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UZASADNIENIE POTRZEBY PRODUKCJI 
SPOŻYWCZYCH DODATKÓW
MINERALNYCH Z KOŚCI RYB

W obróbce ryb do postaci fi letów ponad 50% przerabia-
nej masy surowca stanowią niejadalne odpady, w tym kości, 
wykorzystywane w najlepszym przypadku do produkcji pasz 
dla zwierząt. Kości w rybach stanowią od 6 do 20% ich masy. 
Jak wykazały wyniki wielu prac badawczych w różnych kra-
jach, substancje wchodzące w skład tkanki kostnej wykazują 
korzystne działanie na procesy metaboliczne w organizmie 
człowieka, stymulują wymianę białek i węglowodanów. Kom-
pleks soli mineralnych i wapnia zawartego w kościach ryb 
ma pozytywny wpływ na leczenie i zapobieganie próchnicy 
zębów, krzywicy i choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa 
[1].

Analiza składu mineralnego tkanki kostnej organizmów 
wodnych wykazała, że posiadają one bogate spektrum 
makro-i mikroelementów, takich jak Ca, P, K, Na, Mn, Fe, 
Cu, Sn, A1 [1,2].

Wiele badań uzasadnia w pełni racjonalność wykorzysta-
nia kości jako surowca do produkcji cennych białkowych
i mineralnych substancji spożywczych. Stwierdzone to w wie-
lu krajach za granicą, w Rosji oraz w Polsce. W niektórych
krajach podjęto próby wykorzystania tego surowca na skalę 
przemysłową. Zasoby surowcowe w krajach, mających roz-
winięte przetwórstwo rybne, występują w znacznych ilościach.

W tradycyjnej technologii kości traktowane są jako odpad, 
co najwyżej stanowią surowiec do produkcji pasz.

Ponieważ kości ryb są bogatsze w makro i mikroelementy 
niż tkanka mięśniowa (wapń 6,2 razy, magnez 8 razy, mangan 
1,1 razy), to oczywistym staje się możliwość wykorzystania 
drobno rozdrobnionej kości w produkcji żywności, jako
dodatku funkcjonalnego.

Produkty, zawierające drobno rozdrobnioną wysuszoną 
rybną tkankę kostną, są zalecane szczególnie dla rejonów 
poddanych skażeniom radioaktywnym. Ich spożywanie 
doprowadza do zmniejszenia poziomu koncentracji izo-
topów radioaktywnych (stront, Sr90) w szkielecie człowieka,
zmniejszenia wielkości napromieniowania kości czaszki
i tkanki kostnej, zmniejsza ryzyko powstawania opuchlizn 
rakowych, nie dopuszcza do przerzutów już powstałych 
opuchlizn i zachorowań systemu krwiotwórczego i kost-
nego [1].

Dzięki zawartości w kościach stymulujących węglowo-
danów następuje przyswojenie i przekształcenie wapnia 
i fosforu w tkankę oporową. Kwas sialowy zawarty w ko-
ściach stanowi ważny komponent w tworzeniu się biologicznie 
czynnych substancji detoksykujących wiele mikroorgani-
zmów.

W praktyce kości i preparaty z nich otrzymywane
wykorzystywane są jako dodatki do mąki pszennej i mięsa.
W Kanadzie ofi cjalnie wyrażono zgodę na dodawanie 
mączki kostnej do mąki pszennej. W Wielkiej Brytanii 
spożywczy fosforan wyprodukowany z kości rybnych 
wykorzystywany jest w żywieniu dzieci, a także dodawany 
jest do mąki, cukru i innych sypkich produktów.

W ramach przedstawionych badań zostały opracowane 
podstawy technologii produkcji funkcjonalnych dodatków do 
żywności z drobno rozdrobnionej wysuszonej tkanki kostnej 
ryb. Na podstawie przeglądu literatury i wstępnych ekspe-
rymentów zostały dobrane procesy technologiczne, umożli-
wiające produkcję sproszkowanych kości ryb. Według pro-
ponowanej technologii przewidziano następujące operacje: 
zbiór kości rybnych z przyległym do nich mięsem, powsta-
łych podczas fi letowania ryb, wstępne rozdrobnienie kości 
rybnych do wymiarów 10-15 mm, gotowanie surowca w celu 
oddzielenia tkanki mięsnej od kości i suszenie próżniowe 
kości w zakresie temperaturze 20÷30ºC aż do osiągnięcia 
wilgotności końcowej 3-5%; rozdrobnienie kostnej masy do 
wymiarów cząstek nie większych niż 0,6÷0,8 mm; pakowa-
nie; magazynowanie. W Polsce w wielu przedsiębiorstwach 

W przeprowadzonej pracy badawczej przedstawiono propozycję zarysu nowej technologii otrzymywania funkcjonalnych 
dodatków do żywności z kości ryb, stanowiących dotychczas odpad w procesie ich fi letowania. Dla realizacji badań procesu 
suszenia zbudowano doświadczalną suszarnię próżniową i opracowano metodykę przeprowadzania eksperymentu. Uzyskano 
dane dotyczące kinetyki suszenia kości z dorsza i sandacza, w zależności od różnych parametrów procesu. Czynnikami wpływa-
jącymi na przebieg procesu suszenia są temperatura płyt grzejnych i ciśnienie wewnątrz komory. Eksperyment określił 
zależność tych parametrów od szybkości (tempa) odwodnienia kości, o różnych zawartościach tłuszczu, w postaci wielomianu 
drugiego stopnia.
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odzyskiwane jest mięso przyległe do kości kręgosłupa w po-
staci farszu stosując separatory kostno-mięsne. W ten sposób 
następuje oddzielenie mięsa od kości. Do produkcji farszów 
oprócz całych kręgosłupów kierowane są również tylko 
ścinki kostno-mięsne z górnej i dolnej części kręgosłupów. 
W Polsce są one wycinane również przy pomocy maszyn [6]. 
Dla uzyskania drobno dyspersyjnego produktu i jego maga-
zynowania jednym z zadań, które postawiono w niniejszych 
badaniach było wybranie sposobu i opracowanie prawidło-
wych parametrów suszenia kości. 

Dla uzyskania możliwych do przyjęcia warunków drobno 
dyspersyjnego zmielenia produktu i jego składowania jednym 
z celów badań był wybór sposobu i opracowanie parametrów 
przebiegu suszenia kości. Analiza zużycia energii i przepu-
stowości procesu suszenia w różnych urządzeniach a także 
jakości uzyskanego produktu wykazała, że optymalnym
wariantem może być zastosowanie suszenia podciśnienio-
wego. 

Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikom zagad-
nień racjonalnych reżimów prowadzenia suszenia próż-
niowego kości ryb w ramach wdrażanej nowej technolo-
gii otrzymywania funkcjonalnych dodatków do żywności
z ich udziałem.

METODYKA PRZEPROWADZENIA
DOŚWIADCZEŃ

Schemat eksperymentalnej suszarni próżniowej przedsta-
wiony został na rys. 1.

Rys. 1.  Schemat eksperymentalnej suszarni próżniowej. 
1 – komora próżniowa, 2, 3 – pompy wody obie-
gowej, 4 – płyta grzewcza (wymiennik ciepła),
5 – eżektor wodny, 6 – zbiornik kondensującej wody, 
7 – chłodzący płaszcz wodny, 8 - wodny zbiornik 
wyrównawczy instalacji grzewczej, 9 – pompa 
wody, 10 – podgrzewacz wody, 11, 12 – zawór próż-
niowy, 13 – parownik urządzenia chłodniczego.

Opis konstrukcji suszarni próżniowej: 

 – Komorę suszenia próżniowego (1) stanowi pionowy 
cylinder wykonany ze stali nierdzewnej. Od góry komora 
zamknięta jest hermetycznie pokrywą przy pomocy czołowej 
gumowej uszczelki. Wewnątrz komory próżniowej został 
umieszczony wymiennik ciepła (4) mechanicznie związany 
z pokrywą, na którym kładzione są tace z kościami przezna-
czonymi do suszenia. Dla umożliwienia wyładunku i zała-
dunku komory próżniowej pokrywa z wymiennikiem ciepła 
otwierana jest do góry mechanizmem podnoszenia.

 – Wymiennik ciepła (4) stanowi wymiennik rurowy, 
wykonany ze stopu aluminiowego, składający się z czterech 
równolegle połączonych sekcji. Wewnątrz wymiennika cyr-
kuluje gorąca woda podgrzewana w podgrzewaczu (10). 
Podgrzewacz ten jest wyposażony w awaryjny czujnik tem-
peratury odłączający podgrzewacz przy osiągnięciu zadanej 
temperatury ogrzewanej wody. Pompa (3) zapewnia cyrkula-
cję wody w wymienniku rurowym.

 – Eżektor wodny służy do wytwarzania podciśnienia 
w komorze suszarniczej. Składa się z eżektora (5) i pompy 
(9), które zabezpieczają wymagane ciśnienie w komorze
w procesie suszenia.

 – Kondensator służy do skraplania pary wodnej (uwol-
nionej z suszonego produktu) na wewnętrznej powierzchni 
cylindrycznej komory suszarniczej. Zewnętrzne ścianki cylin-
drycznej komory próżniowej ochładzane są wodą za pośred-
nictwem płaszcza wodnego (7). W celu schłodzenia płaszcza 
wodnego wykorzystywana jest pompa cyrkulacyjna (2) i urzą-
dzenie chłodnicze (13). Kondensat odprowadzony z komory 
zbiera się w zbiorniku na wodę (6).

Suszenie kości w eksperymentalnym urządzeniu odbywa 
się w sposób następujący.

Kości rybne są rozkładane równomierną warstwą na 
siatkowych tacach, które są wkładane do wymiennika (4) na 
płyty grzewcze. Wymiennik ciepła z tacami jest opuszczany 
do komory próżniowej (1). Komora jest hermetycznie zamy-
kana. Dla stworzenia niezbędnego podciśnienia w komorze 
suszarniczej (1) zostaje włączony eżektor wodny (5) i otwie-
rany jest zawór próżniowy (11). W celu nagrzania płyt 
włącza się podgrzewacz wody (10). Między kondensatorem 
(powierzchnia wewnętrzna cylindrycznej komory suszarni-
czej) i ogrzewanymi płytami powstaje różnica temperatur. 
W procesie suszenia wilgoć z produktu jest odparowywana 
i kondensuje na zewnętrznej powierzchni komory suszarniczej 
a następnie ścieka do zbiornika wodnego (6). Temperatura 
płyt grzewczych i ciśnienie wewnątrz komory suszarniczej 
utrzymywane są automatycznie i mogą być zmieniane w razie 
konieczności przy pomocy przyrządów kontrolno sterujących.

Bo badań zostały wybrane kości dorsza i sandacza (obgo-
towane i pozbawione przyległej tkanki mięsnej). Wybór ich, 
jako materiału badawczego, był uwarunkowany tym, że kości 
te różnią się znacznie swoim składem chemicznym i wystę-
pują w dużych ilościach w przetwórstwie rybnym.

W badanych próbkach początkowa wilgotność i zawar-
tość tłuszczu odpowiednio wynosiła: dla sandacza – 48,1%; 
10,2%, a dla dorsza – 71,0%; 0,3%. Po gotowaniu tkanki kost-
nej te wskaźniki wynosiły dla sandacza 43,4%; 9,1%, a dla 
dorsza 56,6%; 0,3%. Należy zauważyć, że przeprowadzone 
badania zawartości makro i mikroelementów wykazały, że 
proces gotowania nie doprowadza do istotnego zmniejszenia 
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ich ilości. Stosowane w badaniach próbki z tak różnymi wła-
ściwościami pozwoliły na uogólnienie dotyczące specyfi ki 
procesu suszenia próżniowego w zależności od właściwości 
kości rybnych. 

W celu zmierzenia temperatury w suszonych kościach 
stosowane były termometry oporowe.

Przed rozpoczęciem suszenia zmierzono wilgotność po-
czątkową produktu. Kości rybne rozłożono równomiernie 
jedną warstwą na siatkowych tacach. Tace zostały wstawione 
do komory suszarniczej na płyty grzewcze, którą zamknięto 
hermetycznie i rozpoczęto suszenie. Po osiągnięciu zadanego 
podciśnienia wielkość temperatury w środku suszonych 
kości była określana co 15 min.

Podczas suszenia w określonych odstępach czasu otwie-
rano komorę i mierzono wilgotność kości a po zakończeniu 
procesu suszenia określono wilgotność końcową produktu.

WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA

1. Kinetyka suszenia kości rybnych

Na rys. 2a przedstawiono krzywe zmian temperatury 
i krzywe suszenia kości dorszy wyznaczone na podstawie 
danych doświadczalnych dla różnych wartości temperatury 
płyty grzewczej suszarni próżniowej. W próżniowych aparatach 
występuje problem z otwieraniem urządzenia w celu określenia 
aktualnej wilgotności próbki, dlatego w celu wyznaczenia 
krzywych suszenia za podstawę obliczeń przyjęto dwie war-
tości wilgotności: początkową i końcową. Pozwoliło to osza-
cować błędy pomiarowe na całą długość krzywej suszenia, 
zmniejszając błąd przy dalszym opracowywaniu wyników 
[3]. Niektóre doświadczenia przerywano dla kontrolnego 
określenia bieżącej wilgotności badanej próbki.

Z analizy rysunku 2a wynika, że badana zależność posiada
przebieg charakterystyczny dla ciał koloidalnych kapilarno-
porowatych, do których zaliczamy większość produktów
spożywczych. Przy stałej wartości podciśnienia wewnątrz
komory suszarniczej termiczne i wilgotnościowe przewodnictwo,

jak wiadomo [4], określa się molekularną termodyfuzją wil-
goci z powodu różnej szybkości molekuł w warstwach 
produktu nagrzanych do różnych temperatur i przewodnic-
twa kapilarnego, powstającego w wyniku zmian potencjału 
kapilarnego.

Wpływ temperatury płyty grzewczej w suszarni próż-
niowej przedstawiono, porównując krzywe 1, 2, 3 na rys. 2a. 
Przy temperaturze T = 70ºC proces suszenia kości rybnych 
charakteryzuje się niską intensywnością (krzywa 3), co wy-
jaśniać należy niedostatecznym potencjałem termicznego
i wilgotnościowego przewodnictwa. Podwyższenie tem-
peratury płyty grzewczej do 90ºC również doprowadza do 
pogorszenia warunków suszenia badanej próbki, ponieważ 
przegrzewane są jej warstwy powierzchniowe co doprowadza 
do powstawania „skórki”, stanowiącej opór dyfuzyjny wilgo-
ci. Zmiana podciśnienia wewnątrz komory suszarniczej (1,6 
do 2,4 kPa) także nie doprowadza do intensyfi kacji procesu
(te dane nie zostały przedstawione), dlatego wartości czyn-
ników wpływających, odpowiadających danym krzywej 2
(rys. 2a) należy traktować jako racjonalne (bliskie optymal-
nym) dla procesu suszenia próżniowego kości dorsza.

Na rys. 2b przedstawiono analogiczne zależności, cha-
rakteryzujące proces suszenia kości sandacza. Wychodząc 
z analogicznych rozważań, najbardziej racjonalnym należy 
traktować przyjęcie procesu suszenia badanej próbki z para-
metrami odpowiadającymi krzywej 1. 

Z punktu widzenia optymalizacji procesu suszenia danych 
zawartych na rys. 2a i 2b nie można porównywać, ponieważ 
różnią się one składem chemicznym badanych próbek -
głównie początkowym poziomem zawartości wody i tłuszczu.
Wysoką zawartość tłuszczu w kościach sandacza należy 
uznać za przyczynę wywołującą dodatkowe opory mecha-
nizmu dyfuzji wilgoci przy suszeniu. Ponieważ zawartość 
wilgoci i tłuszczu są funkcjonalnie związane ze sobą, to przy 
rozpatrywaniu kinetyki odwadniania uwzględniać należy 
tylko zawartość wody, jednak według nas ten problem wymaga 
dodatkowych badań.

Rys. 2a. Krzywe zmian temperatury (1, 2, 3) i krzywe suszenia 
(1’, 2’) kości  dorsza w zależności od temperatury płyty 
grzewczej 1 – t = 90ºC; 2 – t = 80ºC; 3 – t =70ºC 1’ – 
W(τ), t = 90ºC; 2’ – W(τ), t = 80ºC.

Rys. 2b. Krzywe zmian temperatury (1, 2) i krzywe suszenia 
(1’, 2’) kości sandacza w zależności od temperatury 
płyty grzewczej 1 – t = 90ºC; 2 – t = 80ºC; 1’ – W(τ),
t = 90ºC; 2’ – W(τ), t = 80ºC.
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Na rys. 3a przedstawiono krzywe charakteryzujące susze-
nie tkanki kostnej dorsza. Wilgotności materiału Wc została 
obliczona jako stosunek masy wilgoci produktu do masy 
absolutnie suchej substancji. Krzywe suszenia kości rybnej 
1 i 2 posiadają charakter zależności analogiczny do danych 
przedstawionych na rys. 2a. Również dla nich są słuszne te 
same omówienia, dotyczące fi zyki procesu odwadniania. 
Krzywe 3 i 4 charakteryzują prawidłowości, występujące 
przy zmianie szybkości suszenia dWc/dτ=f(Wc) i uwidaczniają
charakterystyczne okresy odwadniania materiału. Okres roz-
grzewania, który często wyłączany jest z analizy procesu, 
jest krótki w stosunku do długości trwania i odpowiada pra-
wym częściom krzywych 3, 4, dla których charakterystyczny 
jest szybki wzrost szybkości suszenia. Okres stałej szybkości 
odwadniania, dla którego dWc/dτ=N=const wskazuje, że przy 
jednakowych właściwościach próbek (wilgotność, zawartość 
tłuszczu) wartość N określona jest głównie temperaturą płyt 
grzewczych i wielkością podciśnienia. W danym przypadku 
parametry, odpowiadające krzywej 4, charakteryzują naj-
bardziej intensywne odwadniania materiału i jak wynika 
z poprzedniej analizy, bliskie są poziomowi optymalnemu. 
Okres malejącej szybkości odwadniania (lewa część rys.3a
i 3b) posiada postać, właściwą ciału jednorodnemu kapilar-
no-porowatemu.

Porównanie krzywych szybkości suszenia kości dorsza 
z analogicznymi zależnościami dla całego surowca rybnego
wykazuje ich różnicę związaną z charakterem krzywych 
okresu zmniejszającej się szybkości suszenia, co wyjaśnić 
można różnicami struktur i właściwościami porównywanych 
obiektów.

Na rys. 3b przedstawiono krzywe kinetyki suszenia tkan-
ki kostnej sandacza. Odpowiednie porównanie danych z rys. 
3a i rys. 3b wykazuje na ich jakościowe zgodności, za wyjąt-
kiem niewielkich odchyleń w charakterze krzywych odpo-
wiadających okresowi zmniejszającej się szybkości suszenia. 
Prawdopodobnie jest to związane ze zróżnicowanymi pro-
cesami odwadniania mikrokapilarnej osmotycznie związa-
nej wilgoci. Ilościowe zróżnicowanie danych rys. 3a i rys.3b 
związane jest ze zróżnicowaniem badanych próbek od ich 
początkowej zawartości wilgoci i tłuszczu.

2. Wpływ parametrów procesu

Przy suszeniu próżniowym czynnikiem wpływającym na 
przebieg procesu jest temperatura płyt grzewczych (wymien-
ników) suszarni t i ciśnienia wewnątrz komory p. Zróżnicowa-
nie temperatury pomiędzy płytami grzewczymi i produktu 
znacznie intensyfi kuje proces suszenia próżniowego, skraca 
czas jego trwania i umożliwia doprowadzenie suszenia do 
zadanej końcowej temperatury, zwłaszcza przy dużej zawar-
tości tłuszczu w surowcu.

W charakterze parametru optymalizacji wybrano tempo 
odwodnienia produktu, charakteryzujące szybkość usunięcia 
wilgoci w procesie:

V=(Wc
o 
- Wc

e
)/τ

gdzie: Wc
o
; Wc

e
 – początkowa i końcowa wilgotność 

produktu, odniesiona do suchej masy, %;

τ – czas trwania suszenia, min.

Postawiono zadanie określenia przy jakich parametrach 
procesu będzie uzyskany minimalny czas trwania procesu
i maksymalna przepustowość urządzenia suszarniczego. Przy 
przyjęciu ograniczenia dotyczącego wymaganej końcowej 
wilgotności i jego jakości.

Przy określaniu postaci równania regresji wychodzono
z przesłanki, że jeśli powierzchnia, na której znajduje się
poszukiwany punkt optymalnego stosunku reżimowych
parametrów suszenia jest krzywoliniowa, to zmieniając czyn-
niki można uzyskać możliwość z minimalnym błędem aprok-
symować tą powierzchnię wielomianem drugiego stopnia:

gdzie: y – uogólniony parametr optymalizacji;

b
0
, b

i
, b

i1
, b

ii
 – współczynniki regresji;

x
i, 
x

1
 – czynniki zakodowane.

Zgodnie ze znaną metodą planowania eksperymentu
został zrealizowany pełnoczynnikowy eksperyment typu 32. 
Poziomy i zakres zróżnicowania czynników przedstawiono 
w tab. 1.

Rys. 3a. Krzywe suszenia (1 przy t = 90ºC, 2 przy t = 
80ºC) i krzywe szybkości suszenia (3 przy t = 
90ºC, 4 przy t = 80ºC) kości dorsza, p = 2,0 kPa.

Rys. 3b. Krzywe suszenia (1 przy t = 90ºC, 2 przy t = 80ºC) i krzy-
we szybkości suszenia (3 przy t = 90ºC, 4 przy t = 80ºC) 
kości sandacza, p = 2,4 kPa.

2
0 1 1

1 1 1
i i i i ii i

i k i k i k
y b b x b x x b x (2)

(1)
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Tabela 1. Poziom i zakres zmienności czynników

Realizacja planu eksperymentu i obróbka uzyskanych 
danych, przeprowadzona przy pomocy programu kompute-
rowego DataFit Ver. 9.0.59, pozwoliła uzyskać następujące 
równanie regresji, odpowiednio opisujące wpływ czynników 
na tempo suszenia próżniowego.

W postaci zakodowanej

DLA DORSZA

y = 0,8019+0,0365õ
1
+0,115õ

2
-0,031 õ

1
õ

2
-

-1,583·10-2õ
1
2-0,093õ

2
2

DLA SANDACZA

y = 0,5325+5,6833·10-2 õ
1
+1,9833·10 2 õ

2
+

+4,750·10-3 õ
1
õ

2
+2,6167·10-2 õ

1
2+6,1667·10-3 õ

2
2

W normalnych znaczeniach czynników

DLA DORSZA

V = -7,9098+1,1071t+0,1763p-7,750·10-3tp-
-9,8958·10-2t2-9,3333·10-4p2

DLA SANDACZA

V = -1,3285-0,6071t-1,0258·10-2p+1,187·10-3tp+
+0,1635t2+6,1667·10-5p2

Badania dotyczące składowania w okresie 6 miesięcy
naturalnych mineralnych spożywczych dodatków z kości
dorsza i sandacza wykazały, że liczba kwasowa i liczba 
nadtlenkowa tłuszczu nie przewyższają krytycznej (progo-
wej) wartości. Mikrobiologiczne badania liczby jtk/g (sumy
mezofi lnych tlenowych i beztlenowych bakterii) także
potwierdza zgodność z wartościami dopuszczalnymi w przy-
jętych normach.

PODSUMOWANIE
Zaproponowano i uzasadniono technologię uzyskania 

drobno rozdrobnionej (zmielonej) kości rybnej, która może 
być wykorzystywana w charakterze wzbogaconego funkcjo-
nalnego dodatku spożywczego.

Zbudowano eksperymentalną suszarnię próżniową oraz 
przedstawiono metodykę przeprowadzenia badań suszenia 
kości rybnych przy różnych parametrach procesu.

Uzyskano i opracowano eksperymentalne dane dotyczące 
kinetyki suszenia kości o niskiej zawartości tłuszczu (dorsza)
i kości o wysokiej zawartości tłuszczu (sandacza). Określono 
właściwe parametry procesu suszenia badanych próbek.

Wyprowadzono równanie regresji, przedstawiające wpływ 
parametrów procesu suszenia na szybkość odwadniania 
produktu.
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1
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x
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2 x
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2
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Tabela 2. Wyniki  doświadczeń suszenia kości rybnych dorsza i sandacza
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RESEARCH ON VACUUM DRYING OF FISH 
BONES IN PRODUCTION OF MINERAL 

FOOD ADDITIVES

SUMMARY
The article presents the outline of the new technology of 

production of functional additives for food from fi sh bones, 
which are waste in the process of fi lleting yet. An experimental 
vacuum dryer and drying method was elaborated to carry 
out the experiment. Obtained data on the kinetics of drying
the bones of the cod and perch, depending on various
parameters of the process. Factors infl uencing the drying 
process are temperature of the heating plates located inside 
the dryer chamber and pressure into the chamber. Dependence 
of drainage rate of bone with various fat contents of these 
parameters in the form of second-degree polynomial was
determined.

Key words: food additives, fi sh bones, vacuum drying, drying 
kinetics, cod, perch, speed of dehydration.


