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Streszczenie. W pracy zbadano, w jaki sposób dodatek kappa karagenu i jego hydroliza-
tów może modyfi kować przebieg procesu zamrażania modelowych roztworów sacharozy 
o stężeniu 30 i 40%. Roztwory sacharozy bez dodatku i z dodatkiem substancji ochron-
nych zamrażano w temperaturze –20°C za pomocą kriostatu, do założonej średniej koń-
cowej temperatury roztworu –15°C. Dodatek hydrolizatów kappa karagenu miał wpływ 
na przebieg poszczególnych faz procesu zamrażania i podwyższenie temperatury krio-
skopowej badanych roztworów o 0,2÷0,3°C. Skróceniu uległa faza przemiany fazowej, 
a wydłużeniu czas domrażania, zarówno dla roztworów 30-, jak i 40-procentowych, przy 
czym całkowity czas zamrażania w odniesieniu do roztworu sacharozy bez dodatków był 
krótszy.
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WSTĘP

Głęboko mrożone produkty żywnościowe, aby zachować jakość i odpowiednio 
długi termin przydatności do spożycia, powinny być przechowywane w stałej tem-
peraturze, nie wyższej niż –18°C. Jakość końcowego produktu zależna jest od loka-
lizacji, kształtu, wielkości i stabilności kryształów w nim powstałych, na to z kolei 
może mieć wpływ fluktuacja temperatury podczas przechowywania oraz substancje 
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ochronne dodane do produktu przed procesem zamrażania. Kryształy lodu w warun-
kach zmiennej temperatury (nawet przy nieznacznej fluktuacji) ulegają rekrystalizacji, 
zwiększają swoje rozmiary, wpływając negatywnie na teksturę, smakowitość i jakość 
produktu. Efektem tego wzrostu jest zmiana struktury i właściwości sensorycznych 
lodów spożywczych (zawarte w nich kryształy lodu stają się wyczuwalne), a w przy-
padku mrożonych warzyw, owoców czy mięsa następuje nieodwracalne zniszczenie 
struktury tkankowej, utrata turgoru, a wraz z wyciekiem utrata części składników od-
żywczych. 

Jednym ze sposobów zapobiegania procesowi rekrystalizacji jest dodatek substan-
cji ochronnych zapobiegających nadmiernemu wzrostowi kryształów lodu, zwanych 
również krioprotektantami lub stabilizatorami [Kamińska i Lewicki 2008]. Stabilizator 
to substancja, która dodana w niewielkiej ilości wpływa na poprawę cech fizyko-che-
micznych. W procesie zamrażania wykorzystuje się ich zdolność do wiązania wody, 
pozwala to na ograniczenie procesów dyfuzyjnych i zmianę przebiegu procesu za-
mrażania. Wielokrotnie badano zastosowanie różnych substancji określanych mianem 
krioprotektantów (skrobia modyfikowana, celuloza modyfikowana, dekstroza, sorbitol 
oraz niektóre frakcje karagenu) w badaniach dotyczących zamrażania mięsa czerwo-
nego [Dziomdziora i Krala 1998, Krala i Dziomdziora 2003, Stangierski i Kijowski 
2003]. Niektóre z tych substancji dawały dobre efekty, chroniąc strukturę mięsa i za-
chowując jej pierwotny skład i wartość odżywczą. Niestety wybrane substancje mają 
negatywny wpływ na zmianę fizyko-chemicznych właściwości białek miofibrylarnych 
[Krala i Dziomdziora 2003].

Najpowszechniej stosowanymi stabilizatorami są hydrokoloidy (biopolimery o du-
żej masie cząsteczkowej). Klasyfikowane jako hydrokoloidy naturalne – karageny to 
biodegradowalne, liniowe polisacharydy zaliczane do substancji żelujących, zagęsz-
czających, stabilizujących oraz emulgujących o symbolu E 407. Znajdują zastosowanie 
w produkcji dżemów oraz lodów i innych deserów o obniżonej kaloryczności (obni-
żonej zawartości tłuszczu i cukru). W lodach stanowią też ochronę przed nadmiernym 
wzrostem kryształów w trakcie przechowywania. Karageny (jota, kappa oraz lamb-
da) zostały ogólnie uznane za bezpieczne (status GRAS) przez Agencję ds. Żywności 
i Leków (FDA). Główny problem związany z bezpieczeństwem ich stosowania doty-
czy karagenów o niskiej masie cząsteczkowej. Dopuszcza się do stosowania karageny 
o masie molowej nie mniejszej niż 100 000 Da. Hydrolizaty karagenu o niższej masie 
cząsteczkowej mogą negatywnie wpływać na układ pokarmowy, co potwierdzono ba-
daniami na zwierzętach [Delahunty i in. 1987]. Stosowane jako stabilizatory karageny 
mają masę molową nawet powyżej 1000 KDa, stąd proces hydrolizy, dzięki któremu 
można uzyskać oligosacharydy o nowych właściwościach stabilizujących, może być 
prowadzony do stopnia degradacji nieprzekraczającego granicznej, bezpiecznej masy 
molowej, czyli nie niższej od 100 kDa. Część oligosacharydów uzyskanych na drodze 
hydrolizy kappa karagenu może mieć działanie ochronne i zapobiegać powstawaniu 
niektórych rodzajów komórek rakowych [Coombe i in. 1987, Noda i in. 1989, Haijin 
i in. 2003]. Właściwości stabilizujące i ochronne oligosacharydów uzyskanych w wy-
niku hydrolizy frakcji kappa karagenu wciąż stanowią interesujący temat badawczy.

W pracy przedstawiono porównanie wpływu dodatku kappa karagenu i jego hy-
drolizatów na przebieg procesu zamrażania roztworów sacharozy o stężeniu 30 i 40%, 
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jako modelu żywności o złożonym składzie. Porównano również wpływ dodatku hy-
drolizatów kwasowych i enzymatycznych kappa karagenu.

MATERIAŁ I METODY

Metody technologiczne

Modelowe roztwory sacharozy sporządzono w dwóch wariantach stężenia (30 i 40%), 
w ilości 200 ml każdy (roztwór cukru Diamant w wodzie destylowanej). Oprócz wariantu 
podstawowego roztworów modelowych przygotowano także roztwory o takim samym 
stężeniu cukru, z dodatkiem następujących substancji ochronnych (krioprotektantów):
– kappa karagen (KK) w ilości 0,05% masowych całości roztworu do badań,
– hydrolizat kappa karagenu po 3 h hydrolizy w rozwtorze HCl (H1), w ilości 0,05% 

masowych całości roztworu do badań,
– hydrolizat kappa karagenu po 1,5 h hydrolizy w roztworze H2SO4 (H2), w ilości 0,05% 

masowych całości roztworu do badań,
– hydrolizat kappa karagenu po 24 h hydrolizy za pomocą β-glukozydazy (H3), w ilości 

0,05% masowych całości roztworu do badań.
Masę molową hydrolizatów wyznaczono za pomocą chromatografii żelowej SEC 

(Size Exclusion Chromatography) – analiza wykonana przy współpracy z Wydziałem 
Technologii Drewna (SGGW). Po 3 godzinach hydrolizy kwasowej (HCl) masa molowa 
zdegradowanego kappa karagenu wynosiła ok. 2,7·106 Da, po 1,5 godziny w H2SO4 masa 
molowa hydrolizatu wynosiła 3,2·106 Da, najmniejszy stopień degradacji uzyskano dla 
próbek hydrolizowanych za pomocą enzymu, a masa molowa hydrolizatów była na po-
ziomie 1,6·107 Da. Najefektywniejszym enzymem rozkładającym wiązania w karagenie 
jest kappa karagenaza [Mou i in. 2004, Michel i in. 2006], jednak ze względu na brak jej 
komercyjnej wersji w pracy podjęto próbę przeprowadzenia hydrolizy częściowej przy 
użyciu β-glukozydazy.

Wszystkie roztwory zamrażano w aluminiowym, cylindrycznym pojemniku o śred-
nicy 5 i wysokości 12,5 cm, który umieszczano w kriostacie firmy HUBER (model 
CC 505). Zamrażanie prowadzono w temperaturze –20°C. Temperaturę w środku geo-
metrycznym pojemnika z zamrażanym roztworem rejestrowano co 5 sekund za pomocą 
wielokanałowego termometru cyfrowego MPI-LAB (Metronic Instruments) podłączo-
nego do komputera. Proces zamrażania prowadzono do osiągnięcia w badanym punk-
cie założonej średniej końcowej temperatury równej –15°C. Pomiary zmian temperatury 
roztworów dla każdego wariantu stężenia powtórzono trzykrotnie.

Metody obliczeniowe

W celu określenia poszczególnych etapów procesu zamrażania oraz temperatury krio-
skopowej skorzystano z programu Microsoft Excel 2011. Wykorzystując zarejestrowane 
wyniki pomiaru temperatury badanych roztworów sporządzono krzywe zamrażania. Za 
wartość temperatury krioskopowej przyjęto temperaturę odpowiadającą początkowi pro-
stoliniowego odcinka krzywej zamrażania, następującego po etapie schładzania zamra-
żanego roztworu.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Na podstawie krzywych zamrażania określono czas każdej z trzech faz procesu za-
mrażania (rys. 1 i 2). W roztworach o 30-procentowym stężeniu roztworu zarówno do-
datek kappa karagenu, jak i jego hydrolizatów skracał czas zamrażania w odniesieniu do 
roztworu sacharozy bez dodatków (tab. 1). Dodatek kappa karagenu w znacznym stopniu 
skrócił czas przemiany fazowej (o ponad 70%), wydłużył natomiast aż o połowę czas do-
mrażania. Każdy z dodanych hydrolizatów zarówno kwasowych, jak i po hydrolizie en-
zymatycznej skracał o 50% czas przemiany fazowej, wydłużeniu uległa faza domrażania 
(średnio o 8 min) w stosunku do roztworu sacharozy bez dodatków. Prawdopodobnie do-
datek wybranych substancji ograniczył ilość dostępnej wody, a co za tym idzie – procesy 
dyfuzyjne i organizowanie cząsteczek w kierunku sieci krystalicznej, po etapie schładza-
nia, przebiegły w znacznie krótszym czasie. Powolny, ale systematyczny postęp w prze-
biegu procesów dyfuzyjnych wpływał na stopniowe i długotrwałe obniżanie temperatury 
układu do założonej średniej końcowej, stąd wyraźne wydłużenie fazy domrażania.

Dodatek hydrolizatów zarówno kwasowych, jak i enzymatycznych wpłynął na pod-
wyższenie temperatury krioskopowej o 0,2÷0,3°C (tab. 1). Najwyższe wartości tempe-
ratury krioskopowej zaobserwowano dla próbki z dodatkiem oligosacharydów po hydro-
lizie H2SO4 oraz po hydrolizie enzymatycznej (–1,8°C). Podobny efekt zaobserwowały 
Kamińska-Dwórznicka i Ulanicka [2012], badając 10-krotnie niższe stężenie dodatku 
hydrolizatów po hydrolizie kwasowej w tych samych warunkach.

Rys. 1. Krzywe zamrażania 30% modelowych roztworów sacharozy
Fig. 1. Freezing curves of 30% model sucrose solutions
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Tabela 1. Wartości temperatury krioskopowej i czas trwania trzech etapów procesu zamrażania 
przy 30-procentowym stężeniu roztworów sacharozy

Table 1. Values of cryoscopic temperature and duration time of three stages of freezeing process 
at the 30% of sucrose solutions

Wariant
Variant Tcr [°C]

Schładzanie
Cooling

[min]

Przemiana fazowa
Phase transition

[min]

Domrażanie
Final freezing

[min]

Czas całkowity
Total time

[min]
S 30% –2,1 6 41 24 71
S 30% + KK –2,1 9 11 40 60
S 30% + H1 –2,0 7 22 31 60
S 30% + H2 –1,8 10 18 32 60
S 30% + H3 –1,8 13 24 32 69
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Rys. 2. Krzywe zamrażania 40% modelowych roztworów sacharozy
Fig. 2. Freezing curves of 40% model sucrose solutions

W roztworach cukru o stężeniu 40-procentowym z dodatkiem kappa karagenu 
i jego hydrolizatów, podobnie jak w przypadku roztworów 30-procentowych, obser-
wowano skrócenie przemiany fazowej i wydłużenie czasu domrażania w stosunku do 
40-procentowego roztworu sacharozy bez dodatków. Zwiększenie stężenia roztworu 
wpływało znacząco jedynie na obniżenie temperatury krioskopowej w odniesieniu do 
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próbek 30-procentowych (tab. 1 i 2). Dodatek oligosacharydów po hydrolizie kwaso-
wej do roztworów cukru o stężeniu 40% skracał czas ich zamrażania odpowiednio o 19 
i 16 min w stosunku do roztworu z dodatkiem kappa karagenu. Dodatek samego kappa 
karagenu znacznie wydłużył fazę domrażania w odniesieniu do pozostałych próbek, 
przez co nawet przy skróconej przemianie fazowej roztwór wykazywał podobny całko-
wity czas zamrażania jak próbki sacharozy bez dodatków.

Zarówno dla 30-, jak i 40-procentowych roztworów sacharozy można zaobserwo-
wać, że oligosacharydy powstające po hydrolizie kappa karagenu mogą modyfikować 
przebieg procesu zamrażania zarówno w odniesieniu do roztworów sacharozy bez do-
datków, jak i w odniesieniu do roztworów z dodatkiem kappa karagenu. Najmniejsze 
zmiany w przebiegu procesu zamrażania roztworów sacharozy zaobserwowano dla 
próbek z dodatkiem oligosacharydów po hydrolizie enzymatycznej, co może też wy-
nikać z faktu, że próbki te charakteryzują się najniższym stopniem degradacji (meto-
dyka). Jeśli chodzi o właściwości ochronne i stabilizujące powstałych po hydrolizie 
oligosacharydów, to jedynie dokładniejsze badanie przemiany fazowej zamrażanych 
roztworów modelowych, czyli np. wykonanie zdjęć kryształów lodu i obserwacja ich 
wzrostu w trakcie przechowywania, mogłyby dać jednoznaczną odpowiedź. Dodatek 
samego kappa karagenu do roztworów sacharozy dawał pozytywne efekty w ograni-
czaniu zmian zamrażalniczych mięsa [Dziomdziora i Krala 2005] lub procesu nad-
miernego wzrostu kryształów lodu [Kamińska i Gaukel 2009], dlatego zasadne będzie 
sprawdzenie również efektu działania hydrolizatów kappa karagenu.

WNIOSKI

1. Dodatek hydrolizatów kappa karagenu skracał całkowity czas zamrażania 30- 
i 40-procentowych roztworów sacharozy średnio o 25%.

2. Średnio o 50% skracał się czas przemiany fazowej, wydłużał się natomiast czas 
domrażania roztworów z dodatkiem hydrolizatów kappa karagenu w odniesieniu do roz-
tworu bez dodatków.

Tabela 2. Wartości temperatury krioskopowej i czas trwania trzech etapów procesu zamrażania 
przy 40-procentowym stężeniu roztworów sacharozy

Table 2. Values of cryoscopic temperature and duration time of three stages of freezing process at 
the 40% of sucrose solutions

Wariant
Variant Tcr [°C]

Schładzanie
Cooling

[min]

Przemiana fazowa
Phase transition

[min]

Domrażanie
Final freezing

[min]

Czas całkowity
Total time

[min]
S 40% –4,3 10 36 23 69
S 40% + KK –4,7 12 14 46 72
S 40% + H1 –4,3 7 18 28 53
S 40% + H2 –4,3 5 21 30 56
S 40% + H3 –4,7 8 35 26 69
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3. Dodatek badanych hydrolizatów kappa karagenu wpłynął na niewielkie podwyż-
szenie temperatury krioskopowej (0,2÷0,3°C) roztworów sacharozy o stężeniu 30%. 
W roztworach o stężeniu 40% jedynie dodatek hydrolizatu enzymatycznego wpłynął na 
niewielkie obniżenie temperatury krioskopowej (o 0,4°C) w stosunku do 40-procentowe-
go roztworu sacharozy bez dodatków.

4. Oligosacharydy będące efektem hydrolizy enzymatycznej kappa karagenu w naj-
mniejszym stopniu wpływały na przebieg procesu zamrażania roztworów sacharozy 
(w odniesieniu do hydrolizatów kwasowych). Może być to związane z niewielkim stop-
niem skrócenia łańcuchów kappa karagenu pod wpływem β-glukozydazy.
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THE INFLUENCE OF KAPPA-CARRAGEENAN AND ITS HYDROLYSATES 
ON THE FREEZING PROCESS OF MODEL SUCROSE SOLUTIONS

Summary. The study investigated how the addition of kappa-carrageenan and its hydro-
lysates can modify the freezing process of the model sucrose solutions at a concentration 
of 30 and 40%. Sucrose solutions with and without the addition of protective substances 
were frozen at the temperature of –20°C using a cryostat, up to the average fi nal tempera-
ture –15°C. Addition of kappa carrageenan hydrolysates had an impact on the course of the 
particular phases of the freezing process and an increase in cryoscopic temperature of tested 
solutions at about 0,2÷0,3°C. Decrease in phase transition, and increase in fi nal freezing 
time was observed, but still the total time of freezing was shorter, in comparison to sucrose 
solutions 30 and 40% without additives.

Key words: kappa-carrageenan, hydrolysis, freezing, cryoscopic temperature


