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4. określenie i wyjaśnienie wpływu dwustopniowego sublimacyjnego suszenia przy ciśnieniu 

atmosferycznym w układzie z pompą ciepła z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym na 

kinetykę procesu oraz wybrane właściwości suszu. 

 

Jako materiał badawczy wybrano surowce o zróżnicowanym stopniu uwodnienia oraz 

właściwościach fizykochemicznych, takie jak pszenno-kukurydziane wywary gorzelniane, bulwy 

ziemniaka (Solanum tuberosum L.), owoce borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) oraz 

groszek zielony (Pisum sativum L.).  

 

Dla osiągnięcia założonych celów pracy przeprowadzono następujące działania:  

 

1. zrealizowano serię pomiarów kinetyki suszenia, przy różnych warunkach prowadzenia 

procesu oraz dokonano pomiarów parametrów istotnych dla przebiegu procesu: 

konwekcyjnego suszenia parą przegrzaną przy ciśnieniu atmosferycznym, konwekcyjnego 

suszenia gorącym powietrzem, mikrofalowo-próżniowego, sublimacyjnego suszenia 

powietrzem przy ciśnieniu atmosferycznym w układzie z pompą ciepła, suszenia gorącym 

powietrzem z dosuszaniem mikrofalowym w warunkach obniżonego ciśnienia, 

kombinowanego suszenia sublimacyjnego przy ciśnieniu atmosferycznym w układzie z 

pompą ciepła z dosuszaniem mikrofalowym w warunkach obniżonego ciśnienia;  

2. przeprowadzono wybrane analizy składu chemicznego materiału poddanego obróbce, tj. 

zawartości wody i suchej substancji, zawartości tłuszczu, zawartości popiołu, cukru, białka; 

3. dokonano analizy profili aminokwasowych; 

4. oznaczono właściwości fizyczne materiału, tj. barwę, średnicę geometryczną cząstek, 

gęstość, porowatość, objętość, właściwości mechaniczne; 

5. oznaczono właściwości termiczne materiału, tj. ciepło właściwe, przewodność cieplną i 

dyfuzyjność cieplną; 

6. oszacowano wartości efektywnego współczynnika dyfuzji wody;  

7. opis tekstury oraz zmiany fizykochemiczne jakie zaszły na powierzchni oraz przekroju 

suszonych cząstek uzupełniono zdjęciami mikro i makrostruktury; 

8. zrealizowano serię pomiarów kinetyki procesu rehydratacji suszu; 

9. do opisu kinetyki procesu oraz kinetyki zmian właściwości materiału wykorzystano 

teoretyczne modele matematyczne oraz empiryczne formuły matematyczne;  

10. wyniki weryfikacji modeli zilustrowano wykresami; 

11. przeprowadzono analizę statystyczną wpływu parametrów procesowych na wybrane 

chemiczne, fizyczne, termiczne i dyfuzyjne właściwości materiału.  

 

2.3.3. Omówienie osiągniętych wyników 

 

Wpływ jednostopniowego suszenia parą przegrzaną przy ciśnieniu 

atmosferycznym na kinetykę procesu oraz wybrane właściwości suszu 
 

Jednotematyczny cykl publikacji na temat wpływu niekonwencjonalnych metod suszenia na 

kinetykę procesu oraz właściwości materiałów pochodzenia roślinnego otwiera publikacja 

dotycząca kinetyki suszenia wywarów gorzelnianych parą przegrzaną.  
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Zielińska, M.; Cenkowski, S.; Markowski, M. Superheated steam drying of  distillers' spent grains 

on a single inert particle. Drying Technology 2009, 27(12), 1279-1285. IF2009=1,048. Punkty 

MNiSW2009=32.  

 

Cel badań: 

 

(i) określenie wpływu temperatury suszenia parą przegrzaną na kinetykę procesu suszenia 

oraz wartość efektywnego współczynnika dyfuzji wody pszennych wywarów gorzelnianych.  

 

Materiał i metodyka: 

 

Do badań suszarniczych wykorzystano istniejące już stanowisko laboratoryjne do suszenia 

parą przegrzaną pod ciśnieniem atmosferycznym zbudowane oraz będące własnością 

Department of Biosystems Engineering, University of Manitoba w Winnipegu w Kanadzie [Rys. 

1]. Stanowisko składało sie z generatora pary (ES18, Sussman- Automatic Corp., Long Island 

City, NY), 4 kW przegrzewacza pary (Caloritech, Sussman Electric Boilers, Long Island City, NY), 

zbiornika wody, komory suszenia, sekcji kondensacji pary, systemu rejestracji danych, zestawu 

urządzeń pomiarowych umożliwiających pomiar ubytków masy, zmian temperatury materiału 

oraz prędkości przepływu czynnika suszącego czy ciśnienia pary. W skład zestawu wchodziły: 

waga elektroniczna (Model TR-403, Denver Instrument Co., Arvada, CO, USA) połączona z 

komputerem, termopary (typ K) połączone z miernikami cyfrowymi mierzące temperaturę 

materiału oraz powietrza wewnątrz suszarki, układ przeznaczony do pomiaru objętości 

przepływającego gazu (Compart DXF 351 Flow Computer, Endress Hauser GmbH Co., Weil am 

Rein, Germany). Materiał badawczy stanowił pszenny wywar pochodzący z zakładu produkcji 

etanolu Mohawk Canada Limited (oddział Husky Oil Limited) w Minnedosie w Kanadzie. 

Pierwszym etapem było opracowanie metodyki przygotowania materiału do eksperymentów 

suszarniczych. Wywar przed procesem suszenia poddawano procesowi wirowania, a do 

suszenia kierowano frakcję stałą (wet distillers grains, WDG). Cienką warstwę wywaru 

nanoszono na powierzchnię pojedynczego materiału inertnego i suszono do uzyskania 

równowagowej zawartości wody w danych warunkach prowadzenia procesu suszenia [Rys. 2]. 

Temperatura pary przegrzanej wynosiła 110-160 °C, a prędkość przepływu pary wynosiła  

1 m · s-1. Proces suszenia prowadzono przy ciśnieniu pary 2-4 kPa. Wartość efektywnego 

współczynnika dyfuzji wyliczono z równania nr 3 [Równanie 3]. Zmianę współczynnika dyfuzji 

w funkcji temperatury opisano równaniem Arrheniusa [Równanie 4].  

 

Wyniki: 

 

W pracy przeprowadzono analizę zmian zawartości wody frakcji WDG suszonej parą 

przegrzaną w funkcji czasu [Rys. 5]. Wykazano, iż wraz ze wzrostem temperatury pary 

przegrzanej od 110 do 160 °C czas suszenia wywarów gorzelnianych został skrócony o 83 %. Ze 

wzrostem temperatury pary przegrzanej od 110 do 160 °C początkowa szybkość suszenia rosła 

od 0,02 do 0,83 1 · min-1 [Rys. 6]. Wartości efektywnego współczynnika dyfuzji wody, Deff, 

mieściły się w zakresie pomiędzy 3,24 x 10-10 i 2,48 x 10-9 m2 · s-1, a energia aktywacji wyniosła 

53,74 kJ · mol-1. Wartości efektywnego współczynnika dyfuzji wody, Deff, rosły zgodnie z 

równaniem Arrheniusa wraz ze wzrostem temperatury pary przegrzanej [Rys. 7].  
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W toku badań powstała kolejna publikacja włączona do monotematycznego cyklu publikacji 

stanowiącego osiągnięcie naukowe.  

 

Zielińska, M. Drying kinetics and physicochemical characteristics of laboratory-prepared 

corn/wheat distillers grains and solubles dried with superheated steam and hot air. Drying 

Technology 2015, 33(7), 831-846. IF2014(2015)=1,518. Punkty MNiSW2015=30.  

 

Cel badań: 

 

(i) określenie wpływu rodzaju i temperatury medium suszącego oraz zawartości składników 

rozpuszczalnych w suszonym materiale na kinetykę procesu suszenia pszenno-

kukurydzianych wywarów gorzelnianych;  

(ii) określenie punktu (temperatury) inwersji, powyżej którego szybkość suszenia frakcji WDG i 

CDS jest wyższa w przypadku suszenia parą przegrzaną i poniżej którego szybkość suszenia 

jest wyższa w przypadku suszenia gorącym powietrzem;  

(iii) określenie wpływu rodzaju i temperatury medium suszącego oraz zawartości składników 

rozpuszczalnych w suszonym materiale na wybrane właściwości fizykochemiczne 

suszonych frakcji wywarów, tj. zawartość białka, profil aminokwasowy (w szczególności 

zawartość lizyny) oraz barwę suszonych wywarów pszenno-kukurydzianych;  

(iv) określenie zależności pomiędzy barwą suszonego wywaru, a zawartością lizyny. 

 

Materiał i metodyka: 

 

Zakres badań rozszerzono na dwie frakcje: stałą WDG, jak i płynną CDS, a do suszenia 

wykorzystano zarówno parę przegrzaną, jak i gorące powietrze. Materiał badawczy stanowił 

pszenno-kukurydziany (1:1) wywar gorzelniany zaliczany do tzw. wywarów pełnych (WDGS). 

Pełny wywar poddawano wirowaniu w celu wydzielenia frakcji stałej (WDG) i płynnej (CDS) 

[Rys. 1]. Odpowiednio przygotowane frakcje poddawano procesowi suszenia [Rys. 2]. Frakcje 

WDG i CDS suszono w postaci cienkiej warstwy na powierzchni materiału inertnego. 

Temperatura pary przegrzanej oraz gorącego powietrza wynosiła 110, 130 i 160 °C, natomiast 

prędkość przepływu czynnika wynosiła 1 m · s-1. Proces prowadzono przy ciśnieniu 

atmosferycznym. Zawartość wody, całkowitą zawartość popiołu, białka oraz tłuszczu oznaczono 

zgodnie z normą (AACC standards, 2000). Całkowitą zawartość węglowodanów obliczono na 

podstawie znajomości zawartości tłuszczu, białka i popiołu. Analizę aminokwasów wykonano 

metodą chromatografii jonowymiennej z post-kolumnową derywatyzacją ninhydrynową 

(Wiseman i in., 2003; Dyrektywa Komisji Europejskiej, 1998; MacDonald i in., 1985). Stężenie 

aminokwasów oznaczono spektrofotometrycznie po przeprowadzeniu reakcji ninhydrynowej. 

Analizy ilościowe aminokwasów wykonano przy użyciu analizatora aminokwasów (Biochrom 

20ţ Amino Acid Analyzer, Biochrom Ltd., Cambridge, Wielka Brytania). Pomiar barwy wykonano 

przy użyciu kolorymetru (CR-410, Konica Minolta, Tokyo, Japan) wyposażonego w przystawkę 

do pomiaru barwy proszków (Attachment CR-A50, Konica Minolta). Barwę opisano w systemie 

CIEL*a*b*. 

 

Wyniki: 

 

W pracy wykazano, iż czas suszenia wywarów gorzelnianych parą przegrzaną o 

temperaturze 160 °C był istotnie krótszy (43 %) niż czas suszenia gorącym powietrzem. W 

https://www.researchgate.net/publication/269630200_Drying_Kinetics_and_Physicochemical_Characteristics_of_Laboratory-Prepared_CornWheat_Distillers_Grains_and_Solubles_Dried_with_Superheated_Steam_and_Hot_Air?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/269630200_Drying_Kinetics_and_Physicochemical_Characteristics_of_Laboratory-Prepared_CornWheat_Distillers_Grains_and_Solubles_Dried_with_Superheated_Steam_and_Hot_Air?ev=prf_pub
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niższych temperaturach obserwowano odwrotną zależność [Tabela 2]. Wzrost temperatury 

pary przegrzanej ze 110 do 160 °C spowodował skrócenie czasu suszenia frakcji WDG i CDS o 75 

i 81 %. Wzrost temperatury powietrza ze 110 do 160 °C spowodował skrócenie czasu suszenia 

frakcji WDG i CDS tylko o 50 i 52 %. Pomimo wyższej początkowej zawartości wody suszenie 

frakcji CDS było krótsze (8-33 %) niż frakcji WDG. Suszenie parą przegrzaną o temperaturze 160 

°C prowadziło do uzyskania większych szybkości suszenia niż podczas suszenia powietrzem, 

natomiast suszenie w temperaturze 110 i 130 °C dawało rezultat odwrotny [Rys. 3]. Podczas 

suszenia frakcji WDG i CDS temperatury inwersji wyniosły odpowiednio 139 i 132 °C [Rys. 4]. 

Proces suszenia nie wpłynął istotnie na zawartość białka. Frakcja DDS charakteryzowała się 

znacznie wyższą zawartością białka niż frakcja DDG [Tabela 3 i 4]. DDG i DDS zawierały 

najwięcej kwasu glutaminowego, leucyny i proliny, natomiast najmniej metioniny, cystyny, 

lizyny i histydyny. Lizyna była najbardziej, natomiast leucyna, tyrozyna, fenyloalanina, alanina, 

kwas glutaminowy i prolina najmniej wrażliwe na proces suszenia. Największy spadek (49 %) 

zawartości lizyny zanotowano w czasie suszenia WDG gorącym powietrzem o temperaturze 160 

˚C, natomiast najmniejszy (7 %) w czasie suszenia CDS gorącym powietrzem o temperaturze 110 

˚C [Tabela 3 i 4]. W czasie suszenia WDG i CDS parą przegrzaną o temperaturze 110 ˚C nastąpił 

większy spadek zawartości lizyny (29 %) niż podczas suszenia powietrzem o tej samej 

temperaturze (16 %). W czasie suszenia WDG i CDS parą przegrzaną o temperaturze 160 ˚C 

nastąpił mniejszy spadek zawartości lizyny (36 %) niż podczas suszenia powietrzem o tej samej 

temperaturze (45 %). Zmiany zawartości lizyny miały związek z szybkością suszenia oraz 

temperaturą inwersji. Całkowita zmiana barwy (ΔE*) frakcji WDG i CDS wyniosła w czasie 

suszenia parą przegrzaną od 7,9 do 27,2 , natomiast w trakcie suszenia gorącym powietrzem od 

11,9 do 32,0 [Tabela 5]. Podczas suszenia frakcji WDG i CDS gorącym powietrzem o 

temperaturze 110 i 130˚C obserwowano mniejsze zmiany barwy (ΔE*) niż podczas suszenia 

parą przegrzaną o tej samej temperaturze. Suszenie frakcji WDG i CDS parą przegrzaną o 

temperaturze 160 ˚C skutkowało mniejszymi zmianami barwy niż podczas suszenia gorącym 

powietrzem o tej samej temperaturze, jednak różnice te nie były tak wyraźne jak w przypadku 

suszenia w niższych temperaturach. W trakcie suszenia następowały głównie zmiany jasności 

(L*) i żółtości (b*) suszonego materiału. Pomiędzy zawartością lizyny i jasnością (L*) oraz 

zawartością lizyny i żółtością (b*) suszonych wywarów  wykazano silną liniową zależność 

[Tabela 5]. 

 

W toku badań przygotowałam kolejną publikację, która została włączona do 

monotematycznego cyklu publikacji stanowiącego osiągnięcie naukowe.  

 

Zielińska, M. Thermophysical properties of laboratory-prepared corn/wheat dried distillers 

grains and dried distillers solubles dehydrated with superheated steam and hot air. Drying 

Technology, 2016, 34(10), 1147-1161. IF2014(2015)=1,518. Punkty MNiSW2015=30.  

 

Cel badań: 

 

(i) określenie wpływu medium suszącego (para przegrzana oraz gorące powietrze), 

temperatury czynnika (110, 130, 160 ºC), wilgotności materiału (od 5 do 30 %) oraz 

składników rozpuszczalnych (0 lub 100 %) w suszonym materiale na właściwości fizyczne 

(rozkład cząstek, gęstość właściwa, gęstość w stanie zsypnym, porowatość) wywarów 

gorzelnianych; 
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(ii) określenie wpływu medium suszącego (para przegrzana oraz gorące powietrze), 

temperatury czynnika (110, 130, 160 ºC), wilgotności materiału (od 5 do 30 %) oraz 

składników rozpuszczalnych (0 lub 100 %) w suszonym materiale na właściwości 

termodyfuzyjne (ciepło właściwe, dyfuzyjność cieplna, przewodność cieplna) wywarów 

gorzelnianych;  

(iii) opisanie zależności pomiędzy parametrami procesu, a wybranymi właściwościami 

materiału za pomocą równań regresji.  

 

Materiał i metodyka: 

 

Suszeniu poddano frakcję stałą (WDG) oraz frakcję ciekłą (CDS) pszenno-kukurydzianych 

wywarów gorzelnianych. Materiał suszono parą przegrzaną oraz gorącym powietrzem o 

temperaturze 110, 130 i 160 °C. W oparciu o uzyskane wyniki badań eksperymentalnych 

dokonano identyfikacji właściwości termofizycznych wybranych frakcji wywaru gorzelnianego. 

Analizę sitową przeprowadzono przy użyciu zestawu sit znormalizowanych (Nr. 8, 12, 18, 35, 60 

i 100), wytrząsarki (DuraTap, Model DT168, Advantech Mfg. Co. New Berlin, WS) oraz wagi 

(Model TR-403, Denver Instrument Co., Arvada, CO, USA). Procedurę prowadzono zgodnie z 

normą (ASAE Standard, 2003). Średnicę geometryczną (dg) obliczano zgodnie z normą (ASAE 

Standard, 2003). Pomiary gęstości rzeczywistej (ρp) przeprowadzono z zastosowaniem 

piknometru gazowego (Multivolume pycnometer 1305, Micromeritics, Norcross, Georgia, U.S.). 

Gęstość złoża (ρb) wyznaczano jako stosunek masy suszonego materiału do jego objętości. 

Porowatość (εp) obliczono na podstawie wyników oznaczeń gęstości rzeczywistej i gęstości 

pozornej materiału. Ciepło właściwe (Cdb) suchej substancji wyznaczono przy użyciu 

skaningowego kalorymetru różnicowego (DSC Q200 V24.2 TA Instruments, USA). Ciepło 

właściwe (C) materiału o danej wilgotności wyznaczono na podstawie znajomości ciepła 

właściwego wody. Wartość efektywnego współczynnika dyfuzyjności cieplnej (αeff) wyznaczono 

przy użyciu metody polegającej na ogrzewaniu próbki i rejestracji historii zmian temperatury na 

powierzchni i w centrum próbki o ściśle zdefiniowanych właściwościach. Przewodność cieplną 

(λb) obliczano na podstawie znajomości gęstości (ρb), ciepła właściwego (C) oraz efektywnego 

współczynnika dyfuzyjności cieplnej (αeff). Spośród parametrów procesowych, analizowano 

wpływ obecności substancji rozpuszczalnych (ang. solubles presence, SP), temperatury suszenia 

(ang. drying temperature, DT), medium suszącego (ang. drying medium, DM) oraz zawartości 

wody (ang. moisture content, MT) na zmienność właściwości materiału suszonego. Do analizy 

wpływu medium suszącego (para przegrzana oraz gorące powietrze), temperatury czynnika 

suszącego (110, 130, 160 °C), wilgotności materiału (od 5 do 30 %) oraz składników 

rozpuszczalnych (0 lub 100 %) w suszonym materiale na właściwości fizyczne oraz 

termodyfuzyjne wywarów gorzelnianych wykorzystano metodę wielokrotnej analizy regresji. W 

pracy przedstawiono wyniki analizy regresji wielokrotnej ujmującej związek pomiędzy: dg a SP, 

DT, DM [Tabela 1]; ρp a MC, DM, DT, dg i SP [Tabela 2]; ρb a SP, MC, dg i DT [Tabela 3]; εb a SP, 

MC, DM, dg i DT [Tabela 4]; αeff a εb, DM, DT i ρb [Tabela 5]; C a MC, DM, DT, ST, SP, εb i DT 

[Tabela 6]; λb a MC, dg, SP, DM, DT, εb, ρb i ρp [Tabela 7]. W pracy dodatkowo przedstawiono 

zależność pomiędzy obserwowanymi i przewidywanymi wartościami: dg [Rys. 4]; ρp [Rys. 5]; ρb 

[Rys. 6]; εb [Rys. 7]; αeff [Rys. 10]; C [Rys. 11]; λb [Rys. 12]. 

 

Wyniki: 
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Wykazano, iż największą średnicą geometryczną charakteryzowały się cząstki frakcji DDG 

suszonej parą przegrzaną o temperaturze 160 °C, natomiast najmniejszą frakcji DDS suszonej 

gorącym powietrzem o temperaturze 110 °C. Frakcje DDG i DDS pszenno-kukurydzianych 

wywarów gorzelnianych charakteryzowały się jednomodalnym rozkładem wielkości cząstek 

[Rys. 3]. W większości przypadków, maksimum znajdowało się pomiędzy 0,30 i 0,42 mm, przy 

czym wysokość piku różniła się pomiędzy próbami. Wyniki analizy wariancji wykazały, iż SP, DT 

i DM miały istotny wpływ na zmienność dg [Tabela 1]. Włączenie do modelu regresyjnego 

zarówno SP, DT, jak i DM pozwoliło na wyjaśnienie 89 % zmienności dg [Równanie 1]. Wartości 

gęstości rzeczywistej frakcji DDG i DDS pszenno-kukurydzianych wywarów gorzelnianych 

mieściły się odpowiednio w zakresie od 1171 do 1269 kg · m-3  i od 1171 do 1253 kg · m-3. 

Zmienność ρp można prawidłowo przewidzieć włączając do modelu regresyjnego MC, DM, DT, dg 

i SP [Tabela 2]. Włączenie do modelu regresyjnego SP, DT, jak i DM pozwoliło na wyjaśnienie 89 

% zmienności ρp [Równanie 2]. Istnieje pozytywna liniowa zależność pomiędzy ρp a dg i SP oraz 

negatywna zależność pomiędzy ρp a MC, DT i DM [Tabela 2]. Wartości gęstości złoża, ρb, 

pszenno-kukurydzianych wywarów gorzelnianych mieściły się odpowiednio w zakresie od 359 

do 605 kg · m-3. Frakcja DDS charakteryzowała się wyższą gęstością złoża niż frakcja DDG. 

Zmienność ρb można prawidłowo przewidzieć włączając do modelu regresyjnego SP, MC, dg i DT 

[Równanie 3]. Zmienność SP, MC, dg i DT w 97 % wyjaśnia zmienność ρb. Istnieje pozytywna 

liniowa zależność pomiędzy ρb frakcji DDG i DDS a SP, MC i dg oraz negatywna zależność 

pomiędzy ρb a DT [Tabela 3]. Wartości porowatości złoża, εb, pszenno-kukurydzianych 

wywarów gorzelnianych mieściły się w zakresie od 0,54 do 0,7. Frakcja DDG charakteryzowała 

się wyższą porowatością złoża niż frakcja DDS. Zmienność ρp można z 98 % pewnością 

przewidzieć włączając do modelu regresyjnego SP, MC, DM, dg i DT [Równanie 4, Tabela 4]. 

Istnieje pozytywna liniowa zależność pomiędzy εb frakcji DDG i DDS a DT oraz negatywną 

zależność pomiędzy εb a SP, MC, DM i dg [Tabela 4]. Wartości efektywnego współczynnika 

dyfuzyjności cieplnej, αeff, pszenno-kukurydzianych wywarów gorzelnianych mieściły się w 

zakresie od 0,58 x 10-7 do 0,93 x 10-7 m2 · s-1. Zmienność αeff można prawidłowo przewidzieć 

włączając do modelu regresyjnego εb, DM, DT i ρb [Tabela 5, Równanie 5]. Włączenie do modelu 

regresyjnego εb, DM, DT i ρb pozwoliło na wyjaśnienie 99,3 % zmienności αeff, przy czym 

porowatość złoża miała największy wpływ na zmienność efektywnego współczynnika 

dyfuzyjności cieplnej αeff. Istnieje pozytywna liniowa zależność pomiędzy αeff frakcji DDG i DDS a 

εb i DM oraz negatywna zależność pomiędzy αeff frakcji DDG i DDS a DT i ρb  [Tabela 5]. Wartości 

ciepła właściwego, C, suchej substancji frakcji DDG i DDS pszenno-kukurydzianych wywarów 

gorzelnianych suszonych parą przegrzaną i gorącym powietrzem w zakresie temperatury od 20 

do 40 °C rosły odpowiednio od 1765 do 2008 i od 1868 do 2039 J · kg-1 · K-1.  W zakresie 

zawartości wody od 5 do 30 % wartości ciepła właściwego C frakcji DDG i DDS wywarów 

gorzelnianych rosły od 1887 do 2592 i od 1944 do 2599 J · kg-1 · K-1. Frakcja DDS 

charakteryzowała się wyższym ciepłem właściwym niż frakcja DDG. Na wartość C istotny wpływ 

miał rodzaj czynnika suszącego. Wartości C frakcji DDG i DDS wywarów gorzelnianych 

suszonych gorącym powietrzem były istotnie wyższe niż suszonych parą przegrzaną. Zmienność 

C można prawidłowo przewidzieć włączając do modelu regresyjnego MC, DM, DT, ST, SP, εb i DT 

[Tabela 6]. Włączenie do modelu regresyjnego MC, DM, DT, ST, SP, εb i DT pozwoliło na 

wyjaśnienie 99 % zmienności αeff [Równanie 6]. Istnieje pozytywna liniowa zależność pomiędzy 

C frakcji DDG i DDS a MC, ST, SP i εb oraz negatywna zależność pomiędzy C frakcji DDG i DDS a 

DM i DT [Tabela 6]. Wartości przewodności cieplnej, λb, frakcji DDG i DDS pszenno-

kukurydzianych wywarów gorzelnianych suszonych parą przegrzaną i gorącym powietrzem 

wynoszą od 0,06 do 0,09 W · m-1 · K-1.  W zakresie zawartości wody od 5 do 30 % wartości λb 
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frakcji DDG i DDS wywarów gorzelnianych rosły odpowiednio o około 23-28 % i 15-21 %. 

Zmienność λb można prawidłowo przewidzieć włączając do modelu regresyjnego MC, dg, SP, DM, 

DT, εb, ρb i ρp [Tabela 7]. Około 95 % zmienności przewodności cieplnej λb może być wyjaśnione 

zmiennością MC i dg [Równanie 7]. Istnieje pozytywna liniowa zależność pomiędzy λb frakcji 

DDG i DDS a MC, dg, SP, εb i ρb oraz negatywna liniowa zależność pomiędzy λb frakcji DDG i DDS a 

DM, DT i ρp [Tabela 7]. 

 

Wpływ wstępnego podsuszania parą przegrzaną przy ciśnieniu 

atmosferycznym na kinetykę procesu oraz wybrane właściwości 

produktu gotowego 
 

W kolejnym kroku zbadano możliwość wykorzystania pary przegrzanej do wstępnego 

podsuszenia plastrów ziemniaka (Solanum tuberosum L.). W toku badań powstała kolejna 

publikacja.  

 

Zielińska, M.; Błaszczak, W.; Devahastin, S. Effect of superheated steam prefrying treatment 

on the quality of potato chips. International Journal of Food Science and Technology 

2014, 50(1),  158-168. IF2014(2015)=1,384. Punkty MNiSW2014=25.  

 

Cel badań: 

 

(i) analiza wpływu parametrów wstępnego suszenia parą przegrzaną na kinetykę procesu oraz 

wybrane właściwości fizyczne (barwa, tekstura) i chemiczne (zawartość tłuszczu, stopień 

żelatynizacji skrobi) smażonych chipsów ziemniaczanych.  

 

Materiał i metodyka: 

 

Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.) odmiany Spunta 

zakupione na lokalnym rynku w Bangkoku w Tajlandii. Początkowa zawartość wody w materiale 

wynosiła 4,29 kg wody · kg s.s.-1. Materiał krojono na plastry o grubości 1,5 mm, poddawano 

procesowi moczenia w 1 % roztworze kwasu cytrynowego przez 10 minut, 

niskotemperaturowego (50 °C) blanszowania wodnego przez 20 minut oraz schładzania w 

strumieniu zimnej wody do temperatury 4 °C. Temperatura pary przegrzanej wynosiła 130, 150 

i 180 °C, a prędkość przepływu pary wyniosła 2 m · s-1. Do badań suszarniczych wykorzystano 

istniejące już stanowisko laboratoryjne do suszenia parą przegrzaną pod ciśnieniem 

atmosferycznym zbudowane oraz będące własnością Department of Food Engineering, King 

Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) w Bangkoku w Tajlandii [Rys. 1]. W 

trakcie procesu suszenia rejestrowano zmiany masy materiału w funkcji czasu. Częściowo 

odwodnione próbki poddawano procesowi smażenia. Proces smażenia prowadzono w 

temperaturze 160 °C w głębokim tłuszczu przy użyciu oleju sojowego, przy czym czas trwania 

procesu smażenia wynosił od 2 do 5,5 minuty (w zależności od zawartości wody w materiale 

przed procesem smażenia). Proces smażenia prowadzono do uzyskania końcowej zawartość 

wody w materiale na poziomie 0,03 kg wody · kg s.s.-1[Tabela 1]. Natychmiast po procesie 

smażenia chipsy osuszano i schładzano do temperatury otoczenia. Tak przygotowane chipsy 

poddano analizom jakościowym, przy czym jakość zdeterminowano: (i) stopniem żelatynizacji 

skrobi; (ii) zawartością tłuszczu; (iii) barwą; (iv) teksturą. Stopień żelatynizacji skrobi określono 
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wykorzystując zmodyfikowaną próbę jodową (amyloza-jodyna) (Birch i Priestley, 1973). 

Całkowitą zawartość tłuszczu oznaczono metodą Soxhleta przy użyciu heksanu (Horowitz, 

1984). Barwę mierzono przy użyciu kolorymetru (Juki, JP7100, Tokio, Japonia) i opisano w 

systemie CIEL*a*b*. Oceny tekstury dokonano przy użyciu analizatora tekstury (Stable Micro 

Systems, TA. XT. Plus, Surrey, Wielka Brytania). Twardość oraz kruchość wyznaczono w teście 

ściskania odpowiednio jako maksymalną siłę potrzebną do złamania oraz ilość pików na 

krzywej w układzie siła-odkształcenie. Dodatkowo zbadano wpływ warunków prowadzenia 

procesu suszenia parą przegrzaną oraz smażenia na zmiany właściwości fizykochemicznych 

chipsów ziemniaczanych na podstawie obserwacji mikroskopowych struktury powierzchni oraz 

rdzenia wykonanych przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (JEOL, JSM-5410 

LV, Tokio, Japonia). 

 

Wyniki: 

 

W pracy przeanalizowano zmiany zawartości wody w funkcji czasu oraz szybkości suszenia 

w funkcji zawartości wody [Rys. 2]. W początkowym etapie procesu suszenia, obserwowano 

kondensację pary na powierzchni plastrów ziemniaka poddanych obróbce parą. Podczas 

suszenia parą o temperaturze 130, 150 i 180 °C ilość skondensowanej pary wyniosła 

odpowiednio 0,42, 0,29 i 0,12 kg wody · kg s.s.-1. Początkowa szybkość suszenia plastrów 

ziemniaka parą rosła wraz ze wzrostem temperatury pary i wyniosła dla pary o temperaturze 

130, 150 i 180 °C odpowiednio 0,27, 0,35 i 0,44 kg wody · kg s.s.-1 · min. W trakcie suszenia 

plastrów ziemniaka parą o temperaturze 130, 150 i 180 °C nie obserwowano okresu stałej 

szybkości suszenia. W pierwszym etapie oceniono stopień żelatynizacji skrobi jaki nastąpił w 

plastrach ziemniaka w trakcie ich obróbki parą [Tabela 2]. Niezależnie od warunków 

prowadzenia procesu, podczas suszenia parą przegrzaną zanotowano niski stopień żelatynizacji 

skrobi, tj. od 7,9 do 12,9 % [Tabela 2]. Dodatkowo, dla tych samych czasów suszenia, wyższy 

stopień żelatynizacji skrobi zanotowano dla plastrów ziemniaka suszonych w niższych 

temperaturach [Tabela 2]. Wyjaśnieniem może być fakt, iż poziom zawartości wody niezbędny 

do żelatynizacji granul skrobi na powierzchni produktów ziemniaczanych powinien być wyższy 

niż 1,85 kg wody · kg s.s.-1. W trakcie procesu suszenia plastrów ziemniaka parą przegrzana o 

temperaturze 130, 150 i 180 °C obserwowano dużą szybkość odparowania wody z powierzchni 

materiału. W zależności od temperatury pary przegrzanej, proces wstępnego podsuszania 

prowadzono od 2 do 3 minut, a zawartość wody w materiale po procesie suszenia wyniosła od 

0,49 do 1,23 kg wody · kg s.s.-1 [Tabela 1]. Krytyczną zawartość wody powyżej której granule 

skrobiowe mogą ulegać żelatynizacji osiągnięto zatem po 50, 75 i 120 s suszenia parą 

przegrzaną odpowiednio o temperaturze 130, 150 i 180 °C [Rys. 2]. W kolejnym kroku 

dokonano analizy wpływu parametrów procesu suszenia parą przegrzaną na zawartość tłuszczu 

w smażonych chipsach ziemniaczanych [Tabela 3]. Krytycznym parametrem mającym wpływ 

na zawartość tłuszczu w smażonych produktach ziemniaczanych była początkowa zawartość 

wody w plastrach ziemniaka przed procesem smażenia. I tak np. zawartości wody w plastrach 

ziemniaka kierowanych do procesu smażenia bez wstępnej obróbki parą przegrzaną wynosiła 

4,29 kg wody · kg s.s.-1, a chipsy ziemniaczane smażone bez wstępnej obróbki parą przegrzana 

zawierały 0,359 kg tłuszczu · kg s.s.-1. Proces wstępnego podsuszania parą przegrzaną pozwolił 

na obniżenie zawartości wody w materiale do wartości rzędu 0,49 do 1,23 kg wody · kg s.s.-1, w 

zależności od parametrów procesu suszenia, a kombinowany proces wstępnego podsuszania 

parą przegrzaną o temperaturze 130, 150 i 180 °C i prędkości przepływu 2 m · s-1 oraz smażenia 

w temperaturze 160 °C pozwolił na uzyskanie chipsów charakteryzujących się o 15-27 % niższą 
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zawartością tłuszczu niż chipsy, które nie były traktowane parą. Smażone chipsy potraktowane 

wstępnie parą przegrzaną zawierały w zależności od warunków prowadzenia procesu 

(temperatura pary, czas obróbki) od 0,263 do 0,304 kg wody · kg s.s.-1. Kombinowany proces 

wstępnego podsuszania parą przegrzaną o temperaturze 130, 150 i 180 °C i prędkości 

przepływu 2 m · s-1 oraz smażenia pozwolił na uzyskanie chipsów ziemniaczanych o jasności 

zbliżonej do chipsów smażonych bez wstępnej obróbki parą przegrzaną. Smażone chipsy 

ziemniaczane poddane wstępnemu podsuszaniu parą przegrzaną charakteryzowały się 

wyższymi wartościami parametru L* niż chipsy smażone bez wstępnej obróbki parą, jednakże 

nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy badanymi próbami [Tabela 4]. 

Proces wstępnego podsuszania para przegrzaną spowodował, iż smażone chipsy ziemniaczane 

poddane wstępnemu podsuszaniu parą były bardziej żółte oraz czerwone niż chipsy smażone 

bez wstępnej obróbki parą przegrzaną, o czym świadczą statystycznie istotnie wyższe wartości 

parametru a* i b* [Tabela 4]. Można podejrzewać, iż podczas smażenia plastrów ziemniaka 

poddanych wstępnemu podsuszaniu zaszło więcej przemian chemicznych inicjowanych 

bezpośrednią reakcją pomiędzy aminokwasami i związkami karbonylowymi, tzw. reakcje 

Maillarda, niż podczas smażenia plastrów ziemniaka bez wstępnej obróbki parą przegrzaną. 

Procesy te najprawdopodobniej doprowadziły do powstania większej ilości 

wielkocząsteczkowych substancji odpowiedzialnych za bardziej zaawansowane zmiany wartości 

parametru a* i b* w smażonych chipsach ziemniaczanych poddanych wstępnemu podsuszaniu 

niż w tych smażonych bez wstępnej obróbki parą. Jasność (L*), czerwoność (a*) oraz żółtość (b*) 

smażonych chipsów ziemniaczanych poddanych wstępnemu podsuszaniu parą wyniosły 

odpowiednio od 42,1 do 45,6, od 5,3 do 7,0 i od 18,4 do 20,5, natomiast chipsów smażonych bez 

wstępnej obróbki parą wyniosły odpowiednio 41,0, 4,7 i 13,5 [Tabela 4]. Parametry barwy 

chipsów ziemniaczanych porównano z danymi literaturowymi. Smażone chipsy ziemniaczane, 

zarówno te poddane wstępnej obróbce parą jak i bez obróbki, były ciemniejsze (wyższe wartości 

parametru L*), bardziej czerwone (wyższe wartości parametru a*) i bardziej żółte (wyższe 

wartości parametru b*) niż chipsy smażone w warunkach ciśnienia atmosferycznego oraz w 

podciśnieniu bez wstępnej obróbki parą przegrzaną (Garayo i Moreira, 2002). Smażenie 

plastrów ziemniaka wstępnie podsuszanych parą przegrzaną oraz plastrów bez wstępnej 

obróbki parą skutkowało uzyskaniem chipsów ziemniaczanych o zbliżonej twardości i kruchości 

[Tabela 5]. Nieznacznie niższe wartości twardości smażonych chipsów ziemniaczanych 

poddanych wstępnej obróbce mogą świadczyć o tym, iż wstępne potraktowanie plastrów 

ziemniaka parą przegrzaną spowodowało rozwój struktury porowatej oraz ograniczenie 

zjawiska twardnienia powierzchni (ang. case-hardening phenomenon) (Moyano i Berna, 2002; 

Jamradloedluk i in, 2007). Użycie pary o temperaturze powyżej 160 ˚C może prowadzić do 

zaawansowanych zmian w strukturze materiału objawiających się twardnieniem powierzchni, 

jednakże efekt ten został najprawdopodobniej zmniejszony na skutek wstępnego 

niskotemperaturowego blanszowania plastrów ziemniaka przed procesem suszenia (Speckhahn 

i in., 2010). Twardość i kruchość smażonych chipsów ziemniaczanych poddanych wstępnemu 

podsuszaniu parą mieściły się odpowiednio w zakresie od 1,7 do 2,0 N oraz od 4 do 5, natomiast 

chipsów smażonych bez wstępnej obróbki parą przegrzaną wyniosły odpowiednio 2,3 oraz 5 N 

[Tabela 5]. Smażone chipsy ziemniaczane, zarówno te poddane wstępnej obróbce parą, jak i bez 

obróbki, charakteryzowały się niższą twardością niż chipsy smażone w warunkach ciśnienia 

atmosferycznego oraz w podciśnieniu bez wstępnej obróbki parą przegrzaną (Garayo i Moreira, 

2002). Niższa zawartość tłuszczu w smażonych chipsach ziemniaczanych była nie tylko efektem 

obniżenia poziomu zawartości wody w plastrach ziemniaka przed procesem smażenia, ale 

również zmian struktury powierzchni w trakcie wysokotemperaturowej obróbki materiału. 
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Wyniki obserwacji mikroskopowych powierzchni wskazują, iż proces suszenia parą przegrzaną 

spowodował istotne zmiany w strukturze powierzchni suszonego materiału, takie jak 

deformacja ścian komórkowych, zapadnięcie się struktury powierzchni czy utworzenie zwartej 

struktury komórkowej na powierzchni plastra w wyniku rozpuszczania substancji pektynowych 

(Andersson i in., 1994) [Rys. 3]. Ponadto potwierdzają one, iż: (i) w danych warunkach 

prowadzenia procesu suszenia tylko nieliczne ziarna skrobiowe ulegały żelatynizacji; (ii) przy 

tych samych czasach suszenia ilość nietkniętych granul skrobiowych rosła wraz z temperaturą 

pary [Rys. 3]. Wyniki badań są zgodne z wynikami badań przeprowadzonych przez Li i in. 

(2011) i Tsakama i in. (2011). Z kolei obserwacje mikroskopowe struktury rdzenia wskazują, iż 

użycie pary przegrzanej do wstępnego podsuszenia materiału wpłynęło na rozwój struktury 

porowatej [Rys. 4]. Obserwacje mikroskopowe struktury powierzchni smażonych chipsów 

ziemniaczanych wskazują, iż struktura komórkowa plastrów ziemniaka smażonych w głębokim 

tłuszczu w temperaturze 160 °C bez wstępnej obróbki parą przegrzaną pozostaje niemal 

nietknięta. W tym przypadku zaobserwować można było jedynie nieznaczne zmiany wymiarów 

pojedynczych komórek [Rys. 5]. W przypadku plastrów ziemniaka poddanych wstępnej obróbce 

parą przegrzaną oraz smażeniu, granule skrobi traciły w czasie smażenia swoją natywną formę i 

łączyły się tworząc jednorodną warstwę powierzchniową. Niemniej jednak, i w tym przypadku 

na powierzchni chipsów można było zauważyć niewielką ilość nietkniętych struktur 

skrobiowych.  

 

Wpływ kombinowanego suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem 

mikrofalowo-próżniowym na kinetykę procesu oraz wybrane 

właściwości produktu gotowego 
 

Kolejne podjęte przeze mnie prace dotyczyły kombinowanych procesów suszenia 

konwekcyjnego materiałów biologicznych pochodzenia roślinnego z dosuszaniem mikrofalowo-

próżniowym. W toku badań powstała następna publikacja.  

 

Zielińska, M.; Sadowski, P.; Błaszczak, W. Freezing/thawing and microwave assisted drying of 

blueberries (Vaccinium corymbosum L.). LWT-Food Science and Technology 2015, 62(1,2), 

555-563. IF2014(2015)=2,416. Punkty MNiSW2015=35.  

 

Cel badań: 

 

(i) wyjaśnienie wpływu obróbki wstępnej oraz parametrów kombinowanego procesu suszenia 

konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym na kinetykę procesu suszenia 

owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.); 

(ii) wyjaśnienie wpływu obróbki wstępnej oraz parametrów kombinowanego procesu suszenia 

konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym na wybrane właściwości fizyczne 

owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) oraz zużycie energii w procesie 

suszenia. 

 

Materiał i metodyka: 

 

Jako proces obróbki wstępnej zastosowano mrożenie/rozmrażanie. Proces konwekcyjnego 

podsuszania materiału prowadzono w temperaturze 60 i 80 °C do zawartości wody 3,94 kg 
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wody · kg s.s.-1 oraz 2,02 kg wody · kg s.s.-1. Proces dosuszania mikrofalowo-próżniowego 

prowadzono do uzyskania równowagowej zawartości wody przy stałej mocy mikrofal 0.7 W · g-1 

oraz ciśnieniu rzędu 4-6 kPa. Temperatura materiału w trakcie procesu suszenia mikrofalowo-

próżniowego nie przekraczała 80 °C. Wyniki badań porównano z wynikami uzyskanymi w 

jednostopniowym procesie suszenia konwekcyjnego w temperaturze 60 i 80 °C oraz 

jednostopniowym procesie suszenia mikrofalowo-próżniowego przy stałej mocy mikrofal 0,7 W 

· g-1 oraz ciśnieniu rzędu 4-6 kPa. Ocenianymi wyróżnikami jakościowymi były: właściwości 

mechaniczne, skurcz, porowatość i gęstość. Opis tekstury oraz zmian fizykochemicznych jakie 

zaszły na powierzchni oraz przekroju suszonych owoców borówki został uzupełniony 

mikrofotografiami SEM. Zawartość wody w materiale wyznaczono metodą suszarkową przy 

użyciu suszarki konwekcyjnej (FED53 127 Binder, US) zgodnie z normą AOAC (1975). Ilość 

energii zużytej w procesie suszenia mierzono za pomocą analizatorów: (1) Seria MPR-53/EPM-

07, Model MPR- 53S (ENTES Elektronik Cihazlar Imalatve Ticaret A.S., Istambuł, Turcja); (2) 

Model B65-6907C (BEMKO, Warszawa, Polska). Na podstawie wartości zmierzonych obliczono 

stosunek ilości energii zużytej do ilości wody odparowanej (Jokiniemi i in., 2011). Właściwości 

mechaniczne owoców borówki mierzono przy użyciu analizatora tekstury (Stable Micro 

Systems, TA.XD. Plus, Surrey, Wielka Brytania). W teście cięcia i penetracji mierzono 

maksymalną siłę i pracę potrzebną do przecięcia oraz przebicia skórki owoców. Na podstawie 

wartości zmierzonych w teście TPA obliczano twardość, sprężystość, kohezyjność, żujność i 

gumistość owoców. Dodatkowo, dokonano analizy wpływu warunków prowadzenia procesu 

suszenia na zmiany właściwości fizykochemicznych owoców borówki na podstawie obserwacji 

mikroskopowych struktury wykonanych przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego 

(JEOL 5200, Tokio, Japonia). Grubość skórki owoców borówki oszacowano na podstawie zdjęć 

mikrostruktury przy użyciu programu Image J1.29X software (National Institutes of Health, 

USA). Objętość suszonych cząstek wyznaczano metodą zanurzeniową (Mohsenin, 1980). Skurcz 

materiału wyznaczono zgodnie z formułą nr 2 [Równanie 2]. Gęstość cząstki wyznaczano na 

podstawie znajomości masy oraz objętości. Gęstość rzeczywistą oznaczano metodą 

piknometryczną (Odeniyi i in., 2011). Porowatość wyznaczano na podstawie znajomości gęstości 

rzeczywistej i gęstości cząstki (May i Perre, 2002). 

 

Wyniki: 

 

Wyniki badań wskazują, iż proces mrożenia/rozmrażania spowodował istotne obniżenie 

mechanicznej odporności skórki owocu [Tabela 1]. W porównaniu do świeżych owoców, 

mrożenie/rozmrażanie owoców borówki skutkowało obniżeniem maksymalnej siły (o ok. 66 %) 

oraz pracy (73 %) potrzebnej do przebicia skórki owoców [Tabela 1]. Proces ten spowodował 

ponadto, iż owoce borówki charakteryzowały się istotnie niższą wartością maksymalnej siły 

potrzebnej do przecięcia materiału (nawet o 31 %) w porównaniu ze świeżymi owocami 

borówki. Ponadto proces mrożenia/rozmrażania istotnie wpłynął na obniżenie twardości (80 

%), żujności (73 %) oraz gumistości (66 %) owoców borówki [Tabela 1]. Powstanie dużych 

nieregularnych kryształów lodu w czasie procesu mrożenia spowodowało poważne uszkodzenie 

struktury wewnętrznej owoców [Tabela 1]. Niemniej jednak, mrożenie/rozmrażanie nie 

spowodowało mikropęknięć na powierzchni owoców [Rys. 1]. Proces mrożenia/rozmrażania 

wpłynął istotnie na redukcję grubości skórki (ok. 47 %) [Rys. 2]. Redukcja grubości skórki oraz 

spadek wytrzymałości mechanicznej w czasie mrożenia/rozmrażania miały istotny wpływ na 

wzrost przepuszczalności powierzchniowej warstwy owoców oraz intensyfikację zjawisk 

transportu ciepła i masy w czasie późniejszego suszenia. Proces mrożenia/rozmrażania wpłynął 
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istotnie na skrócenie czasu suszenia owoców (nawet o 29 %) oraz redukcję zużycia energii 

(nawet o 27 %) w porównaniu z suszeniem owoców niepoddanych obróbce wstępnej [Tabela 

1]. Czas suszenia oraz zużycie energii zależały od metody oraz warunków prowadzenia procesu 

suszenia [Tabela 2]. Suszenie konwekcyjne świeżych i mrożonych/rozmrażanych owoców 

borówki w temperaturze 60 ˚C trwało najdłużej, odpowiednio 27,00 i 23,42 godziny. Ilość 

energii cieplnej dostarczonej do materiału była niewystarczająca do odparowania wody w 

krótkim czasie, z uwagi na woskową skórkę owoców stanowiącą barierę dla transportu ciepła i 

masy. Zastosowanie temperatury powietrza 80 ˚C wpłynęło na istotne skrócenie czasu suszenia 

(ok. 65 %) oraz zmniejszenie zużycia energii (ok. 60 %) [Tabela 2]. Suszenie mikrofalowo-

próżniowe, jak i suszenie konwekcyjne z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym owoców 

borówki charakteryzowały się znacznie krótszym czasem suszenia oraz większą intensywnością 

procesu niż suszenie konwekcyjne [Tabela 2]. Proces suszenia mikrofalowo-próżniowego 

pozwolił na skrócenie czasu suszenia o 85-95 %, natomiast kombinowany proces suszenia 

konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym o 80 % w porównaniu z suszeniem 

konwekcyjnym. Jednocześnie, zużycie energii w procesie suszenia mikrofalowo-próżniowego 

było około pięciokrotnie wyższe niż w procesie suszenia konwekcyjnego. Spośród 

kombinowanych metod suszenia, najkrótszym okazał się proces suszenia konwekcyjnego z 

dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym, w którym temperatura powietrza wynosiła 80 ˚C, a 

proces prowadzono do osiągnięcia zawartości wody 3,97 kg wody · kg s.s.-1. Najmniejszym 

zużyciem energii charakteryzował się proces suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem 

mikrofalowo-próżniowym, w którym temperatura  powietrza wynosiła 80 ˚C, a proces 

wstępnego suszenia konwekcyjnego prowadzono do osiągnięcia zawartości wody 1,95 kg wody · 

kg s.s.-1. Suszenie konwekcyjne owoców borówki w temperaturze 60 i 80 °C (bez obróbki 

wstępnej) spowodowało istotny wzrost twardości, sprężystości, kohezyjności, żujności i 

gumistości, suszenie mikrofalowo-próżniowe wpłynęło istotnie na obniżenie twardości, żujności 

i gumistości oraz wzrost kohezyjności, natomiast kombinowane suszenie konwekcyjne z 

dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym wpłynęło istotnie na obniżenie twardości oraz wzrost 

sprężystości i kohezyjności [Tabela 3]. Twardość, żujność i gumistość suszonych konwekcyjnie 

owoców borówki (bez obróbki wstępnej) były kilka razy wyższe w porównaniu z owocami 

suszonymi metodą mikrofalowo-próżniową. Mrożenie/rozmrażanie owoców borówki przed 

procesem suszenia konwekcyjnego, mikrofalowo-próżniowego jak i kombinowanego suszenia 

konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym spowodowało wzrost twardości, 

sprężystości, żujności i gumistości owoców. Owoce borówki, zarówno świeże jak i 

mrożone/rozmrożone, poddane procesowi suszenia konwekcyjnego w temperaturze 80 ˚C były 

najtwardsze, najbardziej żujne, gumiste i najmniej sprężyste [Tabela 3]. Skurcz świeżych 

owoców borówki (bez wstępnego mrożenia/rozmrażania) zależał od metody oraz parametrów 

procesu suszenia i mieścił się w zakresie od 50 do 82 %, natomiast skurcz wstępnie 

mrożonych/rozmrożonych owoców borówki wyniósł od 29 do 62 % [Tabela 4]. Wstępne 

mrożenie/rozmrażanie owoców borówki przed suszeniem, z uwagi na krótszy czas suszenia i 

krótszy czas kontaktu owoców z tlenem, przyczyniło się do ograniczenia zmian objętościowych 

owoców borówki podczas ich suszenia [Tabela 4]. Niemniej jednak, całkowity skurcz w czasie 

mrożenia/rozmrażania oraz suszenia wyniósł od 51 nawet do 84 %. Największym skurczem 

charakteryzowały sie owoce suszone konwekcyjnie. Skurcz owoców suszonych metodą 

mikrofalowo-próżniową oraz metodami kombinowanymi był dużo mniejszy i zawierał się w 

przedziale między 50 i 72 %. Z uwagi na krótszy czas suszenia niż podczas suszenia 

konwekcyjnego, suszenie mikrofalowo-próżniowe pozwoliło ograniczyć zmiany objętości 

suszonych cząstek. Spośród metod kombinowanych, najmniejszym skurczem charakteryzowały 
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się owoce suszone konwekcyjnie w temperaturze 80 ˚C do osiągnięcia zawartości wody 1,95 kg 

wody · kg s.s.-1 i dosuszane mikrofalowo-próżniowo [Tabela 4]. Porowatość suszonych owoców 

borówki różniła się w zależności od metody i parametrów procesu suszenia i wyniosła od 63 do 

83 % [Tabela 5]. Porowatość owoców suszonych mikrofalowo-próżniowo wyniosła od 78 do 82 

%, porowatość owoców suszonych metodami kombinowanymi wyniosła od 75 do 83 %, a 

porowatość owoców suszonych konwekcyjnie wynosiła od 63 do 70 % [Tabela 5]. W większości 

przypadków, wstępne mrożenie/rozmrażanie owoców borówki nie wpłynęło istotnie na 

porowatość produktu gotowego. Gęstość suszonych owoców borówki zależała od metody 

suszenia oraz parametrów prowadzenia procesu i zawierała się w przedziale od 252 do 533 kg · 

m-3. Spośród badanych metod, kombinowane suszenie konwekcyjne z dosuszaniem 

mikrofalowo-próżniowym owoców borówki było najbardziej efektywnym sposobem suszenia 

pod względem zużycia energii oraz jakości produktu, zdeterminowanej twardością, żujnością, 

gumistością, porowatością, gęstością, skurczem suszarniczym [Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5]. 

Kombinacja mrożenia i dwustopniowego suszenia wspomaganego mikrofalami negatywnie 

wpłynęła na jakość produktu gotowego. Mrożone/rozmrożone owoce poddane suszeniu były 

twardsze, bardziej żujne i gumiste w porównaniu z owocami suszonymi bez obróbki wstępnej 

[Tabela 3]. Mikrofotografie SEM pozwoliły zaobserwować liczne pęknięcia na powierzchni 

suszonych cząstek, będące efektem powstania naprężeń lokalnych przekraczających 

wytrzymałość materiału [Rys. 3]. Największe uszkodzenie powierzchni owoców borówki, o 

czym świadczyła największa liczba mikropęknięć, spowodował proces suszenia konwekcyjne w 

temperaturze 80 °C. Ponadto, naprężenia powstałe w suszonym materiale na skutek 

niejednorodnego skurczu materiału oraz dużej szybkości odparowania wody spowodowały 

powstanie licznych mikropęknięć na powierzchni owoców suszonych metodą mikrofalowo-

próżniową. Proces suszenia powodował częściową krystalizację cukru na powierzchni owoców 

[Rys. 3]. Ilość i formy kryształów różniły się w zależności od metody suszenia. W 

przeciwieństwie do owoców suszonych mikrofalowo-próżniowo oraz metodami 

kombinowanymi, na powierzchni owoców suszonych konwekcyjnie obserwowano liczne formy 

skrystalizowane. Czas suszenia mikrofalowego i kombinowanego był niewystarczający do 

wytworzenia form skrystalizowanych.  

 

W kolejnym kroku skupiłam się na określeniu wpływu poszczególnych etapów 

dwustopniowego kombinowanego procesu suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem 

mikrofalowo-próżniowym na kinetykę procesu oraz właściwości materiałowe. W toku badań 

powstała kolejna publikacja.  

 

Zielińska, M.; Sadowski, P.; Błaszczak, W. Combined hot air convective drying and microwave- 

vacuum drying of blueberries (Vaccinium corymbosum L.): Drying kinetics and quality 

characteristics. Drying Technology 2016, 34(6), 665-684. IF2014(2015)=1,518. Punkty 

MNiSW2015=30.  

 

Cel badań: 

 

(i) określenie wpływu parametrów dwustopniowego kombinowanego procesu suszenia 

konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym oraz jego poszczególnych etapów 

na kinetykę procesu suszenia oraz wybrane fizyczne właściwości owoców borówki 

(Vaccinium corymbosum L.); 
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(ii) dokonanie doboru odpowiedniej kombinacji procesów, parametrów procesu suszenia (m.in. 

temperatury czynnika suszącego) oraz punktu konwersji (punktu przejścia pomiędzy jedną 

metodą a drugą zdeterminowanego zawartością wody w materiale) pozwalających na 

minimalizację przemian fizykochemicznych zachodzących w materiale w czasie suszenia 

oraz uzyskania suszonych owoców borówki charakteryzujących się wysoką jakością. 

 

Materiał i metodyka: 

 

Parametry prowadzenia procesu były identyczne z opisanymi w publikacji powyżej [Tabela 

1]. Stanowisko do obróbki mikrofalowo-próżniowej składało się z: dwóch generatorów 

mikrofalowych o łącznej mocy maksymalnej 1000 W (f=2,45 GHz), cyrkulatora mikrofalowego z 

obciążeniem wodnym (element chroniący generator przed tzw. falą odbitą), komory procesowej 

z zamontowanym wewnątrz bębnem wykonanym z polipropylenu, wyposażonym w układ 

obrotowy (z regulacją prędkości obrotów) i połączonym z układem próżniowym, układu 

próżniowego złożonego z pompy próżniowej, wykraplacza pary, zaworu odcinającego, zaworu 

zapowietrzającego bęben, i zaworów regulacyjnych (ciśnienie w układzie mierzone jest za 

pomocą przetwornika ciśnienia), układów pomiaru temperatury: pomiar temperatury pary 

opuszczającej bęben z materiałem za pomocą termopary, pomiar temperatury materiału 

wewnątrz bębna za pomocą pirometru przez wziernik w pokrywie bębna, układu sterowania 

złożonego z komputera z odpowiednim oprogramowaniem, sterownika, oraz elementów 

wykonawczych oraz szafy sterowniczej [Rys. 1]. Spośród właściwości fizycznych suszonego 

materiału analizie poddano: zawartość wody, współczynnik dyfuzji wody, barwę, skurcz 

objętościowy, gęstość, porowatość, właściwości mechaniczne suszu oraz materiału poddanego 

rehydratacji oraz właściwości rehydratacyjne suszu (wskaźnik rehydratacji, RR, przyrost 

zawartości wody, WG, ubytek suchej substancji, SL) [Równania nr 11-13]. Metodykę pomiaru 

zawartości wody, skurczu, gęstości, porowatości, właściwości mechanicznych suszonego 

materiału zaczerpnięto z poprzedniej publikacji. Pomiar barwy wykonano przy użyciu 

spektrofotometru Miniscan XE Plus. Analizy zmian barwy dokonano na podstawie zmierzonych 

parametrów barwy w systemie CIEL*a*b*. Dodatkowo analizowano całkowitą zmianę barwy 

∆E*, odcienia ∆H* i nasycenia ∆C*. Analizy kinetyki procesu dokonano na podstawie przebiegu 

krzywej suszenia i krzywej szybkości suszenia badanego materiału [Rys. 2, Rys. 3]. Proces 

suszenia opisano za pomocą modeli matematycznych [Tabela 2]. Wartość efektywnego 

współczynnika dyfuzji wyznaczono przekształcając równanie dyfuzyjne opierające się na II 

prawie Ficka opisującym dyfuzję nieustaloną w ciele o kształcie kuli [Równania nr 1-4]. 

 

Wyniki: 

 

Wyniki badań wskazują, iż parametry procesu wstępnego podsuszenia materiału, takie jak 

czas i temperatura, miały istotny wpływ zarówno na kinetykę procesu, jak i właściwości 

materiałowe. Wartości efektywnego współczynnika dyfuzji wyznaczone przy użyciu równania 

dyfuzyjnego opierającego się na II prawie Ficka opisującego dyfuzję w ciele o kształcie kuli 

zawierały się w przedziale od 1,97 x 10-10 do 3,87 x 10-9 m2 · s-1 [Tabela 3]. Metody 

kombinowane pozwoliły na uzyskanie istotnie wyższych wartości efektywnego współczynnika 

dyfuzji niż przy użyciu metod jednostopniowych. Proces suszenia mikrofalowo-próżniowego 

pozwolił na ograniczenie zmian barwy owoców borówki w czasie suszenia (ΔE* w zakresie od  

3,08 do 3,65) w porównaniu z suszeniem konwekcyjnym (ΔE* w zakresie od  7,90 do 8,21) 

[Tabela 4]. Najmniejszym skurczem charakteryzowały się owoce borówki podsuszone wstępnie 
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gorącym powietrzem o temperaturze 80 °C do zawartości wody 1,95 kg wody · kg s.s.-1, a 

następnie suszone mikrofalowo-próżniowo [Tabela 5]. Proces suszenia mikrofalowo-

próżniowego pozwolił na uzyskanie owoców borówki charakteryzujących się statystycznie 

istotnie niższymi wartościami twardości, żujności i gumistości niż owoce borówki suszone 

gorącym powietrzem [Tabela 6]. Ponadto, owoce borówki podsuszone wstępnie gorącym 

powietrzem o temperaturze 80 °C do zawartości wody 1,95 kg wody · kg s.s.-1, a następnie 

suszone mikrofalowo-próżniowo charakteryzowały się najwyższym potencjałem rehydratacji 

[Tabela 7]. Opis tekstury oraz zmian fizykochemicznych jakie zaszły na powierzchni oraz 

przekroju suszonych owoców borówki został uzupełniony zdjęciami mikro i makrostruktury 

[Rys 4, Rys. 5, Rys. 6].  

 

Kolejnym zadaniem było zbadanie wpływ (i) różnych kombinacji dwustopniowego procesu 

suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym, (ii) jednostopniowego 

procesu suszenia konwekcyjnego, oraz (iii) jednostopniowego suszenia mikrofalowo-

próżniowego na kinetykę procesu rehydratacji owoców borówki wysokiej (Vaccinium 

corymbosum L.). W toku badań powstała kolejna publikacja.  

 

Zielińska, M.; Markowski M. The influence of microwave-assisted drying techniques on the 

rehydration behavior of blueberries (Vaccinium corymbosum L.). Food Chemistry 2016, 196, 

1188-1196. IF2014(2015)=3,391. Punkty MNiSW2015=40.  

 

Cel badań: 

 

(i) określenie wpływu metody suszenia, temperatury powietrza w suszarce w czasie 

konwekcyjnego podsuszania materiału oraz zawartości wody w materiale po procesie 

wstępnego podsuszania na kinetykę przyrostu zawartości wody w trakcie procesu 

rehydratacji owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.);  

(ii) określenie wpływu metody suszenia, temperatury powietrza w suszarce w czasie 

konwekcyjnego podsuszania materiału oraz zawartości wody w materiale po procesie 

wstępnego podsuszania na kinetykę ubytku suchej substancji w trakcie procesu 

rehydratacji owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.);  

(iii) weryfikacja semi-empirycznych i empirycznych modeli kinetyki zmian zawartości wody w 

czasie rehydratacji owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.); 

(iv) weryfikacjia semi-empirycznych i empirycznych modeli kinetyki zmian zawartości 

substancji rozpuszczalnych w czasie rehydratacji owoców borówki wysokiej (Vaccinium 

corymbosum L.). 

 

Materiał i metodyka: 

 

Proces konwekcyjnego podsuszania materiału prowadzono w temperaturze 60 i 80 °C do 

zawartości wody 3,94 kg wody · kg s.s.-1 oraz 2,02 kg wody · kg s.s.-1. Proces dosuszania 

mikrofalowo-próżniowego prowadzono do uzyskania równowagowej zawartości wody przy 

stałej mocy mikrofal 0,7 W · g-1 oraz ciśnieniu rzędu 4-6 kPa. Wyniki porównano z wynikami 

uzyskanymi w procesie suszenia konwekcyjnego oraz mikrofalowo-próżniowego. Proces 

rehydratacji prowadzono przez trzy godziny w temperaturze 21 °C. Analizy kinetyki procesu 

rehydratacji dokonano na podstawie oceny zdolności absorpcji wody (ang. rehydration capacity, 

RC) oraz ubytku suchej substancji (ang. solids loss, SL). Do opisu procesu rehydratacji 
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wykorzystano modele matematyczne. Dodatkowo, w celu potwierdzenie oraz wyjaśnienie 

powyższych obserwacji dokonano analizy zdjęć makrostruktury powierzchni oraz rdzenia 

owoców [Rys. 1, Rys. 4].  

 

Wyniki: 

 

Wyniki badań wskazują, iż metoda oraz warunki procesu suszenia miały istotny wpływ na 

pojemność rehydratacji oraz szybkość przyrostu wody w materiale w czasie jego uwodnienia 

[Rys. 2]. Kombinowany proces suszenia wspomaganego mikrofalami, w którym w pierwszym 

etapie owoce borówki suszono gorącym powietrzem o temperaturze 80 °C pozwolił na 

uzyskanie wyższych wartości pojemności rehydratacji (RC po 3 godzinach uwadniania w 

zakresie od 3,01 do 3,29 kg wody · kg s.s.-1) oraz początkowej szybkości przyrostu wody (dRC/dt 

w zakresie od 0,27 do 0,46 1 · min-1) w porównaniu do innych badanych metod suszarniczych. 

Owoce borówki podsuszone wstępnie gorącym powietrzem o temperaturze 80 °C do zawartości 

wody 1,95 kg wody · kg s.s.-1, a następnie suszone mikrofalowo-próżniowo charakteryzowały się 

wyższą początkową szybkością przyrostu wody (dRC/dt w zakresie od 0,27 do 0,46 1 · min-1) niż 

owoce borówki podsuszone wstępnie gorącym powietrzem o temperaturze 80 °C do wyższej 

zawartości wody, tj. 3,92 kg wody · kg s.s.-1 [Tabela 1]. W grupie metod jednostopniowych, 

najwyższą pojemnością rehydratacji charakteryzowały się owoce borówki suszone gorącym 

powietrzem o temperaturze 60 °C (RC po 3 godzinach uwadniania: 2,30 kg wody · kg s.s.-1). 

Statystycznie istotnie niższe wartości pojemności rehydratacji uzyskano w przypadku owoców 

borówki suszone gorącym powietrzem o temperaturze 80 °C (RC po 3 godzinach uwadniania: 

1,40 kg wody · kg s.s.-1). Najniższe wartości pojemności rehydratacji uzyskano w przypadku 

owoców borówki suszonych metodą mikrofalowo-próżniową (RC po 3 godzinach uwadniania: 

0,90 kg wody · kg s.s.-1). Kinetykę zmian zawartości wody w czasie rehydratacji suszonych 

owoców borówki opisano modelem Pelega oraz modelem kinetyki I rzędu. Dalej dokonano 

analizy wpływu i) metody suszenia, (ii) temperatury powietrza w suszarce w czasie 

konwekcyjnego podsuszania materiału oraz (iii) zawartości wody w materiale po procesie 

wstępnego podsuszania na wartości parametrów modelu kinetyki I rzędu oraz modelu Pelega 

[Tabela 1]. Najwyższe wartości stałych k (0,024 1 · min-1) oraz R0 (0,46 1 · min-1) uzyskano w 

przypadku owoców borówki podsuszonych wstępnie gorącym powietrzem o temperaturze 80 

°C do zawartości wody 1,95 kg wody · kg s.s.-1, a następnie dosuszanych metodą mikrofalowo-

próżniową. Najniższe wartości stałych k (0,007 1 · min-1) oraz R0 (0,02 1 · min-1) uzyskano w 

przypadku owoców borówki suszonych konwekcyjnie powietrzem o temperaturze 60 °C. Wyniki 

badań wskazują, iż zarówno model Pelega jak i model kinetyki I rzędu mogą być wykorzystane 

do opisu kinetyki zmian zawartości wody w czasie rehydratacji owoców borówki suszonych 

konwekcyjnie, metodą mikrofalowo-próżniową oraz kombinowana metodą łączącą proces 

suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym. Wartości współczynnika 

determinacji R2 w przedziale od 0,993 do 0,999 jak również wartości błędu dopasowania 

modelu GRE w przedziale od 0,1 do 4,3 % świadczą o dobrym dopasowaniu modeli do danych 

empirycznych. Największą szybkość ubytku suchej substancji obserwowano we wstępnym 

etapie procesu rehydratacji. Owoce borówki suszone metodą mikrofalowo-próżniową 

charakteryzowały się najmniejszym ubytkiem substancji rozpuszczalnych (0,67 kg wody · kg s.s.-

1) oraz najniższą szybkością (0,02 1 · min-1) ubytku suchej substancji [Rys. 3]. Spośród 

pozostałych prób, również owoce borówki podsuszone wstępnie gorącym powietrzem o 

temperaturze 80 °C do zawartości wody 1,95 kg wody · kg s.s.-1, a następnie dosuszone 

mikrofalowo-próżniowo charakteryzowały się mniejszym niż w pozostałych przypadkach 
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ubytkiem substancji rozpuszczalnych (0,77 kg wody · kg s.s.-1). Największe straty substancji 

rozpuszczalnych (0,89 kg wody · kg s.s.-1) oraz największą szybkość ubytku substancji 

rozpuszczalnych (0,06 1 · min-1) obserwowano w przypadku owoców borówki podsuszanych 

wstępnie gorącym powietrzem o temperaturze 80 °C do zawartości wody 3,92 kg wody · kg s.s.-1, 

a następnie dosuszanych mikrofalowo-próżniowo. Kinetykę zmian zawartości substancji 

rozpuszczalnych opisano modelem I rzędu oraz modelem Pelega. Następnie dokonano analizy 

wpływu i) metody suszenia, (ii) temperatury powietrza w suszarce w czasie konwekcyjnego 

podsuszania materiału oraz (iii) zawartości wody w materiale po procesie wstępnego 

podsuszania na wartości parametrów modelu kinetyki I rzędu oraz modelu Pelega opisujących 

kinetykę zmian zawartości substancji rozpuszczalnych w czasie rehydratacji suszonych owoców 

borówki [Tabela 2]. Najwyższe wartości stałych k oraz R0 uzyskano w przypadku owoców 

borówki suszonych konwekcyjnie powietrzem o temperaturze 80 °C oraz podsuszonych 

wstępnie gorącym powietrzem o temperaturze 80 °C do zawartości wody 3,92 kg wody · kg s.s.-1, 

a następnie dosuszanych metodą mikrofalowo-próżniową. Zarówno model Pelega jak i model 

kinetyki I rzędu mogą być wykorzystane do opisu kinetyki zmian zawartości substancji 

rozpuszczalnych w czasie rehydratacji owoców borówki suszonych konwekcyjnie, metodą 

mikrofalowo-próżniową oraz kombinowana metodą łączącą proces suszenia konwekcyjnego z 

dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym. Wartości współczynnika determinacji R2 w przedziale 

od 0,972 do 0,999 jak również wartości błędu dopasowania modelu GRE w przedziale od 0,2 do 

8,7 % świadczą o dobrym dopasowaniu modeli do danych empirycznych [Tabela 2].  

 

Wpływ dwustopniowego sublimacyjnego suszenia przy ciśnieniu 

atmosferycznym z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym na 

kinetykę procesu oraz wybrane właściwości produktu gotowego 
 

W kolejnym kroku podjęłam się zbadania wpływu dwustopniowego sublimacyjnego 

suszenia przy ciśnieniu atmosferycznym z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym na kinetykę 

procesu oraz wybrane właściwości produktu. Jako materiał badawczy wybrano zielony groszek. 

W toku badań powstała kolejna publikacja.  

 

Zielińska, M.; Zapotoczny, P.; Alves-Filho, O.; Eikevik, T.M.; Blaszczak, W. A multi-stage 

combined heat pump and microwave vacuum drying of green peas. Journal of Food 

Engineering 2013, 115, 347-356. IF2013=2,576. Punkty MNiSW2013=35.  

 

Badaniom poddano: (i) łączony proces niskotemperaturowego suszenia w układzie z 

pompą ciepła w złożu fluidalnym z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym (HP FB AFD + MVD) 

przy różnych wariantach prowadzenia procesu; (ii) proces suszenia mikrofalowo-próżniowego 

(MVD); (iii) proces suszenia konwekcyjnego w warstwie stacjonarnej (HACD).  

 

Cel badań: 

 

(i) określenie wpływu dwustopniowego sublimacyjnego suszenia przy ciśnieniu 

atmosferycznym w układzie z pompą ciepła z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym oraz 

jego etapów, suszenia konwekcyjnego oraz mikrofalowo-próżniowego na kinetykę procesu 

oraz wybrane właściwości fizyczne zielonego groszku (Pisum sativum); 
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(ii) wyjaśnienie zmian fizykochemicznych zachodzących w strukturze zielonego groszku (Pisum 

sativum) w czasie dwustopniowego sublimacyjnego suszenia przy ciśnieniu 

atmosferycznym w układzie z pompą ciepła z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym oraz 

jego poszczególnych etapów, suszenia konwekcyjnego oraz mikrofalowo-próżniowego;  

(iii) zaproponowanie odpowiedniej metody pozwalającej na minimalizację przemian 

fizykochemicznych zachodzących w materiale w czasie suszenia oraz uzyskanie suszonego 

groszku (Pisum sativum) charakteryzującego się wysoką jakością. 

 

Materiał i metodyka: 

 

Badania suszarnicze prowadzono na stanowisku laboratoryjnym do niskotemperaturowego 

suszenia powietrzem przy ciśnieniu atmosferycznym w układzie z pompą ciepła zbudowanym 

oraz będącym własnością Department of Energy and Process Engineering, Norwegian University 

of Science and Technology w Trondheim w Norwegii [Rys. 1]. Proces suszenia prowadzono w 

złożu fluidalnym. Jako materiał badawczy wybrano zielony groszek (Pisum sativum). 

Niskotemperaturowy proces suszenia w złożu fluidalnym w układzie z pompą ciepła 

prowadzony był przez 200 minut w temperaturze -5 °C. Prędkość przepływu czynnika 

suszącego wynosiła 4,5 m · s-1. Wysokość warstwy fluidalnej wynosiła 0,180 m. Proces suszenia 

wspomagany był promieniami podczerwieni (moc promienników: 250 W; odległość źródła 

ciepła: 30 cm). Materiał o zawartości wody ok. 2 kg wody · kg s.s.-1 dosuszano metodą 

mikrofalowo-próżniową. Proces dosuszania prowadzono przez 100 minut do uzyskania 

równowagowej zawartości wody [Tabela 2]. Dodatkowo materiał został poddany procesowi 

suszenia konwekcyjnego w temperaturze 60 ˚C przez 300 minut oraz mikrofalowo-próżniowego 

przez 145 minut przy mocy mikrofal 100 W, ciśnieniu 3 kPa [Tabela 1]. W celu analizy kinetyki 

procesu wyznaczono przebieg krzywej suszenia i krzywej szybkości suszenia badanego 

materiału. Kinetykę zmian zawartości wody określono na podstawie znajomości zmian masy 

materiału w trakcie suszenia. Wartość efektywnego współczynnika dyfuzji wyznaczono przy 

użyciu równania dyfuzyjnego opierającego się na II prawie Ficka opisującego dyfuzję 

nieustaloną w ciele o kształcie kuli. Spośród właściwości fizycznych suszonego materiału 

analizie zostały poddane: zawartość wody, barwa, tekstura powierzchni, właściwości 

mechaniczne suszu oraz uwodnionego materiału oraz zmiany morfologiczne w skali makro i 

mikro. Proces rehydratacji prowadzono zanurzając suszony materiał na 10 minut w łaźni 

wodnej wypełnionej wodą o temperaturze 95 °C. Zawartość wody w materiale wyznaczono 

metodą suszarkową przy użyciu suszarki konwekcyjnej (FED53 127 Binder, US) zgodnie z 

normą AOAC (1975). Gęstość złoża wyznaczono zgodnie z metodyką opisaną w literaturze 

(Singh i Goswami, 1996). Gęstość rzeczywistą wyznaczono metodą piknometryczną i obliczono 

zgodnie z formułą podaną przez Vilche i in. (2003). Objętość cząstki wyznaczono metodą 

piknometryczną. Porowatość złoża cząstek groszku wyznaczono na podstawie znajomości 

gęstości cząstki oraz gęstości złoża (Wang i Brennan, 1995). Pomiar barwy wykonano przy 

użyciu spektrofotometru Miniscan XE Plus). Analizy zmian barwy dokonano na podstawie 

zmierzonych w systemie CIEL*a*b* parametrów barwy. Dodatkowo analizowano całkowitą 

zmianę barwy ∆E*, odcienia ∆H* i nasycenia ∆C*. Analizy zmian właściwości morfologicznych 

dokonano przy użyciu komputerowej analizy obrazu oraz programu MaZda 4.3 (Szczypinski et 

al., 2009). Test ściskania przeprowadzono przy użyciu analizatora tekstury (Stable Micro 

Systems, TA.XD. Plus, Surrey, Wielka Brytania) zgodnie z procedurą opisaną przez Moreno-Perez 

i in. (1996). Dokonano analizy wpływu warunków procesu suszenia na zmiany właściwości 

fizykochemicznych groszku na podstawie obserwacji mikroskopowych struktury wykonanych 
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przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (JEOL 5200, Tokio, Japonia) zgodnie z 

procedurą opisaną przez Błaszczak i in. (2005). 

 

Wyniki: 

 

Rezultaty badań wskazują, iż zastosowanie metody MVD pozwoliło na skrócenie procesu 

suszenia groszku o 52 % w stosunku do metody HACD. W metodzie HACD, równowagową 

zawartość wody w groszku uzyskano po 300 minutach, natomiast w metodzie MVD po 145 

minutach [Rys. 2a]. Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy czasem suszenia HACD i HP 

FB AFD [Rys. 2a-b]. Nie zaobserwowano istotnego wpływu wilgotności powietrza oraz 

promieniowania podczerwonego na kinetykę i czas suszenia HP FB AFD [Rys. 2b]. Dane 

eksperymentalne opisano modelem dyfuzyjnym. Wartości współczynnika determinacji R2 

większe od 0,9 świadczą o dobrym dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych. 

Zastosowanie metody MVD pozwoliło na uzyskanie ok. trzykrotnie wyższej szybkości suszenia 

niż w metodzie HACD. Początkowa szybkość suszenia MVD i  HACD wyniosła odpowiednio 0,59 i 

0,20 l · min-1. W obydwu przypadkach nie zaobserwowano stałej szybkości suszenia. Początkowa 

szybkość suszenia sublimacyjnego w układzie z pompą ciepła HP FB AFD była o piętnaście lub 

pięć razy niższa niż w przypadku MVD i HACD i wyniosła ok. 0,04 l · min-1 [Rys. 3b]. Podczas 

suszenia metodą MVD szybkość suszenia wzrosła dwukrotnie w stosunku do początkowego 

niskotemperaturowego podsuszania  w układzie z pompą ciepła HP FB AFD [Rys. 3b]. Wartości 

współczynnika dyfuzji groszku suszonego metodą HACD i MVD wyniosły odpowiednio 1,43 x 10-

9 i 1,92 x 10-9 m2 · s-1. Wartości współczynnika dyfuzji groszku suszonego metodą HP FB AFD 

mieściły się w przedziale pomiędzy 6,94 x 10-11 i 8,78 x 10-11 m2 · s-1. Zastosowanie mikrofal w 

końcowej fazie dosuszania pozwoliło na zwiększenie wartości współczynnika dyfuzji do 

wartości pomiędzy 3,39 x 10-9 i 3,66 x 10-9 m2 · s-1. Proces HP FB AFD nie miał istotnego wpływu 

na zmianę właściwości morfologicznych zielonego groszku. Długość i szerokość groszku 

zmieniły się jedynie o 0,3 do 3,3 %. Wymiary liniowe groszku wysuszonego metodą HACD, MVD 

i HP FB AFD + MVD zmieniły się o 20-27 %. Gęstość złoża groszku, gęstość rzeczywista, 

porowatość złoża oraz skurcz objętościowy zależały od metody suszenia [Rys. 4, Tabela 2]. 

Gęstość rzeczywista świeżego groszku wyniosła 0,95 g · cm-3, natomiast groszku suszonego 

metodą HP FB AFD + MVD i HACD odpowiednio 0,66 i 0,76 g · cm-3. Dużo niższe wartości, tj. 0,59 

g · cm-3 uzyskano w przypadku suszenia MVD [Rys. 4a]. Gęstość złoża świeżego groszku 

wyniosła 0,62 g · cm-3. Po procesie suszenia gęstość złoża groszku była istotnie niższa. Gęstość 

złoża groszku suszonego metodą HP FB AFD i MVD oraz HACD wyniosła odpowiednio 0,32 i 0,34 

g · cm-3, natomiast gęstość złoża groszku suszonego metodą MVD była istotnie niższa i wyniosła 

0,28 g · cm-3. Porowatość złoża suszonego groszku mieściła się w zakresie od 0,43 i 0,63. 

Porowatość złoża groszku suszonego metodą HACD była istotnie wyższa niż porowatość złoża 

groszku suszonego innymi metodami [Rys. 4b]. Proces suszenia HACD  spowodował największy 

skurcz objętościowy groszku, tj. 59,7 % [Tabela 2, Rys. 5]. W czasie suszenia konwekcyjnego 

nastąpiło utwardzenie “case hardening” powierzchni, co mogło mieć wpływ na ograniczenie 

zmian objętości groszku w czasie suszenia. Metoda HP FB AFD + MVD pozwoliła na uzyskanie 

istotnie niższego skurczu materiału, pomiędzy 46,7 i 50,0 %. Najmniejszym skurczem, tj. 43,3 %, 

charakteryzował się groszek wysuszony metodą MVD [Tabela 2, Rys. 5]. Ponadto, groszek 

suszony metodą MVD oraz HP FB AFD + MVD charakteryzował się pożądanym wyglądem 

(gładka powierzchnia) zbliżonym do groszku świeżego, natomiast groszek suszony metodą 

HACD posiadał widoczne oznaki zewnętrzne (wybrzuszenia, wklęsłości) wskazujące na 

zaawansowane zmiany, które zaszły w strukturze materiału podczas procesu suszenia [Rys. 5]. 
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W pracy zamieszczono zdjęcia makrostruktury przekroju zielonego groszku [Rys. 6]. Procesy 

suszenia MVD oraz HP FB AFD + MVD pozwoliły na uzyskanie porowatej struktury groszku 

(liścień wypełniał całą cząstkę groszku). Najbardziej jednorodną strukturą na przekroju 

charakteryzował się groszek wysuszony metodą MVD [Rys. 6]. Zdjęcia makrostruktury 

przekroju groszku suszonego metodą HP FB AFD + MVD pozwoliły zaobserwować pęknięcia i 

nieciągłość struktury. Ponadto, proces suszenia konwekcyjnego spowodował istotny skurcz 

liścienia. Liścień groszku suszonego metodą HACD charakteryzował się zwarta strukturą i 

wypełniał jedynie pół cząstki groszku [Rys. 6]. Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy 

siłą potrzebną do ściśnięcia pojedynczej cząstki groszku świeżego oraz poddanego procesom 

suszenia. Ponadto, nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy siłą potrzebną do ściśnięcia 

pojedynczych cząstek groszku suszonego metodą HACD, MVD oraz HP FB AFD + MVD [Rys. 7]. 

Zaobserwowano jednak istotne różnice pomiędzy siłą potrzebną do ściśnięcia pojedynczej 

cząstki groszku świeżego oraz poddanego procesom suszenia, a następnie rehydratacji. Po 

procesie suszenia i rehydratacji groszek nie odzyskał swojej pierwotnej struktury, a 

maksymalna siła potrzebna do ściśnięcia pojedynczej cząstki była istotnie niższa. Proces 

żelatynizacji skrobi obserwowano podczas suszenia metodą HACD, natomiast procesy MVD oraz 

HP FB AFD + MVD pozwoliły na zachowanie ziaren skrobiowych w niemal nienaruszonym stanie 

[Rys. 8]. Proces HP FB AFD nie miał istotnego wpływu na zmianę barwy groszku. Największe 

zmiany barwy groszku zaszły podczas suszenia metodą HACD i istotnie mniejsze w przypadku 

pozostałych metod [Rys. 9a-c].  

 

 

2.3.4. Podsumowanie 
 

Podstawą rozprawy habilitacyjnej są prezentowane, w załączonych ośmiu publikacjach, 

wyniki badań dotyczących wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł ciepła oraz 

hybrydowych i/lub kombinowanych dwustopniowych procesów suszenia, takich jak: (i) 

jednostopniowy proces suszenia wykorzystujący jako źródło ciepła parę przegrzaną przy 

ciśnieniu atmosferycznym, (ii) dwustopniowy proces suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem 

mikrofalowo-próżniowym, (iii) dwustopniowy proces suszenia sublimacyjnego przy ciśnieniu 

atmosferycznym w układzie z pompą ciepła z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym.  

 

Do najważniejszych osiągnięć rozprawy habilitacyjnej zaliczam: 

(i) określenie wpływu temperatury pary przegrzanej na kinetykę procesu suszenia oraz 

wartość efektywnego współczynnika dyfuzji wody wywarów gorzelnianych; 

(ii) określenie wpływu rodzaju, temperatury medium oraz zawartości składników 

rozpuszczalnych na kinetykę procesu oraz właściwości fizykochemiczne suszonych 

frakcji wywarów gorzelnianych; 

(iii) określenie punktu inwersji dla frakcji WDG i CDS suszonych parą przegrzaną i 

gorącym powietrzem; 

(iv) określenie zależności pomiędzy barwą suszonego wywaru, a zawartością lizyny; 

(v) określenie wpływu medium suszącego, temperatury czynnika, wilgotności materiału 

oraz składników rozpuszczalnych na właściwości fizyczne oraz termodyfuzyjne 

wywarów gorzelnianych oraz matematyczny opis zależności pomiędzy parametrami 

procesu, a wybranymi właściwościami materiału; 

(vi) określenie wpływu parametrów wstępnego suszenia parą przegrzaną na kinetykę 

procesu oraz wybrane właściwości fizykochemiczne chipsów ziemniaczanych; 
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(vii) określenie wpływu obróbki wstępnej, parametrów kombinowanego procesu 

suszenia konwekcyjnego z dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym oraz jego 

poszczególnych etapów na kinetykę procesu, właściwości fizyczne oraz zużycie 

energii w procesie suszenia owoców borówki; 

(viii) określenie wpływu metody suszenia, temperatury powietrza w suszarce w czasie 

konwekcyjnego podsuszania materiału oraz zawartości wody w materiale po 

procesie wstępnego podsuszania na kinetykę procesu rehydratacji owoców borówki 

oraz matematyczny opis kinetyki procesu; 

(ix) określenie wpływu dwustopniowego sublimacyjnego suszenia przy ciśnieniu 

atmosferycznym w układzie z pompą ciepła z dosuszaniem mikrofalowo-

próżniowym oraz jego poszczególnych etapów na kinetykę procesu oraz właściwości 

fizyczne zielonego groszku. 

 

Podsumowując, prowadzone przeze mnie prace badawcze zmierzają w kierunku szerszego 

wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł ciepła, takich jak np. para przegrzana, do 

utrwalania materiałów biologicznych.  

Badania procesów suszenia wywarów gorzelnianych parą przegrzaną podjęłam w celu 

wzbogacenie zarówno wiedzy naukowej na temat charakterystyki samego procesu suszenia, jak 

i suszonego wywaru gorzelnianego pozyskiwanego tą metodą. Wyniki badań wskazują, iż para 

przegrzana może być alternatywnym źródłem ciepła stosowanym do utrwalania m.in. 

wysokouwodnionych produktów ubocznych przemysłu gorzelniczego, jakimi są wywary 

gorzelniane. Wyniki badań stanowią uzupełnienie dla nielicznych tylko prac podejmujących 

problem suszenia wywarów gorzelnianych oraz wpływu metody suszenia i parametrów 

procesowych na właściwości suszonych wywarów. Nowa wiedza na temat wpływu metody i 

parametrów procesu na kinetykę suszenia oraz właściwości materiału może być wykorzystana 

przez producentów systemów suszarniczych, producentów etanolu czy pasz dla zwierząt 

hodowlanych na potrzeby optymalizacji procesu suszenia wywarów gorzelnianych parą 

przegrzaną oraz poprawy jakości suszu w procesie zagospodarowania wywarów gorzelnianych. 

Lepsze zrozumienie procesów mających wpływ na kinetykę procesu oraz jakość produktu 

gotowego może przyczynić się do szerszego wykorzystania innowacyjnych źródeł ciepła, takich 

jak para przegrzana, do utrwalania materiałów biologicznych. Wyjaśnienie zjawisk 

zachodzących podczas transportu ciepła i masy może przyczynić się do udoskonalenia 

istniejących lub też utworzenie nowych modeli matematycznych służących do opisu procesu 

suszenia wywarów gorzelnianych parą przegrzaną. Z kolei wyjaśnienie wpływu parametrów 

procesu na wybrane właściwości wywaru ma istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż właściwości 

materiału decydują o jakości produktu gotowego, a zatem i jego przydatności paszowej. Ponadto, 

wiedza na temat właściwości materiałowych ma istotny wpływ na prowadzenie operacji 

jednostkowych, składowanie, obrót oraz transport suszonego wywaru. Również znajomość 

fizykochemicznych oraz termodyfuzyjnych właściwości materiału jest niezbędna podczas 

wykorzystywania technik komputerowych do symulacji procesów suszenia.  

Para przegrzana może być również alternatywnym źródłem ciepła stosowanym do 

wstępnej obróbki materiałów biologicznych. Kombinowany proces wstępnego podsuszania parą 

przegrzaną oraz smażenia może być z powodzeniem stosowany w produkcji smażonych 

produktów przekąskowych o obniżonej zawartości tłuszczu. Niemniej jednak, skuteczność tego 

zabiegu zależy od wielu parametrów. Krytycznym parametrem mającym wpływ na zawartość 

tłuszczu w smażonych chipsach ziemniaczanych była zawartość wody w plastrach ziemniaka po 

procesie suszenia, a jednocześnie przed procesem smażenia. Niższa zawartość tłuszczu w 
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smażonych chipsach ziemniaczanych była również efektem zmian struktury powierzchni w 

trakcie ich wysokotemperaturowej obróbki.  

Prowadzone przeze mnie badania zmierzają również w kierunku szerszego wykorzystania 

niekonwencjonalnych źródeł ciepła (mikrofale), jak również hybrydowych i/lub 

wielostopniowych procesów suszenia wspomaganych mikrofalowo do utrwalania materiałów 

biologicznych. Zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła oraz prowadzenie procesu w 

układach dwustopniowych ma istotny wpływ na kinetykę procesu, jak i właściwości produktu, 

co w efekcie przyczynia się do zwiększenia szybkości suszenia, zmniejszenia zużycia energii oraz 

poprawy jakości produktu. Niemniej jednak, istotnym zagadnieniem wydaje się być dobór 

odpowiedniej kombinacji metod. Temperatura powietrza w czasie podsuszania konwekcyjnego 

oraz zawartość wody, do której podsuszany jest materiał we wstępnym etapie suszenia 

konwekcyjnego ma istotny wpływ na właściwości materiału. Dobór temperatury czynnika 

suszącego czy punktu konwersji może prowadzić do minimalizacji przemian fizykochemicznych 

zachodzących w materiale w czasie suszenia oraz uzyskania wysokiej jakości suszu. Użycie 

wyższej temperatury powietrza do wstępnego podsuszenia materiału oraz podsuszenie go we 

wstępnym etapie do niższych zawartości wody pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktu. 

Łączony proces niskotemperaturowego suszenia w układzie z pompą ciepła z dosuszaniem 

mikrofalowo-próżniowym może również stanowić alternatywę dla konwencjonalnych metod 

stosowanych do suszenia warzyw strączkowych np. zielonego groszku. Wykorzystanie 

kombinowanego procesu suszenia niskotemperaturowego w układzie z pompą ciepła z 

dosuszaniem mikrofalowo-próżniowym pozwala na ograniczenie niekorzystnych zmian 

zachodzących w materiale w porównaniu z procesem suszenia konwekcyjnego.  
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3. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 
 

 W roku 1993 rozpoczęłam studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-

Technicznej w Olsztynie. Tytuł magistra inżyniera uzyskałam 01.07.1998 roku po obronie pracy 

magisterskiej pt.: „Badanie energochłonności procesu produkcji frytek”, której promotorem był 

Prof. zw. dr hab. Janusz Budny z Katedry Inżynierii, Aparatury i Gospodarki Energią, Wydziału 

Technologii Żywności, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.  

 W roku 2000 rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prace badawcze nad wykorzystaniem innowacyjnych 

metod suszarniczych do suszenia materiałów biologicznych pochodzenia roślinnego 

prowadziłam pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Marka Markowskiego z Katedry Inżynierii 

Procesów Rolniczych (obecnie Katedry Inżynierii Systemów) Wydziału Nauk Technicznych, 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Początkowo moje zainteresowania 

naukowe skoncentrowane były wokół procesów suszenia wysokouwodnionych materiałów 

biologicznych w złożach fluidalnych i fontannowych. W latach 2004-2005 byłam głównym 

wykonawcą projektu badawczego KBN nr 2 P06T 024 46, którego tematyka była związana z 

suszeniem krajanki marchwi w złożu fluidalnym. Kierownikiem projektu był Prof. dr hab. inż. 

Marek Markowski. Do podjęcia tematyki skłoniła mnie analiza stanu wiedzy na temat suszenia 

produktów rolniczych, która wykazała iż proces suszenia krajanki marchwi w złożu fluidalno-

fontannowym jest słabo zbadany. Zarówno kinetyka suszenia, jak i wpływ warunków 

prowadzenia procesu na jakość otrzymanego suszu nie zostały dotychczas dostatecznie 

poznane. Dotychczasowe prace badawcze dotyczące procesu suszenia produktów spożywczych 

w stanie fluidalnym koncentrowały się na fizycznych i matematycznych aspektach procesu 

suszenia. Wielu autorów przy wyborze metody suszenia zwracało uwagę jedynie na sam proces 

pomijając właściwości suszonych produktów, takie jak: skład chemiczny, barwa czy właściwości 

strukturalno-mechaniczne. Z uwagi na brak prac obejmujących kompleksową analizę procesu 

suszenia warzyw w warstwie fluidalno-fontannowej, uzasadnione było podjęcie przeze mnie 

badań pozwalających na realizację następujących celów pracy: (i) wyjaśnienie zjawisk 

transportu ciepła i masy zachodzących podczas fluidalno-fontannowego suszenia krajanki z 

korzeni marchwi; (ii) określenie wpływu obróbki wstępnej oraz poziomu temperatury 

powietrza suszącego na kinetykę suszenia kostki marchwi w złożu fluidalno-fontannowym; (iii) 

określenie wpływu obróbki wstępnej oraz poziomu temperatury powietrza suszącego na jakość 

suszu marchwiowego. Prowadzone przeze mnie badania nad wykorzystaniem procesów 

suszenia w suszarkach fluidalnych związane były z modelowaniem procesu suszenia, opisem 

warunków wymiany ciepła i masy, analizą wpływu wybranych parametrów procesu na 

właściwości fizykochemiczne suszu oraz materiału po procesie rehydratacji (właściwości 

mechaniczne, barwa, skład chemiczny). Dla osiągnięcia założonych celów pracy: (i) 

zrealizowałam serię pomiarów kinetyki procesu suszenia, przy różnych warunkach 

prowadzenia procesu (poziom temperatury, czas, sposób obróbki wstępnej); (ii) dokonałam 

pomiaru parametrów surowca i powietrza, istotnych dla przebiegu procesu suszenia; (iii) 

określiłam termofizyczne właściwości suszonych cząstek oraz czynnika suszącego; (iv) 

przeprowadziłam pomiary właściwości fizycznych, geometrycznych i chemicznych surowca 

mających decydujący wpływ na jakość gotowego produktu; (v) określiłam rząd wielkości 

współczynników wnikania ciepła i masy, liczby Reynoldsa, efektywnego współczynnika dyfuzji 

wody oraz liczby Biota; (vi) przeprowadziłam empiryczną i logiczną weryfikację modeli 

opisujących kinetykę procesu suszenia krajanki marchwi w złożu fluidalno-fontannowym; (vii) 

zrealizowałam serię pomiarów kinetyki procesu rehydracji kostki marchwi, przy różnych 
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warunkach prowadzenia procesu (poziom temperatury, czas); (viii) określiłam jakość suszu 

oraz skorelowałam wybrane wyróżniki jakości z parametrami obróbki wstępnej, procesu 

suszenia oraz rehydracji; oraz (ix) zbadałam i opisałam równaniami kinetycznymi proces 

rehydracji suszu marchwiowego. Realizacja prac z tego zakresu pozwoliła dokonać 

matematycznego opisu wymiany ciepła i masy w czasie suszenia kostki marchwi w złożu 

fluidalno-fontannowym. Wysokie wartości współczynnika wnikania masy, liczby Biota oraz 

Reynoldsa były podstawą do sformułowania hipotezy, iż wewnętrzne opory transportu wody w 

surowcu decydują o przebiegu procesu suszenia krajanki marchwi w złożu fluidalno-

fontannowym w całym zakresie zmian zawartości wody. Potwierdzeniem hipotezy była 

empiryczna i logiczna weryfikacja semi-empirycznych modeli (Lewisa i Hendersona) II okresu 

suszenia. Podjęłam również próbę sprawdzenia teoretycznych modeli I okresu suszenia 

sformułowanych przez Markowsiego i Pabisa. Nie zaobserwowałam okresu stałej temperatury 

materiału oraz stałej szybkości suszenia. Stwierdziłam, iż temperatura oraz sposób obróbki 

wstępnej miały statystycznie istotny wpływ na wartości współczynników liniowej funkcji 

zawartości wody opisującej objętościowy skurcz suszarniczy. Ponadto, uzyskałam zadowalające 

dopasowanie liniowej funkcji zawartości wody opisującej skurcz suszarniczy do danych 

eksperymentalnych. Stwierdziłam statystycznie istotny wpływ obróbki wstępnej oraz 

temperatury czynnika suszącego na kinetykę procesu suszenia, barwę, właściwości 

mechaniczne, rehydratacyjne i skład chemiczny kostki marchwi suszonej w złożu fluidalno-

fontannowym. Rezultaty podjętych badań naukowych przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy 

naukowej na temat zjawisk transportu ciepła i masy zachodzących w czasie fluidalno-

fontannowego suszenia krajanki z korzeni marchwi oraz jakości suszu marchwiowego 

pozyskiwanego tą metodą. Efektem realizacji wspomnianych badań było przygotowanie 

rozprawy doktorskiej pt.: Wpływ wybranych parametrów na kinetykę fluidalno-fontannowego 

suszenia marchwi oraz jakość suszu. W wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej Rada 

Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 

19.10.2005 podjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w 

zakresie technologii żywności i żywienia. Ponadto, Rada Wydziału Nauki o Żywności 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek komisji doktorskiej, podjęła 

uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej. Zapoczątkowane przeze mnie badania dotyczące 

procesów suszenia w złożach fluidalnych zaowocowały opublikowaniem przed doktoratem 

trzech prac naukowych. Wyniki prezentowane były podczas trzech krajowych i 

międzynarodowych konferencji naukowych. W roku 2006 rozpoczęłam pracę w Katedrze 

Inżynierii Systemów na stanowisku adiunkta. Kontynuacja badań z zakresu suszenia materiałów 

biologicznych w złożach fluidalno-fontannowych zaowocowała przygotowaniem siedmiu 

publikacji naukowych, w tym dwóch w zespołach międzynarodowych. 

 Od momentu rozpoczęcia prac naukowych w ramach rozprawy doktorskiej stopniowo 

poszerzałam horyzonty moich zainteresowań naukowych o innowacyjne techniki suszarnicze, a 

prowadzone przeze mnie badania koncentrowały się wokół: (i) jednostopniowych procesów 

suszenia wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii (ii) hybrydowych procesów 

odwadniania oraz (iii) wielostopniowych procesów suszenia takich materiałów jak: owoce, 

warzywa, wytłoki owocowe, wywary gorzelniane i inne. Prace badawcze dotyczyły m.in. 

zagadnień związanych z opisem zjawisk transportu ciepła i masy w czasie suszenia oraz wpływu 

wybranych metod suszenia na zmiany właściwości materiałów biologicznych.  

 W roku 2008 zainteresowałam się wykorzystaniem pary przegrzanej jako czynnika grzejnego 

do suszenia materiałów rolno-spożywczych. Studia literaturowe z zakresu suszenia materiałów 

biologicznych parą przegrzaną pozwoliły mi zauważyć braki zarówno w opisie procesu suszenia 
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poszczególnych frakcji wywarów gorzelnianych parą przegrzaną jak również wpływu 

parametrów procesu suszenia parą przegrzaną na wybrane właściwości materiałowe. 

Początkowo brałam udział, jako wykonawca, w realizacji projektu badawczego finansowanego 

przez NSERC (Numer aplikacyjny: 41795-05). W trakcie trzy-miesięcznego stażu w Department 

of Biosystems Engineering University of Manitoba w Winnipegu w Kanadzie zrealizowałam cykl 

badań pilotażowych z zakresu suszenia wywarów gorzelnianych parą przegrzaną. Wyniki prac 

pilotażowych wskazywały, iż tego rodzaju proces można zastosować również do suszenia 

wysokouwodnionych mas pofermentacyjnych. Z uwagi na ogromne zainteresowanie koncepcją 

suszenia z wykorzystaniem pary przegrzanej jako czynnika grzejnego, licznymi zaletami procesu 

w stosunku do metod konwencjonalnych oraz wzrostem (będącym konsekwencją rozwoju 

produkcji bioetanolu w Polsce jak i na świecie) ilości produktów ubocznych oczekujących na 

zagospodarowanie, postanowiłam kontynuować badania naukowe dotyczące wykorzystania 

pary przegrzanej w celu zagospodarowania wywarów gorzelnianych. I tak w latach 2009-2010 

brałam udział, jako kierownik, w realizacji projektu badawczego nr 218/1/MOB/2008/0. Dwu-

letni staż podoktorski realizowałam we wspomnianym już wcześniej Department of Biosystems 

Engineering, University of Manitoba w Winnipegu w Kanadzie. Celem projektu było: (i) opis 

kinetyki procesu suszenia wywarów gorzelnianych parą przegrzaną; (ii) określenie wpływu 

wybranych parametrów procesu suszenia na kinetykę suszenia; (iii) określenie wpływu 

wybranych parametrów procesu suszenia na wybrane wskaźniki jakościowe wywaru 

gorzelnianego; (iv) określenie zależności pomiędzy wybranymi parametrami prowadzenia 

procesu suszenia, a wybranymi właściwościami surowca i suszu. Realizacji celów posłużyło 

badanie kinetyki procesu suszenia, składu chemicznego, właściwości fizycznych, mechanicznych 

oraz termo-dyfuzyjnych wywarów gorzelnianych. Podjęte w ramach niniejszego projektu 

badania miały na celu przede wszystkim wzbogacenie wiedzy naukowej na temat wpływu 

parametrów procesu na kinetykę oraz wybrane właściwości wywaru pozyskiwanego tą metodą. 

Efektem realizacji stażu podoktorskiego było przygotowanie czterech publikacji w 

recenzowanych czasopismach z listy JCR. Wyniki badań prezentowałam w postaci ośmiu 

doniesień m.in. na międzynarodowych konferencjach w Polsce, Kanadzie i Japonii. 

 Z uwagi na duże zainteresowanie procesem suszenia parą przegrzaną, podjęłam kroki w celu 

nawiązania współpracy z Prof. Sakamonem Devahastinem z Department of Food Engineering, 

King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) w Bangkoku w Tajlandii, który 

zajmuje się m.in. wykorzystaniem pary przegrzanej w warunkach atmosferycznego lub 

obniżonego ciśnienia do utrwalania materiałów biologicznych. Prof. Devahastin jest osobą znaną 

w środowisku suszarników na świecie, autorem ponad stu publikacji z dyscypliny inżynieria 

rolnicza w recenzowanych czasopismach z listy JCR, autorem/współautorem dziesięciu 

rozdziałów książek, członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych o tematyce 

obejmującej inżynierię chemiczną, rolniczą oraz inżynierię żywności, jak również organizatorem 

i członkiem licznych komitetów naukowych międzynarodowych konferencji suszarniczych). 

Prace laboratoryjne jakie prowadzi dotyczą obecnych i perspektywicznych zadań inżynierii 

żywności. Dzięki zdobyciu środków finansowych na realizację projektu pt.: „Wzmocnienie 

potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” (nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00), w 

2012 roku zrealizowałam pod okiem Prof. Devahastina trzy-tygodniowy staż dydaktyczny w 

Department of Food Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) 

w Bangkoku w Tajlandii. Oprócz zadań przewidzianych w programie stażu, miałam możliwość 

prowadzenia badań w najnowszych konstrukcjach urządzeń suszarniczych wykorzystujących 

parę przegrzaną. Efektem prowadzonych badań było poszerzenie mojej wiedzy teoretycznej 

oraz praktycznej na temat nowoczesnych technik suszenia wykorzystujących parę przegrzaną w 
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warunkach ciśnienia atmosferycznego lub obniżonego ciśnienia. W ramach tematu 

przygotowałam jedną publikację naukową w czasopiśmie z listy JCR, która została włączona do 

cyklu publikacji stanowiącego osiągnięcie naukowe. Wyniki badań prezentowałam na 

międzynarodowym sympozjum IDS 2012 w Chinach. 

 W 2011 roku poszerzyłam swoje zainteresowania naukowe o niskotemperaturowe procesy 

suszenia w układach z pompą ciepła. W Europie, propagatorem koncepcji suszenia żywności w 

suszarkach w układach z pompą ciepła jest Prof. Odilio Alves-Filho, autor ponad 300 publikacji 

naukowych, opracowań konferencyjnych, książek/rozdziałów książek na temat suszenia w 

układach z pompą ciepła, szesnastu zgłoszeń patentowych z zakresu suszarnictwa, organizator 

międzynarodowych konferencji suszarniczych. Pierwszych rozmów na temat przyszłej 

współpracy z Prof. Odilio Alves-Filho podjęłam się już w roku 2009 podczas światowego 

kongresu 8th World Congress of Chemical Engineering w Montrealu w Kanadzie. Już w Montrealu 

zapoczątkowane zostały działania zmierzające do nawiązania współpracy pomiędzy 

zainteresowanymi jednostkami tj. Katedrą Inżynierii Procesów Rolniczych (obecnie Katedrą 

Inżynierii Systemów) Wydziału Nauk Technicznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie i Department of Energy and Process Engineering, Norwegian University of Science and 

Technology (NTNU) w Trondheim w Norwegii. Zdobycie środków finansowych na realizację 

projektu badawczego FSS/2011/V/D3/W/0103 pt.: „Doskonalenie technik  suszarniczych w 

przetwórstwie owocowo-warzywnym w aspekcie jakościowym i energetycznym” pozwoliło mi 

na odbycie dwu-tygodniowej wizyty studyjnej oraz przeprowadzenie cyklu badań w Department 

of Energy and Process Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w 

Trondheim w Norwegii. Celem było zapoznanie się z podstawami teoretycznymi oraz zdobycie 

wiedzy praktycznej z zakresu suszenia materiałów biologicznych przy wykorzystaniu systemów 

działających w oparciu o pompy ciepła. W ramach wizyty zrealizowano cykl badań 

laboratoryjnych. Podczas wizyty wysłuchałam wykładu na temat pomp ciepła i nawiązałam 

współpracę z Prof. Trygve Magne Eikevikiem, którego działalność powiązana jest m.in. z 

obszarem nowoczesnego ogrzewnictwa opartego o systemy z pompami ciepła. Efektem 

nawiązanej przeze mnie współpracy był transfer wiedzy pomiędzy instytucjami, tj. dwóch 

pracowników naukowych i  jeden doktorant UWM w Olsztynie odbyło wizyty studyjne w 

Department of Energy and Process Engineering, NTNU w Trondheim w Norwegii. Wymiernym 

efektem realizacji wizyt były dwie publikacje naukowe w czasopismach naukowych z listy JCR 

oraz pięć wystąpień na konferencjach międzynarodowych, seminariach zorganizowanych przy 

współudziale partnerów norweskich oraz warsztatach naukowych. W trakcie stażu w NTNU w 

Trondheim w Norwegii odbyłam rozmowy z  pracownikami naukowymi tej instytucji, które 

pozwoliły na opracowanie koncepcji współpracy oraz przygotowanie wniosku grantowego. 

Projekt o numerze ID 202914 w konkursie „core call” ogłoszony przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 został wysoko oceniony i 

skierowany do drugiego etapu oceny, jednakże z uwagi na dużą konkurencję nie uzyskał 

finansowania.  

 W czerwcu 2016 roku ponownie zdobyłam środki finansowe na realizację projektu 

badawczego FSS/2016/SV/W/0018W0039 w ramach VIII naboru Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji. Staż naukowy w Department of Energy and Process Engineering, Norwegian 

University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim w Norwegii odbył się we wrześniu 

2016. W trakcie stażu kontynuowałam badań rozpoczęte w 2011 roku  dotyczące 

niskotemperaturowego suszenia materiałów biologicznych. Staż naukowy odbył zespół czterech 

naukowców z Katedry Inżynierii Systemów WNT UWM w Olsztynie. Podczas stażu 
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przeprowadzono cykl badań eksperymentalnych w suszarkach pracujących w układach z pompą 

ciepła. Celem projektu było: (1) podtrzymanie dotychczasowej współpracy; (2) opracowanie 

założeń oraz strategii występowania o dofinansowanie przyszłych wspólnych projektów; (3) 

sformalizowanie dotychczas podjętych działań; (4) udoskonalenie warsztatu naukowo-

badawczego poprzez pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu suszenia w 

układach z pompą ciepła; (5) zwiększenie potencjału twórczego uczestników; (6) wzbogacenie 

dorobku indywidualnego uczestników jak i Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie; (7) 

zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej uczestników wizyty jak i Wydziału Nauk 

Technicznych UWM w Olsztynie; (8) udoskonalenie umiejętności planowania, zarządzania i 

realizacji projektów w zespołach międzynarodowych; (9) przygotowanie wspólnych publikacji 

naukowych; (10) upowszechnienie wyników. 

 W roku 2013 poszerzyłam zainteresowania naukowe o kombinowane i hybrydowe procesy 

suszenia wykorzystujące niekonwencjonalne źródła ciepła. W latach 2012-2014 brałam udział w 

przygotowaniu trzech wniosków do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie projektu 

badawczego dotyczących kombinowanych i hybrydowych procesów suszenia wspomaganych 

mikrofalowo. Wnioski te jednak nie uzyskały finansowania.  

 W międzyczasie zajmowałam się doskonaleniem technik suszarniczych w przetwórstwie 

owocowo-warzywnym w aspekcie jakościowym i energetycznym. Rezultatem prowadzonych 

badań było wyjaśnienie wpływu obróbki wstępnej oraz hybrydowych technik odwadniania  

mikrofalowego na kinetykę procesu, zużycie energii, zmiany struktury mikro/makroskopowej, 

właściwości fizykomechanicznych, zawartości związków bioaktywnych i właściwości 

antyoksydacyjnych owoców oraz wytłoków borówki amerykańskiej. Jednocześnie prowadziłam 

badania nad zastosowaniem niekonwencjonalnych źródeł ciepła, takich jak promieniowanie 

elektromagnetyczne do utylizacji odpadów przemysłu owocowego. W latach 2014-2016 

przygotowałam trzy publikacje oraz jedno doniesienie konferencyjne na temat kinetyki 

hybrydowego odwadniania oraz właściwości owoców i wytłoków borówki utrwalanych 

metodami hybrydowymi.  

 W roku 2015 złożyłam kolejny wniosek do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie 

projektu badawczego, który został zakwalifikowany do finansowania. Obecnie kieruję badaniami 

naukowymi prowadzonymi w ramach projektu badawczego przez siedmio-osobowy zespół 

naukowców z Katedry Inżynierii Systemów Wydziału Nauk Technicznych oraz Katedry Chemii 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Celem badań jest: (i) wyjaśnienie wpływu 

niekonwencjonalnych metod obróbki wstępnej (sonifikacji, oddziaływania mikrofalowo-

próżniowego, krioprezerwacji oraz mrożenia mechanicznego poprzedzonego sonifikacją lub 

oddziaływaniem mikrofalowo-próżniowym) oraz odwadniania hybrydowego (osmo-

konwekcyjno-mikrofalowo-próżniowego) na zmiany właściwości fizycznych (mechanicznych, 

termicznych, rekonstytucyjnych, sorpcyjnych, optycznych, morfologicznych, parametrów 

struktury mikro- i makroskopowej oraz tekstury powierzchni) oraz chemicznych (zawartość 

związków bioaktywnych, aktywność antyoksydacyjna) owoców żurawiny wielkoowocowej 

(Vaccinium macrocarpon); (ii) wyjaśnienie wpływu wyżej wymienionych metod obróbki 

wstępnej na kinetykę procesu osmo-konwekcyjno-mikrofalowo-próżniowego odwadniania 

owoców żurawiny wielkoowocowej; (iii) określenie zależności korelacyjnych pomiędzy różnymi 

wybranymi właściwościami materiału poddanego obróbce a także pomiędzy parametrami 

procesów obróbki wstępnej i hybrydowego odwadniania, a właściwościami materiału. 

Dotychczas w ramach projektu przygotowano pod moim kierunkiem cztery prace magisterskie. 

Pierwsze wyniki prezentowałam na międzynarodowym sympozjum suszarniczym w Japonii. 
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Realizacja projektu potrwa do 2018 roku. Obecnie w ramach projektu realizowanych jest siedem 

prac magisterskich oraz trzy prace inżynierskie.  

 W trakcie mojej pracy naukowej kilkukrotnie włączałam się w prace prowadzone w Katedrze 

Inżynierii Procesów Rolniczych (obecnie Katedrze Inżynierii Systemów). W 2008 roku miałam 

możliwość włączenia się w przygotowanie publikacji w czasopiśmie z listy JCR dotyczącej 

wykorzystania systemów wizyjnych do dyskryminacji odmian ziarna zbóż na podstawie cech 

geometrycznych ziarniaków. Prace badawcze nad wykorzystaniem systemów wizyjnych do 

dyskryminacji odmian ziarna zbóż prowadzone były pod kierunkiem dr hab. Piotra 

Zapotocznego. W pracy zaproponowano model statystyczny oparty na wyselekcjonowanych 

zmiennych opisujących geometrię ziarniaka oraz wykazano możliwość klasyfikacji odmian 

jęczmienia na podstawie cech geometrycznych. W 2011 roku włączyłam się w realizację badań 

dotyczących klasyfikacji odmianowej nasion koniczyny. W ramach tematu przygotowana została 

publikacja w czasopiśmie z listy JCR, której jestem pierwszym autorem. Celem badań była 

klasyfikacja odmianowa nasion koniczyny na podstawie cech fizycznych, optycznych, 

morfologicznych i tekstury powierzchni. W pracy wykazano zróżnicowanie badanych odmian 

koniczyny pod względem wybranych wskaźników.  

 Moje działania w zakresie nauki wpisują się w nurt badań, jakie podejmuje przedsięwzięcie 

„EnFoodLife” realizowane przez UWM w ramach Konsorcjum Badań Środowiska oraz 

Innowacyjnych Technologii Wysokiej Jakości Żywności, w pracach którego uczestniczę jako 

koordynator wydziałowy. W ramach strategicznego obszaru działań dotyczącego wydajnej 

ochrony zdrowia i wzrostu efektywności działań prozdrowotnych prowadzę badania w zakresie 

modelowania jednostkowych operacji w przetwórstwie spożywczym oraz przetwarzania 

odpadów w aspekcie efektywności procesu i jakości produktu, zastosowania w przemyśle 

innowacyjnych technologii wykorzystujących niekonwencjonalne źródła ciepła do otrzymania 

wysokowartościowej żywności o walorach prozdrowotnych lub funkcjonalnych.  

 Moje działania naukowe sprzyjają też realizacji założeń Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, które koncentrują się 

na podniesieniu konkurencyjności regionu poprzez wzmocnienie rozwoju technologicznego. W 

ramach osi priorytetowych prowadzę działania zmierzające do wytworzenia 

wysokowartościowej żywności przy użyciu innowacyjnych rozwiązań (oś 1: Inteligentna 

gospodarka Warmii i Mazur), szerszego wykorzystania niskotemperaturowych procesów 

suszenia w układach z pompą ciepła (oś 4: Efektywność energetyczna), szerszego wykorzystania 

niekonwencjonalnych źródeł ciepła do utylizacji odpadów przemysłu spożywczego (oś 5: 

Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów). 

 

4. SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA OPUBLIKOWANEGO DOROBKU 

NAUKOWEGO 
 

Mój dotychczasowy opublikowany dorobek naukowo-badawczy obejmuje czterdzieści dwie 

pozycje, z czego dziewiętnaście to oryginalne anglojęzyczne prace twórcze znajdujące się w 

bazie JCR i posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, dwie oryginalne anglojęzyczne 

prace twórcze spoza bazy JCR i dwie prace w języku polskim spoza bazy JCR. Opublikowane 

dwadzieścia trzy prace znajdują się na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, z czego 

dziewiętnaście znajduje się w części A i cztery w części B. Jestem pierwszym autorem czternastu 

publikacji w bazie JCR z przeważającym wkładem w powstanie tych publikacji. Jestem jedynym 
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autorem dwóch publikacji z bazy JCR. Jestem też autorem dziewiętnastu opracowań naukowych 

opublikowanych w materiałach konferencyjnych.  

Syntetyczne zestawienie opublikowanego dorobku naukowego przedstawiono w Tabeli 1, 

natomiast zestawienie punktacji oraz Impact Factor opublikowanych prac przedstawiono w 

Tabeli 2.  

  



dr inż. Magdalena Zielińska                                                                                Załącznik 2A (Autoreferat) 
 

45 

 

Tabela 1. Syntetyczne zestawienie opublikowanego dorobku naukowego. 

 

Rodzaj publikacji Język 
Przed uzyskaniem stopnia doktora 

Indywidualnie Zbiorowe Łącznie 

W czasopismach z bazy JCR 
Angielski 0 0 0 

Polski 0 0 0 

W czasopismach spoza bazy JCR 
Angielski 0 3 3 

Polski 0 1 1 

Materiały konferencyjne 
Angielski 0 2 2 

Polski 0 3 3 
Łącznie  0 9 9 

Rodzaj publikacji Język 
Po uzyskaniu stopnia doktora 

Indywidualnie Zbiorowe Łącznie 

W czasopismach z bazy JCR 
Angielski 2 17 19 

Polski 0 0 0 

W czasopismach spoza bazy JCR 
Angielski 0 0 0 

Polski 0 0 0 

Materiały konferencyjne 
Angielski 0 14 14 

Polski 0 0 0 
Łącznie  2 31 33 
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Tabela 2. Punktacja oraz Impact Factor opublikowanych prac. 

 

Nazwa czasopisma 
Liczba 

publikacji 

IF Suma punktów MNiSW 

Zgodnie z rokiem 
opublikowania 

Za rok 
2015 

Zgodnie z rokiem 
opublikowania 

Za 
rok 

2015 
Osiągnięcie naukowe      

Drying Technology 4 5,602 6,072 122 120 
International Journal of Food 

Science and Technology 
1 1,386 1,384 25 25 

LWT - Food Science and 
Technology 

1 2,416 2,416 35 35 

Food Chemistry 1 3,391 3,391 40 40 

Journal of Food Engineering 1 2,576 2,771 35 35 

Razem 8 15,371 16,034 257 255 

Czasopisma wyróżnione w 
bazie JCR 

     

International Journal of Heat 
and Mass Transfer 

1 1,894 2,383 40 40 

International 
Communications in Heat and 

Mass Transfer 
1 1,332 2,782 30 35 

Drying Technology 2 3,255 3,036 75 60 
Journal of Cereal Science 1 3,026 2,094 40 35 

Chemical Engineering and 
Processing 

1 1,729 2,071 30 30 

International Journal of Food 
Science and Technology 

1 1,259 1,384 25 25 

International Journal of Food 
Properties 

2 1,336 0,000 50 40 

Industrial Crops and 
Products 

1 2,469 2,837 40 40 

Journal of Food Engineering 1 2,414 2,771 35 35 

Razem 11 18,714 19,358 365 340 

Pozostałe czasopisma 
punktowane 

     

Polish Journal of Food and 
Nutrition Sciences 

1 0,000 1,120 0 15 

Polish Journal of Natural 
Sciences 

1 0,000 0,000 0 14 

Żywność, Nauka, 
Technologia, Jakość 

1 0,000 0,180 0 13 

Problemy Inżynierii 
Rolniczej 

1 0,000 0,000 0 7 

Razem 4 0,000 1,300 0 49 

Publikacje punktowane 
łącznie przed uzyskaniem 

stopnia doktora 
3 0,000 1,300 0 35 

Publikacje punktowane 
łącznie po uzyskaniu 

stopnia doktora 
20 34,085 35,392 596 609 

Publikacje punktowane 
łącznie z wyłączeniem 

publikacji wchodzących w 
skład cyklu publikacji 

12 18,714 20,658 339 389 

ŁĄCZNIE 23 34,085 36,692 596 644 
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5. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ 

NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, 

POPULARYZATORSKICH ORAZ ORGANIZACYJNYCH 

 
Syntetyczne zestawienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych, 

popularyzatorskich oraz organizacyjnych przedstawiłam w Tabeli 3. 

 

Tabela 3. Syntetyczne zestawienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych, 

popularyzatorskich oraz organizacyjnych. 

 

Osiągnięcia naukowo-badawcze 
Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 
Po uzyskaniu 

stopnia doktora 
Łącznie 

Całkowita liczba cytowań według Thomson 
Reuters® Web of Science® 

292 

Całkowita liczba cytowań z wyłączeniem 
autocytowań według Thomson Reuters® Web of 

Science® 
260 

Indeks Hirscha według Thomson Reuters® Web of 
Science® 

8 

Sumaryczny Impact Factor opublikowanych 

dotychczas artykułów w czasopismach 

wyróżnionych w Journal Citation Reports® 

indeksowanych przez Thomson Reuters® Web of 

Science 

34,085 

Sumaryczny Impact Factor osiągnięcia, o którym 

mowa w art. 16, ust. 2, ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. 

15,371 

Wnioski o finansowanie badań naukowych 1 5 6 

Raporty ze zrealizowanych projektów 
badawczych 

1 1 2 

Kierowanie i udział w projektach badawczych 
MNiSW/NCN/NCBiR 

1 1 2 

Kierowanie i udział w projektach badawczych 
realizowanych we współpracy z naukowcami z 

ośrodków zagranicznych 
0 4 4 

Kierowanie i udział w projektach dydaktycznych 
współfinansowanych przez Unię Europejską 0 1 1 

Udział w międzynarodowych konferencjach 
tematycznych 

2 13 15 

Całkowita liczba referatów wygłoszonych na 
międzynarodowych konferencjach tematycznych 

2 19 21 

Udział w krajowych konferencjach tematycznych 1 2 3 

Całkowita liczba referatów wygłoszonych na 
krajowych konferencjach tematycznych 

1 2 3 

Udział w komitetach naukowych 

międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych 

0 3 3 



dr inż. Magdalena Zielińska                                                                                Załącznik 2A (Autoreferat) 
 

48 

 

 


