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Streszczenie. Ci nienie robocze (p) i temperatura p yt grzejnych (T) s  czynnikami, maj cymi decyduj cy 
wp yw na kinetyk  sublimacyjnego suszenia owocników pieczarki oraz jako  otrzymanego suszu. Przeprowad-
zono sublimacyjne suszenie krojonych w kostk  owocników pieczarki w zró nicowanych warunkach ci nienia 
w komorze suszenia (10÷200) Pa i temperatury p yt grzejnych (293÷363) K. Warto ci zmiennych niezale nych 
(p, T) wyznaczono w oparciu o przyj ty centralny kompozycyjny plan eksperymentów. Wyznaczono czas 
potrzebny do uzyskania suszu o ko cowej zawarto ci wody 0,05 kg/kg suchej substancji. Zbadano wp yw 
warunków procesowych na wybrane wyró niki jako ci suszu tj. zdolno  do rehydracji, obj to ciowy skurcz 
suszarniczy, wska nik sumarycznej ró nicy barwy. Otrzymane wyniki poddano analizie za pomoc  metody 
powierzchni odpowiedzi (RSM) okre laj c warto ci (p, T) warunkuj ce uzyskanie suszu o najwy szych 
wybranych wyró nikach jako ci.

S owa kluczowe: pieczarka uprawna, suszenie sublimacyjne, jako  suszu.

WST P

Rozwój przemys u przetwórczego ywno ci, d c do zaspokojenia potrzeb ywieniowych 
wspó czesnego konsumenta, wyra a si  wprowadzaniem na rynek nowych grup produktów spo yw-
czych, defi niowanych jako ywno  naturalna, nisko przetworzona, bez dodatków chemicznych, 
wygodna, funkcjonalna. Spe nienie wysokich wymaga  jako ciowych, stawianych ww. produktom 
stymuluje rozwój metod konserwacji surowców wykorzystywanych w technologii produkcji jako 
komponenty. Ugruntowan  pozycj  w dziedzinie konserwacji termolabilnych materia ów biologicz-
nych zajmuje suszenie, które stosowane jest szeroko do licznych surowców ywno ciowych [Turski 
i Siarkowski 2008]. Coraz wi ksz  popularno ci  cieszy si  suszenie sublimacyjne. Odwadnianie 
materia u w drodze sublimacji lodu prowadzi do uzyskania suszu charakteryzuj cego si  specyfi cz-
nymi cechami tj. trwa o , wysoka retencja witamin, aromatu i stabilno  barwy, bezpiecze stwo 
mikrobiologiczne, zachowanie naturalnej struktury i kszta tu, wysoka zdolno  do rehydracji [Genin, 
1995, Figiel 2006]. Dodatkowe zalety – charakterystyczne dla uzyskanego w drodze sublimacji 
lodu – suszu, to mo liwo  jego przechowywania w hermetycznych opakowaniach w temperatu-
rze pokojowej oraz atwo  dozowania w procesie technologicznym [Kozak, 1999, Rudy 2009]. 
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Cennym sk adnikiem ywno ci, wp ywaj cym na urozmaicenie i wzbogacenie jad ospisu 
s  grzyby – zarówno uprawne jak i pozyskiwane ze stanowisk naturalnych. Produkcja grzybów 
uprawnych stanowi wa n  ga  polskiego ogrodnictwa. Polska jest licz cym si  w Europie 
producentem, przetwórc  i eksporterem grzybów i przetworów grzybowych. W ród grzybów 
uprawnych ponad 90% produkcji stanowi  pieczarki Agaricus bisporus. Owocniki pieczarki s
surowcem atwo psuj cym si . Bezpo rednio po zbiorze powinny by  przeznaczone do konsumpcji 
lub poddane procesom konserwacji. Wed ug GUS znaczn  cz  ogó u produkcji przetworów 
z pieczarek stanowi  konserwy, pieczarki mro one oraz marynowane w occie. Dotychczas jedy-
nie niewielka ilo  poddawana jest procesowi suszenia, w tym suszenia sublimacyjnego. Poziom 
krajowej produkcji grzybów uprawnych uzasadnia prowadzenie bada  w dziedzinie nowych metod 
konserwacji, w wyniku których surowiec uzyskuje nowe cechy u ytkowe, poszerzaj c mo liwo ci
zagospodarowania znacz cej cz ci plonów.

Celem pracy by a optymalizacja warto ci ci nienia roboczego (p
c
) i temperatury p yt grzejnych 

(T
p
) podczas sublimacyjnego suszenia owocników pieczarki ze wzgl du na czas trwania procesu 

oraz wybrane wyró niki jako ciowe suszu.

MATERIA  I METODY BADA

Badania przeprowadzono dla wie ych owocników pieczarki, krojonych w kostk  w formie 
sze cianu o boku 10 mm.

Zakres bada  obejmowa :
– ocen  jako ciow wie ego materia u,
– sublimacyjne suszenie owocników pieczarki w zmiennych warunkach ci nienia roboc-

zego (p
c
) i temperatury p yt grzejnych liofi lizatora (T

p
) zgodnie z przyj tym centralnym 

kompozycyjnym planem do wiadcze ,
– ocen  jako ciow  uzyskanego suszu bezpo rednio po procesie suszenia oraz po rehydracji,
– optymalizacj  warto ci zmiennych niezale nych (p

c
, T

p
) z wykorzystaniem metody 

powierzchni odpowiedzi.
Ocen  jako ci uzyskanego suszu dokonano na podstawie nast puj cych wyró ników:
– wska nika rehydracji,
– wska nika obj to ciowego skurczu suszarniczego,
– wska nika sumarycznej ró nicy barwy.

Przygotowanie materia u do bada

Surowiec pozyskiwano bezpo rednio po zbiorze z pieczarkarni o wydajno ci dobowej 
ok. 600 kg. W czasie nie d u szym ni  dwie godziny od chwili zbioru surowiec myto w wodzie 
o temperaturze ok. 287 K, ods czano, selekcjonowano pod wzgl dem rednicy kapelusza (od 25 
do 35 mm) i wygl du owocników, eliminuj c okazy o nieprawid owej budowie, z widocznymi 
otarciami oraz uszkodzone mechanicznie.

Owocniki pieczarki krojono w kostk  o boku ok. 10 mm. Z tak przygotowanego materia u
pobierano i formowano rednie próby uk adaj c je nast pnie na aluminiowych p ytach w komorze 
ch odniczej zamra arki. Czas zamra ania próbek, mierzony do momentu osi gni cia zadanej 
temperatury, równej 248 K, wynosi  ok. 2,5 godziny. Próbki przetrzymywano w komorze za-
mra arki w temperaturze 248 K przez okres 48 godzin do chwili umieszczenia ich w komorze 
suszenia liofi lizatora.
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Sublimacyjne suszenie

Sublimacyjne suszenie przeprowadzono w liofi lizatorze typu ALPHA 1-4 o kontaktowym 
sposobie dostarczania ciep a do materia u z mo liwo ci  dowolnego wyboru warto ci temperatury 
p yt grzejnych i ci nienia w komorze suszenia (rys. 1). Suszeniu poddawano uprzednio przygotowa-
ne, wst pnie zamro one próbki, u o one na pi ciu p ytach grzejnych o cznej powierzchni 0,157 
m2. Zestaw p yt umieszczano na stela u wagi tensometrycznej w komorze suszenia liofi lizatora 
w celu rejestrowania ubytku masy suszonej próbki. 

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego: 1-liofi lizator, 2-uk ad ogrzewania p yt, 3-kondensator lodu, 

4-pompa pró niowa, 5-elektrozawór, 6-zawór wyrównywania ci nienia, 7-komora suszenia, 

8-p yta grzejna, 9-materia  suszony, 10-pokrywa komory suszenia, 11-komputer, 12-waga 

tensometryczna, 13-instalacja ch odnicza kondensatora lodu, 14-uk ad pomiarowo-steruj cy 

warto ci  ci nienia ca kowitego w komorze suszenia

Fig. 1. Diagram of measuring stand: 1 –lyophilisator, 2-heating plates system, 3-ice condenser, 
4-vacuum pomp, 5-electro-magnetic valve, 6-valve of pressure compensation, 7-drying chamber, 

8-heating plate, 9-dryied material, 10-cover of drying chamber, 11-computer, 12-tensometric balance, 
13-cooling system of ice condenser, 14-measuring control system of total pressure in the drying chamber 

Na podstawie analizy wyników bada  wst pnych jako najbardziej odpowiedni plan ekspe-
rymentu wybrano plan centralny kompozycyjny z dwiema zmiennymi niezale nymi (p

c
, T

p
) na 

pi ciu poziomach, którego punkty pomiarowe s  rozmieszczone tak, jak to zestawiono w tabeli 
1 oraz zobrazowano na rysunku 2.
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Tab. 1. Plan eksperymentu
Tab. 1. Plan of experiment

Nr eksperymentu
czynniki wej cia w warto ciach kodowych

x
1

x
2

1 -1,000000 -1,000000

2 -1,000000 1,000000

3 1,000000 -1,000000

4 1,000000 1,000000

5 -1,414214 0,000000

6 1,414214 0,000000

7 0,000000 -1,414214

8 0,000000 1,414214

9 (C) 0,000000 0,000000

10 (C) 0,000000 0,000000

W oparciu o dane literaturowe oraz badania w asne przyj to warto ci ci nienia roboczego 
(p

c
,) w zakresie 10÷200 Pa i temperatury p yt grzejnych (T

p
) w zakresie (293÷363) K.

Zgodnie z planem eksperymentu wyznaczone punkty defi niuj  warto ci ci nienia ca kowitego 
w komorze suszenia oraz temperatur  p yt grzejnych dla poszczególnych prób sublimacyjnego 
suszenia owocników. Warto ci zerowe planu eksperymentu s  jednocze nie warto ciami central-
nymi przyj tych zakresów ci nienia roboczego (ca kowitego) w komorze suszenia liofi lizatora 
i temperatury p yt grzejnych.

(-1;1)

(0;1,41)

(0;-1,41)

(-1;-1)

(1;1)

(1;-1)

(0;-1,41)

(1,41;0)

(T p )

(p c )

(0;0)

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych 
Fig. 2. Diagram of measuring points arrangement
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Badania wykonano w pi ciu powtórzeniach dla ka dej kombinacji warto ci ci nienia (p
c
)

i temperatury p yt (T
p
). Suszenie prowadzono do uzyskania ko cowej zawarto ci wody w materiale, 

wynosz cej ok. 0,03 kg/kg suchej substancji.

Wyznaczenie wska nika rehydracji

Wska nik rehydracji (R), defi niowany stosunkiem masy wody poch oni tej przez susz do 
masy wody usuni tej w procesie suszenia (równanie 1), obliczono na podstawie oznaczenia zdol-
no ci suszu do poch aniania wody, wykonanego zgodnie z PN-90/A-75101/19. 

Wyznaczanie wska nika obj to ciowego skurczu suszarniczego

Wyznaczenie obj to ciowego skurczu suszarniczego materia u podczas sublimacyjnego 
suszenia przeprowadzono na podstawie makroskopowej analizy obrazu, wykorzystuj c program 
do komputerowej analizy obrazu MultiScanBase v.13.01. Zastosowano metod  pomiarów stereo-
logicznych, daj c  mo liwo  trójwymiarowej interpretacji dwuwymiarowych przekrojów bry
[Weibel E., Paumgartner D. 1978]. Pomiar pola powierzchni rzutu prostok tnego realizowano 
dla prób sk adaj cych si  z 30 obiektów (kostek), wyznaczaj c odpowiednio pole powierzchni 
materia u przed suszeniem (surowca) i po suszeniu. Wyniki pomiarów opracowano w programie 
EXCEL stosuj c narz dzia statystycznej analizy danych.

Obj to  materia u obliczano na podstawie warto ci redniej z 10 pomiarów sumy pola 
powierzchni rzutu prostok tnego obiektów (kostek) sk adaj cych si  na próbk .

Warto  skurczu suszarniczego (S) podano jako stosunek obj to ci suszu do obj to ci 
surowca (równanie 2):

0

,
V

S
V

(1)

gdzie:  S – wska nik obj to ciowego skurczu suszarniczego; V – obj to  suszu; V
0
 – obj -

to  surowca.

Wyznaczanie wska nika sumarycznej ró nicy barwy

Pomiar barwy surowca i suszu wykonywano metod  odbiciow  za pomoc  spektrofotometru 
sferycznego X-Rite 8200 z otworem pomiarowym o rednicy 12,7 mm. Zastosowano ród o wiat a
D-65 i standardowy obserwator kolorymetryczny o polu widzenia 10°. Urz dzenie przed ka dym 
pomiarem kalibrowano za pomoc  wzorca bieli. W ka dym punkcie pomiarowym rejestrowano 
pi ciokrotnie parametry barwy a wynik by  ich u rednion  warto ci . Wyniki pomiarów przed-
stawiono w systemie klasyfi kacji liczbowej przestrzeni barwy Munsella CIE LAB. Posiada on 
skal  L*, a*, b* obecnie najcz ciej stosowan  w pomiarach barwy, która odzwierciedla wzrokowe 
wra enie barwy.

WYNIKI BADA

Zawarto  suchej substancji jest zró nicowana w zale no ci od rednicy kapelusza poszcze-
gólnych owocników jak równie  rzutu zbioru w cyklu owocowania (Tab. 2) W tabeli wyró niono 
poprzez pogrubienie warto ci dotycz ce surowca wykorzystanego do bada .
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Tab. 1. Zawarto  suchej substancji [%] w owocnikach pieczarki
Tab. 2. Dry matter content [%) in champignon fruits

Rzut zbioru w cyklu owocowania
rednica kapelusza (mm)

15-25 25-35 35-50

I 9,56 9,71 9,42

II 9,52 9,69 9,29

III 8,98 9,45 8,94

Czas suszenia

Zale no  powierzchniow  obrazuj c  jednoczesny wp yw temperatury p yt grzejnych oraz 
ci nienia w komorze suszarki sublimacyjnej na czas trwania procesu sublimacyjnego suszenia 
zestawiono na rysunku 3. 

Rys. 3. Dopasowana powierzchnia odpowiedzi dla czasu trwania sublimacyjnego suszenia ( )
w zale no ci od temperatury p yt grzejnych (T) i ci nienia (p)

Fig. 3. Response surface plots for the effect of operating pressure (p)
and heating plate temperature (T) on freeze drying time ( )
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Na podstawie rysunku 3 nie mo na okre li  optymalnego- minimalnego czasu trwania 
sublimacyjnego suszenia owocników pieczarki, gdy  warto  temperatury p yt grzejnych znajduje 
si  poza analizowanym zakresem pomiarowym. Czas trwania suszenia w analizowanym zakresie 
pomiarowym maleje wraz ze wzrostem temperatury p yt grzejnych. Na podstawie wykresu 4 
mo na stwierdzi , e w istotny sposób (na poziomi istotno ci p=0,05) na czas trwania sublimacyj-
nego suszenia wp ywa temperatura p yt grzejnych. W badanym zakresie pomiarowym g ównym 
czynnikiem decyduj cym o czasie trwania suszenia jest liniowy wspó czynniki temperatury p yt 
grzejnych- T(L).

Ocena efektu (wart. bezwzgl dna)

-,571829

,7895524

1,998515

4,020543

-21,2146

p=,05

1Lwz.2L

(2)P(L)

P(Q)

T(Q)

(1)T(L)

-5 0 5 10 15 20 25

Rys. 4. Wykres Pareto efektów standaryzowania; wielko : czas suszenia (
Fig. 4. Pareto chart of drying effects; quantity: drying time (

Wska nik rehydracji

Na podstawie danych eksperymentalnych okre lono warto  wspó czynnika rehydracji jako 
funkcj  dwóch zmiennych: temperatury p yt grzejnych i ci nienia w komorze suszarki sublima-
cyjnej. Dane te zosta y zebrane na rysunku 5.

Analiza statystyczna pozwoli a na okre lenie optymalnej (maksymalnej) warto ci wspó -
czynnika rehydracji w badanym zakresie pomiarowym. Najwi ksz  warto  wspó czynnika 
R/R

0
=0,947 uzyskano przy temperaturze p yt grzejnych wynosz cych oko o 60°C i ci nieniu 

w komorze suszarki 16 Pa. W oparciu o rysunek 6 mo na stwierdzi , e g ównym czynnikiem 
determinuj cym warto  wspó czynnika rehydracji jest ci nienie w komorze suszenia. Wp yw 
wspó czynnika zawartego przy liniowej warto ci ci nienia jest zdecydowanie wi kszy od wp ywu 
wspó czynnika zawartego przy ci nieniu w drugiej pot dze. 



204 Pawe  Kozak

Rys. 5. Dopasowana powierzchnia odpowiedzi dla wska nika rehydracji (R/R
0
)

w zale no ci od temperatury p yt grzejnych (T) i ci nienia (p)
Fig. 5. Response surface plots for the effect of operating pressure (p)

and heating plate temperature (T) on rehydration ratio (R/R
0
)

Ocena efektu (wart. bezwzgl dna)

-,033324

1,069425

-1,97717

-10,4202

-36,4579

p=,05

1Lwz.2L

(1)T(L)

T(Q)

P(Q)

(2)P(L)

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Rys. 6. Wykres Pareto efektów standaryzowania; wielko : wska nik rehydracji (R/Ro)
Fig. 6. Pareto chart of drying effects; quantity: rehydation index (R/Ro

Wska nik obj to ciowego skurczu suszarniczego

W oparciu o dane eksperymentalne okre lono wska nik obj to ciowego skurczu suszar-
niczego jako funkcj  temperatury p yt grzejnych i ci nienia w komorze suszarki sublimacyjnej. 
Uzyskany na podstawie danych eksperymentalnych wykres powierzchniowy przedstawiono na 
rysunku 7.
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Rys. 7. Dopasowana powierzchnia odpowiedzi dla wska nika skurczu obj to ciowego (V/V
0
)

w zale no ci od temperatury p yt grzejnych (T) i ci nienia (p)
Fig. 7. Response surface plots for the effect of operating pressure (p)

and heating plate temperature (T) on drying shrinkage (V/V
0
)

Na podstawie przeprowadzonej analizy optymalizacyjnej okre lono ci nienie oraz tempe-
ratur  p yt grzejnych zapewniaj ce maksymaln  warto  tego wspó czynnika, warto ci te wyno-
sz  odpowiednio: T=60°C, p=133Pa. Obj to ciowy skurcz suszarniczy materia u zale y przede 
wszystkim od warto ci ci nienia (w pierwszej i drugiej pot dze) oraz w mniejszym stopniu od 
poziomu temperatury w pot dze drugiej (rys. 8.). 

Ocena efektu (wart. bezwzgl dna)

-,322696

-2,07902

4,346709

-5,79561

6,510473

p=,05

1Lwz.2L

(1)T(L)

T(Q)

P(Q)

(2)P(L)

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Rys. 8. Wykres Pareto efektów standaryzowania; wielko : obj to ciowy skurcz suszarniczy (V/V
u
)

Fig. 8. Pareto chart of drying effects; quantity: contraction in volume (V/V
u
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Wska nik zmiany barwy suszu

Zale no  ca kowitej zmiany barwy suszu E od warto ci temperatury p yt grzejnych 
i ci nienia w komorze suszarki sublimacyjnej zestawiono na rysunku 9.

Rys. 9. Dopasowana powierzchnia odpowiedzi dla wska nika zmiany barwy suszu E

w zale no ci od temperatury p yt grzejnych (T) i ci nienia (p)
Fig. 9. Response surface plots for the effect of operating pressure (p) 

and heating plate temperature (T) on drying colour of dried material ( E)

Optymalizacja polegaj ca na okre laniu minimalnych zmian warto ci barwy suszu pozwoli a
na wyznaczenie zalecanej temperatury na poziomie oko o 77°C oraz warto ci ci nienia w komorze 
suszarki na poziomie oko o70 Pa. Jednak na poziomie istotno ci p=0,05 ci nienie w komorze su-
szarki sublimacyjnej oraz temperatura p yt grzejnych nie wywiera wp ywu na warto  wska nika 
zmian barwy suszu (rys. 10).
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Ocena efektu (wart. bezwzgl dna)

-,132629

1,283639

-1,54604

1,625943

1,921175

p=,05

(2)P(L)

T(Q)

(1)T(L)

P(Q)

1Lwz.2L

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Rys. 10. Wykres Pareto efektów standaryzowania; wielko : wska nik zmiany barwy suszu ( E)
Fig. 10. Pareto chart of drying effects; quantity: index of colour ( E

Wska nik zmiany barwy suszu po rehydracji

Na podstawie wyników bada  eksperymentalnych zmiany barwy suszu po rehydracji 
( E

R
), w zale no ci od temperatury p yt grzejnych i ci nienia w komorze suszenia zbudowano 

wykres powierzchniowy obrazuj cy te zale no ci rys. 11. Proces optymalizacyjny tej wielko ci,
dla badanych zmiennych niezale nych, nie przyniós  po danego efektu, gdy  warto ci ci nienia 
i temperatury znajduj  si  poza badanym zakresem pomiarowym.

Rys. 11. Dopasowana powierzchnia odpowiedzi dla wska nika zmiany barwy suszu po rehydracji 
w stosunku do surowca ( E

R
) w zale no ci od temperatury p yt grzejnych (T) i ci nienia (p)

Fig. 11. Response surface plots for the effect of operating pressure (p)
and heating plate temperature (T) on colour change ratio after rehydration ( E

R
)
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Ocena efektu (wart. bezwzgl dna)

,7081861

3,966282

-4,99464

-5,87791

73,80067

p=,05

1Lwz.2L

(2)P(L)

T(Q)

P(Q)

(1)T(L)

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Rys. 12. Wykres Pareto efektów standaryzowania; wielko :
wska nik zmiany barwy suszu po rehydracji ( E

R
)

Fig. 12. Pareto chart of drying effects; quantity: index of colour ( E
R

G ównym czynnikiem determinuj cym wska nik zmiany barwy suszu po rehydracji jest 
liniowa warto  wspó czynnika temperatury p yt grzejnych, warto ci pozosta ych wspó czynników 
s  równie  istotnie, lecz wywieraj  niewielki wp yw na analizowan  cech .

WNIOSKI

1. Czas sublimacyjnego suszenia owocników pieczarki osi ga minimum dla warto ci 
ci nienia równej 116 Pa niezale nie od temperatury p yt grzejnych w zakresie od 20 
do 60°C.

2. Zdolno  suszu do poch aniania wody osi ga maksimum dla warto ci ci nienia równej 
16 Pa i temperatury p yt grzejnych 60°C.

3. Minimalny obj to ciowy skurcz suszarniczy zanotowano dla warto ci ci nienia równej 
133 Pa i temperatury p yt 60°C.

4. Sublimacyjne suszenie nie powoduje istotnej (�=0,05) ró nicy barwy pomi dzy sur-
owcem i otrzymanym suszem.

5. Wska nik sumarycznej ró nicy barwy suszu po rehydracji ro nie wraz ze wzrostem 
temperatury p yt podczas sublimacyjnego suszenia w zakresie od 20 do 60°C.
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THE OPTIMIZATION OF FREEZE-DRYING CONDITIONS 
OF CHAMPIGNONS MUSHROOMS (AGARICUS BISPORUS L.)

Summary. Work pressure (p) and temperature of heating panels (T) are most important factors infl uencing 
the kinetics of freeze-drying of mushroom champignon fruits and dried material quality. Cutting into cubes 
mushrooms were freeze-dried in the changeable conditions of pressure (10÷200) Pa and temperature of heating 
panels (293÷363) K. The values of independent variables (p, T) were estimated according to assumed central 
plan of experiments. The time needed to dry the material to 0,05 kg/kg of dry matter was evaluated. The 
infl uence of drying conditions on ability to rehydration, contraction in volume and colour difference index 
were evaluated. Obtained values were analysed according to RSM – response surface method and optimum 
values p and T were evaluated.

Key words: common mushroom; freeze-drying, dried material quality.


