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Celem badań zaprezentowanych w artykule było określenie wpływu temperatury suszenia i grubości warstwy materiału na kinety-
kę suszenia próżniowego spienionego przecieru jabłkowego. Charakterystykę procesu badano dla materiału o grubości 4 i 10 mm, 
w temperaturze 50, 60 i 70oC przy stałym ciśnieniu 10 kPa. Przecier spieniano z dodatkiem 2% albuminy i 0,5% metylocelulozy 
w ciągu 5 min. Badania przeprowadzono również dla niespienionego przecieru jabłkowego. Suszenie próżniowe przecieru w po-
staci piany wpływało na skrócenie procesu dla wszystkich badanych temperatur i grubości warstwy materiału. Wzrost tempe-
ratury suszenia próżniowego i zmniejszenie grubości warstwy spienionego przecieru wpływały na istotne zwiększenie szybkości 
suszenia i skrócenie czasu procesu. Stwierdzono, że wraz z ze wzrostem temperatury i grubości warstwy zwiększała się średnia 
wartość efektywnego współczynnika dyfuzji.

WSTĘP
Suszenie pulp owocowych i uzyskanie dobrej jakości 

proszków jest niezwykle trudne ze względu na obecność 
cukrów i kwasów o małej masie cząsteczkowej [6]. Węglo-
wodany takie jak glukoza, fruktoza czy sacharoza mają ni-
ską temperaturę przejścia szklistego, co powoduje wysoką 
higroskopijność suszonej żywności [18]. Suszenie rozpyłowe 
soków bez dodatku substancji o dużej masie cząsteczkowej 
(maltodekstryny) powoduje, iż suszony materiał jest lepki 
i przywiera do ścian komory suszarki [5].

Wiele ciekłych produktów spożywczych przekształco-
nych w formę stabilnych pian można poddać suszeniu uzy-
skując proszek w formie instant o dobrej jakości. Suszenie 
pianowe składa się z trzech etapów: formowanie stabilnej 
piany zawierającej produkt, który ma być suszony, suszenie 
piany do formy cienkiej warstwy (maty) oraz kompresja wy-
suszonego materiału poprzez rozdrobnienie go do sypkiego 
proszku [10]. Technika pianowa była z powodzeniem sto-
sowana do suszenia pulp z mango [17], bananów [20] oraz 
soku jabłkowego [12].

Otwarta porowata struktura, powstała wskutek spienienia 
wpływa na zachowanie dużych szybkości przenoszenia masy 
i skrócenie czasu suszenia. Suszenie pianowe umożliwia usu-
nięcie wody z materiałów (soki i przeciery), które suszone in-
nymi metodami przyjmują formę lepkiego syropu [12].

Suszone soki i przeciery owocowe, są szeroko stoso-
wane jako składniki wielu produktów spożywczych, takich 
jak: lody, jogurty, puddingi, wyroby cukiernicze i piekarskie 
[11]. Jednym z istotnych wyróżników jakościowych produk-
tów suszonych jest ich aromat. W wyniku suszenia piano-
wego uzyskuje się produkty o wysokim stopniu zachowania 
związków lotnych i korzystnych właściwościach rekonsty-
tucyjnych [17].

Obecnie prowadzone badania koncentrują się nad wyko-
rzystaniem rożnych metod suszenia spienionych materiałów. 
Oprócz najczęściej stosowanego suszenia konwekcyjnego, 
piany suszono mikrofalowo, sublimacyjnie, rozpyłowo [17] 
i próżniowo [5].

Suszenie w warunkach obniżonego ciśnienia pozwala 
ograniczyć procesy oksydacyjne np. brunatnienie [5] oraz 
umożliwia obniżenie temperatury, co korzystnie wpływa na 
jakość uzyskanego produktu.

Celem	 pracy	 realizowanej	 w	 ramach	 ww.	 grantu	
MNiSW	była	analiza	procesu	suszenia	próżniowego	prze-
cieru	 jabłkowego	w	 formie	 piany	 i	w	 stanie	 naturalnym	
w	temperaturach	od	50	do	70oC	oraz	zbadanie	wpływu	gru-
bości	warstwy	i	temperatury	suszenia	na	dyfuzję	wody.

MATERIAŁ I METODY
Materiał badawczy stanowił przecier jabłkowy (16, 5 Brix) 

spieniany z dodatkiem 2% albuminy (Fluka) i 0,5% metylo-
celulozy (Methocel® 65, HG Fluka). Materiał spieniano przy 
użyciu miksera laboratoryjnego w ciągu 5 min. Uzyskaną pia-
nę o gęstości 0,31 ± 0,01 g/cm3 nakładano na szalkę Petrie-
go o średnicy 166 mm i suszono pod obniżonym ciśnieniem 
w suszarce komorowej SPT 200 w temperaturze 50, 60 i 70oC. 
Grubość warstwy materiału poddawanego suszeniu wynosiła 
4 i 10 mm. Suszono również przecier niespieniony w tempera-
turze 70oC, przy grubości warstwy 10 mm. Ciśnienie w komo-
rze było utrzymywane w granicach 10 kPa. Suszenie prowa-
dzono do uzyskania stałej masy, rejestrowano masę suszonego 
materiału oraz czas, temperaturę i ciśnienie.

Na podstawie ubytków masy w czasie suszenia wykre-
ślano krzywe suszenia, w funkcji względnej zawartość wody 
w czasie:

(1)

gdzie: MR – bezwymiarowa względna zawartość wody; 
u – zawartość wody w czasie suszenia, kg/kg s.s; uo – począt-
kowa zawartość wody, kg/kg s.s; ur – równowagowa zawar-
tość wody, kg/kg s.s.
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Tabela	1.	Modele matematyczne zastosowane do opisu krzy-
wych suszenia

Objaśnienia:
MR względna zawartość wody; k i ki – współczynniki suszarnicze 

(min-1), n- eksponent; t- czas, min; a i b- współczynniki równania.

Analizę regresji krzywych suszenia i szybkości suszenia 
przeprowadzono przy wykorzystaniu programów Table Curve 
2D i Statgraphics Plus 5.0. Porównano 7 różnych modeli sto-
sowanych przez innych autorów do opisu krzywych suszenia 
materiałów w warstwie (tab. 1) w celu wyboru równania naj-
lepiej opisującego dane eksperymentalne. Analiza statystycz-
na obejmowała również wyznaczenie wartości zredukowane-
go testu chi-kwadrat (χ2) oraz średniego błędu kwadratowego 
(RMSE) jako parametrów stanowiących główne kryterium 
wyboru optymalnego modelu. Niskie wartości χ2 charakte-
ryzowały dobre dopasowanie modelu, a bliskie zeru warto-
ści RMSE wskazywały na małe różnice między wartościami 
wyliczonymi a eksperymentalnymi. Parametry statystyczne 
wyliczono z zależności:

(2)

(3)

gdzie: MRi, p – wyliczona (przewidywana) wartość 
względnej zawartości wody, MRi, e – eksperymentalna wartość 
względnej zawartości wody, N- liczba obserwacji, n- liczba 
stałych w równaniu modelu.

Charakterystykę dyfuzji wody w materiale suszonym 
w warstwie oparto na równaniu zaproponowanym przez Cran-
ka [1] dla płyty nieskończonej:

(4)

gdzie: D – współczynnik dyfuzji m2/s; L – grubość war-
stwy, m; t – czas suszenia, s.

Wyznaczono krzywe zależności logarytmu bezwymiaro-
wej zawartości wody (ln MR) od czasu suszenia. Krzywoli-
niowy charakter tej zależności świadczy o istotnym wpływie 
zawartości wody na współczynnik dyfuzji. W takim przypad-
ku do wyznaczenia efektywnego współczynnika dyfuzji za-

stosowano metodę nachyleń [9, 20]. Efektywny współczynnik 
dyfuzji wyznaczono ze wzoru [20]:

(5)

gdzie: (dMR/dt) exp – nachylenie krzywej suszenia 
uzyskanej z danych eksperymentalnych przy danej 
zawartości wody, (dMR/dFo) th – nachylenie teore-
tycznej krzywej dyfuzji przy danej zawartości wody, 
Fo – liczba Fouriera, Fo=Deff/L

2.
Wyznaczone wartości efektywnego współczyn-

nika dyfuzji przedstawiono w zależności od zmienia-
jącej się zawartości wody w czasie suszenia. Wartość 
średnią efektywnego współczynnika dyfuzji wyzna-
czono jako średnią całkową z zależności:

(6)

gdzie: uk, uo – końcowa i początkowa zawartość wody, kg/kg s.s.

WYNIKI I DYSKUSJA
Wyniki analizy regresji zmian względnej (bezwymiaro-

wej) zawartości wody w czasie suszenia przedstawiono w ta-
beli 2. Badane modele, których równania zestawiono w tabeli 
1, charakteryzowały się wysokimi wartościami R2 od 0,9777 
do 0,9988. Średni błąd kwadratowy RMSE, dla wszystkich 
analizowanych równań przyjmował wartości niższe niż 
0,0465. Na podstawie wyznaczonych parametrów statystycz-
nych χ2 (1·10-4÷5·10-4) i RMSE (0,0100÷0,0205) stwierdzono, 
że model 5- Midilliego i wsp. [13] doskonale opisywał krzywe 
suszenia próżniowego w badanym zakresie temperatur i gru-
bości warstwy. Równaniem tym opisano krzywe suszenia ma-
teriału spienionego jak i przecieru jabłkowego. Na rysunku 1 
i 2 przedstawiono dane eksperymentalne jak i krzywe regresji, 
które w nieznacznym stopniu odbiegają od wartości doświad-
czalnych.

Krzywe suszenia spienionego przecieru w warstwie 10 mm 
wskazują na istotny wpływ temperatury procesu (rys. 1). Spie-
niony materiał suszył się w temperaturze 50oC przez 336 min 
do zawartości wody 0,052 kg/kg s.s.. Wzrost temperatury su-
szenia do 60oC wpływał na dalsze skrócenie czasu suszenia 
do 272 min i obniżenie zawartości wody do 0,0405 kg/kg s.s. 
Czas suszenia w temperaturze 50oC był ponad dwukrotnie 
dłuższy w porównaniu z materiałem suszonym w 70oC.

Wpływ temperatury powietrza na kinetykę procesu ob-
serwowano również podczas suszenia materiału w warstwie 
o grubości 4 mm. Zwiększenie temperatury powietrza z 60 
do 70oC miało wpływ na skrócenie czasu suszenia z 72 do 
60 minut. Zawartość wody w materiale wysuszonym w 60 
i 70oC nie różniła się statystycznie istotnie i wynosiła średnio 
0,041 kg/kg s.s. Skrócenie czasu suszenia wraz ze wzrostem 
temperatury powietrza obserwowano w przypadku suszenia 
próżniowego bakłażana [21] i puree z mango [4]. Mniejsza 
grubość suszonego materiału wpływała na skrócenie drogi dy-
fuzji i czasu suszenia.

Numer 
model Nazwa modelu Równanie modelu 

1 Newtona [2]  ( )tkMR ⋅−= exp  

2 Page’a [2]  ( )ntkMR ⋅−= exp  

3 Hendersona i Pabisa [3] ( )tkaMR ⋅−⋅= exp  

4 Logarytmiczny [2]  ( ) btkaMR +⋅−⋅= exp  

5 Midilliego i wsp. [13] ( ) tbtkaMR n ⋅+⋅−⋅= exp  

6 Logistyczny [19]  ( )tkabMR ⋅⋅+= exp1/(  

7 Dwuskładnikowy [19]  ( ) ( )tkbtkaMR i ⋅−⋅+⋅−⋅= expexp  
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Rys.	1.	 Krzywe suszenia spienionego przecieru jabłkowe-
go w warstwie o grubości 10 mm.

Badano również kinetykę suszenia (niespienionego) prze-
cieru w warstwie o grubości 4 mm, który suszył się średnio 
4,5-krotnie dłużej niż materiał spieniony (rys. 2). Masa prze-
cieru odpowiadała ilości materiału spienionego, który suszo-
no w warstwie o grubości 10 mm. Zatem przy zachowaniu 
tej samej masy, materiał spieniony suszył się (w temperaturze 
70oC) 2,5-krotnie krócej niż przecier. Jaya i Das [5] dodawali 
monosterynian glicerolu (jako środek spieniający) do pulpy 
z mango, aby zachować porowatą (ekspandowaną) strukturę 
materiału jaka tworzyła się podczas początkowego stadium 
suszenia próżniowego. Duży stosunek powierzchni materiału 
spienionego do jego objętości wpływał na przyspieszenie pro-
cesów transportu ciepła i masy [14].

Rys.	2.	 Krzywe suszenia przecieru jabłkowego i materiału 
spienionego warstwie o grubości 4 mm.

Analiza krzywych szybkości suszenia wskazuje brak 
pierwszego okresu suszenia (rys. 3). Istotnie wyższe wartości 
szybkości procesu obserwowano podczas suszenia spienione-
go przecieru w warstwie o grubości 10 mm w wysokiej tempe-
raturze. Kształt krzywych szybkości suszenia w temperaturze 
50 i 60oC jest zbliżony, natomiast krzywa suszenia w 70oC 
w szerokim zakresie zawartości wody ma przebieg liniowy. 
Przy zawartości wody 1 kg/kg s.s spieniony przecier suszył się 

w 70oC z prędkością dwukrotnie większą od wartości uzyska-
nych w niższych temperaturach. Jaya i wsp. [7] obserwowali 
duże szybkości suszenia próżniowego pulpy z mango podczas 
początkowego etapu usuwania wody, po czym szybkość pro-
cesu gwałtownie malała.

Rys.	3.	 Krzywe szybkości suszenia próżniowego spienio-
nego przecieru jabłkowego w temperaturach od 50 
do 70oC w warstwie o grubości 10 mm.

Początkowa szybkość suszenia materiału w warstwie 
4 mm była 3÷4-krotnie większa od wartości uzyskiwanych 
w warstwie 10 mm. Spieniony przecier suszył się szybciej 
w temperaturze 70oC niż 60oC do zawartości wody 2,5 kg/kg 
s.s, po czym dalszy proces usuwania wody z materiału prze-
biegał ze zbliżonymi szybkościami suszenia w obu tempera-
turach (rys. 4). Przy mniejszej grubości warstwy suszonego 
materiału wpływ temperatury na szybkość suszenia był istot-
ny w początkowym etapie suszenia.

Rys.	4.	 Krzywe szybkości suszenia próżniowego spienio-
nego przecieru jabłkowego w temperaturze 60 i 70oC 
oraz przecieru niespienionego w temperaturze 70oC 
w warstwie o grubości 4 mm.

Przecier suszył się wolniej niż materiał spieniony w war-
stwie 4 mm (rys. 4). W procesie suszenia przecieru jabłko-
wego po krótkim okresie nagrzewania materiału, następował 
etap malejącej szybkości suszenia, nie obserwowano okresu 
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stałej szybkości suszenia. Rajkumar i wsp. [16] obserwowali 
proces suszenia pulpy z mango, który od początku przebiegał 
z malejącą szybkością suszenia, co jest charakterystyczne dla 
materiałów o wysokiej zawartości wody. Jednocześnie szyb-
kość suszenia po pierwszych 5 minutach była ponad 2,5-krot-
nie większa dla materiału spienionego w porównaniu z pulpą 
mango.

Na rysunku 5 przedstawiono zmiany logarytmu bezwy-
miarowej zawartości wody (ln MR) w czasie suszenia. Nieli-
niowy przebieg krzywej wskazuje na zmienność współczyn-
nika dyfuzji w zależności od zawartości wody w materiale 
[21], dlatego efektywny współczynnik dyfuzji wyznaczono 
z równania (5).

Rys.	5.	 Zmiany ln(MR) w czasie suszenia spienionego prze-
cieru suszonego w warstwie o grubości 10 mm.

Zmiany wartości efektywnego współczynnika Deff w funk-
cji zawartości wody w czasie suszenia spienionego przecieru 
przedstawiono na rysunku 6. W początkowym etapie suszenia 
wraz ze zmniejszającą się zawartością wody w materiale war-
tość współczynnika Deff wzrastała, co związane było z nagrze-
waniem materiału i wzrostem jego temperatury. W tempera-
turze 60 i 70oC obserwowano gwałtowny wzrost wartości Deff 
do zawartości wody 3,0 kg/kg s.s., dalsze suszenie wpływało 
na nieznaczne zwiększenie wartości współczynnika. Po tym 
etapie przy niskich zawartościach wody w materiale wartość 
Deff malała wraz z zmniejszaniem ilości wody w materiale. 
Wzrost temperatury suszenia w zakresie od 50 do 70oC wpły-
wał na zwiększenie wartości efektywnego współczynnika dy-
fuzji, tendencję taką obserwowano również podczas suszenia 
materiału w warstwie o grubości 4 mm.

W tabeli 3 przedstawiono średnie wartości efektywnego 
współczynnika dyfuzji wyznaczone z równania (6). Wraz ze 
wzrostem temperatury powietrza wartość współczynnika Deff, śred 
zwiększała się podczas suszenia spienionego przecieru. Ana-
logiczną tendencję obserwowano podczas suszenia pulpy 
z bananów [21] czy wytłoków kokosowych [8].

Wartość średniego efektywnego współczynnika dyfuzji 
uzyskana dla przecieru była nieznacznie mniejsza niż dla 
materiału spienionego. Rajkumar i wsp. [15] obserwowa-
li również niższe wartości współczynnika dyfuzji dla pulpy 
z mango (5,3⋅10-9 m2/s) w porównaniu z materiałem spienio-
nym (9,7⋅10-9 m2/s). Duża porowatość materiału i rozwinięta 

powierzchnia spienionej pulpy ułatwiały dyfuzję wody pod-
czas suszenia. Wzrost grubości warstwy spienionego przecie-
ru wpływał na zwiększenie wartości współczynników Deff, śred. 
Zależność taką obserwowano również podczas suszenia pulp 
z mango [4, 15].

Rys.	6. Zależność efektywnego współczynnika dyfuzji od 
zawartości wody dla suszonego spienionego prze-
cieru w temperaturach od 50 do 70oC przy grubości 
warstwy – 10 mm.

WNIOSKI
1. Na proces suszenia próżniowego przecieru jabłkowe-

go przy tej samej grubości warstwy materiału, jak i tej samej 
masie, korzystnie wpływa spienianie przecieru i kilkakrotnie 
skraca czas suszenia w porównaniu z materiałem niespienio-
nym, co ma znaczenie w praktyce przemysłowej. Istotne skró-
cenie czasu suszenia wpływa na redukcję nakładów energe-
tycznych w procesie suszenia.

2. Wzrost temperatury powietrza i zmniejszenie grubo-
ści materiału w warstwie miało wpływ na skrócenie czasu 
procesu i zwiększenie szybkości suszenia próżniowego. Przy 
mniejszej grubości warstwy spienionego przecieru jabłkowe-
go (4 mm) przy zawartościach wody poniżej 2,5 kg/kg s.s, ob-
serwowano tylko nieznaczne różnice pomiędzy szybkościami 
suszenia w temperaturze 60 i 70oC.

3. W początkowym etapie suszenia próżniowego wraz ze 
zmniejszającą się zawartością wody w materiale spienionym 
i przecierze – wartość współczynnika dyfuzji wzrastała, w dal-
szym etapie suszenia ze względu na niską zawartość wody 
– ulegała zmniejszeniu. Spienienie wpływało na rozwinięcie 
powierzchni materiału i poprawiało dyfuzję wody podczas 
suszenia. Wraz ze wzrostem temperatury i grubości warstwy 
zwiększała się średnia wartość efektywnego współczynnika 
dyfuzji.
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Tabela	2.	Charakterystyka opisu krzywych suszenia 

Tabela	3. Średnie wartości efektywnego współczynnika dyfuzji 
przecieru jabłkowego dla różnych warunków suszenia
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Numer 
modelu Materiał

Grubość 
warstwy, 

mm

Temperatura
oC RMSE χ2 R2

1
Piana

10
10
10
4
4

50
60
70
60
70

0,0332
0,0229
0,0429
0,0413
0,0359

0,00111
0,00053
0,00187
0,00177
0,00131

0,9856
0,9926
0,9781
0,9777
0,9783

Przecier 4 70 0,0465 0,00218 0,9808
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Piana
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10
10
4
4  
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70
60
70

0,0255
0,0224
0,0186
0,0410
0,0220
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0,00036
0,00182
0,00050

0,9915
0,9929
0,9959
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0,9918
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4
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suszenia oC

Grubość 
suszonej 

warstwy, mm

Średni 
współczynnik 
dyfuzji m2/s

Piana 

50 10 5,30 ·10-9    

60 10 6,76 ·10-9   

70 10 1,13 ·10-8   
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70 4 5,39 ·10-9  

Przecier 70 4 5,01 ·10-9  
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VACUUM	DRYING	CHARACTERISTICS	 
OF	FOAMED	APPLE	PULP

SUMMARY
The aim of the research presented in this paper was to de-

termine the effect of drying temperature and the thickness of 
material layer on the kinetics of vacuum drying process of fo-
amed apple pulp. Drying characteristics of the pulp was inve-
stigated under varying conditions of pulp thickness (4,10 mm) 
and vacuum chamber temperature (50, 60, 70oC) at constant 
pressure of 10 kPa. Apple pulp was foamed with 2% albu-
min and 0.5% methylcellulose for 5 minutes. The kinetics of 
non-foamed apple pulp was also investigated. The drying time 
was lower for foamed apple pulps as compared to non-foamed 
pulp at all thickness and drying temperatures. The increase 
of temperature and the decrease of foam thickness resulted in 
a in large increase in drying rates and shorter drying time. Ef-
fective moisture diffusivity was found to increase with increase 
in both foam thickness and drying temperature.


