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Podstawowe procesy technologii chłodniczej 
 
Chłodzenie 
Proces wymiany ciepła pomiędzy produktem spożywczym i środkiem 
chłodzącym nazywamy chłodzeniem. Chłodzeniu towarzyszy wymiana masy 
(z wyjątkiem produktów opakowanych paroszczelnie) związana z 
odparowaniem wody z powierzchni produktów i przenoszeniem ciepła przez 
cząsteczki wody z głębszych warstw produktu na powierzchnię. W czasie 
chłodzenia obniża się temperatura produktu, nie na tyle jednak, aby mógł w 
nim powstać lód. Przy takim obniżeniu temperatury niektóre procesy, np,: 
rozwój mikroflory, aktywność enzymów oraz wszystkie istotne przemiany 
produktu, ulegają zwolnieniu. Wpływ chłodzenia na intensywność zmian 
zachodzących w składnikach żywności nie jest jednakowy; bardziej uchwytne 
jest ograniczenie tych zmian w białkach i węglowodanach, mniej uchwytne — 
w tłuszczach. 
Obniżenie temperatury podczas schładzania żywności nie powoduje w niej 
istotnych, zauważalnych zmian organoleptycznych; chłodzenie jest więc w 
przypadku produktów szczególnie wrażliwych na działanie niskich temperatur 
jedyną metodą utrwalania w stanie naturalnym. Do takich produktów należą 
owoce, warzywa oraz jaja kurze, które mimo schładzania pozostają nadal 
organizmami żywymi. 
Temperatury, do których się schładza i w których się przechowuje produkty, są 
zawarte w granicach od +2°C (głównie produkty .roślinne)do - 2°C (głównie 
produkty zwierzęce, zawierające duże ilości tłuszczów). Trwałość produktów 
uzyskanych z surowców roślinnych i przechowywanych w stanie schłodzonym 
wynosi kilka dni, a produktów uzyskanych z surowców zwierzęcych (z 
wyjątkiem smalcu) — do kilkunastu dni. Żywność w stanie naturalnym 
(owoce, warzywa, jaja) poddana chłodzeniu i przechowywana w warunkach 
chłodniczych wykazuje trwałość od kilku miesięcy do roku. 
Obniżenie temperatury w czasie chłodzenia nie może przekroczyć tzw. punktu 
krioskopowego, tj. temperatury wymrażania wody z roztworu, jakim jest w 
rzeczywistości sok komórkowy produktów zwierzęcych i roślinnych. 
 
Zamrażanie 

Jeżeli istnieje potrzeba utrwalenia produktów na dłuższy czas niż jest 
to osiągalne przez schładzanie, to stosuje się zamrażanie. Polega ono na 
odprowadzeniu ciepła z produktu aż do uzyskania temperatury końcowej 
niższej od temperatury zamarzania soków komórkowych (krioskopowej). 

Zamrażaniu towarzyszy powstawanie lodu w tkankach i komórkach (wskutek 
pełnego lub częściowego wymrożenia się w nich wody), które powoduje takie 
uszkodzenie produktów, że nie można go już całkowicie usunąć. Z tych 
względów zamrażanie jest traktowane w zasadzie jako proces nieodwracalny. 
Stopień uszkodzeń, występujących podczas zamrażania, zależy od cech 
produktu i technologii procesu. Dla wielu produktów (mięso, ryby) 
opracowano metody technologiczne zamrażania, umożliwiające zachowanie 
ich naturalnych własności w sposób zadowalający, inne natomiast (masa 
jajowa, owoce, warzywa) zamraża się tylko po zastosowaniu specjalnej 
obróbki wstępnej i mimo to ich jakość ulega dość znacznym zmianom. 
Zamrażanie produktów w porównaniu z chłodzeniem znacznie skuteczniej 
chroni je przed zepsuciem przy długotrwałym przechowywaniu (6÷24 mieś.). 
Jednak ze względu na możliwość trwałych zmian produktu podczas 
zamrażania oraz istotnie wyższe koszty tego procesu, wszędzie tam, gdzie 
zapewnia to uzyskanie dostatecznych efektów utrwalających, należy stosować 
chłodzenie. Efekty zamrażania uzyskuje się dzięki osiągnięciu temperatury od 
-18 do -30°C wewnątrz produktu oraz odwodnieniu produktu wskutek 
przemiany wody w lód, przy czym oba te procesy są ze sobą nierozerwalnie 
związane. W tych warunkach zanika zdolność rozwojowa drobnoustrojów i 
aktywność większości enzymów tkankowych. Zamrażanie jest ponadto 
stosowane jako metoda oddzielania wody od produktu przez jej wymrożenie 
(stężanie soków, octu) oraz w produkcji lodów jadalnych. 
 
Podmrażanie 
Krótki czas przechowywania produktów w stanie schłodzonym oraz dążenie 
do uniknięcia uszkodzeń towarzyszących zamrażaniu stały się przyczyną 
opracowania sposobu obróbki chłodniczej, określonego mianem podmrażania 
lub przechładzania. Podmrażanie jest stosowane najczęściej do 
przechowywania ryb, a także drobiu, mięsa i owoców, np. zimowych 
gatunków jabłek. Polega ono na obniżeniu temperatury produktów do -2°C lub 
-3°C, czemu towarzyszy częściowe wymrożenie powierzchniowe wody w 
produkcie. 

Istnieją dwie metody prowadzenia procesu podmrażania. Pierwsza 
polega na umieszczeniu produktu w komorze, w której jest utrzymywana 
temperatura -3°C. Druga polega na umieszczeniu na krótko produktu w 
zamrażalni, w wyniku czego zamrożeniu ulega zewnętrzna warstwa produktu o 
ograniczonej grubości, a następnie umieszczeniu go w komorze składowej o 
temperaturze -2÷-3°C, gdzie w wyniku wewnętrznej wymiany ciepła powinno 
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nastąpić wyrównanie temperatury całej pojemności produktu. Metoda ta jest 
zalecana do podmrażania mięsa i ryb. W podmrożonych produktach podczas 
ich przechowywania przebiegają takie same procesy wewnętrzne, jak w 
produktach schłodzonych, jednak znacznie wolniej i dlatego czas 
przechowywania tych produktów w stanie podmrożonym może być dłuższy 
niż w przypadku chłodzenia. Ze względu na duże wymagania w zakresie 
stałości temperatury oraz nie zawsze pozytywne efekty jakościowe metoda 
podmrażania nie znalazła szerszego praktycznego zastosowania. 

 
Przechowywanie produktów 

Przechowywanie chłodnicze produktów w stanie schłodzonym, 
podmrożonym lub zamrożonym ma na celu — w odróżnieniu od ich obróbki 
chłodniczej — utrzymanie w niezmienionej postaci wszystkich podstawowych 
własności produktów na przestrzeni możliwie długiego czasu. Cel ten osiąga 
się przez dobór racjonalnych warunków przechowywania, odpowiadających 
charakterystycznym cechom produktów. Do parametrów tych warunków 
należą: temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza. 
Są to parametry typowe dla technologii chłodniczej. Ponadto, aby zwiększyć 
trwałość przechowywanych produktów, stosuje się parametry dodatkowe, takie 
jak składowanie w modyfikowanej (zubożonej w tlen) atmosferze, 
ozonowanie, napromieniowywanie, stosowanie antybiotyków, opakowań 
próżniowych itp. 
 
Odchładzanie i rozmrażanie 

Odchładzanie produktów schłodzonych lub rozmrażanie produktów 
zamrożonych stanowią końcowy etap obróbki chłodniczej produktów 
żywnościowych uprzednio przechowywanych w chłodni. Celem tych 
zabiegów jest doprowadzenie produktów do stanu możliwie zbliżonego do 
wyjściowego, tzn. przed obróbką chłodniczą. Wtedy dopiero można określić, 
na ile zastosowane metody utrwalania chłodniczego spowodowały 
nieodwracalne zmiany jakościowe w produkcie. 

Odchładzanie jest procesem prostym i sprowadza się do podwyższenia 
temperatury produktu w takich warunkach, aby uniknąć skraplania pary 
wodnej z wilgotnego powietrza atmosfery na zimnej powierzchni produktu. 
Rozmrażanie jest procesem bardziej złożonym, gdyż musi on uwzględniać 
również odtworzenie rozmieszczenia cieczy i rozpuszczonych w niej substancji 
właściwego dla tkanek i komórek produktu naturalnego dobrej jakości. 
 

Fizyczne własności produktów spożywczych 
 

Fizyczne własności produktów są zależne od ich składu chemicznego, 
który jest bardzo zróżnicowany, nawet w produktach tego samego rodzaju. 
Duży wpływ na własności fizyczne produktu wywiera także stan fizyczny 
poszczególnych jego składników. 
Gęstość ρ większości produktów spożywczych jest zbliżona do gęstości wody, 
a jej wartość zależy od skład chemiczny produktu i jego temperatury Po 
zamrożeniu na skutek powstawania kryształów lodu (objętość lodu jest o 
8÷10% większa niż objętość wody), ogólna gęstość właściwa produktu maleje. 
Dlatego gęstość produktów zamrożonych jest mniejsza niż gęstość produktów 
żywnościowych w stanie świeżym. Bardzo ważną wielkością stosowaną w 
praktyce jest objętość składowa (Vskład) wyrażona najczęściej w m3/t. będąca 
odwrotnością gęstości. Zmiana gęstości jest stosunkowo nieznaczna w 
porównaniu ze zmianami ciepła właściwego i przewodności cieplnej 
produktów. 
 
Ciepło właściwe  cw większości produktów spożywczych w temperaturze 
wyższej od temperatury zamarzania jest wartością prawie nie zmieniającą się, 
dlatego przy wykonywaniu obliczeń technicznych przyjmuje się, że jest to 
wartość stała. Założenie to jest niesłuszne w odniesieniu do artykułów tłustych, 
których ciepło właściwe ulega zmianie w zależności od zmiany stanu skupienia 
zawartego w nich tłuszczu. Wartość ciepła właściwego zamrożonych 
produktów zależy od temperatury. Maksymalną wartość ma ciepło właściwe w 
temperaturze krioskopowej. Wartość ta zmniejsza się wraz z obniżeniem 
temperatury.Woda koloidalnie związana zachowuje się inaczej niż woda 
zwykła wartość jej ciepła właściwego jest poślednia między wartościami ciepła 
właściwego zwykłej wody i lodu i wynosi dla niewymrożonej fazy płynnej cw 
= 3,78 kJ/(kg·K). 
 
Ciepło właściwe w danej temperaturze obliczamy z następującej zależności: 

ct = cs·(l-x)+cl·ω·x+cw· (1-ω)·x 
 

w której: cs, cl, cw — ciepło właściwe suchej substancji, lodu i wody w 
kJ/(kg·K); (cs = 1,04 - 1,7; cl = 2,1; cw = 3,78); x — zawartość wody w 
produkcie w kg/kg; ω — względna ilość wymrożonej wody w danej 
temperaturze w kg/kg. 
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Przewodnictwo cieplne produktów spożywczych jest zależne od struktury, 
składu, gęstości, temperatury i kierunku przebiegu procesu w stosunku do 
struktury komórkowej produktu. W zakresie temperatury 0÷30°C 
przewodnictwo cieplne produktów spożywczych ulega małym zmianom. 
Wartość przewodności cieplnej właściwej λ można w przybliżeniu określić 
na podstawie zawartości wody i suchej masy w produkcie. 

W czasie zamrażania żywności ulega ona zmianie  i przyjmuje wartość 
pośrednią między przewodnością właściwą wody λw = 0,62 W/(m·K) i 
przewodnością właściwą lodu λw 2,3 W/(m·K) i wynosi w przybliżeniu dla 
mięsa oraz ryb λt = 1,4 W/(m·K). 
 
Orientacyjne wartości przewodności cieplnej właściwej w kJ/(m··h·K) dla 
produktów zamrożonych 

Temperatura w °C -1 -5 -10 -20 
Mięso oraz ryby 
Tłuszcze 

2,50 
0,72 

4,19 
0,75 

5,02 
0,83 

5,86 
0,92 

 
Dyfuzyjności cieplna α określa prędkość wyrównywania się temperatur w 
nierównomiernie ogrzanym środowisku. Wartość dyfuzyjności wyraża się w 
m2/h. Dla zakresu temperatur 0÷20°C ma ona w większości produktów 
żywnościowych wartość α=0,005-0,0028 m2/h. W  produktach zamrożonych 
wyrównanie temperatury między cieplejszym środkiem termicznym produktu a 
jego zimniejszymi warstwami powierzchniowymi zachodzi szybciej niż w 
produktach nie zamrożonych, ponieważ dyfuzyjność cieplna α ma większą 
wartość liczbową. 

Dla większości produktów spożywczych ten przyrost dyfuzyjności 
wynosi 0,007÷0,008 m2/h (przy większej zawartości wody w produkcie jego 
wartość jest również wyższa) 

 
Wpływ niskich temperatur na dynamikę przemian chemicznych i 
biochemicznych w produktach roślinnych i zwierzęcych 
 

Odwracalność biologiczna zmian występujących pod działaniem 
niskich temperatur jest koniecznym warunkiem przywrócenia cech produktu. 
Nie można jej jednak osiągnąć we wszystkich rodzajach obróbki chłodniczej. 
Praktycznie jest możliwa do uzyskania tylko w odniesieniu do owoców 

przechowywanych w warunkach chłodniczych. 
Biolodzy przeprowadzali szereg badań nad wpływem niskich 

temperatur na organizmy o różnym stopniu złożoności oraz na podstawowe 
elementy strukturalne tych organizmów, tj. komórki i tkanki (wyodrębniono 
nawet nową dziedzinę biologii, zwaną kriobiologią). Szybkie obniżenie 
temperatury do wartości bliskiej 0°C jest szkodliwe, a nawet śmiertelne dla 
wielu żywych komórek. (Te same komórki zupełnie dobrze znoszą stopniowe 
— powolne schładzanie i długotrwałe przechowywanie ich w osiągniętych w 
ten sposób temperaturach końcowych, nie wykazując niekorzystnych zmian). 
Zjawisko to, zwane szokiem temperaturowym, jest typowe przede wszystkim 
dla wyższych roślin, chociaż stwierdzono je również u wielu organizmów 
niższych (np. bakterie Coli). Mechanizm szoku temperaturowego nie jest 
dotychczas ostatecznie wyjaśniony. 

W temperaturach minusowych oprócz szoku temperaturowego 
występuje dodatkowo tzw. szok osmotyczny, wywołany szybkim wzrostem 
stężenia roztworów elektrolitów w komórkach w wyniku szybkiej krystalizacji 
wymarzającej wody, co powoduje naruszenie równowagi życiowej komórek i 
może wywołać ich zniszczenie. Szok osmotyczny jest spowodowany 
denaturacją białek — wytrąceniem się ich w formie osadu. 

Innym efektem oddziaływania stężonych roztworów soli jest 
rozpuszczanie się w nich lipoproteidów komórek, które następnie można 
wytrącać przez rozcieńczenie roztworu. Na przykład witelina żółtka jaj 
rozpuszcza się w 10% roztworze chlorku sodu w temperaturze do - 10°C i 
wytrąca się jako osad w następstwie rozcieńczania roztworu NaCl. Dlatego 
podczas zamrażania jaj do temperatury poniżej — 6°C, gdy stężenie NaCl w 
niezamarzniętej wodzie żółtka osiąga 10%, lipoproteidy ulegają rozpuszczeniu, 
aby przy wzroście temperatury — gdy topniejący lód rozcieńcza roztwór NaCl 
w jaju — wytrącić się. W wyniku tego procesu nie zachodzi już odtworzenie 
typowego dla produktu wyjściowego systemu koloidalnego i następuje śmierć 
biologiczna. 

Istotne znaczenie ma ilość wody, która może ulec podczas zamrażania 
przemianie fazowej w lód bez powodowania śmierci biologicznej komórek. 
Woda występuje w tkankach w formie wody wolnej, związanej pośrednio i 
związanej trwale. 

Woda wolna występuje pomiędzy komórkami, stanowiąc 
rozpuszczalnik dla zawartych w produkcie substancji organicznych oraz 
związków mineralnych i bierze udział w całokształcie zachodzących przemian 
biofizykochemicznych. Cechuje ją duża łatwość wydzielania się z produktu 
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pod wpływem czynników zewnętrznych, m.in. łatwo ulega sublimacji z 
powierzchni zamrożonych produktów oraz łatwo wycieka podczas ich 
rozmrażania. 

Woda związana pośrednio stanowi większość wody wchodzącej w 
skład produktów. Woda ta jest związana z przestrzenną strukturą tkanki przez 
mostki wodorowe i siły elektrostatyczne. Podobnie jak woda wolna, ma ona 
charakter rozpuszczalnika i uczestniczy w przemianach biofizykochemicznych. 

Woda związana trwale (hydratacyjna) stanowi tę część zawartej w 
produktach wody, której dipolowe cząsteczki w sposób trwały są związane 
adsorpcyjnie z jonami i grupami polarnymi białek oraz częściowo 
wielocukrami. Nie podlega ona oddziaływaniom zewnętrznym, nie uczestniczy 
w przemianie fazowej podczas procesu zamrażania. Ilość wody związanej 
trwale jest stosunkowo mała i wynosi do 10% ogólnej ilości wody zawartej w 
produktach. 

Woda wolna i związana pośrednio może być zamrożona bez większej 
szkody dla tkanek. Wykrystalizowanie wody związanej trwale w ważnych 
strukturach tkanek — powoduje śmierć biologiczną. 

Na podstawie badań stwierdzono, że naturalne produkty żywnościowe 
przechowywane w warunkach chłodniczych przy krystalizacji do 30% ogólnej 
ilości zawartej w nich wody nie ulegają śmierci biologicznej. Wymrożenie 
30÷60% wody dla większości tkanek i komórek leży na granicy ich śmierci 
biologicznej. Wymrożenie 60÷80°/o wody jest zwykle śmiertelne, 90÷95% 
wody ulega wymrożeniu przy dalszym obniżeniu temperatury martwej tkanki i 
tylko 5÷10°/o wody praktycznie nie krystalizuje przy stosowaniu normalnych 
metod obróbki chłodniczej. 

Zdolność komórek i tkanek do przeżycia zamrażania jest oceniona na 
podstawie ich działalności życiowej po rozmrożeniu. Bardzo szybkie 
rozmrożenie jest śmiertelne dla wielu tkanek i komórek roślinnych. Podczas 
wolnego rozmrażania procesy te przebiegają prawidłowo i nie powodują 
uszkodzenia składników protoplazmy. Natomiast w przypadku tkanek 
zwierzęcych i komórek drobnoustrojów szybkie rozmrażanie w temperaturach 
środowiska ogrzewającego optymalnych dla ich działalności życiowej daje 
lepsze wyniki w ich przeżywaniu niż rozmrażanie powolne. 
 
Produkty roślinne 

Produkty roślinne schłodzone i przechowywane w obniżonej 
temperaturze, zachowując cechy organizmów żywych, w dalszym ciągu 
oddychają. Proces oddychania polega na pobieraniu tlenu z powietrza, 

utlenianiu nim węglowodanów, kwasów organicznych, garbników i tłuszczów 
z wydzielaniem dwutlenku węgla, pary wodnej i ciepła. Intensywność 
oddychania zależy od temperatury, rodzaju, gatunku i odmiany oraz stopnia 
dojrzałości produktów roślinnych. Z wielkim uproszczeniem proces ten, np. w 
przypadku węglowodanów, wyraża reakcja: 

C6H12O6 → 6H2O + 6CO2      ∆H = -3024 J/mol    . 
Intensywność oddychania jest miarą strat substancji odżywczych, 

zużywanych w tym procesie. Duże wymiary komórek i przestrzeni 
międzykomórkowych, nieznaczna grubość skórki, dość słaba zdolność 
zatrzymywania wody przez protoplazmę oraz duży stosunek powierzchni do 
objętości sprzyjają szybkiemu wyparowaniu wilgoci i więdnięciu produktów 
roślinnych. Szybkie schłodzenie ma zasadniczy wpływ na zwolnienie tych 
reakcji. 

Utrata wilgoci w czasie chłodzenia i przechowywania chłodniczego 
znacznie zmniejsza odporność produktów roślinnych na choroby oraz 
powoduje przewagę procesów hydrolizy nad procesami syntezy. 

Procesy hydrolityczne spowodowane są działalnością całej grupy 
enzymów — hydrolaz. Biorą one udział w rozkładzie substancji pektynowych i 
są odpowiedzialne za rozluźnienie pierwotnej struktury owoców i warzyw 
(dojrzewanie). Pod ich wpływem, a szczególnie enzymu protopektyny, w 
procesie dojrzewania i przejrzewania owoców i warzyw z nierozpuszczalnej 
protopektyny wytwarza się pektyna rozpuszczalna w wodzie. Wynikiem tego 
procesu jest mięknięcie tkanek owoców i warzyw. Pod wpływem enzymów 
amylolitycznych następuje nieodwracalny proces rozkładu skrobi do cukrów 
prostych, powodujący wystąpienie oznak dojrzałości, a później przejrzałości 
owoców i warzyw. Wyjątek stanowi zielony groszek i kukurydza, w których 
po zbiorze zachodzi niepożądana synteza skrobi z cukrów prostych. 

Pod wpływem działania enzymu chlorofilazy rozkłada się chlorofil i 
zanika naturalna, zielona barwa wielu owoców i warzyw. Wszystkie te procesy 
zostają znacznie zwolnione (2÷3-krotnie), jeżeli po zbiorze produkty roślinne 
poddamy możliwie szybko obróbce chłodniczej. 

Zamrażanie produktów roślinnych powoduje bardzo silne 
zahamowanie procesów życiowych lub w przypadku śmierci biologicznej 
tkanek — całkowity i nieodwracalny ich zanik. 

 
Produkty zwierzęce 

Produkty zwierzęce (mięso, ryby) natychmiast po śmierci (śnięciu ryb) 
podlegają zwykle skomplikowanym procesom, znanym pod nazwą 
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dojrzewania  (autolizy — samotrawienia),   wywołanym   działalnością  
enzymów tkankowych (autolitycznych). Pierwszym przejawem tych procesów 
jest rozkład glikogenu zawartego w tkankach na kwas mlekowy pod wpływem 
enzymów glikolitycznych, w wyniku czego następuje tzw. stężenie pośmiertne, 
objawiające się skurczeniem i zesztywnieniem tkanki. Później, w wyniku 
autolitycznych procesów rozpadu białek, powstają produkty końcowe o 
odczynie zasadowym (m.in. aminy), powodujące zanik stężenia pośmiertnego. 

Czas osiągnięcia pełnej dojrzałości mięsa zwierząt rzeźnych i ryb 
zależy od temperatury przechowywania, gatunku, płci, wieku, stopnia 
otłuszczenia oraz stanu fizjologicznego przed ubojem. Wyczerpanie i 
podniecenie zwierząt przed ubojem (u ryb spowodowane np. długotrwałym 
ciągnięciem sieci) znacznie zmniejszają zapas glikogenu w mięśniach, 
powodując szybsze wystąpienie objawów stężenia pośmiertnego i krótsze jego 
trwanie. Prędkość glikogenolizy zależy od temperatury i znacznie się 
zmniejsza przy obniżeniu temperatury do 0°C, przedłużając tym samym 
trwałość mięsa. 

Trwałość mięsa schłodzonego natychmiast po uboju i 
przechowywanego w temperaturze 6°C wynosi średnio 4÷6 dni, a w 
temperaturze 0°C — 10÷12 dni. Trwałość ta jest zależna nie tylko od 
temperatury mięsa, ale również od wstępnego zakażenia drobnoustrojami 
powierzchni mięsa. Mięso ryb zawiera mniejszą ilość glikogenu niż mięso 
zwierząt rzeźnych, stąd stężenie pośmiertne występuje u nich szybciej i trwa 
krócej. 

Podobnie jak u zwierząt stałocieplnych, czas wystąpienia i trwania 
stężenia pośmiertnego u ryb zależy od temperatury. Ryby schłodzone 
natychmiast po złowieniu do temperatury 5°C wykazują trwałość ok. 3÷4 dni, 
a schłodzone do temperatury 0°C — 5÷6 dni. Ze względu na dużą ilość 
drobnoustrojów w śluzie na powierzchni ryb oraz na fakt, że białka mają 
mniejszą masę cząsteczkową niż u zwierząt rzeźnych, jakość ryb z chwilą 
wystąpienia właściwej autolizy bardzo prędko spada. 

W niskich temperaturach życie organizmów zwierzęcych — 
wielokomórkowych — nie jest możliwe ze względu na brak ochronnej błony 
komórkowej (występującej u roślin), dużą zawartość płynów, delikatność 
tkanek i komórek oraz konieczność stałej przemiany materii połączonej z 
wydzielaniem ciepła. 
 
 
 

Kinetyka reakcji enzymatycznych w warunkach chłodniczych 
 
Prędkość przemian enzymatycznych w produktach chłodzonych, 

zgodnie z prawem van't Hoffa, maleje 2÷3-krotnie z obniżeniem temperatury o 
każde 10°C. Dlatego procesy enzymatyczne w tkankach roślinnych i 
zwierzęcych już w wyniku chłodzenia ulegają znacznemu zwolnieniu. 

 Obniżenie temperatury znacznie zmniejsza wydzielanie się ciepła 
przez owoce i warzywa; świadczy to o znacznym zwolnieniu procesów 
enzymatycznych oddychania. 

Również procesy dojrzewania owoców i warzyw, polegające na 
zmianie stosunku wielocukrów do cukrów prostych (np. synteza skrobi z 
cukrów w groszku i fasolce lub hydroliza skrobi na cukry, np. w jabłkach), 
hydrolizie substancji pektynowych, zmniejszeniu zawartości kwasów 
organicznych i garbników oraz zmianie chemicznej barwników (karotenoidów 
i antocyjanów), ulegają w warunkach przechowywania chłodniczego 
znacznemu zwolnieniu. W ten sposób w temperaturze 0°C trwałość surowców 
roślinnych jest w zasadzie 4÷9-krotnie dłuższa niż w temperaturze 20°C. 
Oprócz temperatury na prędkość i kierunek przebiegu procesów 
enzymatycznych w produktach roślinnych ma również wpływ wilgotność 
powietrza oraz zawartość tlenu i dwutlenku węgla w atmosferze. 

W czasie przechowywania chłodniczego gromadzą się w 
pomieszczeniu znaczne ilości dwutlenku węgla powstałe w wyniku 
oddychania owoców i warzyw. Nagromadzenie dwutlenku węgla w powietrzu 
do zawartości większej niż zawartość tlenu powoduje zmianę kierunku 
przebiegu enzymatycznych reakcji oddychania i następuje tzw. oddychanie 
międzycząsteczkowe. Odznacza się ono wydzielaniem dwutlenku węgla bez 
pochłaniania tlenu z powietrza. Gromadzące się produkty oddychania 
beztlenowego (alkohol etylowy, aldehyd octowy) naruszają normalny przebieg 
procesów enzymatycznych, czego wyrazem są zmiany smakowo-zapachowe, 
obumieranie tkanek i utrata odporności produktu. 

W produktach zwierzęcych procesy enzymatycznej autolizy, 
zapoczątkowane stężeniem pośmiertnym, ulegają w warunkach szybkiego 
schładzania i przechowywania w temperaturze ok. 0°C bardzo znacznemu 
zwolnieniu. Powolna glikogenoliza przebiegająca w warunkach chłodniczych 
powoduje większy stopień skurczenia mięśni. Zjawisko to jest określone jako 
tzw. skrócenie chłodnicze. W rybach schłodzonych bezpośrednio po połowie 
zjawisko skrócenia chłodniczego raczej nie występuje. 

Prędkość przemian enzymatycznych w produktach mrożonych jest 
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uzależniona od ich składu, własności i warunków przechowywania. 
Temperatury minusowe nie powodują trwałej inaktywacji, lecz jedynie 
przejściowe, niecałkowite zahamowanie ich aktywności spowodowane 
znacznym ograniczeniem fazy płynnej w komórkach w wyniku krystalizacji 
wody. 

Nie bez wpływu na zmniejszoną aktywność enzymów ma 
towarzyszący zamrażaniu wzrost stężenia jonów soli rozpuszczonych w soku 
komórkowym oraz zmiany pH. Katalaza i peroksydaza oraz proteazy roślinne 
zachowują aktywność w temperaturze od —15 do — 17°C, a lipazy od — 25 
do — 30°C, inwertaza nawet do — 40°C. Enzymy te przy dostatecznie długich 
czasach przechowywania powodują organoleptycznie uchwytne zmiany 
jakościowe produktów mrożonych. Przez ograniczenie kontaktu z tlenem 
zmniejsza się zakres enzymatycznych procesów utleniania, jednak-przy 
stosunku zawartości w powietrzu C02:02!>1 przebiegają (wprawdzie powoli) 
wspomniane już procesy beztlenowego międzycząsteczkowego oddychania. 

 
 
Zmiany jakościowe poubojowe oraz w czasie chłodzenia i składowania 
mięsa 
 

Natychmiast po uboju oraz w czasie chłodzenia obserwuje się znaczne 
podniesienie temperatury tkanek. Wydzielanie ciepła jest w tym okresie 
znacznie większe niż za życia organizmu. Na przykład w godzinę po uboju 
temperatura tuszy mięsnej w warunkach adiabatycznych podnosi się ^ o 3,3-
^7,9°C. Dzieje się tak wskutek rozpadu substancji wchodzących w skład 
mięśni, a więc węglowodanów i estrów kwasu fosforowego (ATP). Ponieważ 
wyzwalająca się w tym czasie energia nie może być wykorzystana do 
wykonania funkcji fizjologicznych, to wydziela się ona w postaci ciepła. Im 
wcześniej przeprowadzimy wychładzanie mięsa, tym mniej wydzieli się ciepła. 
Jakość tkanki mięsnej jest uwarunkowana zmianami substancji białkowych i 
zmianami pH. Żywy organizm zwierzęcy ma odczyn obojętny lub lekko 
zasadowy (pH > 7). Po śmierci zwierzęcia występuje znaczne stężenie kwasu 
mlekowego, co pociąga za sobą obniżenie pH poniżej 7, czyli zakwaszenie 
tkanek, oraz wystąpienie stężenia pośmiertnego. Okres między ubojem a 
wystąpieniem stężenia pośmiertnego zależy od wielu czynników: temperatury, 
sposobu wykrwawienia, stopnia zmęczenia zwierząt przed ubojem, rodzaju 
zwierząt itp. i wynosi 2-MO godzin. Szybkie ochłodzenie mięsa do 
temperatury 0°C powoduje opóźnienie wystąpienia stężenia pośmiertnego. 

Dojrzewanie mięsa następuje pod działaniem enzymów i jest procesem 
biochemicznym, znanym pod nazwą autolizy. Dojrzewanie rozpoczyna się od 
chwili uboju i przebiega w czasie obróbki mięsa oraz w trakcie 
przechowywania. W czasie przechowywania — niezależnie od procesów 
autolitycznych — występują równolegle procesy mikrobiologiczne, pod 
których działaniem następuje psucie się mięsa (bardzo często proces autolizy 
utożsamia się mylnie z rozkładem mięsa wywołanym zakażeniem i rozwojem 
drobnoustrojów). Autoliza nie ma nic wspólnego z rozkładem gnilnym i 
przebiega bez udziału drobnoustrojów. Dojrzewanie mięsa, czyli wstępna 
autoliza, w zasadniczy sposób wpływa na jakość mięsa i jest zjawiskiem 
bardzo pożądanym. Mięso dojrzałe różni się bardzo od niedojrzałego. Cechuje 
je po obróbce kulinarnej przyjemny smak, zapach, konsystencja i soczystość. 
Wyciągi mięsne przygotowane z mięsa dojrzałego mają przyjemny smak i 
aromat. Mięso niedojrzałe jest nieprzyjemne w smaku, łykowate, a bulion 
przygotowany z takiego mięsa jest mętny. Wśród enzymów znajdujących się w 
mięsie najwyższą aktywność pouboju przejawiają enzymy glikolityczne. Są to 
enzymy, pod których działaniem następuje rozkład węglowodanów mięsa, 
głównie glikogenu. Glikogen — przez szereg produktów pośrednich — 
przechodzi w kwas mlekowy, dlatego mięso dojrzałe ma dość duże stężenie 
kwasu mlekowego i małą zawartość glikogenu. Wskutek działania enzymów 
uwalnia.się od niektórych składników tkanki mięsnej kwas fosforowy. 
Postępujące za kwaszenie mięsa kwasem mlekowym i fosforowym i związane 
z tym obniżenie pH do 6,2÷5,6 stwarzają niekorzystne środowisko dla rozwoju 
drobnoustrojów. Jednocześnie gromadzenie się kwasów w tkance mięsnej 
wpływa na fizykochemiczne przemiany białek. Konsystencja mięsa w procesie 
dojrzewania staje się bardziej luźna wskutek działania powstałych kwasów na 
główny składnik tkanki łącznej — kolagen. Skład soku komórkowego w 
zależności od warunków schładzania mięsa ulega dość znacznym zmianom. 
Większość białek wchodzących w skład plazmy mięsnej przechodzi do 
roztworu. W okresie dojrzewania mięsa nie dochodzi do daleko posuniętego 
procesu rozpadu białek. Dopiero w czasie przechowywania zachodzą w mięsie 
zmiany, które zmniejszają jego wartość odżywczą, a nawet powodują psucie 
się. Są to zmiany fizyczne, które charakteryzują się utratą wody (ususzka) i 
związanym z tym obsychaniem powierzchni mięsa oraz zmianą barwy mięsa. 
Proces ususzki wpływa jednocześnie na zanik charakterystycznego zapachu 
mięsa, gdyż parujące cząsteczki wody porywają lotne substancje aromatyczne. 
Wskutek działania enzymów zachodzą złożone procesy biochemiczne, 
prowadzące do powstania produktów rozpadu białek. 
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Czas trwania procesu dojrzewania zależy od wielu czynników, ale 
przede wszystkim od szybkiego wychłodzenia mięsa. Im dłużej trwa ten 
proces, tym trwałość mięsa jest większa. 

Psucie się mięsa. Nawet w warunkach bardzo higienicznej  obróbki 
mięsa  trudno  uniknąć  wstępnego  zakażenia  mięsa  przez  pracowników 
zatrudnionych w hali uboju lub wskutek używania nie zawsze czystych 
narzędzi w czasie toalety tusz itp. Wskutek tego składniki mięsa są atakowane 
przez drobnoustroje, które powodują ich rozkład. Białko ulega? rozkładowi 
najczęściej w wyniku działania enzymów wytworzonych przez drobnoustroje. 
Proces ten przebiega najintensywniej w temperaturze ok. 37°C, w której 
aktywność enzymów jest największa. Dopiero temperatura powyżej 60÷100°C 
powoduje przerwanie procesów enzymatycznego rozpadu. Rozpad ten zostaje 
również zahamowany bardzo znacznie w niskich temperaturach,  stąd 
konieczność możliwie  szybkiego schłodzenia mięsa po uboju. 

Psucie się mięsa i związany z tym rozpad białek powoduje 
gromadzenie się w tkance mięsnej amoniaku, siarkowodoru, merkaptanów, 
indolu, amin, wolnych kwasów tłuszczowych itp. One to powodują 
nieprzyjemny zapach zepsutego mięsa. 

W warunkach nieprawidłowego składowania mięsa, np. przy zbyt 
ciasnym nagromadzeniu w schładzalni gorących tusz, w głęboko położonych 
częściach tkanki mięsnej, a szczególnie przy kościach, zmienia się barwa 
mięsa i pojawia się specyficzny kwaśny zapach, niekiedy tak intensywny, że 
mięso staje się niezdatne do spożycia. Tego rodzaju zmiany autolityczne noszą 
nazwę zaparzenia. 

Rozkład mięsa może być głęboki, spowodowany działalnością 
beztlenowców (odbywa się on w głęboko położonych warstwach mięsa, 
najczęściej wskutek zakażenia jeszcze za życia zwierzęcia drobnoustrojami 
przenikającymi przez układ trawienny i krwionośny) lub powierzchniowy 
spowodowany działaniem tlenowców (rozpoczyna się on na powierzchni 
mięsa i szybko przenika w głąb). Pierwszymi objawami zakażenia jest 
pojawienie się śluzu na powierzchni mięsa. Barwa mięsa początkowo jaśnieje, 
później ciemnieje i przechodzi w zielonkawą. Nagromadzenie się 10-M00 min 
bakterii na 1 cm2 powierzchni mięsa powoduje jego dyskwalifikację. 

Procesy biochemiczne zachodzące w mięsie po uboju mają zatem 
przebieg następujący: 
• wystąpienie stężenia pośmiertnego wskutek nagromadzenia się kwasu 

mlekowego i fosforowego oraz obniżenia pH, 
• właściwe dojrzewanie mięsa i związane z tym wiotczenie. tkanek oraz 

wzrost pH wskutek częściowego utleniania się kwasu mlekowego, 
• daleko posunięte zmiany autolityczne powodujące rozpad białek na 

substancje prostsze i wzrost pH powyżej 7, stwarzający środowisko 
zasadowe doskonałe dla rozwoju bakterii, 

•   rozkład gnilny spowodowany zakażeniem i rozwojem drobnoustrojów w 
sprzyjających warunkach klimatycznych i na odpowiednim dla ich 
rozwoju podłożu. 

Okres od uboju do wystąpienia objawów rozkładu gnilnego, a więc okres, w 
którym mięso nadaje się do spożycia, nazywa się odpornością mięsa i wynosi 
— dla mięsa nie zakażonego zaraz po uboju, ale nie chłodzonego — zaledwie 
około 3 dni. 
 
Chłodnictwo technologiczne w przemyśle jajczarsko-drobiarskim 
 
 Własności i klasyfikacja jaj 
 

Jaja ptactwa domowego mają wysoką wartość odżywczą i są 
spożywane w różnej formie. Jajo jest produktem nietrwałym, łatwo ulegającym 
zepsuciu i uszkodzeniu mechanicznemu, wymagającym dużo uwagi zarówno 
w transporcie jak i w czasie przechowywania. 
Ze względu na sezonową podaż jaj przechowalnictwo chłodnicze jest główną 
metodą ich konserwacji. Największą ilość jaj otrzymuje się w okresie 
wiosennym. Z tego względu jaja produkcji wiosennej, najlepsze zresztą pod 
względem jakościowym, stanowią 90% ogólnej ilości jaj chłodniczych. 
Pozostałe 10°/o trafia do chłodni w drugiej połowie lata. 
Jaja przyjmowane do chłodni lub poddawane innym zabiegom 
konserwatorskim (zamrażanie, suszenie, woskowanie itp.) podlegają ocenie i 
klasyfikacji, w której wyniku ustala się wady, gatunek i klasę jakości. Jedną z 
metod oceny jaj jest tzw. świetlenie owoskopem lub na taśmie oświetlonej od 
dołu. Świetlenie jaja umożliwia wykrycie ^zniekształceń i uszkodzeń skorupy, 
obcych ciał wewnątrz jaja, zakażenia drobnoustrojami treści jaja i zabrudzenia 
skorupy. 
W zależności od jakości jaj i ich masy dzieli się je na odpowiednie klasy 
jakości A, B, C, D oraz sześć asortymentów wagowych. Do składowania 
chłodniczego przyjmowane są prawie wyłącznie jaja w klasie A i B. 
Ze względu na nietrwałość skorupy opakowanie jaj musi być specjalnie dobre, 
chroniące je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jaja pakuje się w skrzynki, 
tzw. połówki, zawierające 720 sztuk, lub — najczęściej — tzw. ćwiartki, czyli 
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skrzynki zawierające 360 jaj. Są one ułożone w 10 warstwach po 36 sztuk w 
wytłaczankach. Jaja układa się w skrzynkach komorą powietrzną do góry. 
Zarówno opakowanie, jak i środek transportu, którym przewozi się jaja, 
powinny być suche, czyste, bez obcych zapachów. 
  
Chłodzenie jaj 
 
Jaja konserwuje się w stanie niezmienionym (przechowywanie jaj w chłodni, 
parafinowanie, termostabilizacja i przechowywanie w atmosferze gazów) oraz 
w stanie przetworzonym (mrożenie masy jajowej i produkcja jaj w proszku). 
Najbardziej rozpowszechnione jest przechowywanie chłodnicze jaj. 
Doświadczenie wskazuje, że w przeciwieństwie do wielu innych produktów 
spożywczych, dla których zalecane jest możliwie jak najszybsze chłodzenie, 
jaja poddane szybkiemu chłodzeniu ulegają powierzchniowemu zawilgoceniu, 
co w konsekwencji prowadzi do rozwoju pleśni. Dlatego zaleca się stopniowe 
chłodzenie jaj z prędkością nie większą niż 0,5°C na godzinę. 
Jaja chłodzi się wstępnie w specjalnie do tego przystosowanej schładzalni lub 
w komorze składowej (zastępczej). Typowa schładzalnia jest wyposażona w 
przyścienne chłodnice, umożliwiające regulację prędkości przepływu, 
temperatury oraz wilgotności powietrza, którym chłodzi się jaja. Temperatura 
powietrza nie może być niższa niż 0°C. Zgodnie z wymaganiami norm 
początkowa temperatura powietrza w schładzalni w momencie złożenia towaru 
nie powinna być wyższa niż +10°C i musi być co najmniej o 4°C niższa od 
początkowej temperatury towaru. Jeżeli temperatura początkowa towaru 
złożonego w schładzalni jest niższa od +14°C, zaleca się, aby powietrze 
chłodzące miało temperaturę niższą niż + 4°C. 
Wilgotność względna w schładzalni nie może przekroczyć 80%. W czasie 
chłodzenia wentylator powinien pracować równolegle z chłodnicą. Po 
każdorazowym odtajaniu wentylator uruchamia się po upływie 20 minut pracy 
chłodnicy. Raz na dobę przeprowadza się całkowitą wymianę powietrza, 
zwracając uwagę, aby jego wilgotność nie przekroczyła 80%. 
Chłodzenie można uważać za zakończone z chwilą, gdy temperatura wewnątrz 
jaja osiągnie ok. 0°C, a skorupa jaja nie będzie wykazywała śladów wilgoci. 
Bardzo często z braku typowej schładzalni jaja chłodzi się w komorze 
składowej lub pomieszczeniu zastępczym. W takim przypadku załadowanie 
komory nie może trwać dłużej niż 6 dni, a doładowywanie dalszych partii jaj 
po rozpoczęciu chłodzenia jest niedopuszczalne. Chłodzenie w komorze 
składowej przeprowadza się wolniej niż w schładzalni, bo od temperatury 

początkowej do +2°C z prędkością 2°C na dobę, a od + 2°C do 0°C — z 
prędkością 0,5°C'na dobę. Proces chłodzenia  można uważać za zakończony 
wtedy, gdy temperatura jaj utrzymuje się na poziomie 0°C przez 4 godz. od 
chwili wyłączenia urządzeń chłodniczych. W czasie chłodzenia należy 
przeprowadzać systematyczną kontrolę temperatury towaru, temperatury 
powietrza, wilgotności powietrza oraz czasu pracy wentylatorów. Jaja 
utrzymuje się w temperaturze 0°C przez 3 tygodnie przy wilgotności 
względnej 78÷85°/o i średnim obiegu powietrza 4-^6 objętości na godzinę. Po 
tym okresie obniża się temperaturę jaj do — 1°C w czasie nie dłuższym niż 7 
dni i nie krótszym niż 5 dni. 
Parafinowanie jaj jest zabiegiem połączonym zazwyczaj z jednoczesnym 
chłodzeniem i polega na zanurzeniu ich w oleju parafinowym. Parafinowanie 
w połączeniu z chłodzeniem daje doskonałe rezultaty, jeżeli chodzi o 
zmniejszenie ususzki. Konserwowanie w atmosferze gazów obojętnych polega 
na składowaniu jaj w środowisku o składzie 90% CO2 i 10% N2 w warunkach 
chłodniczych. Metoda ta góruje nad wymienionymi dotąd zabiegami, dając 
zarówno doskonałą jakość jaj, jak i znaczne przedłużenie składowania. Jest ona 
rzadko stosowana w przemyśle ze względu na wysokie koszty inwestycji 
związanych z budową szczelnych komór składowych lub specjalnych 
pojemników o dużych rozmiarach. 
 
Chłodnicze przechowywanie jaj 
 
W czasie składowania jaj wahania temperatury nie powinny przekroczyć + 
0,5°C, a wilgotności względnej  ±2%. W tym okresie raz na dobę 
przeprowadza się wymianę powietrza, a po dłuższym składowaniu zaleca się 
ozonowanie lub filtrowanie powietrza. Podczas składowania przeprowadza się 
również systematyczną kontrolę jakości przez świetlenie 1% całej składowanej 
partii skrzyń. Pierwszą kontrolę przeprowadza się po upływie 3 miesięcy od 
chwili złożenia towaru, a dalsze — raz na miesiąc. 
W czasie składowania w nieodpowiednich warunkach sanitarnych 
(niedostateczna dezynfekcja pomieszczeń przed złożeniem towaru) jaja są 
atakowane przez pleśnie i bakterie, powodujące występowanie plam i zbuków. 
Ze względu na dużą wrażliwość jaj na obce zapachy należy podczas 
składowania zwracać uwagę, by nie znalazły się one w pobliżu innych 
produktów żywnościowych wydzielających zapachy. 
Jaja składuje się w chłodni, zależnie od klasy jakości i okresu dostawy, przez 
5÷9 miesięcy. Przed wydaniem z chłodni jaj poddaje się je odchłodzeniu w 
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specjalnie do tego przystosowanych odchładzalniach. Trwa to 12÷36 godz. 
Jeżeli różnica między temperaturą powietrza chłodni i powietrza zewnętrznego 
jest niewielka, to odchładzanie prowadzi się za pomocą powietrza zasysanego 
z zewnątrz. Przy dużej różnicy temperatury jaja odchładza się początkowo 
powietrzem z korytarzy chłodni, a później — zewnętrznym. 
  
Zmiany przechowalnicze jaj chłodzonych 
 

Po upływie 6÷7 miesięcy składowania w chłodniach jakość jaj 
wyraźnie się pogarsza. Zmiany jakościowe w jajach mają charakter starzenia 
się. Skorupa jaja wskutek przebywania w warunkach wysokiej wilgotności 
staje się marmurkowata. Komora powietrzna jaj chłodniczych jest znacznie 
większa niż jaj świeżych, gdyż mimo wysokiej wilgotności względnej w 
chłodniach jaja wysychają. Zmiany w żółtku polegają na jego spłaszczeniu się 
i powiększeniu oraz ciemnieniu. Błona witelinowa ulega osłabieniu i często 
pęka, powodując powstawanie wylewek żółtkowych, szczególnie w czasie 
transportu. Białko staje się bardziej przejrzyste, jego gęstość maleje. Jaja 
składowane w chłodni wykazują również wzrost pH od 7,6 na początku 
składowania do 9,7 po 8 miesiącach składowania. 
Smak i zapach jaj ulegają znacznemu pogorszeniu. Według Malinowskiej   już  
po  3  miesiącach   przechowywania  w  chłodni  jaja  wykazują własności 
różniące je smakowo i zapachowo od jaj świeżych. Zmiany te są wywołane 
procesem starzenia się białek, wzrostem zawartości amoniaku, niekiedy 
również udzielaniem się jajom zapachu opakowań. 
 
 
Drób — wiadomości ogólne 
 

Duże zastosowanie chłodnictwa w przemyśle drobiarskim znajduje 
swoje uzasadnienie zarówno we wzrastającym w Polsce spożyciu i eksporcie 
drobiu jak i w istniejącej jeszcze sezonowości produkcji i stosunkowo znacznej 
nietrwałości tej grupy produktów. 
Produkcja zakładów drobiarskich obejmuje następujące asortymenty: d^ób 
wodny patroszony (kaczki, gęsi), drób grzebiący (kury, kurczęta, koguty, 
indyki) oraz produkty drobiarskie (żołądki, serca, tłuszcz, wątroby, szyjki, 
skrzydełka). 
Mięso drobiu jest bardzo delikatne, lekko strawne, o specyficznym smaku i 
małej zawartości glikogenu. Charakteryzuje się na ogół większą zawartością 

białek, a mniejszą zawartością tłuszczu i tkanki łącznej w porównaniu z 
mięsem zwierząt rzeźnych. Jakość i skład chemiczny mięsa drobiu zależą od 
gatunku, rasy, wieku i sposobu karmienia. 
Cykl obróbki drobiu chłodzonego obejmuje: czynności przygotowawcze do 
uboju (klasyfikacja, odpoczynek przedubojowy, głodzenie, kąpiel), ubój, 
wykrwawianie (w ciągu 1÷5 min), oparzenie (optymalna temperatura kąpieli 
50÷53°C, czas trwania ok. 2 min), usunięcie piór (najczęściej mechaniczne z 
doczyszczeniem ręcznym), patroszenie, schładzanie. 
 
Chłodzenie drobiu po uboju 
 
Po uboju drób chłodzi się dwiema podstawowymi metodami: owiewową i 
wodną, z których każda ma wiele rozwiązań technicznych. Schładzanie 
owiewowe przeprowadza się w tunelach schładzalni powietrzem o 
temperaturze 0÷3°C, wilgotności względnej 90% i prędkości przepływu 2÷8 
m/s. Czas schładzania zależy od gatunku drobiu, wielkości, stopnia utuczenia, 
sposobu obróbki, temperatury wyjściowej tuszek oraz parametrów 
prowadzenia procesu. W wychładzalniach o wiewowych czas schładzania 
wynosi 1,5÷8 h; dla drobiu nie patroszonego — 7÷8 h. Chłodzenie drobiu w 
tunelach powietrznych jest związane z dużą ususzką (w granicach 0,5÷1,5%), a 
także nieodwracalną oksydacyjną zmianą naturalnej barwy naskórka. Z tych 
przyczyn owiewowe schładzanie drobiu stosuje się coraz rzadziej. 
Schładzanie drobiu w wodzie skraca czas trwania procesu oraz zapewnia 
wysokie walory jakościowe tuszek. Czasy schładzania tuszek do temperatury 
wewnętrznej +4°C przy stosowaniu kąpieli wodnej o temperaturze 2°C 
wynoszą odpowiednio: dla kurcząt patroszonych — 45 min, dla patroszonych 
kur i indyków — 60 min, dla nie patroszonych gęsi — 3÷5 h. 
Stosowanie mieszaniny wody z lodem lub śniegiem znacznie skraca czas 
chłodzenia tuszek. Drób umieszcza się najczęściej w basenach z przenośnikiem 
ślimakowym, który przesuwa tuszki wzdłuż całego basenu. Po ukończeniu 
chłodzenia w basenach tuszki zawiesza się w chłodzonym pomieszczeniu w 
celu obsuszenia i ewentualnego dochłodzenia. 
Modyfikacja powyższej metody polega na skróceniu fazy schładzania 
wodnego oraz wprowadzeniu dodatkowego schładzania owiewowego. 
Wykorzystuje się tu zjawisko oziębiania (przez parowanie) zaadsorbowanej 
wody przepływającym powietrzem, przez co uzyskuje się tuszki o wilgotności 
zbliżonej do wilgotności naturalnej, nadające się do natychmiastowego 
pakowania w osłonki. 
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Schładzanie w środowisku wody nie tylko zapobiega stratom masy, ale 
powoduje jej przyrost o 3÷6%. Woda zaadsorbowana na powierzchni tuszek 
chroni je przed ubytkami ilościowymi i zmianami jakościowymi o charakterze 
utleniającym. Powoduje ona silniejsze odbijanie i rozpraszanie promieni 
świetlnych od powierzchni tuszek, dając optyczny efekt rozjaśnienia ich barwy 
(tzw. efekt wybielający). 
 
Łańcuch chłodniczy 
 
W pojęciu zamrażalnictwa produktów spożywczych mieści się nie tylko sam 
proces zamrażania, ale cały zespół czynności, które musza być wykonane, by 
dostarczyć konsumentowi produkt o odpowiedniej jakości. Zespół ten, mający 
początek w momencie pozyskania surowca (zbiór, ubój, połów), aż do chwili 
rozmrożenia gotowego produktu przed spożyciem jest określany mianem 
łańcucha chłodniczego. Ogniwami tego systemu są: chłodnie produkcyjne, 
składowe i dystrybucyjne, punkty sprzedaży detalicznej oraz zamrażarki 
domowe.  Elementem łączącym poszczególne ogniwa jest transport 
chłodniczy.  
Charakterystyczną cechą łańcuch chłodniczego jest jego ciągłość. Przerwanie 
łańcucha w dowolnym punkcie jest równoznaczne z obniżeniem jakości lub 
zepsuciem produktu o ile nie zostanie on w odpowiednim m czasie 
wykorzystany. Wszystkie ogniwa łańcucha są równie ważne. Nawet najlepiej 
zamrożony produkt może szybko stracić swoją wartość w wynik niewielkich 
nawet zaniedbań w łańcuch składowania.  
 Produkty mrożone mają zapewnione względnie dobre warunki 
przechowywania w chłodniach produkcyjnych i składowych temp. poniżej -
25°C (dąży się aby produkty były składowane w -30°C). W dalszych ogniwach 
łańcucha warunki przechowywania produktów są znacznie gorsze, zwłaszcza 
w handlu detalicznym.  
 
Chłodnie produkcyjne zwane również zakładowymi  SA zlokalizowane 
bezpośrednio przy przetwórniach. Pod względem konstrukcji nie różnią się one 
od chłodni składowych, z tym że w stosunku do powierzchni składowej maja 
one znacznie większą zdolność zamrażania. Dla chłodni składowych przyjmuje 
się zazwyczaj ok. 1 tony zdolności mrożenia na 100 ton pojemności składowej, 
dla chłodni produkcyjnej natomiast — 5 na 100. Lokalizacja chłodni w 
zakładzie powinna być powiązana z halą produkcyjną i zamrażalniami, a jej 
pojemność minimalna powinna wynosić 40% zdolności produkcyjnej zakładu. 

Niektóre zakłady maja chłodnie mogące pomieścić całą produkcję zakładu 
wraz z możliwością rotacji żywności w niej składowanej. 
 
Chłodnie składowe stanowią punkt wiążący produkcją z dystrybucją. W 
klasycznym ujęciu są one przedsiębiorstwem usługowym, przechowywującym 
towar jej klientów, lecz zdarza się również chłodnie te produkuję własne 
mrożonki. W ostatnich latach produkcja mrożonek w wielu asortymentach 
została rozdzielona na dwie fazy: pierwsza z nich obejmuje zamrażanie 
półproduktu i składowanie go w opakowaniach hurtowych, a druga — 
końcową obróbkę i pakowanie w opakowania jednostkowe. Charakter usług 
jakie świadczy ten rodzaj chłodni przemawia za ich lokalizacją w pobliżu 
zakładów produkcyjnych i bazy surowcowej, lecz czasem są one usytuowane 
są w pobliżu dużych aglomeracji co pozwala na zlikwidowanie ogniwa jakim 
są chłodnie dystrybucyjne. 
 
Chłodnie dystrybucyjne są najbardziej kwestionowanym ogniwem łańcucha 
chłodniczego. Istnieje podgląd iż dużej ilości chłodni składowych i dużej 
sprawności transportu chłodniczego (zwłaszcza samochodowego) chłodnie te 
stwarzają tylko dodatkowy etap na drodze produktu od producenta do 
konsumenta i zwiększenia możliwości na nim obniżenia jakości produktu.   
 
 
Teoria współzależności czasu i temperatury przechowywania (TTT) 
 
Badania jakości produktów zamrożonych posłużyły sformułowaniu 
następujących dwóch spostrzeżeń: 
 

1. Dla każdego produktu zamrożonego istnieje prosta zależność 
pomiędzy temperaturą składowania a czasem, w którym następuje 
określona strata jakości; każdej temperaturze składowania odpowiada 
określona dzienna strata jakości produktu mrożonego. 

2. Wpływ czasu składowania i wpływ temperatury w całym okresie 
składowania kumuluje się, przy czym jakość produktu 
przechowywanego W zmiennej temperaturze zależy od średniej 
temperatury cyklu składowania. 

 
Wymienione spostrzeżenia znalazły potwierdzenie w odniesieniu do wielu 

różnych produktów żywnościowych w zakresie temperatury zamrożenia do ok. 
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-25°C i są określone jako teoria TTT (Time-Temperature-Tolerance), tj. 
współzależności czasu i temperatury przechowywania.  

 
Zależność trwałości mrożonej żywności od temperatury 
 
Dla każdego produktu i zakresu temperatur istnieje określony przedział czasu, 
po upływie którego występują w nim pierwsze uchwytne zmiany jakościowe. 
Czas ten jest określony jako okres zachowania dobrej jakości, tzw. High 
Quality Life, w skrócie HQL. Przyjęto następującą definicję dla tego pojęcia: 
HQL to okres czasu od zamrożenia produktu do momentu gdy w produkcie 
występują pierwsze wykrywalne zmiany jakościowe w porównaniu z takim 
samym produktem składowanym w temperaturze -40°C. Ogólne okres HQL 
jest tym dłuższy, im wyższa jest wyjściowa jakość zamrożonego produktu i 
niższa temperatura przechowywania.  
 
Praktyczny okres przechowywania  (Practical Storage Life – w skrócie PSL) 
to okres jest to czas, który upłynął pomiędzy zamrożeniem a momentem, kiedy 
obniżenie jakości osiągnie poziom dyskwalifikujący, tzn. produkt nie będzie 
nadawał się do sprzedaży lub dalszego przerobu. Praktyczny okres 
przechowywania jest często 3÷5 razy dłuższy od czasu HQL. 
 Spośród zmian występujących w przechowywanych produktach, które 
przy określonym stopniu zaawansowania mogą doprowadzić do obniżenia 
jakości produktów, można oddzielić zmiany wyprzedzające wszystkie inne i na 
podstawie ich dynamiki wyciągnąć wnioski o dopuszczalnych okresach 
przechowywania. Zwykle jako krytyczny wyróżnik całokształtu zmian 
przyjmuje się reakcje, którym podlega jeden z ważnych składników produktów 
żywnościowych. 
Podczas przechowywania produktów roślinnych w stanie schłodzonym rolę 
wyróżnika jakości przypisuje się wydzielaniu dwutlenku węgla, powstającego 
w procesach oddychania, aczkolwiek ogólny obraz przebiegających reakcji 
chemicznych może być bardzo złożony. Podczas przechowywania produktów 
zawierających tłuszcz o postępie zachodzących przemian wnioskuje się na 
podstawie liczby nadtlenowej oraz nagromadzenia ketonów i innych 
produktów rozpadu. W typowych produktach pochodzenia zwierzęcego postęp 
zmian denaturacyjnych i rozpad białek do aminokwasów stanowią ogólne 
kryteria oceny zmian w białkach, będących podstawową częścią składową tych 
produktów. 
 

Czynniki chłodnicze 
 
Woda jako środowisko chłodzące. Do tradycyjnie już stosowanych w 
chłodnictwie ciekłych środowisk chłodzących stosowanych w temperaturze 
wyższej od 0°C należy zimna woda, której ciepło właściwe wynosi cw = 4,19 
kJ/(kg·K), ciepło parowania (skraplania) w temperaturze 0°C r = 2505,2 kJ/kg, 
a ciepło topnienia (zamarzania) w warunkach normalnych q = 335,2 kJ/kg. 
Zimna woda wodociągowa odgrywa dużą rolę w procesach wstępnego 
wychłodzenia różnych produktów, np. podczas schładzania mleka w wodnej 
sekcji pasteryzatora, mycia i jednoczesnego wstępnego chłodzenia owoców i 
warzyw przeznaczonych do dalszej obróbki chłodniczej, wychładzania tuszek 
drobiowych itp. 
Odmianą zimnej wody jest tzw. woda lodowa charakteryzująca się temperaturą 
ok. 0°C. Otrzymuje się ją przez zraszanie wodą wodociągową lodu 
wytwarzanego w specjalnych akumulatorach zimna. 
 
Solanki. W temperaturze niższej niż 0°C stosuje się wodne roztwory chlorków 
sodowego, wapniowego i magnezowego. Zakres stosowania solanek jako 

nośników „zimna" jest jednak ograniczony ich własnościami fizycznymi. Przy 
zwiększaniu stężenia soli do określonej wartości temperatura krzepnięcia 
roztworu obniża się, przy dalszym zaś zwiększaniu stężenia — podwyższa 
Krzywe przedstawione na rys. 5-10 charakteryzują temperaturę krzepnięcia 
roztworów solanek w zależności od ich stężenia. Temperatura, w której 
roztwór krzepnie jako jednorodna mieszanina obu składników, nazywa się 
punktem eutektycznym, roztwór zaś krzepnący w punkcie eutektycznym — 
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roztworem eutektycznym. Punkty eutektyczne E na wykresach określają 
najniższą osiągalną temperaturę środowiska. Jak wynika z wykresów, w miarę 
wzrostu stężenia solanek temperatura krzepnięcia roztworów obniża się aż do 
osiągnięcia punktu eutektycznego. Dalsze zwiększanie stężenia powoduje 
wzrost temperatury krzepnięcia roztworu i wydzielanie się kryształów soli. 
Punkty eutektyczne stosowanych solanek wynoszą odpowiednio: — 21,2°C 
dla roztworu NaCl, -33,6°C dla roztworu MgCl2 i - 55°C dla roztworu CaCl2. 
Odpowiadają im następujące stężenia poszczególnych soli: NaCl — 23,1%, 
CaCl2 — 29,9%, MgCl2 — 21,7%. 

Niektóre z wymienionych wyżej roztworów stosuje się do zamrażania 
produktów przez bezpośrednie zetknięcie. Jeżeli produkt ma temperaturę 
wyższą niż solanka (chłodzenie lub zamrażanie), to stykająca się z produktem 
warstwa solanki nagrzewa się, oddalając się tym samym od stanu 
odpowiadającego początkowi krzywej krzepnięcia. Sól z roztworu przenika do 
produktu. Uniemożliwia to zastosowanie soli magnezu i wapnia do 
kontaktowego zamrażania produktów, ponieważ nawet nieznaczne 
przeniknięcie soli do warstwy powierzchniowej produktu nadaje mu gorzki 
smak. Zastosowanie roztworu chlorku sodowego do bezpośredniego 
zamrażania jest bardzo ograniczone. Wprawdzie powierzchniowe nasycenie 
solą nie wywiera istotnego wpływu na jakość ryb mrożonych w całości, 
przenikanie jednak soli do mięsa i innych produktów wywołuje skutki ujemne. 
 
Ciekły azot. Ciekły azot jest uzyskiwany jako produkt uboczny przy produkcji 
tlenu w zakładach skraplających powietrze. Ma następujące własności cieplne: 
temperaturę parowania. (przy b = 100 kPa) t0 = -195,8°C, gęstość ρ=810 
kg/m8; ciepło parowania r = 199,8 kJ/kg, ciepło właściwe pary azotu cp = 1,08 
kJ/(kg·K); ciepło użyteczne Qu = 385,4 kJ/kg. Pod pojęciem ciepła 
użytecznego Qu azotu rozumiemy ilość ciepła otrzymaną w wyniku 
odparowania ciekłego azotu w kontakcie z zamrażanym produktem oraz 
dodatkowego jego podgrzania na wyjściu z urządzenia zamrażalniczego do 
standardowej temperatury zamrożonej żywności (ok. -18÷-20°C). Jako ośrodek 
chłodzący zamiast ciekłego azotu jest używane ciekłe powietrze, które ma 
własności cieplne zbliżone do ciekłego azotu. 
Ciekły freon. Czynnikiem używanym do bezpośredniego (bezprzeponowego) 
zamrażania żywności jest specjalnie oczyszczony freon o stopniu czystości 
99,97%. Temperatura wrzenia freonu R12 wynosi tw =- 29,8°C przy ciśnieniu 
atmosferycznym, ciepło właściwe par freonu cp= 0,92 kJ/(kg·K), ciepło 
parowania r = 165 kJ/kg, ciepło użyteczne Qu = 167 kJ/kg. 

Jako ośrodek chłodzący R12 charakteryzuje się jeszcze lepszą od ciekłego 
azotu przejmowalnością energii cieplnej. W stanie gazowym jest czterokrotnie 
cięższy od powietrza, jest niepalny i niewybuchowy oraz ekonomiczny w 
użyciu, gdyż jego pary są w znacznym stopniu odzyskiwane i powtórnie 
skraplane. Urządzenia zamrażalnicze pracujące na ciekły freon nie wymagają 
żadnej regulacji temperatury, gdyż wrzeon w warunkach normalnych w  
temperaturze  bliskiej  wymaganej  temperatury zamrażania żywności. 
W stosunku do wszystkich produktów spożywczych freon jest chemicznie 
obojętny, nie rozpuszcza tłuszczów jadalnych nie zmienia smaku i aromatu 
produktów. 
 


