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WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ  

NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MARCHWI 

Streszczenie 

W niniejszej pracy określono wpływ obróbki termicznej na zmiany wartości 

siły cięcia i siły ściskania próbek marchwi po obróbce w piecu konwekcyjno-

parowym. Obróbkę technologiczną prowadzono przy zmiennych parametrach 

procesu: czasie i ilości dodanej pary, przy stałej temperaturze. Parametry pro-

cesu obróbki ustalono na podstawie badań wstępnych. W wyniku przeprowa-

dzonych badań stwierdzono, że czas obróbki termicznej marchwi i ilość do-

danej pary mają istotny wpływ na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania. 

Im dłuższy czas obróbki termicznej i większa ilość dodanej pary tym szybciej 

maleją wartości siły cięcia i siły ściskania. 

 

Słowa kluczowe: marchew, obróbka termiczna, piec konwekcyjno-parowy, 

siła cięcia, siła ściskania 

 

Wprowadzenie 

Marchew należy do warzyw korzeniowych. Jest jednym z najpowszechniej stoso-

wanych warzyw – składnikiem zup, sałatek i surówek. Posiada dużą ilość witamin 

i związków mineralnych: potasu, wapnia, magnezu, fosforu, cynku, miedzi, żelaza, 

molibdenu i jodu. Jest pokarmem niskokalorycznym. Zawiera ponadto dużo błon-

nika, który poprawia pracę jelit oraz zapobiega powstawaniu chorób jelita grube-

go. Zawiera barwnik β-karoten, który jest odporny na działanie podwyższonej 

temperatury, więc marchew duszona czy gotowana stanowi źródło prowitaminy A 

[Czarniecka-Skubina 1996; Procner 1994; Van Buren 1979]. 

Od chwili wejścia do polskiej gastronomii pieców konwekcyjno-parowych otwo-

rzyły się nowe możliwości przyrządzania warzyw, w tym także marchwi. Krótszy 

czas obróbki, znacznie mniejsze straty wagowe obrabianych termicznie surowców, 

mniejsze straty witamin w porównaniu z tradycyjnymi metodami przygotowania 

potraw, to główne zalety pieca konwekcyjno-parowego [Zalewski 1997]. 
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Cel pracy 

Celem pracy było określenie wpływu obróbki termicznej na zmiany wartości siły 

cięcia i siły ściskania próbek marchwi po obróbce w piecu konwekcyjno-parowym. 

Metodyka 

Materiał doświadczalny stanowiły korzenie marchwi odmiany Nantejska. Do ba-

dań wybierano sztuki młode, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych, o średnicy 

korzeni przekraczającej 2 cm. Następnie warzywa poddawano obróbce wstępnej: 

myciu i obieraniu. Próbki do badań wykrawano ze środkowych części warzyw. 

Przygotowanie próbek polegało na krojeniu korzeni marchwi w plastry o grubości 

1 cm, a następnie wykrawanie walców o średnicy 2 cm. W wyniku powyższych 

czynności otrzymano walce o średnicy 2 cm i wysokości 1 cm, które stanowiły 

materiał badawczy, poddawany następnie obróbce termicznej. Próbki układano  

w rynienkach i poddawano obróbce termicznej w piecu konwekcyjno-parowym 

model XV 303,6 firmy Unox.  

Proces termiczny prowadzono w temperaturze 100ºC przy zmiennych parametrach:  

– czas - 15, 20 i 25 minut;  

– ilość dodawanej pary: 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% w stosunku do  

początkowej wilgotności powietrza w komorze pieca.  

 
Badanie siły cięcia i ściskania pojedynczych próbek marchwi przeprowadzono na 

urządzeniu INSTRON 4302 współpracującym z komputerem. Do badań wybierano 

po dziesięć próbek, poddając je jednoosiowemu przecinaniu i ściskaniu. 

Podczas przecinania materiału badawczego stosowano prędkość przesuwu głowicy 

50 mm·min
-1

. Proces cięcia prowadzony był przy użyciu noża dwustronnie ścięte-

go, umieszczonego w głowicy, o grubości ostrza 2 mm i kącie ostrza 15°.  

Podczas ściskania zastosowano prędkość przesuwu 50 mm·min
-1

. Proces prowa-

dzono przy stałej deformacji próbek wynoszącej 75% ich wysokości. 

Wyniki badań i ich analiza 

Siła cięcia marchwi w zależności od ilości dodanej pary i czasu obróbki przy stałej 

temperaturze 

Zależność siły cięcia marchwi od ilości dodanej pary i czasu procesu przedstawio-

no na rysunku 1. 
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Z wykresu przedstawionego na rysunku 1 wynika, że siła cięcia przyjmowała zbli-

żone wartości dla każdego z przedziałów czasowych. Maksymalną wartość siły 

24,1 N zaobserwowano dla czasu 20 minut bez dodatku pary. Wartość minimalną 

osiągnięto dla czasu 15 minut i 60% dodatku pary. Dla czasu 15 minut wartość 

maksymalna wynosiła 23,7%, wartość minimalna natomiast stanowiła 12,6% mak-

symalnej wartości i wynosiła 3,0 N. 

Siła ściskania marchwi w zależności od ilości dodanej pary i czasu obróbki przy 

stałej temperaturze 

W przypadku rysunku 2, przedstawiającego siłę ściskania marchwi dla różnych 

ilości dodanej pary i przy różnych zakresach czasowych maksymalna wartość siły 

wynosiła odpowiednio 837,6 N dla 15 minut, 383,7 N dla 20 minut i 385,5 N dla 

25 minut. Wszystkie te wartości siły zostały osiągnięte bez dodatku pary. Mini-

malna wartość siły wynosiła 58,3 N przy 80% dodatku pary w czasie 25 minut, co 

stanowiło 15% wartości maksymalnej dla danego czasu obróbki termicznej. 

Rys. 1.  Zależność siły cięcia marchwi od czasu i ilości dodanej pary przy stałej 

temperaturze  

Fig. 1. Dependence of carrot cutting force from the duration and quantity  

of added steam at constant temperature 
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Analiza równań regresji i współczynnika determinacji dla siły cięcia i ściskania 

marchwi 

Rysunek 3 przedstawia równania regresji i współczynniki determinacji dla siły 

cięcia marchwi w zależności od ilości dodanej pary. Obserwujemy zmniejszanie 

się wartości siły cięcia w miarę zwiększania się ilości dodanej pary. Największe 

pochylenie linia trendu osiąga dla przedziału od 0% do 20% dodanej pary.  

Na rysunku 4 pokazano równania regresji oraz współczynniki determinacji doty-

czące siły ściskania marchwi. Największe odchylenie linia trendu osiągała dla 15 

minutowej obróbki termicznej i w przedziale od 0 do 60% dodanej pary. Dla pozo-

stałych przedziałów czasowych wartości utrzymywały się na zbliżonym poziomie. 

 

Rys. 2.  Zależność siły ściskania marchwi od czasu i ilości dodanej pary przy 

stałej temperaturze 

Fig. 2.  Dependence of carrot compressing force the duration and quantity of 

added steam at constant temperature 
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Rys. 3.  Równania regresji dla siły cięcia marchwi w zależności od ilości dodanej 

pary 

Fig. 3.  Regression equations for carrot cutting force in function of the quantity 

of steam added  

 
 

Rys. 4.  Równania regresji dla siły ściskania marchwi w zależności od ilości  

dodanej pary 

Fig. 4.  Regression equations for carrot compression force in function of the 

quantity of steam added  
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Wnioski 

1. Czas obróbki termicznej marchwi w piecu konwekcyjno-parowym i ilość do-

danej pary mają istotny wpływ na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania. 

Im dłuższy czas obróbki termicznej i większa ilość dodanej pary tym szybciej 

maleją wartości siły cięcia i siły ściskania. 

2. Najniższe wartości siły cięcia i ściskania dla marchwi osiągnięto dla przedzia-

łu naparowania 60-100%. Mniej korzystne okazało się prowadzenie procesu 

bez dodatku pary lub przy jej 20% udziale, osiągnięto wówczas najwyższe 

wartości siły cięcia i ściskania. W przypadku siły ściskania wartość ta wynio-

sła 837,6 N i była ponad 14 razy wyższa od najniższej wartości siły. Natomiast 

dla siły cięcia najwyższa wartość okazała się być 7 razy większa od wartości 

najmniejszej i wynosiła 24,1 N. 

3. Wydłużanie czasu obróbki termicznej wpłynęło korzystnie na spadek wartości 

siły cięcia i ściskania marchwi. Najniższą wartość siły ściskania wynoszącą 

58,3 N zaobserwowano dla czasu obróbki 25 minut, w przypadku siły cięcia 

był to czas 15 minut, gdzie siła ta osiągnęła wartość 3,0 N. 
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IMPACT OF HEAT TREATMENT  

ON CHANGES OF MECHANICAL PROPERTIES OF CARROT 

Summary 

In the present work, the impact of heat treatment on changes in cutting force and 

compression force acting on carrot samples after treatment in a convection steam 

oven has been examined. The technological treatment was carried out at variable 

process parameters: duration and quantity of steam added, at constant temperature. 

The treatment process parameters were established based on preliminary examina-

tions. As a result of the conducted studies, it was found that the duration of heat 

treatment of carrot and the amount of steam added have an essential effect on 

changes in cutting force and compression force values. The longer the heat treat-

ment duration and larger the quantity of the steam added is, the faster the cutting 

force and compression force values decrease. 

Key words: carrot, heat treatment, convection steam oven, cutting force, compres-

sion force 

 


