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Zazwyczaj jest ono dozowane jako roztwór do przestrzeni WPROWADZENIE
pomiêdzy cz¹stkami (przypadek A). Mostki sta³e tworzone s¹ 

Stosuj¹c drobne cz¹stki materia³ów sproszkowanych, 
przez lepiszcze zawarte pomiêdzy utworzonymi mostkami 

u¿ytkownicy coraz czêœciej preferuj¹ ich wykorzystanie            
ciek³ymi, a cz¹stkami w czasie zderzania siê. Lepiszcze mo¿e 

w formie granulek, celem unikniêcia trudnoœci w ich obs³udze 
byæ dostarczone w formie proszku bezpoœrednio w czasie 

czy przetwarzaniu, np. oddzielania siê poszczególnych frakcji 
mieszania z pozosta³ymi cz¹stkami w czasie aglomeracji 

(segregacji) w czasie mieszania lub trudnoœci przy prasowaniu 
(przypadek B). Aglomeracja przebiega pomiêdzy cz¹stkami 

w trakcie formowania [20].
materia³u, który chcemy aglomerowaæ i lepiszczem. Mostki 

Granulacja (aglomeracja) to proces powiêkszania sta³e tworzone s¹ pomiêdzy cz¹stkami materia³u, a cz¹stkami 
rozmiarów cz¹stek sta³ych polegaj¹cy na ulepszaniu lub lepiszcza (rys. 1). Aglomeraty uzyskane w przypadku B 
modyfikowaniu w³aœciwoœci ¿ywnoœci w formie proszku.            posiadaj¹ ró¿n¹ strukturê w stosunku do tych otrzymanych                 
W przemyœle spo¿ywczym aglomeracja s³u¿y do produkcji w przypadku A [19].
proszków instant (kawa instant, mleko granulowane, napój 
kakaowy) maj¹cych zdolnoœæ do ³atwego rozpuszczania                     
i dyspersji w cieczach (woda, mleko) [2, 16].

MECHANIZM  TWORZENIA 
GRANULATÓW

Proces aglomeracji zwi¹zany jest z nadaniem po¿¹danych 
w³aœciwoœci otrzymanym aglomeratom. Proszki produkowane 
w formie granulatu powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania 
[9, 19]:

– obni¿aæ pylenie,
– byæ bezpieczne,
– mieæ atrakcyjny wygl¹d oraz w³aœciwoœci sensoryczne,
– byæ dobrze rozprowadzane i rozpuszczalne w wodzie,
– posiadaæ obni¿on¹ lub zwiêkszon¹ gêstoœæ nasypow¹,
– mieæ zmniejszon¹ podatnoœæ na zbrylanie w czasie Rys.1. Struktura aglomeratów uzale¿niona od rodzaju 

przechowywania, wprowadzonej substancji wi¹¿¹cej – lepiszcza [19].
– byæ baz¹ surowcow¹ do tworzenia innych form: 

Zgodnie z definicj¹ aglomeracji, nawet zlepianie surow-tabletkowanie, brykietowanie, granulki do powlekania 
ców wra¿liwych na wilgoæ podczas magazynowania mo¿e byæ – mikrokapsu³kowanie.
uwa¿ane za rodzaj aglomeracji. W przemyœle spo¿ywczym            
i farmaceutycznym istnieje kilka technik aglomerowania. Aglomeracja w z³o¿u fluidalnym czasami klasyfikowana 
Ró¿ni¹ siê one miêdzy sob¹ warunkami procesu i zasadami jest jako system jednokomorowy (jednozbiornikowy),                    
³¹czenia cz¹stek w wiêksze skupiska. W niektórych procesach a podstawowym elementem aparatu do granulacji jest komora. 
aglomerowania woda albo substancja na bazie wody – lepisz-Fluidyzacja i mieszanie du¿ej iloœci materia³u w proszku, 
cze, jest rozpryskiwana na powierzchniê cz¹stek, co zwiêksza nastêpuje w wyniku unosz¹cego ku górze ruchu gor¹cego 
si³y ³¹czenia. Wilgotne cz¹stki zderzaj¹ siê i zlepiaj¹. Ostatnim powietrza. Spadaj¹ca, rozpryskiwana ciecz (rozpuszczalnik 
etapem jest zastosowanie gor¹cego powietrza w celu usuniêcia z/lub bez lepiszcza) jest dostarczany przez dyszê w pozycji nad 
wilgoci i tym samym dostateczne zabezpieczenie produktu            lub wewn¹trz z³o¿a fluidalnego. Ciecz kontaktuje siê                       
w czasie przechowywania. Procedury te mog¹ byæ zastoso-z cz¹stkami cia³a sta³ego, a jej warstewka otacza powierzchniê 
wane w aparatach z zastosowaniem pneumatycznego z³o¿a cz¹stek. Kiedy wilgotne cz¹stki zderzaj¹ siê ze sob¹ w z³o¿u 
fluidalnego, podczas mieszania w mechanicznym z³o¿u fluidalnym, tworzone s¹ pomiêdzy nimi mostki ciek³e.
fluidalnym i jednoczeœnie aglomeracji. Odparowanie rozpuszczalnika w momencie suszenia 

W wymienionych powy¿ej procesach, wilgoæ odgrywa sprzyja zestalaniu siê cz¹stek z lepiszczem i w efekcie tworz¹ 
wa¿n¹ rolê powoduj¹c wzrost si³y ³¹czenia pomiêdzy siê mostki sta³e. Powtarzanie tych etapów (zwil¿anie, 
cz¹stkami. Cz¹stki zderzaj¹ siê bardziej lub mniej i losowo zderzanie i suszenie) powoduje wzrost wymiarów cz¹stek, 
tworz¹ porowate aglomeraty. Ten typ aglomeracji jest czyli aglomeracjê. Kiedy aglomerujemy nierozpuszczalne 
nazywany aglomeracj¹ zderzeniow¹ i czêsto dotyczycz¹stki, lepiszcze musi byæ u¿yte w formie mostków sta³ych. 
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®GRANULACJA  ¯YWNOŒCI  W  FORMIE  PROSZKU

Zastosowanie procesu granulacji w przemyœle spo¿ywczym umo¿liwia nadanie produktom i sk³adnikom spo¿ywczym w proszku cech 
korzystnych z punku widzenia jakoœci ¿ywnoœci. Proces ten stwarza równie¿ mo¿liwoœæ kreowania nowego produktu atrakcyjnego 
dla konsumenta. Granulacja w z³o¿u fluidalnym wytwarzanym przez powietrze i w mieszarkach mechanicznych to najczêœciej 
wykorzystywane metody do tworzenia porowatych proszków spo¿ywczych.

Pierwotne cz¹stki
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kontrolowanego wzrostu aglomeratów. Drugim typem Tabela 1. Porównanie zdolnoœci granulacji przez ró¿ne typy 
aglomeracji w aglomeracji ¿ywnoœci jest zastosowanie granulatorów [9]
ciœnienia w celu zwi¹zania cz¹stek (walcowanie, brykieto-
wanie i tabletkowanie). Istniej¹ te¿ techniki, w których maj¹ 
zastosowanie obydwa te procesy (zastosowanie substancji 
wi¹¿¹cej i odpowiedniego ciœnienia) np. ekstruzja. W czasie 
ekstruzji si³y przylepnoœci wzrastaj¹ z dodatkiem wilgoci                
i w umiarkowanym ciœnieniu nadaj¹ okreœlony kszta³t 
aglomeratom. We wszystkich tych procedurach w³aœciwoœci 
mechaniczne cz¹stek lub przestrzeni miêdzycz¹steczkowych 
s¹ wynikiem si³ adhezji. W przypadku zastosowania substancji 
amorficznych parametry takie jak zawartoœæ wilgoci, 
temperatura produktu, si³a z jak¹ cz¹stki naciskaj¹ na siebie i 
czas nacisku wp³ywaj¹ na w³aœciwoœci mechaniczne 
utworzonych granulek [14, 17, 22].

Aglomeracja jest procesem ³¹czenia siê cz¹stek sta³ych, 
które mo¿e byæ spowodowane krótkoterminowymi fizycznymi 
lub chemicznymi si³ami pomiêdzy cz¹stkami, chemicznymi 
lub fizycznymi modyfikacjami cz¹stek, które s¹ wywo³ane 
przez specyficzne warunki procesu lub przez substancjê 
wi¹¿¹c¹ tzw. lepiszcze. Substancje te przywieraj¹ chemicznie 
albo fizycznie w przestrzeniach pomiêdzy cz¹stkami i formuj¹ 
mostki pomiêdzy cz¹stkami materia³u. Aglomeracja nastêpuje 
naturalnie, jeœli obecne s¹ bardzo drobne cz¹stki – mo¿e to 
powodowaæ zbrylanie czy zlepianie. Powiêkszenie wielkoœci 
cz¹stek przez aglomeracjê jest pojêciem nadrzêdnym. Jest to 

Mieszalnik typu impelerowego charakteryzuje siê operacja, która charakteryzuje siê korzystnym po³¹czeniem i 
³agodnym dzia³aniem, jako mieszalnik lemieszowo-p³u¿¹cy, zmian¹ wielkoœci cz¹stek. Ten rezultat mo¿na uzyskaæ poprzez 
pracuje przy niskich prêdkoœciach obrotowych.  naturalnie wystêpuj¹ce procesy (rys. 2), które mog¹ byæ 
Szybkoobrotowy mieszalnik mechaniczny to taki, który udoskonalane poprzez zastosowanie odpowiedniego 
posiada szybko obracaj¹ce siê mieszad³o impelerowe,                  mechanizmu i/lub si³y albo uzupe³niaj¹c mechaniczne 
a zderzanie i œcinanie materia³u nastêpuje wewn¹trz czaszy parametry procesu, przez dodawanie lepiszcza. Sk³adniki 
(komory) mieszaj¹cej. Mieszad³o impelerowe w takim poddane procesowi aglomeracji czêsto posiadaj¹ odmienne 
mieszalniku mo¿e byæ osadzane zarówno w pionie jak                    w³aœciwoœci, czego wynikiem jest tworzenie produktu 
i poziomie. Dodatkowo granulator ten mo¿e byæ wyposa¿ony (aglomeratu) zawieraj¹cego znaczn¹ iloœæ pustych przestrzeni 
w mieszad³o œmig³owe, zwiêkszaj¹c tym samym dzia³anie pomiêdzy cz¹stkami. Ta cecha wyró¿nia aglomeracjê od 
œcinaj¹ce (rys. 3) [8, 9, 15].innych metod wzrostu rozmiarów cz¹stek, szczególnie 

krystalizacji, której produkt finalny ma zwart¹, uporz¹dko-
wan¹ strukturê wewnêtrzn¹. Porowatoœæ aglomeratów jest 
bardzo wa¿na dla charakterystyki i zastosowania tych 
produktów w przemyœle spo¿ywczym [4, 12, 15].

Rys.2.

Rys.3. Mieszalnik szybkoobrotowy do granulacji materia³ów 
sypkich [13].

Aglomeracja w pneumatycznie generowanym z³o¿u 
fluidalnym ró¿ni siê znacznie od granulacji z mechanicznie 
wytwarzanym z³o¿em fluidalnym. Aglomeracja powinna byæ TECHNOLOGIE  WYTWARZANIA 
prowadzona w miarê krótkim czasie (<10 minut), a zastoso-PRODUKTÓW  GRANULOWANYCH
wanie substancji wi¹¿¹cej – lepiszcza lub cieczy jest ograni-

W tabeli 1 przedstawiono mo¿liwoœci (mocne i s³abe czone do ni¿szych stê¿eñ. Jeœli stê¿enie cieczy wi¹¿¹cej bêdzie 
punkty) trzech g³ównych rodzajów procesów granulacji zbyt wysokie mo¿e nastêpowaæ up³ynnianie z³o¿a. Niska 
nawil¿eniowej tzw. „mokrej granulacji”. Okreœlenia szybko- zawartoœæ cieczy wi¹¿¹cej jest utrzymywana przez odparo-
obrotowe i wolnoobrotowe dotycz¹ ró¿nej prêdkoœci obroto- wanie rozpuszczalnika lub w razie roztopionego lepiszcza – 
wej mieszad³a impelerowego w mieszalnikach mechanicznych przez jego ch³odzenie (rys. 4).
(mechanicznie wytwarzaj¹cych z³o¿e fluidalne). Mieszalnik 

Mieszalniki impelerowe, obracaj¹ce siê z bardzo du¿¹ wolnoobrotowy jest mieszalnikiem mechanicznym, gdzie 
prêdkoœci¹ (szybkoobrotowe) powinny byæ dodatkowo proszek unoszony jest w mechanicznie wytworzonym z³o¿u 
wype³nione odpowiedni¹ iloœci¹ materia³u w stosunku do fluidalnym, a przep³yw wystêpuje poni¿ej si³ ciê¿koœci.
pojemnoœci komory (maksymalne wype³nienie nieprzekracza-

Mechanizmy ³¹czenia cz¹stek cia³a sta³ego (aglomera-
cji) [15]: a) mostek sta³y  spiek, nadtopienie, b) reakcja 
chemiczna, utwardzone lepiszcze, c) mostek ciek³y,             
d) si³y molekularne, e) powierzchniowa chropowatoœæ, 
f) si³y kapilarne.
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w z³o¿u fluidalnym. W efekcie w wiêkszoœci przypadków, 
aglomeracja w pneumatycznie generowanym z³o¿u fluidalnym 
jest prostsza w kontroli, ni¿ granulacja w mechanicznym 
mieszalniku [6, 10].

Mieszalniki szybkoobrotowe radz¹ sobie z wysok¹ 
lepkoœci¹ cieczy wi¹¿¹cej, poniewa¿ nie poci¹ga to za sob¹ 
wiêkszego zu¿ycia energii w celu rozprowadzenia cieczy               
i atomizacji. Tego typu urz¹dzenia s¹ przydatne do granulacji 
materia³ów pylistych, a tak¿e odpowiednie dla materia³ów 
niebezpiecznych dla œrodowiska [5, 7]. 

Mieszalniki wolnoobrotowe nie s¹ tak odpowiednie, jak 
szybkoobrotowe mieszalniki do pylistych proszków, poniewa¿ 
trudno w nich uzyskaæ równomierny (jednolity) przep³yw                

Rys.4. Schemat granulatora do aglomeracji w z³o¿u w komorze urz¹dzenia – st¹d rozprowadzenie cieczy wi¹¿¹cej 
fluidalnym [18]. mo¿e byæ nierównomierne. W konsekwencji wystêpuj¹ 

problemy z powstawaniem du¿ych wilgotnych granulek. Tego j¹ce po³owy objêtoœci komory) w celu wytworzenia z³o¿a 
typu granulacja mo¿e byæ stosowana z powodzeniem do fluidalnego. Ruch mieszad³a szybkoobrotowego powoduje 
proszków o wiêkszym rozmiarze cz¹stek. W granulkach utworzenie sferycznych (kulistych) granulek, co jest uwa¿ane 
sk³adaj¹cych siê z wiêkszych cz¹stek proszku, si³a wi¹zania za zaletê w procesie fluidyzacji [8, 21]. 
jest mniejsza, gdy¿ w mieszalniku wystêpuj¹ mniejsze 
naprê¿enia, co w konsekwencji prowadzi do utworzenia DOBÓR  PARAMETRÓW         
wiêkszych granulek. Mieszalnik wolnoobrotowy mo¿e byæ 

GRANULACJI  ¯YWNOŒCI równie¿ stosowany do granulacji, czy powlekania materia³ów 
np. na bazie skrobi [11].Prace w celu uzyskania odpowiedniej gêstoœci nasypowej 

granulowanej ¿ywnoœci mog¹ nastêpowaæ tylko w ograni- W granulatorach z pneumatycznie generowanym z³o¿em 
czonym przedziale za pomoc¹ mieszalników mechanicznych, fluidalnym niezbêdne jest, aby u¿yta ciecz wi¹¿¹ca by³a 
czy granulatorów z z³o¿em fluidalnym. Gêstoœæ materia³u dostatecznie rozpylona, st¹d w tym typie granulacji nie mo¿e 
mo¿emy zmniejszyæ przez zastosowanie mieszalników byæ zastosowana ciecz o wysokiej lepkoœci. Nie jest te¿ 
wolnoobrotowych i granulatorów ze z³o¿em fluidalnym.         wskazane zastosowanie tego urz¹dzenia do pylistych 
W celu otrzymania trwa³ych po³¹czeñ pomiêdzy cz¹stkami, proszków, poniewa¿ pocz¹tkowa fluidyzacja jest za s³aba                 
lepkoœæ cieczy wi¹¿¹cej powinna byæ odpowiednio dobrana,           i materia³ mo¿e osiadaæ na filtrach, a nastêpnie powracaæ do 
a  czas  przebywania materia³u w granulatorze powinien byæ z³o¿a fluidalnego. G³ówn¹ zalet¹ granulacji w z³o¿u 
mo¿liwie krótki. Produkt posiadaj¹cy nisk¹ gêstoœæ nasypow¹ fluidalnym jest to, ¿e ca³y proces odbywa siê w jednym 
jest przygotowany z surowca, który charakteryzuje siê du¿¹ urz¹dzeniu (komorze). Nowe typy tych urz¹dzeñ, ³¹cz¹ zalety 
porowatoœci¹. Pomiêdzy porowatoœci¹ i gêstoœci¹ nasypow¹ granulatorów wysokoobrotowych ze z³o¿em fluidalnym [21].
istnieje odwrotna zale¿noœæ tzn. im wiêksza porowatoœæ tym 
mniejsza gêstoœæ nasypowa i odwrotnie. Oczywiste jest, ¿e Wybór  substancji  wi¹¿¹cej
uzyskanie wysokiej gêstoœci nasypowej i produkcja bardzo 

Substancja wi¹¿¹ca (lepiszcze lub ciecz wi¹¿¹ca) spe³nia drobnych granulek (<1 mm) wymaga zastosowania wysoko-
wiele funkcji w granulacji proszków. W procesie granulacji obrotowych mieszalników mechanicznych (tabela). 
(aglomeracji), substancja wi¹¿¹ca powoduje powstanie si³ Mieszalnik mechaniczny wolnoobrotowy jest w³aœciwym 
kapilarnych i lepkich, które nadaj¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ urz¹dzeniem w celu uzyskania sferycznych i mocnych 
wilgotnej granulce (rys. 5). W granulacji w szybkoobrotowych granulek, nawet przy œrednicy granulek powy¿ej 1 cm [9].
mieszalnikach, lepkoœæ substancji wi¹¿¹cej stanowi istotny 
czynnik, wywieraj¹c wp³yw na wielkoœæ otrzymanych cz¹stek Wp³yw  wielkoœci  ³¹czonych  cz¹stek i sk³ad granulometryczny powsta³ych granulek [6, 9].

Niektóre typy granulatorów nadaj¹ siê lepiej od innych do 
obrabiania proszków o ma³ej lub wiêkszej wielkoœci cz¹stek, 
ciecz¹ wi¹¿¹c¹ o niskiej lub wysokiej lepkoœci. Kontrola 
œredniej wielkoœci granulki i sk³adu granulometrycznego jest 
g³ówn¹ kwesti¹ w procesach granulacji. Problem kontroli 
wielkoœci granulki wystêpuje czêœciej w granulacji w mie-
szarkach mechanicznych (z mechanicznie wytwarzanym 
z³o¿em fluidalnym) ni¿ z granulacj¹ w pneumatycznie 
wytwarzanym z³o¿u fluidalnym, i jest szczególnie zauwa¿alny 
w mieszarkach wysokoobrotowych. Proszek poddany jest 
intensywnemu mieszaniu przez obracaj¹ce siê mieszad³o 

Rys.5. Wysycana granulka (po lewej) i czêœciowo wysycana impelerowe. Typowa prêdkoœæ mieszad³a impelerowego 
–1 granulka (po prawej), drugi przypadek przedstawia jak wynosi 5–10 m•s . Tego typu mieszalniki s¹ czasami nazywane 

ciœnienie kapilarne ogranicza dostêp substancji szybkotn¹cymi lub szybkoœcinaj¹cymi [1]. W przypadku 
wi¹¿¹cej [6].granulacji (aglomeracji) w pneumatycznie wytwarzanym 

z³o¿u fluidalnym, przebieg procesu rozprowadzania substancji W cieczach wi¹¿¹cych o niskiej lepkoœci i o niskiej 
wi¹¿¹cej i wzrostu rozmiaru cz¹stek za pomoc¹ koalescencji zdolnoœci do œcinania, si³y lepkoœci s¹ nieznacznie zwi¹zane z 
(³¹czenie siê granulek w wyniku zderzania i deformacji napiêciem powierzchniowym. W³aœciwoœci zwil¿aj¹ce cieczy 
plastycznej) jest mniej wa¿ny. Sk³ad granulometryczny jest wi¹¿¹cej s¹ krytyczne, kiedy k¹t kontaktu cieczy (k¹t, który 
œciœle zwi¹zany z w³aœciwoœciami substancji wi¹¿¹cej mierzy kontakt cieczy wi¹¿¹cej z powierzchni¹ cia³a sta³ego –
(odpowiedniego lepiszcza lub cieczy) i dynamiki ruchu                 

IN¯YNIERIA  ¯YWNOŒCI
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