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Zagęszczanie żywności w przemyśle spożywczym stosuje się:
 w celu utrwalenia produktów

 ze względu na mniejsze nakłady energii podczas prowadzenia dalszych operacji - jako I etap
w suszeniu żywności płynnej, zamrażaniu
• może być stosowana w połączeniu z liofilizacją - jako proces wstępnego zatężania w
celu przyspieszenia procesu liofilizacji
 do otrzymywania roztworów przesyconych przed krystalizacją, np. w produkcji cukru
 do nadania produktom formy dogodniejszej w użyciu dla konsumenta, np. koncentraty
napojów owocowych, zup i dla przetwórstwa, np. koncentraty owocowe do produkcji lodów
Metody koncentracji cieczy w przemyśle spożywczym
- odparowanie – najczęściej stosowane
- zastosowanie membran
- kriokoncentracja
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Zastosowanie w przemyśle spożywczym do zatężania produktów ciekłych jak:
soki owocowe
produkty mleczne
białka
barwniki
witaminy

ocet
ekstrakty kawy i herbaty
piwo
Wino
oczyszczanie
ścieków

sacharoza
odsalanie wody morskiej

 w produkcji koniaku - perspektywy uzyskania nowych bukietów aromatycznych, kt. nie są jeszcze znane
 w produkcji cydru
 wytwarzanie nowych produktów z produktów ubocznych owoców i warzyw
produkty bogate w białko, witaminy i polifenole uzyskuje się z wytłoków z winogron, kt. pozostają
po tłoczeniu soku i produkcji wina
 do otrzymywania zatężonego ekstraktu z cykorii (35 - 40% s.s.)
Ale przykładowo:
- ekstrakt chmielowy – wysokie zatężenie do 53% spowodowało koagulację białka i zmniejszenie
zawartości izohumulonu

KRIOKONCENTRACJA

4

Zalety i wady
wysoka jakość produktu związana z niską temp. procesu i brakiem przemiany fazowej
gaz-ciecz; brak strat lotnych składników aromatycznych i termolabilnych
korzystne właściwości sensoryczne – smak, zapach, wartość odżywcza
technologia przyjazna dla środowisku
wysokie koszty, pomimo, że :
ciepło parowania: 2257 kJ/kg
ciepło zamrażania: 334 kJ/kg
wysokie koszty chłodzenia, koszty kapitałowe, operacyjne, niski wskaźnik produkcji
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Zamrażanie roztworów wodnych
- podczas krystalizacji powstają kryształy czystego lodu a pozostała część (faza płynna)
ulega zatężeniu
Temp. krioskopowa - temp. w której zaczyna się proces krystalizacji wody; definicja ta nie
uwzględnia temp. przechłodzenia
Temp. krioskopowa zależy od stężenia substancji rozpuszczonych w wodzie i obniża się wraz
ze zwiększaniem stężenia roztworu
Obniżanie temp. krioskopowej roztworów wodnych:

tkr = 1,86ci

i = 1+ a (n-1)
c- stężenie molalne roztworu
n, a - siła jonowa i stopień dysocjacji
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Zasada kriokoncentracji

- składniki roztworu wykazują różne wartości temp. zamrażania
W wyniku zamrażania w mieszaninie dochodzi do krystalizacji jednego składnika - wody
Następnym etapem jest wydzielenie kryształów lodu z zagęszczanego roztworu
Warunek konieczny - mieszanina musi zawierać tylko substancje rozpuszczone
Jeśli np., ścieki zawierają zawiesiny, należy wcześniej zastosować ich oczyszczanie
mechaniczne, np. za pomocą filtracji, sedymentacji, flotacji
Zmiany zaw. ekstraktu i temp. krioskopowej
podczas kriokoncentracji

Straty suchej substancji podczas
kriokoncentracji
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Zamrażanie szybkie czy powolne?
możliwie szybkie przejście przez strefę max wzrostu kryształów, tzn. przez zakres temp. - 1÷ - 5°C
prędkość wzrostu kryształów osiąga max. poniżej
temp. krioskopowej, po czym maleje do zera

Przebieg wolnego
i szybkiego zamrażania

Powód - brak tzw. homogenicznych zarodków
kryształów, powstających w cieczy - tworzą się
dopiero w temp. < -30°C

Wyjaśnia to m.in. zjawisko przechłodzenia czystych cieczy i roztworów
Krystalizacja heterogeniczna następuje gwałtownie, gdy do przechłodzonej cieczy zostaną wprowadzone
ciała obce
Przy szybkim zamrażaniu istnieje większa szansa odwracalności procesu zamrażania, tzn. powrotu
produktu po rozmrożeniu do pierwotnego stanu
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Krystalizacja charakteryzowana przez szybkość powstawania
zarodków i ich wzrost

Typy struktury krystalicznej
• regularna heksagonalna - osie symetrii wyprowadzone z zarodka krystalizacji tworzą  60°
- powstaje podczas bardzo powolnego zamrażania
• kryształy nieregularne tzw. dendryty - powstają podczas średnio-szybkiego i szybkiego zamrażania;
z ich zarodków krystalizacji wychodzi dużo osi kryształów tworzących różne kąty
• kryształy kuliste tworzą się przy szybkim i ultraszybkim zamrażaniu - z zarodków wychodzi bardzo
dużo cienkich igieł lodowych, kt. w zewnętrznym zarysie przybierają kształt kuli;
przy bardzo dużej prędkości zamrażania igły te stają się coraz cieńsze,
aż w końcu niewidoczne i kryształy stają się przezroczyste
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PRZESYCENIE I WZROST KRYSZTAŁÓW
Powstanie zarodków kryształów w roztworze o stężeniu
CA jest możliwe po schłodzeniu nie tylko do stanu
nasycenia, ale i przechłodzeniu o Δt, np. do stanu D
Przy mniejszym przechłodzeniu, np. do stanu B
zarodki nie powstają, a rosną tylko istniejące kryształy

Szybkość powstawania zarodków zależy od stopnia przechłodzenia roztworu
Powolne chłodzenie z niskim przesyceniem - tworzą się duże kryształy
Szybkie schładzanie o wysokim przesyceniu - tworzą się małe kryształy
Ruch burzliwy - zmniejsza rozmiar kryształów, tworząc bardziej zdyspergowane zarodki
krystalizacji
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Techniki
• w zawiesinie (konwencjonalna, przemysłowa) – wytrącanie
dużej liczby małych kryształów - utrudnione ich oddzielenie; drobne
kryształy lodu rekrystalizują w trakcie procesu do dużych rozmiarów
zgodnie z mechanizmem „dojrzewania Ostwalda”

• progresywna
 tworzenie dużego pojedynczego kryształu rozpuszczalnika (bloku)
 lub z opadającym filmem (warstwowa)

• eutektyczna – stosowana do wydzielania soli nieorganicznych
z roztworów wodnych; następuje równoczesna krystalizacja
soli i lodu w pobliżu punktu eutektycznego i ich rozdzielenie
w wyniku różnic w gęstości
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KRIOKONCENTRACJA W ZAWIESINIE
W przemyśle składa się z etapów:
• krystalizacji
• wzrostu kryształów
• oddzielania kryształów lodu od zatężanego roztworu
W war. przemysłowych układ do realizacji procesu najczęściej składa się z:
- wymiennika ciepła do wytwarzania lodu
- zbiornika do rekrystalizacji i przemywania
- wieży do oddzielania kryształów lodu

W tym systemie można uzyskać kryształy lodu o wysokiej czystości

Końcowe stężenia wahają się między 45 i 55°Bx
do produkcji ekstraktów kawy, zagęszczania soków, ale też do zatężania ścieków
konieczność używania skomplikowanej aparatury do oddzielenia lodu od roztworu
Sánchez J. i in. 2009. Review. Freeze Concentration in the Fruit Juices Industry. Food Science and Technology International,15(4), 303-315
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Sánchez J. i in. 2009. Review. Freeze Concentration in the Fruit Juices Industry.
Food Science and Technology International,15(4), 303-315
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KRIOKONCENTRACJA W ZAWIESINIE
Schemat systemu kriokoncentracji ścieków Niro GEA

Ciśnienie panujące w kolumnie wynosi
od 0,3 do 0,8 MPa [Lemmer i in 2001]
Powstają duże kryształy o dużej czystości i średnim wymiarze 0,3 - 0,6 mm
Stężenie kryształów wynosi około 30%
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KRIOKONCENTRACJA W ZAWIESINIE
Oddzielenie kryształów lodu w sokach owocowych przeprowadza się za pomocą:
 pras
 wirówek
 kolumn płuczkowych, pracujących w trybie wsadowym lub ciągłym
Prasy i wirówki stwarzają problemy z przenoszeniem produktu,
gdy kolumny udoskonalono - wtrącenia substancji rozpuszczonej
zostały zmniejszone do mniej niż 100 ppm
Rodzaje kolumn myjących w przemyśle - różnią się mechanizmem
transportu złoża kryształów:
 grawitacyjne
 z mechanizmem wymuszonym:
• mechanicznie (tłok / śruba)
• hydraulicznie
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KRIOKONCENTRACJA W ZAWIESINIE
- pożądane jest, aby kryształy lodu były tak duże, jak jest to ekonomicznie możliwe - celem
zmniejszenia ilości zatężanej cieczy unoszonej przez kryształy
- w krystalizatorze łopatkowym następuje powolne mieszanie gęstej zawiesiny kryształów
lodu i wzrost dużych kryształów kosztem mniejszych
- ważne! - obniżanie temp. w sposób kontrolowany poniżej pkt. zamarzania czystej wody –
do wartości nie niższej niż temp. eutektyczna, w kt. krystalizują wszystkie składniki roztworu

Ta technika kriokoncentracji jest stosunkowo droga, stąd praktyczne zastosowanie nadal
ograniczone
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KRIOKONCENTRACJA PROGRESYWNA
 tworzenie pojedynczego kryształu (bloku) rozpuszczalnika
 lub z opadającym filmem (warstwowa) w ruchu laminarnym
(50 <Re <600)
W porównaniu z układem w zawiesinie:
brak ruchomych części, tylko pompa
inwestycja nawet 2,5x tańsza
Ale:
proces periodyczny
niska czystość lodu (straty 20-50% rozpuszczonych substancji)
mniejsza szybkość tworzenia lodu 106 – 107 m/s – w zawiesinie 107 – 108 m/s
mniejsza szybkość wymiany ciepła
mniejsza powierzchnia kontaktu z ciałem stałym
Końcowe stężenia soków wynoszą 30°Bx a roztworów cukru 54°Bx
Technologia jest prosta i prawdopodobnie te systemy po udoskonaleniach pod względem czystości lodu
i stopnia zagęszczenia roztworu będą stosowane w przyszłości
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KRIOKONCENTRACJA PROGRESYWNA
Koncentracja metodą bloku lodowego składa się z etapów:
początkowego zamrożenia roztworu do postaci lodu
odzyskiwania substancji rozpuszczonych przez kontrolowane częściowe rozmrażanie

Wzrost kryształów (dendryty) jest równoległy i przeciwny do kierunku przenoszenia ciepła
Blok lodu przywiera do zimnej powierzchni, ułatwiając rozdzielenie dwóch faz
Współczynniki przenikania ciepła są zwykle większe niż szybkość przenoszenia masy, ze
względu na wysokie przewodnictwo cieplne lodu i niskie współczynniki dyfuzji masy
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KRIOKONCENTRACJA PROGRESYWNA
Jedną z przyczyn utraty substancji rozpuszczonej jest tworzenie
się lodu w formie dendrytycznej, która ma tendencję do
uwięzienia substancji rozpuszczonych
Wyżarzanie to proces utrzymywania kryształu w roztworze w temperaturze poniżej temp.
topnienia przez określony czas  zwiększenie rozmiarów kryształów lodu w kształcie
kulistym, mniej krętych kanałów do odzyskiwania stężonego roztworu, w konsekwencji
większe odzyskanie substancji rozpuszczonej
Lód jest bardziej czysty przy niskich stężeniach substancji, niskich szybkościach wzrostu
lodu i dużych prędkościach roztworu na płytce
W roztworach z pojedynczym składnikiem, cięższe substancje rozpuszczone (o wyższej
masie cząsteczkowej) są mniej podatne na uwięzienie w lodzie, tj. wytwarzają bardziej
czysty lód

Robles C.M. i in. 2016. Ice morphology modification and solute recovery improvement by heating and annealing during block freeze-concentration
of coffee extracts. Journal of Food Engineering 189, 72-81
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Robles C.M. i in. 2016. Ice morphology modification and solute recovery improvement by heating and annealing during block freeze-concentration
of coffee extracts. Journal of Food Engineering 189, 72-81
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Schematic diagram of a film freezing system /Technology
for freeze concentration in the desalination industry
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KRIOKONCENTRACJA PROGRESYWNA
Urządzenie do pionowe stopniowej koncentracji
Składa się z:
cylindrycznego zbiornika
wanny chłodzącej
układu do zanurzania pojemnika schładzanego
mieszadła
zewnętrznego elementu grzejnego do kontrolowania poziomu
lodu uformowanego w pojemniku
Wpływ parametrów:
rodzaj roztworu
szybkość zanurzenia lub szybkość wzrostu lodu
szybkość mieszania i mechanizmy zmniejszające przechłodzenie

Sánchez J. i in. 2009. Review. Freeze Concentration in the Fruit Juices Industry. Food Science and Technology International,15(4), 303-315
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KRIOKONCENTRACJA EUTEKTYCZNA

Ciecz, P=1

a1

Odkryto nowe zalety tej techniki

a2

 niskie zużycie energii
 wysoka czystość produktów i efektywność
w zastosowaniu przemysłowym

b3
Rozkład wielkości kryształów wpływa bezpośrednio
na wydajność i funkcjonalność sprzętu do
rozdzielania, a także na wydajność produktu
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Nowe koncepcje
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konfiguracje 1-etapowe - prostszy etap rozdzielania
niż w kriokoncentracji suspensyjnej

Ograniczenia konwencjonalnej metody kriokoncentracji na dużą skalę:
• nieodpowiednie skrobanie na chłodzonej ścianie
• niewystarczające mieszanie i przenoszenie masy lodu z dużą ilością soku
• mechanicznie skomplikowane projekty o wysokim koszcie inwestycyjnym
i eksploatacyjnym

Firma Sulzer wprowadziła innowacje poprzez modułowy krystalizator
Multiblok™ łączący dwa etapy procesu
wyeliminowano naczynie wzrostu kryształów - kolumna płucząca następuje
bezpośrednio za krystalizatorem
pomiędzy segmentami krystalizacji są przegrody, które umożliwiają efektywne
promieniowe i osiowe mieszanie. Prowadzi to do wzrostu średniej wielkości
kryształów i zapobiega ich aglomeracji
W rezultacie przy zwiększonej objętości krystalizatora proces jest uproszczony
Sulzer Technical Review 2/2017
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Nowe koncepcje
wspomaganie obniżonym ciśnieniem 80 kPa
Ciśnienie obniżone

Ciśnienie atmosferyczne

Z praktycznego punktu widzenia technikę zatężania wspomaganą próżniowo można uznać za doskonałe
narzędzie do wytwarzania koncentratu
Jednak mogą zostać utracone aromaty i inne lotne substancje smakowe
Petzold G. i in. 2017. Process Parameters of Vacuum-assisted Freeze Concentration, CHEMICAL ENGINEERINGTRANSACTIONS, 57
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Nowe koncepcje

Kriokoncentracja wspomagana zewnętrzną siłą odśrodkową
20°C, 25 min, 4000 rpm

Stosowana celem zwiększenia rozdziału koncentratu od lodu po III cyklu
kriokoncentracji – zaw. kwasu askorbinowego w koncentracie o retencji
ok. 70% wartości początkowej
Po III cyklu substancje rozpuszczone w koncentracie wzrosły 4x w stos. do
wartości początkowej świeżej próbki z 70% wydajnością
Orellana-Palma P. 2017 Retention of Ascorbic Acid and Solid Concentration via CENTRIFUGAL FREEZE CONCENTRATION of Orange Juice. J.Food Quality, 1-8
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- eliminowanie wad:
 techniki w zawiesinie – wysoki poziom czystości lodu - projekt urządzeń o minimalnej liczbie
ruchomych części
 krystalizacja progresyjna (filmu) - wyraźnie niższy poziom czystości lodu - przyszłość tej techniki
zależy od zmniejszenia poziomu strat substancji rozpuszczonej
 za niski stopień koncentracji - konieczne zwiększenie końcowego zatężenia
 Powyższe 2 cele wymagają rozwoju w aspektach:
- zwiększenie turbulencji płynu - na płytce Re > 2500, a wewnątrz okrągłych przewodów z
prędkością powyżej 1 m/s
- kontrolowana nukleacja - indukowana mechanicznie przez fale uderzeniowe, wibracje
ultradźwiękowe, promieniowanie naddźwiękowe lub częściowe topnienie w celu usunięcia
substancji uwięzionych w lodzie
 Zaletą systemu krystalizacji filmu jest prostota konstrukcji i wyposażenia, ale w celu
optymalizacji działania konieczne jest opracowanie systemu pracy ciągłej

KRIOKONCENTRACJA

Literatura

27

1. Petzold G. i in. 2017. Process Parameters of Vacuum-assisted Freeze Concentration, Chemical Engineering transactions, 57
2. Petzold G: Block freeze concentration assisted by centrifugation applied to blueberry and pineapple juices. Innovative Food Science and Emerging Technologies
30 (2015) 192–197
3. Petzold G i in.: Vacuum-assisted freeze concentration of sucrose solutions, J.Food Eng 115 (2013) 357–361
4. Orellana-Palma P. 2017 Retention of Ascorbic Acid and Solid Concentration via Centrifugal Freeze Concentration of Orange Juice. J.Food Quality, 1-8
5. Berenhauser A.C., i in. 2017. The Impact of the Block Freeze Concentration Process on Human Milk Properties Intended for Feeding Newborns. Food and
Nutrition Sciences, 8, 402-418
6. Aider M., de Halleux D. 2009. Cryoconcentration technology in the bio-food industry: Principles and applications. LWT - Food Science and Technology 42, 679–
685
7. Sánchez J. i in. 2009. Review. Freeze Concentration in the Fruit Juices Industry. Food Science and Technology International,15(4), 303-315
8. Robles C.M. i in. 2016. Ice morphology modification and solute recovery improvement by heating and annealing during block freeze-concentration of coffee
extracts. Journal of Food Engineering 189, 72-81
9. Pazmiño N. i in. 2016. Continuous system of freeze concentration of sucrose solutions: Process parameters and energy consumption. Food Technol Pres.
2016;1,1-5
10.Pardo J.M., Sánchez R. 2015. Block freeze concentration intensification by means of vacuum and microwave pulses. Ingeniería Y Competitividad, 17, 1, 143 –
151
11.Benedetti: Antioxidant properties of tofu whey concentrate by freeze concentration and nanofiltration processes, Journal of Food Engineering 160 (2015) 49–55
12.Moreno F.: Volatile compounds, sensory quality and ice morphology in falling-film and block freeze concentration of coffee extract, J.Food Eng 166,2015, 64–71
13.Lewandowicz G. i in. 2012. Rozdział frakcji soku ziemniaczanego różniących się masą cząsteczkową i charakterystyka ich aktywności biologicznej. Biuletyn
Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, 266
14. Miyawaki O.: Progressive freeze-concentration of apple juice and its application to produce a new type apple wine, J.Food Eng 171 (2016) 153-158
http://www.icef11.org/content/papers/aft/AFT053.pdf
15.Góral D., Domin M., Kluza F., Kozłowicz K., Nakonieczny P. Wybrane techniki wykorzystania zamrażania w przemysłowym zatężaniu i oczyszczaniu ścieków. Acta
Sci. Pol., Technica Agraria 13(3-4) 2014, 15-22
16.Randalla D.: A succinct review of the treatment of Reverse Osmosis brines using Freeze Crystallization; Journal of Water Process Engineering 8 (2015) 186–194
17.Fujioka R.: Application of progressive freeze-concentration for desalination. Desalination 319 (2013) 33–37
18.Hernández E. Concentration of apple and pear juices in a multi-plate freeze concentrator. Innovative Food Science and Emerging Technologies 10 (2009) 348–
355
19.Boaz Habib: Freeze concentration of milk and saline solutions in a liquid–solid fluidized bed. Chemical Engineering and Processing 46 (2007) 1400–1411
20.Raventós M.: Concentration of aqueous sugar solutions in a multi-plate cryoconcentrator. J.Food Eng 79 (2007) 577–585

