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Przedmowa 
 
Emulsje spożywcze to ciekłe niejednorodne układy dyspersyjne o dużym zróżnicowaniu 

w zakresie mikrostruktury, zawierające substancje hydrofilowe i hydrofobowe rozpuszczone 
odpowiednio w fazie polarnej i niepolarnej, które znajdują coraz większe i coraz bardziej wie-
lokierunkowe zastosowanie w przemyśle spożywczym. 

Do grupy tej należą np. sosy, w tym majonezy, dipy i dressingi. Emulsje spożywcze są 
również podukładami w wielu innych produktach o znacznie bardziej złożonym składzie i/lub 
strukturze, takich jak: drobno rozdrobnione wędliny, jogurty, desery mleczne, słodycze i inne. 
Z przeglądu najnowszej literatury wynika, że emulsje zawierające zewnętrzną fazę wodną są 
szczególnie przydatne w produkcji tzw. żywności projektowanej (ang. designed food), na któ-
rą, z uwagi na jej specyficzne właściwości, obserwuje się ciągle rosnące zapotrzebowanie. 

Emulsje w zdecydowanej większości to układy termodynamicznie niestabilne. Stosując jed-
nak odpowiednio dobrane składniki (wysokoaktywne emulgatory oraz stabilizatory), a także 
nowoczesne techniki wytwarzania, umożliwiające m.in. formowanie trwałych struktur, można 
skutecznie przeciwdziałać procesom destabilizacyjnym w określonym przedziale czasu. 

W niniejszej monografii przedstawiono współczesne osiągnięcia w zakresie inżynierii po-
wierzchni międzyfazowej olej–woda oraz scharakteryzowano występujące zależności pomię-
dzy składem a mikrostrukturą emulsji, a także właściwości fizykochemiczne, głównie reolo-
giczne oraz dotyczące stabilności i barwy. Zwrócono również uwagę na sposoby wyznaczania 
przeciwutleniającego statusu układów emulsyjnych oraz ich przydatność jako nośników sub-
stancji bioaktywnych i/lub zapachowych. W każdym z podrozdziałów zamieszczono także 
wskaźniki opisujące wybrane cechy emulsji. 

Monografia przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką badawczą związaną 
z wytwarzaniem emulsji spożywczych oraz oceną ich właściwości fizykochemicznych. Dla 
producentów żywności natomiast może być źródłem wiedzy w zakresie nowoczesnych tech-
nik profilowania tego typu układów w kierunku żywności prozdrowotnej. 
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Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń 

BKZ – β-kazeina 
BLG – β-laktoglobulina 
BSA – albumina osocza 
CMC – krytyczne stężenie micelarne 
DF – wskaźnik flokulacji 
DLS – dynamiczne rozpraszanie światła 
Ea – energia aktywacji 
EA – aktywność emulgowania 
EAI – wskaźnik aktywności emulgowania 
EC – wydajność emulgowania 
ES – stabilność emulsji  
GA – guma arabska 
GG – guma guar 
GK – guma ksantanowa 
HDL – lipoproteiny o wysokiej gęstości 
HLB – wskaźnik równowagi hydrofilowo-hydrofobowej 
K – współczynnik konsystencji 
KS – kazeinian sodu 
LA – liczba anizydynowa 
LBG – mączka chleba świętojańskiego 
LDL – lipoproteiny o niskiej gęstości 
LMWS – emulgatory o małej masie cząsteczkowej – surfaktanty 
LN – liczba nadtlenkowa 
LVR – zakres liniowej lepkosprężystości 
MRP – produkty reakcji Maillarda 
ODE – Ostwaldowskie dojrzewanie emulsji 
PDI/SPAN – wskaźnik polidyspersyjności 
PEG – glikol polietylenowy 
PGPR – polirycynooleinian poliglicerolu 
PIC – odwrócenie faz w wyniku zmian w składzie emulsji 
PIT – odwrócenie faz emulsji pod wpływem temperatury 
PM – powierzchnia międzyfazowa 
Pp – parametr upakowania 
PSH – hydrofobowość powierzchniowa białek 
SBZ – substancje bioaktywne i/lub zapachowe 
SLD – statyczne rozpraszanie światła 
SPC – substancje powierzchniowo-czynne 
SSG – guma z nasion szałwii 
TBARS – substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym 
VDW – siły van der Waalsa 

 



 



1. Definicja i podział emulsji 
 
Emulsje spożywcze to metastabilne układy niejednorodne składające się z co najmniej 

dwóch niemieszających się ze sobą cieczy. W klasyfikacji emulsji pod pojęciem wody (w) 
rozumie się fazę o właściwościach polarnych (hydrofilowych), natomiast oleju (o) – sub-
stancje charakteryzujące się stosunkowo znaczną lipofilowością (składniki niepolarne), do 
których zalicza się tłuszcze roślinne i zwierzęce. Ogólnie emulsje dzieli się na proste (ang. 
simple emulsions), w których jedna faza jest rozproszona (zdyspergowana) w drugiej różnią-
cej się polarnością (ryc. 1A i B), oraz wielokrotne (ang. multiple emulsions), nazywane też 
emulsjami emulsji (ryc. 2A i B). 

 

 
Ryc. 1. Układ faz w emulsjach prostych typu: olej-w-wodzie (A) oraz woda-w-oleju (B) 

 
W zależności od wzajemnego układu poszczególnych faz spośród emulsji prostych wyróż-

nia się emulsje typu olej-w-wodzie (o/w) – np. mleko, majonez, sosy sałatkowe (ang. salad 
dressings) oraz woda-w-oleju (w/o) – np. margaryna i masło. 

 

 
Ryc. 2. Układ faz w emulsjach wielokrotnych typu: woda-w-oleju-w-wodzie (A) oraz olej-w-wodzie-
w-oleju (B) 
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Typowymi strukturami emulsji wielokrotnych są: woda-w-oleju-w-wodzie (w/o/w) oraz 
olej-w-wodzie-w-oleju (o/w/o), do wytwarzania których stosowane są emulsje proste. Emul-
sje proste typu o/w, zawierające fazę rozproszoną pokrytą membranami w liczbie większej niż 
jedna, określa się mianem wielowarstwowych (ang. multilayer emulsions) (ryc. 3A). 

 

 
Ryc. 3. Membrany na cząstkach fazy rozproszonej: jedno-, dwu- i trójwarstwowa (A) oraz zawierająca 
cząstki emulgatora w stanie stałym (B) 

 
Poszczególne warstwy mogą być komponowane w zależności od narażenia na czynniki 

środowiskowe, co umożliwia zwiększenie stabilności fizycznej i chemicznej układu. W litera-
turze przedmiotu sugeruje się również możliwość wykorzystania tego typu powłok jako regu-
latorów poziomu trawienia tłuszczu. Powierzchnia międzyfazowa (PM) olej–woda może też 
być stabilizowana cząstkami substancji powierzchniowo-czynnych (SPC) w stanie stałym, co 
umożliwia tworzenie emulsji typu Pickering (ang. Pickering emulsion) (rys. 3B). Membrana 
pokrywająca cząstki fazy rozproszonej w tych emulsjach tworzy gęsto upakowaną warstwę, 
stosunkowo dobrze przeciwdziałającą procesowi flokulacji i koalescencji w wyniku oddzia-
ływań sterycznych i/lub elektrostatycznych. Emulsje typu Pickering mogą być wytwarzane 
jako o/w i w/o (Bouyer i in. 2012; Dickinson 2012; Kargar i in. 2012; Carrillo i in. 2015; Ser-
daroğlu i in. 2015; Duffus i in. 2016; Tavernier i in. 2016; Yuan i Williams 2016). 

Innym kryterium podziału emulsji jest rozmiar cząstek fazy rozproszonej. W opracowa-
niach naukowych stosowane są różne zakresy średnic w klasyfikacji emulsji, co utrudnia jed-
noznaczną interpretację wyników badań. Typowe przedziały średnic w odniesieniu do mikro-, 
nano- i makroemulsji przedstawiono na ryc. 4. Z podziału tego wynika, że nanoemulsje cha-
rakteryzują się większym rozmiarem cząstek niż mikroemulsje, co jest konsekwencją braku 
odpowiednich uregulowań normatywnych. 

W literaturze przedmiotu znaleźć można również opracowania, w których autorzy nano-
emulsje zaliczają do grupy mini- lub submikronowych (Solans i Solé 2012; Rao i McCle-
ments 2012; McClements 2012a; Santana i in. 2013; Saberi i in. 2014; Tabibiazar i in. 2015; 
Prasert i Gohtani 2016). 

 

Membrana 
jednowarstwowa 

Membrana 
dwuwarstwowa 

Membrana 
trójwarstwowa 
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Ryc. 4. Zakresy średnic cząstek fazy rozproszonej D[1,0] w mikro-, nano- i makroemulsjach 

Mikroemulsje 
D[1,0] < 0,1 µm 

Nanoemulsje 
D[1,0] = 0,1–0,5 µm 

Makroemulsje 
D[1,0] = 0,5–100 µm 
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2. Podstawowe składniki emulsji 
2.1. Tłuszcze 

 
Fazę tłuszczową emulsji spożywczych w zdecydowanej większości stanowią oleje roślin-

ne, m.in. dlatego, że w temperaturze pokojowej (warunki przechowywania) znajdują się 
w stanie ciekłym. Przy czym niektóre produkty spożywcze zaliczane do emulsji typu w/o, np. 
margaryna, zawierają zestalone oleje roślinne (poddane procesowi uwodornienia). Tłuszcz 
roślinny jest bardzo ważnym składnikiem emulsji, ponieważ: (i) rozpuszczają się w nim lipo-
filowe witaminy oraz substancje zapachowe; (ii) nadaje pożądaną lepkość i smakowitość; (iii) 
wprowadza uczucie sytości, a ponadto (iv) zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, 
które przyczyniają się do wytwarzania wielu hormonów oraz lipoprotein o niskiej gęstości 
(ang. low-density lipoproteins, LDL) i wysokiej gęstości (ang. high-density lipoproteins, 
HDL), kształtując tym samym cechy prozdrowotne produktów spożywczych. Główną wadą 
tłuszczu jest jego wysoka energetyczność (ok. 38 kJ/g) oraz podatność na procesy utleniania, 
które prowadzą do powstawania niepożądanego zapachu i smaku (Genot i in. 2003; Bortnow-
ska 2015b; Qiu i in. 2015; Fernandez-Avila i in. 2016). 

Do produkcji emulsji o/w mogą być stosowane oleje roślinne powszechnie dostępne i pro-
dukowane na dużą skalę, takie jak: sojowy, rzepakowy, palmowy, słonecznikowy, a ponadto 
olej lniany oraz oliwa z oliwek. Z kolei do wytwarzania emulsji typu w/o (margaryna) używa 
się obecnie głównie utwardzonego oleju palmowego, chociaż można stosować także inne ole-
je, takie jak: arachidowy, sojowy, słonecznikowy oraz rzepakowy. Oleje roślinne, w zależno-
ści od sposobu ich pozyskiwania, dzieli się na rafinowane oraz tłoczone na zimno. Rafinację 
olejów prowadzi się w celu zwiększenia ich stabilności chemicznej i mikrobiologicznej, co 
związane jest np. z inaktywacją enzymów oraz mikroorganizmów. Jednocześnie proces ten 
usuwa wiele składników cennych żywieniowo, takich jak: sterole roślinne (fitosterole), toko-
ferole, fosfolipidy, związki fenolowe, składniki mineralne. Podczas procesu rafinacji stosuje 
się bardzo wysokie temperatury, często przekraczające 200°C, a w takich warunkach nienasy-
cone kwasy tłuszczowe przekształcają się w izomery trans, postrzegane obecnie jako przy-
czyna wielu chorób metabolicznych. Oleje tłoczone na zimno z kolei nie zawierają izomerów 
trans i są bogate w naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, związki fenolowe), dlatego mogą 
być postrzegane jako dobry surowiec do produkcji emulsji o właściwościach prozdrowotnych. 
Duże zastosowanie w produkcji emulsji spożywczych typu majonezowego ma olej rzepako-
wy. Zawiera on zaledwie 6% nasyconych kwasów tłuszczowych, a także 26% tłuszczy z gru-
py n-6 i 10% z n-3 (w/w). Znajduje się w nim ponadto stosunkowo duża ilość substancji zali-
czanych do grupy bioaktywnych, takich jak: tokoferole, witamina A, sterole oraz witamina K 
(Cichosz i Czeczot 2011; Wroniak i Ratusz 2014; Galus i Kadzińska 2015). Olej rzepakowy 
charakteryzuje się również bardzo dobrymi właściwościami w zakresie przydatności techno-
logicznej. W literaturze przedmiotu uważa się, że jest znacznie bardziej odporny na utlenianie 
niż olej sojowy i słonecznikowy, a ponadto wykazuje większą lepkość oraz łatwo ulega emul-
gowaniu. Stosunkowo duża trwałość oleju rzepakowego przypuszczalnie wynika z tego, że 
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zawiera on znaczną ilość α-tokoferolu (ok. 180 mg/kg), substancji wykazującej wysoką ak-
tywność przeciwrodnikową (Bortnowska 2008b; Karmowski i in. 2015). Sugeruje się ponad-
to, że stabilność chemiczną olejów w zakresie ich zmian oksydacyjnych zachodzących pod-
czas przechowywania można zwiększyć dodatkiem ekstraktów z roślin zawierających sub-
stancje przeciwutleniające. Wykazano np., że wodno-etanolowe ekstrakty: tymianku (Thymus 
vulgaris L.), majeranku (Origanum majorana L.), oregano (Origanum vulgare L.), bazylii 
(Ocimum basilicum L.), cząbru (Satureja hortensis L.), mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) 
lub szałwii (Salvia officinalis L.) w ilościach 0,01 i 0,04% skutecznie przeciwdziałały proce-
sowi utleniania oleju słonecznikowego, poddanego ogrzewaniu (30–300ºC) (Kozłowska i 
Żontała 2015). 
 
 
2.2. Substancje emulgujące 

2.2.1. Podział i właściwości 
 
Substancje emulgujące należą do grupy związków powierzchniowo-czynnych (ang. surfa-

ce active agents), które redukując napięcie międzyfazowe, umożliwiają zmniejszenie wielko-
ści energii niezbędnej do rozproszenia fazy wewnętrznej w odpowiedniej ciągłej układu emul-
syjnego. Związki powierzchniowo-czynne często dzieli się na surfaktanty, charakteryzujące 
się stosunkowo małą masą molową, oraz biopolimery (białka i polisacharydy), w tym ich 
chemicznie modyfikowane pochodne. W wielu opracowaniach naukowych sugeruje się, że 
terminy „surfaktant” i „emulgator” są synonimami, jednak w przemyśle spożywczym raczej 
powinno używać się określenia „emulgator”. Białka i polisacharydy z kolei pomimo wyka-
zywanej aktywności powierzchniowo-czynnej, szczególnie te niepoddane modyfikacji che-
micznej, zaliczane są najczęściej do składników żywności (Dickinson 2003, 2009; McCle-
ments i Weiss 2005; McClements 2016). 

W literaturze przedmiotu często stosuje się również podział na emulgatory naturalne i syn-
tetyczne, nieobejmujący jednak biopolimerów, w których dokonano niewielkich modyfikacji 
chemicznych, takich jak np. kazeinian sodu, zaliczany czasem do emulgatorów naturalnych. 
Pod względem ładunku wykazywanego w roztworze substancje powierzchniowo-czynne 
można podzielić ponadto na: (i) jonowe (kationowe – grupa hydrofilowa ma charakter jonu 
dodatniego, niestosowane w przemyśle spożywczym oraz anionowe – grupa hydrofilowa ma 
postać jonu ujemnego); (ii) niejonowe (grupa hydrofilowa nie ma właściwości jonu) oraz (iii) 
amfoteryczne (mają zarówno grupę kationową, jak i anionową). Do grupy jonowych emulga-
torów zalicza się białka i polisacharydy oraz ich pochodne, a także substancje o stosunkowo 
małej masie cząsteczkowej (ang. low-molecular-weight surfactant, LMWS), takie jak: sole 
(sodowe, potasowe, wapniowe, magnezowe) kwasów tłuszczowych (E 470a, 470b), stearyo-
ilomleczan sodu i wapnia (E 481, E 482), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfi-
kowane kwasem cytrynowym lub mono- i diacetylowinowym (E 472c, E 472e). Przykładem 
emulgatorów o właściwościach amfoterycznych są fosfolipidy (fosfatydyloetanoloamina 
i fosfatydylocholina) wchodzące w skład lecytyny. Do emulgatorów niejonowych należą 
z kolei: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E 471), mono- i diglicerydy kwasów 
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tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym lub mlekowym (E 472a, E 472b), estry kwa-
sów tłuszczowych i poliglicerolu (E 475), estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowe-
go (E 477), estry sacharozy i kwasów tłuszczowych (E 473), monostearynian sorbitolu, Span 
60 (E 491), tristearynian sorbitolu, Span 65 (E 492), monostearynian polioksyetylenosorbito-
lu, Polisorbat 60 (E 435), tristearynian polioksyetylenosorbitolu, Polisorbat 65 (E 436), mo-
nooleinian polioksyetylenosorbitolu, Polisorbat 80 (E 433) (McClements i in. 2007; Bortnow-
ska 2015b; Dickinson 2015; Wang i Marangoni 2016). 

Specyficzną grupą SPC są te, które po zaadsorbowaniu się na PM (olej–woda) występują 
w postaci cząstek stałych (emulsje typu Pickering). W literaturze przedmiotu uważa się, że do 
stabilizacji emulsji typu Pickering mogą być zastosowane: (i) kryształy tłuszczy (np. mono-
glicerydy kwasów tłuszczowych, w tym estryfikowane kwasem cytrynowym); (ii) polisacha-
rydy (np. modyfikowana fizycznie skrobia z kukurydzy, nanokryształy skrobi poddane hydro-
lizie kwasowej lub modyfikacji chemicznej bezwodnikiem kwasu oktenylobursztynowego, 
nanokryształy celulozy, celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, chityna, chitozan); (iii) 
białka (np. β-laktoglobulina – BLG, laktoferyna i jej kompleksy z polisacharydami, albumina 
osocza – BSA, żelatyna, izolat białek sojowych, białka grochu, zeina), a także woski, flawo-
noidy, guma ksantanowa (GK), w tym szelakowa (ang. shellac-xanthan gum) i inne (Dickin-
son 2010; Duffus i in. 2016; Perdones i in. 2016; Tavernier i in. 2016; Yuan i Williams 2016). 

Uważa się, że do najważniejszych cech dobrego emulgatora spożywczego należą: (i) sku-
teczne (określone wymogami technologicznymi) obniżanie napięcia międzyfazowego (olej–
woda) i tworzenie membran na cząstkach fazy rozproszonej, stabilizujących układ w wyniku 
strukturalnych i elektrostatycznych interakcji; (ii) kompatybilność z innymi składnikami 
emulsji; (iii) stabilność chemiczna; (iv) nietoksyczność oraz (v) brak lub pożądana dla okre-
ślonego produktu smakowitość i barwa. Ponadto uważa się, że SPC zaadsorbowane na PM 
(olej–woda) powinny: opóźniać krystalizację fazy olejowej, wchodzić w interakcje z zagęst-
nikami (np. hydrokoloidami znajdującymi się w fazie wodnej) oraz poprzez tworzenie ściśle 
upakowanej lepkosprężystej powłoki wpływać na kontrolowany przepływ tlenu i wody po-
między poszczególnymi fazami układu emulsyjnego. Miarą efektywności emulgatora są jego 
specyficzne właściwości fizykochemiczne, takie jak: (i) aktywność powierzchniowa; (ii) ak-
tywność i wydajność emulgowania; (iii) kinetyka adsorpcji; (iv) poziom redukcji napięcia 
międzyfazowego; (v) przydatność do stabilizacji układu emulsyjnego; (vi) stężenie po-
wierzchniowe emulgatora na cząstkach fazy rozproszonej zapewniające jej stabilność w ukła-
dzie i inne. Aktywność powierzchniową emulgatora odnosi się do jego właściwości wynika-
jącej z adsorpcji na PM olej–woda, co wiąże się z obecnością w cząsteczce grup o właściwo-
ściach hydrofobowych (niepolarnych) oraz hydrofilowych (polarnych) wykazujących odpo-
wiednio powinowactwo do fazy lipidowej i wodnej (Bortnowska 2008b; Dickinson 2009; 
Zeeb i in. 2011; Serdaroğlu i in. 2015; McClements 2016; Ozturk i McClements 2016). Na 
ryc. 5A i B zamieszczono wzory strukturalne fosfatydylocholiny oraz soli sodowej oktenylo-
bursztynianu skrobiowego (E 1450) z podziałem na fragmenty hydrofilowe oraz hydrofobo-
we. Miarą proporcji grup polarnych i niepolarnych w cząsteczce emulgatora jest wskaźnik 
równowagi hydrofilowo-hydrofobowej (ang. hydrophile-lipophile balance, HLB). 
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Ryc. 5. Fragmenty hydrofilowe i hydrofobowe (czcionka pogrubiona): fosfatydylocholiny (A) oraz 
soli sodowej oktenylobursztynianu skrobiowego (B) 

 
W literaturze przedmiotu znaleźć można różne sposoby obliczania tego wskaźnika. Do 

najczęściej stosowanych należą metody Griffina i Daviesa. W metodzie Griffina wielkość 
HLB wyznacza się ze wzoru: 

HLB = (L/TC) × 20 

gdzie: L – masa cząsteczkowa fragmentu hydrofilowego; 
TC – całkowita masa cząsteczkowa surfaktantu. 

Według powyższego wzoru HLB czystego węglowodoru oraz hydrofilu (np. sacharydu) 
wynosi odpowiednio 0 oraz 20. Metoda ta pozwala na wyznaczenie wielkości HLB mających 
jedynie orientacyjne znaczenie, ponieważ nie uwzględnia wpływu budowy chemicznej emul-
gatora na ten parametr. Stosowana jest w praktyce głównie do określenia przydatności tech-
nologicznej emulgatorów niejonowych. Znacznie szersze zastosowanie ma metoda Daviesa 
polegająca na tym, że udziałom grup hydrofilowych oraz hydrofobowych przypisano odpo-
wiednio wartości liczbowe dodatnie i ujemne. Wskaźnik HLB według Daviesa wyznacza się 
ze wzoru: 

HLB = Σ (wartości hydrofilowe) – Σ (wartości hydrofobowe) + 7 

Stosunkowo duże wartości hydrofilowe mają grupy: –SO3Na (+38,7); –COOK (+21,1); 
‒COONa (+19,1); natomiast niskie: –COOH (+2,1); –OH – pierścień sorbitanu (+1,3); –OH – 
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inne (+1,9). Wartości liczbowe dla najczęściej występujących grup lipofilowych: –CH2, –CH3 
wynoszą −0,475, natomiast dla pierścienia benzenowego −1,662 (Tadros 2013). Wskaźniki 
HLB wyznaczone według Gryffina i Daviesa różnią się np. dla Spanu 80 oraz 60 i wynoszą 
odpowiednio: 4,3 oraz 5 i 4,7 oraz 5,7. W odniesieniu z kolei do innych emulgatorów są bar-
dzo zbliżone i dla Spanu 40 oraz Spanu 20 przyjmują odpowiednio 6,7 i 6,6 oraz 8,6 i 8,5. 
HLB można też wyznaczyć metodą odwrócenia (inwersji) faz emulsji przy zmiennej tempera-
turze i stałym składzie (ang. phase inversion temperature, PIT) (Ontiveros i in. 2014). 
Wskaźnik HLB dostarcza informacji o funkcjonalności emulgatorów, które o wartościach 
liczbowych 3–6 oraz 8–18 tego parametru stosowane są odpowiednio do wytwarzania emulsji 
typu woda-w-oleju (w/o) oraz olej-w-wodzie (o/w) (McClements 2008). Istnieje ponadto 
możliwość uzyskania, w pewnym zakresie, wielkości pośrednich HLB poprzez zmieszanie 
emulgatorów w odpowiedniej proporcji, stosując poniższą zależność: 

HLB = XA × HLBA + XB × HLBB 

gdzie: XA i XB – ułamki wagowe surfaktantów o wartościach liczbowych, odpowiednio 
HL-BA i HLBB (ang. XA and XB, are the weight fractions of surfactants with HLBA and HLBB, 
respectively) (Tadros 2013). 

W badaniach eksperymentalnych wykazano, że wraz ze wzrostem liczby HLB emulgatora 
można uzyskać cząstki o mniejszych rozmiarach, zachowując takie same warunki emulgowa-
nia (Komaiko i McClements 2015). Należy podkreślić, że wyznaczone teoretycznie wskaźniki 
HLB mają często w układach złożonych znaczenie orientacyjne, ponieważ znajdujące się tam 
inne substancje (białka, fosfolipidy, polisacharydy) również wpływają na ogólny poziom 
emulgowania tłuszczu. Inny sposób przewidywania typu emulsji (mikroemulsji) zapropono-
wał Winsor, który wprowadził wskaźnik będący ilorazem energii kohezji surfaktantu do oleju 
i wody (ang. Winsor interation energies ratio, R):r 

R = ACO/ACW 

gdzie: ACO – energia kohezji (spójności) pomiędzy cząsteczkami surfaktantu i oleju (ang. 
cohesive energy between surfactant-oil molecules); 

ACW – energia kohezji pomiędzy cząsteczkami surfaktantu i wody (ang. cohesive ener-
gy between surfactant-water molecules). 

Uważa się, że wielkość wskaźnika R jest miarą hydrofilowo-hydrofobowych właściwości 
surfaktantu (Nguyen i Sabatini 2011). Wskaźnik R może też być zapisany w postaci równania 
uwzględniającego oddziaływania pomiędzy fragmentami lipofilowymi (L) i hydrofilowymi 
(H) cząsteczek surfaktantu a cząsteczkami fazy wodnej (W) i olejowej (O): 

R = ACO – AOO – ALL/ACW – AWW – AHH 

gdzie: AOO – energia kohezji pomiędzy cząsteczkami oleju (ang. cohesive energy between oil-
oil molecules); 

ALL – energia kohezji pomiędzy częściami hydrofobowymi surfaktantu (ang. cohesive 
energy between hydrophobic-hydrophobic parts of surfactant molecules; 
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AWW – energia kohezji pomiędzy cząsteczkami wody (ang. cohesive energy between 
water-water molecules); 

AHH – energia kohezji pomiędzy częściami hydrofilowymi surfaktantu (ang. cohesive 
energy between hydrophilic-hydrophilic parts of surfactant molecules). 

Przyjmuje się, że gdy: (i) R < 1, to powstaje układ typu o/w z nadmiarem fazy olejowej 
(Winsor I); (ii) R > 1, tworzy się struktura typu w/o z nadmiarem fazy wodnej (Winsor II); 
(iii) R = 1, powinowactwo fragmentu lipofilowego i hydrofilowego do odpowiednio fazy ole-
jowej i wodnej jest równoważone; według Winsora znajdują się tam trzy fazy ciekłe będące 
w stanie równowagi faz. Mikroemulsję stanowi faza środkowa, górną – olej, a dolną –woda 
(Winsor III). Układ stanowiący przezroczystą fazę emulsji (w/o lub o/w) klasyfikowany jest 
jako Winsor IV (Perazzo i in. 2015). Graficzną ilustrację faz tworzonych w mieszaninach 
zawierających wodę, surfaktant i olej przedstawiono na ryc. 6. 

 

 
Ryc. 6. Klasyfikacja mikroemulsji według Winsora 

 
Wpływ struktury geometrycznej surfaktantów na właściwości tworzących się micel i emul-

sji można wyznaczyć poprzez obliczenie wielkości parametru upakowania (ang. packing pa-
rameter, Pp) (McClements 2008): 

Pp = VH/LH⋅ Ao 

gdzie: VH – objętość zajmowana przez grupę hydrofobową surfaktantu (ang. volume of the 
hydrophobic tail); 

LH – długość grupy hydrofobowej (ang. length of the hydrophobic tail); 
Ao – pole powierzchni przekroju poprzecznego grupy hydrofilowej (ang. crosssec-

tional area of the hydrophilic head group). 

Molekuły surfaktantów łącząc się, tworzą membranę z charakterystyczną krzywizną zależ-
ną od wartości Pp. Jeżeli Pp < 1, to krzywizna jest wypukła (ang. convex curvature), dla Pp = 1 
membrana ma kształt płaski (ang. zero curvarture), a gdy Pp > 1, powstaje krzywizna wklęsła 
(ang. concave curvature). Podobną interpretację przyjmuje się dla wskaźnika R (Santana i in. 
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2013). Na ryc. 7 przedstawiono zależność pomiędzy molekularną geometrią surfaktantu 
a tworzoną optymalną krzywizną. Aktywność emulgowania (ang. emulsifying activity, EA) 
substancji powierzchniowo-czynnej odnosi się do jej właściwości tworzenia układu emulsyj-
nego. W literaturze przedmiotu do oceny wielkości EA stosuje się różne metody. Przyjmuje 
się np., że miarą EA jest: (i) proporcja wydzielonej fazy emulsyjnej do całkowitej początko-
wej objętości emulsji; (ii) powierzchniowe stężenie emulgatora na cząstkach fazy rozproszo-
nej; (iii) średnia średnica cząstek, którą interpretuje się następująco: im mniejsza jest jej wiel-
kość, tym większa jest aktywność emulgowania SPC (Campbell i in. 2005; Yust i in. 2010). 

 

 
Ryc. 7. Układ fazy olejowej i wodnej w zależności od parametru upakowania (Pp) 

 
Wu i in. (2014) wykazali np., że przy wzroście proporcji rozpuszczalnych polisacharydów 

nasion soi (ang. soluble soybean polysaccharide, SSPS) do olejku tymiankowego, wynoszą-
cych 5 : 1→9 : 1, odpowiednie zmiany międzyfazowego stężenia (ang. interfacial concentra-
tion, Γ) SSPS mieściły się w zakresie: 80–140 mg·m−2. Bardzo często przy ocenie aktywności 
emulgowania białek stosuje się metodę turbimetryczną (ang. turbidimetric technique) pomia-
ru absorbancji, która polega na wyznaczaniu wskaźnika aktywności emulgowania (ang. emul-
sifying activity index, EAI). Wskaźnik ten ma wymiar powierzchni stabilizowanej przez okre-
śloną masę SPC i jest zależny m.in. od: stężenia fazy rozproszonej i stopnia jej dyspersji oraz 
ilości, a także rodzaju SPC w układzie. Wielkość EAI (m2⋅g−1) wyznacza się ze wzoru: 

EAI = 2TB/ΦV × CS 

przy czym TB = 2,303A/L, 
gdzie: ΦV – ułamek objętościowy frakcji olejowej (ang. volume fraction of the dispersed 
phase); 

CS – stężenie substancji powierzchniowo-czynnej w fazie wodnej przed formowaniem 
emulsji; 

A – absorbancja (ang. absorbance); 
L – długość drogi optycznej w kuwecie (ang. pathlength of cuvette). 

Pearce i Kinsella (1978) uważają, że wartości EAI, przy pH 8 dla: albuminy jaja, białek 
serwatki, kazeinianu sodu oraz dodecylosiarczanu sodu wynoszą odpowiednio: 49, 101, 166 
oraz 212 m2⋅g−1. W opracowaniu Matemu i in. (2011) zwrócono uwagę, że proces acylowania 
białek soi (ang. soy proteins acylation), związany z wytworzeniem kowalencyjnych wiązań 
pomiędzy grupami karboksylowymi kwasów tłuszczowych i wolnymi grupami aminowymi 
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białek (ang. covalent linkages between carboxyl groups of fatty acids and free amino groups 
of proteins), znacząco wpływał na zwiększenie EAI, szczególnie β-konglicyniny (7S) oraz 
glicyniny (11S) i w mniejszym wymiarze białek soi poddanych kwasowej precypitacji (ang. 
acid-precipitated protein). Khan i in. (2014) zauważyli z kolei, że białka pozyskiwane z wilca 
ziemniaczanego – słodkich ziemniaków (ang. sweet potato protein) poddane wysokociśnienio-
wej obróbce (ang. hydrostatic pressure treatment) w zakresie 0,1–600 MPa wykazywały warto-
ści parametru EAI, przy pH 3, 7 i 8, odpowiednio w zakresach: 34–41, 35–46 i 33–48 m2⋅g−1. 
Badania wykonywane przez Gong i in. (2016) dowiodły znacznej zależności EAI od pH, któ-
ry dla izolatu białka orzeszków ziemnych wynosił ok.: 110 (pH 2), 2 (pH 4,5) oraz 150 
(pH 12) m2⋅g−1. Podobne sugestie wynikają z badań Wani i in. (2015), którzy udowodnili, że 
przy pH: 3, 5 i 7 wartości EAI dla izolatu białka pozyskiwanego z czarnej fasoli wynosiły 
odpowiednio: 10,1, 4,8 i 30,8 m2⋅g−1. Autorzy sugerowali również, że wpływ na wielkość EAI 
miało proteolityczne oddziaływanie papainy, np. przy pH 3 i czasie oddziaływania enzymu 
0, 30 i 60 min wartości mierzonego parametru wynosiły odpowiednio: 12; 21,1 i 5,3 m2⋅g−1. 
Z innych badań wynika, że na aktywność emulgowania białek wpływ ma termiczny proces 
ich denaturacji. Thaiphanit i Anprung (2016) zauważyli, że proces ogrzewania białka (85°C) 
pozyskiwanego z orzecha kokosowego zwiększał EAI, przy czym znacznie bardziej w odnie-
sieniu do emulgowanego oleju słonecznikowego niż oliwy z oliwek. 

Kolejnym parametrem wyznaczanym w ocenie właściwości funkcjonalnych emulgatorów 
jest wydajność emulgowania (ang. emulsifying capacity, EC). Z przeglądu literatury wynika, 
że wielkość tego parametru najczęściej odnosi się do ilości oleju zemulgowanego przez jed-
nostkę masy emulgatora (Bortnowska i Tokarczyk 2009). Jakkolwiek w niektórych opraco-
waniach naukowych do wyrażenia wielkości EC autorzy posługują się wskaźnikami proporcji 
faz emulsji po rozdziale wymuszonym wirowaniem. Dokonywana w ten sposób ocena wydaj-
ności emulgowania nie różni się zatem od odpowiedniej stosowanej do charakteryzowania 
stabilności emulsji. Wydajność emulgowania poszczególnych substancji wykazujących ak-
tywność powierzchniowo-czynną różni się i może być zależna od wielu czynników. Õzalp 
i Karakaya (2009) wykazali, że wydajność emulgowania mięsa pozyskiwanego z ośmiornicy, 
kalmarów oraz mątwy wynosiła średnio ok. 291 g oleju⋅g−1 mięsa. Według Seher (2006) 
wielkość parametru EC zależała od składu mieszaniny ekstrakcyjnej użytej do wydzielenia 
białek i dla mięsa pozyskiwanego z piersi kurczaka (2,5% NaCl, 0,5% K2HPO4) wynosiła 
235 g oleju⋅g−1 białka. Zdecydowanie niższą wartość EC wykazują polisacharydy. Rodriguez 
Furlán i in. (2014) zauważyli, że dla inuliny wartość tego parametru wynosiła ok. 95 g ole-
ju⋅g−1. Podobne obserwacje wynikają z badań Han i Lim (2012), którzy ustalili, że wielkość 
EC była zależna od zawartości amylozy w skrobi ryżowej i przyjmowała wartości 151 i 166 g 
oleju⋅g−1 skrobi natywnej zawierającej odpowiednio 0 i 28,1% (w/w) amylozy. Autorzy wy-
kazali ponadto, że proces modyfikacji chemicznej zwiększa wydajność emulgowania, ponie-
waż po poddaniu skrobi estryfikacji bezwodnikiem kwasu n-oktenylobursztynowego przy 
stopniu podstawienia (ang. degree of substitution) 0,023 (skrobia woskowa) i 0,025 (skrobia 
wysokoamylozowa) wartości EC wynosiły odpowiednio ok. 207 i 217 g oleju⋅g−1 skrobi. 
Wzrost wielkości EC zależny był również od zastosowanej dawki promieniowania gamma 
(ang. dose of gamma-rays), przy jej optymalnej wartości 10 kGy. 
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2.2.2. Białka 
 
W grupie biopolimerów stosowanych jako emulgatory szczególnie ważną rolę pełnią biał-

ka będące liniowymi produktami kondensacji ok. 20 różnych α-L-aminokwasów połączonych 
wiązaniami trans-peptydowymi. Liczba oraz sekwencja ułożenia poszczególnych aminokwa-
sów w łańcuchu polipeptydowym determinuje: masę cząsteczkową, konformację, hydrofobo-
wość, ładunek elektryczny oraz zakres fizycznych i chemicznych interakcji białek z innymi 
składnikami znajdującymi się w żywności. Masy cząsteczkowe białek mieszczą się w grani-
cach od 10 000 Da (daltonów) do kilku milionów Da. Z uwagi na bardzo złożoną budowę 
molekularną białka charakteryzują się wielopolarnością (ang. multipolar), co odróżnia je od 
innych jonowych substancji powierzchniowo-czynnych, które zasadniczo są bipolarne (ang. 
bipolar). 

Ze względu na skład chemiczny białka można podzielić na (i) proste, takie jak albuminy 
(obecne w mleku, jajach), globuliny (immunoglobuliny, fibrynogen, miozyna, znajdujące się 
w mleku i jajach, mięsie), skleroproteiny (kolagen) oraz (ii) złożone, które oprócz aminokwa-
sów zawierają składnik niebiałkowy, nazywany grupą prostetyczną, do których zalicza się 
m.in.: metaloproteiny, chromoproteiny, glikoproteiny, lipoproteiny; fosfoproteiny (kazeina, 
białka żółtka jaja). Ze względu z kolei na kształt cząsteczki białka można podzielić na: (i) 
globularne, rozpuszczalne w wodzie (np. albuminy, globuliny) oraz (ii) fibrylarne, nieroz-
puszczalne w wodzie, o cząsteczkach w kształcie włókien (np. kolagen). W literaturze przed-
miotu stosuje się też podział na białka: (i) obojętne (albuminy, globuliny); (ii) kwaśne (pro-
laminy, gluteliny) oraz (iii) zasadowe (histony, protaminy). Białka zawierają średnio 50–55% 
(w/w) węgla, 6–7% (w/w) wodoru, 20–23% (w/w) tlenu oraz 0,2–0,3% (w/w) siarki (Augu-
stin i Hemar 2009; Jones i McClements 2010; Bouyer i in. 2012; Hoffmann i Reger 2014; 
Sikorski 2014a, 2014b). Rodzima konformacja białek, w której hydrofobowe fragmenty znaj-
dują się głównie we wnętrzu cząsteczki, utrzymywana jest w większości w wyniku interakcji 
niekowalencyjnych, takich jak: wiązania wodorowe, oddziaływania elektrostatyczne i sił van 
der Waalsa (ang. van der Waals interactions, VDW). Występowanie słabych wiązań nieko-
walencyjnych umożliwia stosunkowo łatwe zmiany konformacji białka. Na przykład, gdy 
białko znajdzie się na granicy faz, ulega częściowemu rozfałdowaniu i jego łańcuchy hydro-
fobowe przenikają do fazy niepolarnej (oleju, powietrza), natomiast hydrofilowe do fazy po-
larnej, najczęściej wody (Krägel i Derkatch 2010; Zeeb i in. 2011; Ozturk i McClements 
2016). Proces zwiększenia hydrofobowości powierzchniowej białek ma istotne znaczenie 
w poprawie ich funkcjonalnych właściwości w zakresie stabilizowania emulsji, ponieważ 
umożliwia lepszą adsorpcję na powierzchni cząstek rozproszonej fazy olejowej (Hoogenkamp 
2011; Chang i in. 2016). 

W literaturze przedmiotu sugeruje się, że zwiększenie aktywności i wydajności emulgo-
wania białek można uzyskać w wyniku modyfikacji: fizycznych, chemicznych lub enzyma-
tycznych (Krägel i Derkatch 2010; Jiang i Xiong 2015). W zakresie metod fizycznych uważa 
się, że pozytywnie wpływa proces oddziaływania temperaturą, szczególnie ogrzewanie. Efekt 
ten przypuszczalnie związany jest z rozfałdowaniem łańcucha polipeptydowego i odsłonię-
ciem reszt aminokwasów hydrofobowych. Występowanie tej zależności potwierdzono w wie-
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lu doniesieniach naukowych wykonywanych z użyciem białek pochodzących z różnych su-
rowców. Yin i in. (2014) zauważyli, że hydrofobowość powierzchniowa białek pozyskiwa-
nych z części białkowej jaja (ang. egg white proteins) wyraźnie wzrosła po poddaniu ich su-
szeniu w 85°C przez 3 dni. Podobne wnioski wynikają z badań Gong i in. (2016), którzy za-
stosowali suszenie rozpyłowe (ang. spray-drying method) izolatu orzeszków ziemnych (ang. 
peanut protein isolate). Jednocześnie w literaturze przedmiotu uważa się, że przekroczenie 
charakterystycznych wielkości temperatury dla określonego białka prowadzi do jego całkowi-
tej nierozpuszczalności w wodzie i powoduje drastyczny spadek aktywności emulgującej. 
Z niektórych doniesień wynika, że czynnikiem umożliwiającym kontrolowany proces dena-
turacji białek może być dodatek niektórych składników, w tym kształtujących – na wymaga-
nym poziomie – siłę jonową układu (Jones i McClements 2010). Campbell i in. (2005) wyka-
zali, że użycie mieszaniny chlorku sodu i sacharozy pozwoliło na zachowanie stosunkowo 
dobrych właściwości emulgujących składników całego jaja oraz żółtka, poddanych ogrzewa-
niu w 80°C przez 2 min. W literaturze przedmiotu napotkać można różne sugestie co do od-
działywania niskich temperatur na aktywność emulgującą białek. W odniesieniu do białek 
mięśniowych uważa się, że proces tzw. zimnej denaturacji (ang. protein cold denaturation), 
nazywany też efektem hydrofobowym (ang. hydrophobic effect), powoduje sfałdowanie łań-
cucha polipeptydowego, a tym samym efekt przeciwny do opisanego powyżej, związanego 
z oddziaływaniem podwyższonej temperatury. Krzemińska (2016) dowiodła, że mięso woło-
we i wieprzowe było bardziej podatne na niekorzystne zmiany zimnej denaturacji niż mięso 
z kurczaka i indyka. Badania Gong i in. (2016) wykazały jednak, że proces zamrażalniczego 
suszenia (ang. freeze-drying method) izolatu orzeszków ziemnych umożliwiał uzyskanie lep-
szych właściwości emulgujących niż przy użyciu suszenia rozpyłowego. 

Białka z uwagi na obecność grup reaktywnych (aminowych, hydroksylowych, imidazolo-
wych, tiolowych, tioeterowych) stosunkowo łatwo ulegają przemianom chemicznym. Proce-
sem często zachodzącym samorzutnie w układach zawierających białka jest alkilowanie, bę-
dące efektem oddziaływań ze związkami karbonylowymi powstającymi podczas utleniania 
lipidów. W literaturze przedmiotu uważa się, że dużą podatność w tym zakresie wykazują 
reszty: lizyny, metioniny, histydyny i treoniny. Alkilowane pochodne mają inną konformację 
i właściwości funkcjonalne niż białka w stanie natywnym, a ponadto mogą wykazywać 
mniejszą wartość biologiczną. Glikozylacja grup aminowych białka może zmieniać jego hy-
drofilowość, ładunek oraz objętość łańcuchów bocznych, co wpływa na rozpuszczalność 
i zdolność do asocjacji. 

Kolejnym sposobem modyfikacji chemicznej białek jest acylowanie, polegające na przyłą-
czeniu grupy acylowej (RCO−) do aminokwasów. Szybkość tego procesu zależy od właści-
wości czynnika acylującego i grupy nukleofilowej, pH środowiska, konformacji acylowanego 
białka oraz obecności inhibitorów. Uważa się, że najłatwiej acylują się pierwszorzędowe gru-
py aminowe, zwłaszcza ε-aminowe grupy reszt lizyny, stosunkowo dobrze także grupa feno-
lowa tyrozyny, przy czym acylowe pochodne histydyny i cysteiny szybko hydrolizują. Suge-
ruje się także, że acylowanie grup hydroksylowych reszt seryny i treoniny zachodzi po prze-
reagowaniu grup aminowych. Proces acylowania powoduje zmiany w strukturze białek 
i w konsekwencji ich właściwości funkcjonalnych, które są następstwem: częściowej denatu-
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racji, zmniejszenia lub zwiększenia hydrofobowości i innych (Sikorski 2014a). Matemu i in. 
(2011) wykazali, że proces acylowania białek soi: β-konglicynina, 7S, glicynina, 11S oraz 
pozyskanych w wyniku kwasowej precypitacji (ang. acid-precipitated protein) z użyciem 
estrów nasyconych kwasów tłuszczowych powodował wzrost hydrofobowości powierzch-
niowej 7S, brak zmian 11S i zmniejszenie wielkości tego parametru w odniesieniu do kwaso-
wej precypitacji. W innych badaniach (Yang i in. 2016) dowiedziono, że proces sukcynylacji 
(ang. succinylation), czyli acylowania bezwodnikiem kwasu bursztynowego, przyczyniał się 
do zmniejszania hydrofobowości powierzchniowej białek, co umożliwiało hydratację miceli 
kazeinowych znajdujących się w mleku. Ważnym i również skutecznym sposobem modyfi-
kacji chemicznej białek jest ich fosforylacja, która polega na przyłączaniu grup fosforano-
wych do reszt seryny, tyrozyny, treoniny, histydyny i lizyny. Proces fosforylacji powoduje 
wzrost rozpuszczalności powstałych preparatów białkowych i wpływa na zmianę wielkości 
punktu izoelektrycznego białek. Yin i in. (2014) użyli pirofosforanu sodu do fosforylowania 
białek znajdujących się w części białkowej jaja, wykazując ponad dwukrotny wzrost hydrofo-
bowości powierzchniowej, a także znaczne zwiększenie aktywności przeciwutleniającej 
w porównaniu do białka niepoddanego procesowi fosforylacji. 

Dużą uwagę zwraca się ponadto na możliwość stosowania w formie emulgatorów kom-
pleksów białkowo-polisacharydowych, które mogą być otrzymywane w wyniku stosowania 
reakcji typowo chemicznych (wiązania kowalencyjne) lub innych interakcji, takich jak: od-
działywania hydrofobowe i elektrostatyczne oraz wiązania wodorowe. Efektem reakcji białek 
z cukrami redukującymi są skondensowane N-podstawne glikozyloaminy (aldozoamina lub 
ketozoamina), które ulegają przekształceniu, tworząc m.in. produkty przegrupowania Amado-
ri. Następnie w wyniku kolejnych przemian (reakcje Maillarda) powstaje wiele małocząstecz-
kowych związków o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych. Augustin i Hemar 
(2009) uważają, że produkty reakcji Maillarda (ang. Maillard reaction products, MRP) cha-
rakteryzują się mniejszymi wartościami pH i lepszą rozpuszczalnością w środowisku kwa-
śnym niż białka. Autorzy sugerują ponadto, że zaadsorbowane na cząstkach fazy olejowej 
MRP tworzą grubsze membrany niż proteiny oraz umożliwiają lepszą stabilizację steryczną 
układu emulsyjnego. Troise i in. (2016) dowiedli z kolei, że produkty przegrupowania Ama-
dori, glukoza-leucyna, glukoza-fenyloalanina, poddane oddziaływaniu termicznemu (2‒8 min, 
131°C) umożliwiały formowanie kropel oleju, odpowiednio w zakresach: 0,183–0,200 µm 
oraz 0,220–0,191 µm, przy wartościach pola PM wynoszącej odpowiednio: 43,38–40,14 m2·g−1 
oraz 39,98–45,62 m2·g−1. Interakcje pomiędzy białkami i polisacharydami wykorzystywane 
są również do tworzenia membran wielowarstwowych (ang. polylayered interfacial coatings) 
na cząstkach rozproszonej fazy olejowej, które umożliwiają lepszą stabilizację układu w wy-
niku oddziaływań sterycznych i elektrostatycznych, szczególnie w warunkach zmiennych 
wielkości: pH, siły jonowej i temperatury (McClements 2006; Dickinson 2009; Jones 
i McClements 2010; Zeeb i in. 2011; Bouyer i in. 2012; Li i in. 2012; McClements 2012b; 
Tomasik 2014; Chen i in. 2015; Bortnowska 2015a). Należy również podkreślić, że od wielu 
lat coraz powszechniej stosuje się enzymatyczną hydrolizę białek w celu uzyskania produk-
tów charakteryzujących się wysoką wydajnością do emulgowania lipidów. Proces ten zwią-
zany jest z rozszczepieniem wiązań peptydowych w łańcuchach białek na mniejsze fragmen-
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ty. Jako enzymy stosuje się najczęściej: pepsynę, trypsynę, chymotrypsynę, papainę i ficynę. 
Uważa się, że w ogólnym wymiarze hydroliza prowadzi do zwiększenia ekspozycji grup hy-
drofobowych, co zwiększa aktywność emulgowania białek (Yust i in. 2010). W literaturze 
przedmiotu sugeruje się, że produkty enzymatycznej degradacji białek wykazują zróżnicowa-
ną przydatność technologiczną do stabilizacji układu emulsyjnego. Augustin i Hemar (2009) 
uważają, że hydroliza prowadząca do powstawania małych peptydów jest niekorzystna, po-
nieważ mają one nieodpowiedni rozkład hydrofobowych i hydrofilowych obszarów (ang. lack 
an adequate distribution of hydrophobic and hydrophilic sites). Małe peptydy ponadto nie 
tworzą zwartego filmu na cząstkach fazy rozproszonej w przeciwieństwie do odpowiednich 
dużych, które charakteryzują się wielopunktową możliwością oddziaływania w obszarze po-
wierzchni międzyfazowej (ang. multiple anchor points at an interface). Potwierdzeniem po-
wyższych sugestii są wyniki badań Yust i in. (2010), którzy poddali hydrolizie (1–10%, en-
zym alkalaza) białka ciecierzycy pospolitej (ang. chickpea protein). Autorzy zauważyli 
wzrost mierzonych wartości EA oraz stabilności emulsji (ang. emulsion stability, ES) przy 
stopniu hydrolizy (ang. degree of hydrolysis) mieszczącym się w zakresie 0–2,9% i dalszy 
spadek wielkości tych parametrów przy wzroście stopnia hydrolizy do 10%. Podobne sugestie 
wynikają z doniesienia Wani i in. (2015), którzy wykazali, że optymalny czas proteolityczne-
go oddziaływania papainy (enzym z klasy proteaz) w celu uzyskania hydrolizowanych izola-
tów białka pozyskiwanych z fasoli typu mungo (łac. Phaseolus mungo L.) wynosił 30 min, 
a dalsze zwiększanie czasu trwania tego procesu choć powodowało znaczący wzrost wielko-
ści stopnia hydrolizy, to jednak przyczyniało się do zmniejszania aktywności emulgowania 
oraz stabilności emulsji. 

Do metod umożliwiających zwiększenie hydrofobowości powierzchniowej białek (ang. pro-
tein surface hydrophobicity, PSH) zalicza się również ich rozdrabnianie do wielkości mikroczą-
stek. Z badań Sun i in. (2015) wynika, że białka serwatki poddane homogenizacji przez 8 godz. 
lub homogenizacji i następnie liofilizacji również przez 8 godz. zmieniały wymiary cząstek 
(średnica medialna, d(0,5)) w odniesieniu do próbek kontrolnych, jak następuje: 51,1–8 µm lub 
13,3–8,9 µm, przy wartościach PSH wynoszących odpowiednio 99,8–175,7 lub 231,5–561,2. 
Według Chang i in. (2015) czynnikiem modulującym wielkości PSH może być pH układu. 
Autorzy dowiedli, że zmiana pH (3–7) wpływała na kształtowanie parametru PSH wyrażone-
go w jednostkach a.u. (ang. arbitrary units) dla izolatów białek grochu, soi, soczewicy oraz 
rzepaku w zakresach: 8–4, 19–3, 22–1 oraz 12–2, odpowiednio. Zmiany hydrofobowości po-
wierzchniowej białek wpływają także na wielkość interakcji z innymi niepolarnymi składni-
kami znajdującymi się w układzie emulsyjnym. 

Właściwości emulgowania lipidów wykazują zarówno białka zwierzęce, jak i roślinne. Za-
stosowanie tych składników (biokomponentów) jako substancji emulgujących fazę lipidową 
jest szczególnie przydatne w produkcji żywności niskokalorycznej o właściwościach pro-
zdrowotnych, ponieważ charakteryzują się one wartością energetyczną zbliżoną do węglowo-
danów, znacznie mniejszą niż emulgatory lipidowe, a także dużą wartością odżywczą. Waż-
nymi cechami funkcjonalnymi białek (w tym pochodnych) są również ich właściwości żelują-
ce oraz przeciwutleniające (Bortnowska i in. 2013; Sikorski 2014a; Khan i in. 2014). Wang 
i in. (2013) zauważyli, że MRP powstałe w wyniku interakcji izolatu białek serwatki z cu-
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krami (fruktoza, laktoza, maltoza, sacharoza) wykazywały stosunkowo dobrą aktywność do 
wygaszania rodników DPPH•, przy czym dowiedziono, że aktywność przeciwutleniająca 
MRP wyraźnie wzrastała ze zwiększającymi się wielkościami pH. Duże znaczenie w procesie 
emulgowania lipidów mają białka pozyskiwane z mięsa ssaków, ryb i bezkręgowców. W śro-
dowisku obojętnym białka występujące w cieczy międzykomórkowej i sarkoplazmie można 
wyekstrahować wodą, natomiast białka miofibrylarne rozcieńczonymi roztworami soli o sile 
jonowej >0,15 po uprzednim usunięciu frakcji sarkoplazmatycznej. Dodatek chlorku sodu 
(NaCl) zwiększa rozpuszczalność białek miofibrylarnych dlatego, że następuje ujemna pola-
ryzacja molekuł białka, co powoduje ich wzajemne odpychanie się i zwiększa poziom immo-
bilizacji fazy wodnej. Dodatek fosforanów do roztworu NaCl umożliwia lepszą ekstrakcję 
miozyny, ponieważ ich cząsteczki wnikają w przestrzeń pomiędzy filamentami aktyny i mio-
zyny. Wydzielenie miozyny z kompleksu aktomiozynowego ma duże znaczenie praktyczne 
z uwagi na zawartość fragmentów dobrze rozpuszczalnych w wodzie oraz efektywność 
w tworzeniu trwałych membran na cząstkach fazy tłuszczowej (Hoogenkamp 2011; Bortnow-
ska i in. 2013; Jiang i Xiong 2015; Yang i Xiong 2015). Seher (2006) wykazał, że zwiększe-
nie stężenia fosforanu dipotasowego w zakresie 0,0–2,5% (w/w) w mieszaninie ekstrakcyjnej 
zawierającej 2,5% (w/w) NaCl powodowało wzrost wydajności emulgowania mięsa drobio-
wego o ok. 11%. Krzemińska (2016) dowiodła ponadto, że na wzrost wydajności emulgowa-
nia mięsa zwierząt rzeźnych wpływały zarówno stężenie NaCl, jak i K2HPO4, szczególnie 
w zakresie: 0,0–2,5% (w/w) i 0,0–0,5% (w/w), odpowiednio. Bioemulgatorem często stoso-
wanym do stabilizacji fazy olejowej, np. w sosach białych, jest mleko, będące naturalną emul-
sją (Bortnowska i in. 2016). Wśród białek mleka szczególnie duże znaczenie mają kazeiny 
zawierające w swoim składzie: αs1-, αs2-, β-, κ-, γ-kazeiny oraz białka serwatki, takie jak: 
α-laktoalbumina, BLG, BSA oraz laktoferyna (Singh 2011; Bouyer i in. 2012; Sun i in. 2015; 
Tabibiazar i in. 2015; Yang i in. 2016). Murphy i in. (2016) zauważyli, że BLG stosowana 
w postaci mikrożelu wykazywała szczególnie dobre właściwości do tworzenia lepkosprężys-
tych powłok na cząstkach zdyspergowanej fazy niepolarnej. Kazeina jest najważniejszym 
białkiem mleka (78–85% w/w masy białek), a jej wartość biologiczna dorównuje białkom 
mięsa i znacznie przewyższa wartość białek roślinnych. W porównaniu z białkiem jaja kurze-
go kazeina charakteryzuje się niedoborem aminokwasów siarkowych i znacznym nadmiarem 
lizyny. Białka kazeinowe w stanie natywnym znajdują się w mleku w postaci miceli tworzą-
cych roztwór o charakterze koloidalnym, które mają kształt sferyczny, a ich średnica waha się 
od 50 do 250 nm. Szacuje się, że w 1 cm3 mleka znajduje się ok. 7 × 1013 miceli, co łącznie 
stanowi 5–6% objętości mleka. W wyniku wirowania wydziela się: αs- (αs1-, αs2-), β-, γ- oraz 
κ-kazeiny, znacznie różniące się między sobą hydrofobowością (Singh 2011; Bouyer i in. 
2012; Zhao i in. 2014; Sikorski 2014b). Najbardziej hydrofobowa β-kazeina (BKZ) razem 
z frakcjami αs i γ stanowi wnętrze miceli kazeinowej. Zewnętrzną powłokę miceli tworzą 
cząsteczki κ-kazeiny, która jako jedyna z głównych frakcji kazeinowych zawiera fragmenty 
o właściwościach silnie hydrofilowych, przez co zdolna jest do wiązania cząsteczek wody 
i tworzenia warstwy wodnej na powierzchni miceli. Kazeina kwasowa otrzymywana z od-
tłuszczonego mleka ukwaszonego dodatkiem czystych kultur bakterii fermentacji mlekowej 
lub przez dodanie kwasu mlekowego, solnego, octowego albo siarkowego jest w zasadzie 
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nierozpuszczalna w wodzie i stąd wynika jej ograniczona przydatność do produkcji emulsji. 
Znacznie lepsze właściwości funkcjonalne do emulgowania tłuszczu oraz wiązania wody wy-
kazują kazeiniany, a wśród nich kazeinian sodu (KS), otrzymywany z kazeiny kwasowej 
w wyniku reakcji z wodorowęglanem sodu i następnie suszony rozpyłowo (Xuexin i Golding 
2014; Zhao i in. 2014; Julio i in. 2015; Davidov-Pardo i in. 2016; Hu i in. 2016; Su i Zhong 
2016). Matsumiya i in. (2011) dowiedli, że kazeinian sodu (0,1% w/w) w układzie woda–olej 
sojowy lub kukurydziany zmniejszał napięcie międzyfazowe odpowiednio do ok. 7 i 5 mN·m−1. 
Uważa się również, że KS poddany obróbce cieplnej metodą ekstruzji charakteryzuje się 
zwiększoną rozpuszczalnością zawartego w nim białka oraz stosunkowo dobrą wydajnością 
emulgowania tłuszczu, a wytwarzane z jego użyciem emulsje wykazują większą stabilność 
niż odpowiednie przygotowane z dodatkiem KS niepoddanego tej formie obróbki termicznej 
(Szpendowski i Świgoń 2003). Kolejnym naturalnym wieloskładnikowym bioemulgatorem 
jest żółtko jaja kurzego stosowane do wytwarzania emulsji w postaci natywnej lub wysuszo-
nej. Żółtko jaja samo w sobie jest emulsją o/w i zawiera średnio 48,7% (w/w) wody, 16,6% 
(w/w) białek, 32,6% (w/w) lipidów, 1% (w/w) cukrów oraz ok. 1,1% (w/w) związków nie-
organicznych. W żółtku jaja znajduje się: znaczna ilość wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych z grupy n-3, witamin (A, D, B1, B2), β-karotenu oraz choliny. Żółtko jaja jest złożo-
nym układem składającym się z granulek zdyspergowanych w przeźroczystej, żółtej, fluidal-
nej plazmie. Stosując metodę wirowania, można rozdzielić żółtko jaja na granule oraz plazmę, 
a dalej na frakcje różniące się gęstością wskutek różnego udziału lipidów. Granule zawierają 
70% (w/w) HDL i 16% (w/w) foswityny (fosfoglikoproteiny) oraz 12% (w/w) LDL, nato-
miast plazma składa się z 85% (w/w) lipoprotein zaliczanych do LDL i 15% (w/w) liwetyny, 
będącej białkiem globularnym. Głównymi białkami granul o charakterze lipoprotein są 
α- i β-lipowiteliny, które wchodzą w interakcje z foswityną (białko kwaśne, bogate w fosfor), 
występującą w ponad 20% ogółu białek znajdujących się w żółtku jaja. W literaturze przed-
miotu uważa się, że wszystkie główne składniki żółtka, tzn. LDL, HDL, liwetyny i foswityny, 
wykazują wysoką aktywność do adsorpcji na PM olej–woda (Sikorski 2014b). Białka żółtka 
jaja są bardzo podatne na oddziaływanie czynników środowiskowych: pH, siły jonowej, tem-
peratury (Campbell i in. 2005). Mine (1998) wykazał, że średnia wielkość D[3,2] cząstek fazy 
rozproszonej oraz stężenie na powierzchni międzyfazowej (ang. surface concentration) były 
większe przy pH 3 i 5 niż 7 i 9, co było przypuszczalnie wynikiem powstawania dimerów 
lipoprotein w środowisku kwaśnym. Zauważono również, że wzrost siły jonowej układu 
(100–1500 mM NaCl) powodował zwiększenie D[3,2] oraz stężenia na PM odpowiednio 
w zakresach: 0,503–0,517 µm oraz 0,990–1,067 mg·m-2. Z kolei Chang i in. (2016) zwrócili 
uwagę, że dobre właściwości emulgujące wykazują również białka części białkowej jaja, 
szczególnie poddane modyfikacji kwasowej lub kwasowo-temperaturowej. 

Białka pochodzenia roślinnego są ważnymi bioskładnikami stosowanymi do stabilizacji 
układów emulsyjnych, pozyskiwanymi obecnie z coraz większej grupy surowców, m.in.: psze-
nicy, żyta, jęczmienia, owsa, ryżu, prosa, kukurydzy, soi, ziemniaków, grochu, fasoli, orzesz-
ków ziemnych. Stosunkowo dużą zawartością białka charakteryzuje się proso (14–18% w/w), 
owies (8–20% w/w) oraz pszenica i jęczmień (10–16% w/w). Ogólnie białka ziarna zbóż kla-
syfikuje się jako albuminy, globuliny, prolaminy oraz gluteiny. W literaturze przedmiotu 
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zwraca się uwagę, że znaczną ilość albumin zawiera frakcja białkowa żyta, globulin owsa, 
prolamin kukurydzy i glutelin ryżu (Sikorski 2014b; Gong i in. 2016). Romero i in. (2012) wy-
kazali, że białka ryżu (koncentrat) użyte w stężeniach: 0,1–1 mg·l−1 (pH 2) oraz 0,2–1 mg·l−1 
(pH 8) zmieniały napięcie międzyfazowe (stan równowagowy po 18 000 s) układów (olej 
słonecznikowy–roztwór białek) w zakresach 12,9–10,8 mN·m−1 oraz 13,8–12,2 mN·m−1. Du-
że znaczenie w wytwarzaniu układów emulsyjnych mają białka soi. Frakcja globulinowa soi 
zawiera wicylinę (β-konglicynina) o stałej sedymentacji 7S oraz leguminę 11S, nazywaną 
glicyniną. W skład globulin 7S wchodzą dwa różne białka o masie cząsteczkowej mieszczącej 
się w przedziale 150–170 kDa. W roztworze o sile jonowej 0,5 globuliny 7S występują jako 
monomery, a w roztworze o sile jonowej 0,1 tworzą dimery charakteryzujące się masą czą-
steczkową ok. 370 kDa. W środowisku o bardzo małej sile jonowej i kwaśnym odczynie wi-
cylina dysocjuje na podjednostki. Cząsteczka globuliny 11S jest zbudowana z 12 łańcuchów 
polipeptydowych tworzących oddzielne podjednostki, 6 kwasowych oraz 6 zasadowych, ma-
jących odpowiednio masę cząsteczkową ok. 37 kDa oraz 22 kDa. Pomiędzy każdą parą pod-
jednostek, złożoną z łańcucha kwaśnego i zasadowego, znajdują się wiązania disulfidowe. 
Podjednostki tworzą czwartorzędową strukturę glicyniny w postaci dwóch 6-członowych 
pierścieni ułożonych jeden nad drugim (Nishinari i in. 2014; Sikorski 2014b; Fernández-Ávila 
i in. 2015). 
 
2.2.3. Węglowodany 

 
Emulgatory węglowodanowe, w tym ich modyfikowane chemicznie pochodne, są ważną 

grupą związków polihydroksylowych zaliczanych do biosurfaktantów niejonowych. W grupie 
tej znajdują się estry sacharydów otrzymywane poprzez estryfikację sacharozy kwasami 
tłuszczowymi. W zależności od liczby wprowadzonych grup acylowych można wytwarzać 
emulgatory o wskaźniku HLB mieszczącym się w zakresie (1–18). Kolejną grupą emulgato-
rów węglowodanowych są polisacharydy. Do najczęściej stosowanych polisacharydowych 
emulgatorów należą produkty uzyskane w wyniku modyfikacji: skrobi, celulozy oraz pektyn, 
a także niektóre gumy spożywcze mające status dozwolonych substancji dodatkowych do 
żywności. Wśród modyfikowanych skrobi na szczególną uwagę zasługuje sól sodowa okteny-
lobursztynianu skrobiowego (E 1450). Emulgator ten jest szczególnie przydatny w produkcji 
niskotłuszczowych, bezcholesterolowych sosów typu majonezowego (Dickinson 2009; Bort-
nowska 2012). W grupie pochodnych celulozy właściwości powierzchniowo-czynne wykazu-
je wiele związków (np. metyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, hydroksypropylometyloce-
luloza, etylometyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy), których użycie jednak 
z uwagi na wzrastające obawy przed spożywaniem substancji wytwarzanych na drodze synte-
zy chemicznej systematycznie maleje. Wśród polisacharydów zaliczanych do grupy gum spo-
żywczych aktywność powierzchniowo-czynną wykazują: mączka chleba świętojańskiego 
(LBG), guma guar (GG), guma arabska (GA), GK, a ponadto również pektyny (Castellani 
i in. 2010; Wu i McClements 2015; Kaltsa i in. 2016). Właściwość emulgatorów węglowoda-
nowych skutecznego obniżania napięcia międzyfazowego (olej–woda) wynika z dołączenia 
do ich cząsteczek grup niepolarnych (hydrofobowo modyfikowana skrobia, celuloza i sacha-
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roza) lub obecności kowalentnie, a w niektórych przypadkach fizycznie związanych białek 
(gumy oraz pektyny) (Augustin i Hemar 2009; Dickinson 2009; Ozturk i McClements 2016; 
Zhang i in. 2016a). Zawartość białek np. w hydrokoloidach, takich jak: pektyna, LBG, GG, 
GK, GA, guma gellan i karagen, może wynosić odpowiednio ok.: 7,9, 6,4, 4,2, 4,2, 1,8, 0,4 
i 0,2% (w/w) (Huang i in. 2001; Xiang i in. 2015; Kaltsa i in. 2016). Zastosowanie hydrokolo-
idów w emulsjach zwiększa ich stabilność podczas oddziaływania zmiennych czynników śro-
dowiskowych. Abdolmaleki i in. (2016) dowiedli, że emulsje stabilizowane gumą tragakanta 
nie wykazywały oznak destabilizacji przy stężeniu NaCl w zakresie 0–1,0% (w/w), natomiast 
były niestabilne przy pH = pKa (pKa = − log Ka, gdzie Ka, stała dysocjacji). Z badań wynika, 
że znaczną poprawę właściwości emulgujących polisacharydów uzyskuje się poprzez modyfi-
kację fizyczną, np. poddanie skrobi procesowi wysokociśnieniowego kleikowania (600 MPa, 
6 min, 20°C) (Villamonte i in. 2016). W innych doniesieniach naukowych sugeruje się moż-
liwość występowania synergizmu w zakresie adsorpcji na cząstkach fazy rozproszonej, co 
wykazano na przykładzie modyfikowanej fizycznie celulozy oraz kazeinianu sodu (Hu i in. 
2016). 
 
2.2.4. Surfaktanty 

 
Na rynku dodatków do żywności dostępny jest duży asortyment emulgatorów zaliczanych 

do LMWS. W grupie tej można wyróżnić: (i) mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych es-
tryfikowane kwasem octowym, mlekowym, cytrynowym, winowym, mono- i diacetylowino-
wym, w tym również ich mieszaninami; (ii) estry sacharozy i kwasów tłuszczowych; (iii) po-
chodne sorbitolu; (iv) pochodne polioksyetylenosorbitolu; (v) sole kwasów tłuszczowych; (vi) 
fosfolipdy i inne. Emulgatory te charakteryzują się bardzo szerokim zakresem wielkości licz-
by HLB i pozwalają na wytwarzanie emulsji zarówno typu o/w, jak i w/o. Wykazano, że nie-
które surfaktanty, np. stearyoilomleczan sodu, mogą być stosowane do wytwarzania emulsji 
typu Pickering (Bezelguesa i in. 2008; Bortnowska 2015a; Ozturk i McClements 2016). 

Szczegółowy wykaz dozwolonych dodatków do żywności w grupie substancji emulgują-
cych wytwarzanych na drodze syntezy chemicznej lub modyfikacji chemicznej zawarty jest 
w odpowiednich dokumentach normatywnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Dz.U. L 
354 z 31.12.2008, s. 16 oraz Rozporządzenie Komisji Nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r., 
zmieniające załącznik II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 
poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności). Spożycie większości surfak-
tantów jest limitowane, a ich wielkość ADI (ang. acceptable daily intake) wynosi w większo-
ści przypadków 0–25 mg/kg masy ciała. Pomimo wielu ograniczeń surfaktanty są chętnie 
stosowane w produkcji żywności zawierającej emulsje, głównie dlatego, że są bezpieczne pod 
względem mikrobiologicznym, a ponadto skutecznie obniżają napięcie powierzchniowe. Bez-
elguesa i in. (2008) wykazali, że przy stężeniu 2,55 mM (roztwór wodny, 25°C, stan równo-
wagowy): Tweenu 80, DATEM (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 
kwasem mono- i diacetylowinowym) i SSL (stearyoilomleczan sodu) napięcie powierzchnio-
we (NP) wynosiło odpowiednio: 39,5, 28 i 22 mN·m−1, a białka serwatki, dla porównania, 
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obniżały NP do poziomu ok. 49,5 mN·m−1. Konsekwencją znacznego obniżania napięcia 
międzyfazowego przez surfaktanty jest również możliwość wpływu na rozmiar cząstek fazy 
rozproszonej w układzie emulsyjnym. Lopez-Pena i McClements (2015) dowiedli, że dodatek 
Tweenu (0–1% w/w) w emulsjach (4% w/w olej kukurydziany) zmniejszał krople oleju wyra-
żone wartością D[3,2] z 0,54 do 0,13 µm. 
 
 
2.3. Substancje zagęszczające, stabilizujące i żelujące 

 
Substancje zagęszczające (ang. thickeners), stabilizujące (ang. stabilizers) i żelujące (ang. 

gelling agents), podobnie jak emulgujące, należą do grupy dodatków kształtujących strukturę 
emulsji. Przy czym należy podkreślić, że poszczególne składniki z tej grupy wykazują bardzo 
często jednocześnie kilka cech funkcjonalnych, w tym mogą obniżać napięcie międzyfazowe 
pomiędzy cieczą polarną i niepolarną (woda i olej). Zdolność substancji do stabilizowania 
umożliwia utrzymanie homogeniczności emulsji w wyniku ich interakcji z emulgatorami, 
z kolei zagęszczanie związane jest z występowaniem splotów łańcuchów polimerowych po-
datnych na oddziaływanie wody, a proces żelowania polega na tworzeniu uporządkowanej 
przestrzennej struktury polimeru. Substancje zagęszczające, stabilizujące i żelujące absorbują 
znaczne ilości wody, dlatego często określa się je terminem hydrokoloidów. Dodatkiem tych 
substancji można modyfikować wiele parametrów fizykochemicznych i sensorycznych emul-
sji, z tym że wielkość tych zmian zależy od: (i) właściwości molekularnych użytych zagęstni-
ków, takich jak m.in. masa molowa, stopień rozgałęzienia, konformacja, ładunek, hydrofo-
bowość; (ii) ich stężenia i zakresu interakcji z innymi składnikami żywności; (iii) zdolności 
do żelowania i zagęszczania oraz zwiększania stabilności układu (Dickinson 2009; Saha 
i Bhattacharya 2010; Salas i in. 2014; Bortnowska i in. 2014a, 2014b; Chung i in. 2014a). 

Hydrokoloidy ogólnie klasyfikuje się jako polisacharydowe (gumy spożywcze, skrobia, ce-
luloza, pektyny) oraz białkowe (żelatyna). Wyróżnia się także: (i) naturalne (pochodzenia 
zwierzęcego, np. żelatyna; z roślin lądowych, np. GA, pektyna, skrobia; z wodorostów, np. 
agar, karageny, alginiany; pochodzenia mikrobiologicznego, np. guma ksantanowa i dek-
stran); (ii) modyfikowane metodami chemicznymi i fizycznymi. Polisacharydowe hydrokolo-
idy pod względem budowy chemicznej można podzielić na homopolimery oraz heteropolime-
ry. Sposób łączenia się poszczególnych merów może być w całym polimerze jednakowy 
(amyloza) lub zróżnicowany (amylopektyna). Heteropolimery są zbudowane z różnych me-
rów. Liniowe łańcuchy hydrokoloidów polisacharydowych zbudowane są z heksoz (glukoza, 
galaktoza, mannoza), pentoz (arabinoza, ksyloza) lub kwasów uronowych (kwas galakturo-
nowy). W łańcuchach bocznych mogą się też znajdować pochodzące od kwasów organicz-
nych reszty kwasowe. Ważną właściwością polisacharydów jest możliwość wchodzenia 
w interakcje z innymi składnikami, w tym z białkami, do których zalicza się wiązania kowa-
lencyjne i wodorowe oraz oddziaływania elektrostatyczne, przy czym szczególnie te ostatnie 
umożliwiają tworzenie powłok wielowarstwowych na cząstkach fazy rozproszonej, co wpły-
wa na zwiększenie stabilności układu emulsyjnego (Dickinson 2003; McClements 2006; Au-
gustin i Hemar 2009; Copeland i in. 2009; Singh i in. 2010; Jones i McClements 2010; Bouy-
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er i in. 2012; Tomasik 2014; Bortnowska 2015a). Duże znaczenie jako zagęstniki niskotłusz-
czowych emulsji typu o/w mają gumy spożywcze, często stosowane w postaci mieszanin 
w proporcjach umożliwiających oddziaływanie synergistyczne, wynikające z asocjacji cząste-
czek różnych hydrokoloidów. Na przykład GK oraz galaktomannany: GG, guma tara, mączka 
chleba świętojańskiego (LBG) tworzą strukturę żelową jedynie użyte w mieszaninach (Bort-
nowska i Makiewicz 2006; Saha i Bhattacharya 2010; Bouyer i in. 2012). Synergistyczny 
zakres interakcji pomiędzy GK i galaktomannanami zależy od stężenia hydrokoloidów oraz 
pH i siły jonowej układu. Uważa się, że optymalne proporcje gumy ksantanowej z galakto-
mannanami wynoszą: GK:GG (20:80) oraz GK:LBG (50:50). Guma ksantanowa oddziałuje 
również synergistycznie z glukomannanem konjac, przy proporcji wynoszącej 30 : 70. Podob-
ną interakcję wykazano także w odniesieniu do mieszanin κ-karagenu i LBG (60 : 40 
i 40 : 60). W celu kształtowania pożądanych właściwości reologicznych emulsji gumy spo-
żywcze stosowane są często w mieszaninie z innymi zagęstnikami. Chung i in. (2014a) wyka-
zali, że wzrost stężenia LBG (0–1% w/w) w emulsjach o/w (3,75% w/w skrobia; 5% w/w olej 
rzepakowy; 1% w/w Tween 80) powodował zwiększenie wartości współczynnika konsysten-
cji z 0,099 do 56,65 Pa⋅sn, przy wartościach wskaźnika płynięcia (n) w zakresie 0,929–0,417. 
W literaturze przedmiotu sugeruje się, że dobrą alternatywą dla gum spożywczych w celu 
stabilizacji układów emulsyjnych jest użycie nanofibryli celulozy (ang. cellulose nanofibrils) 
(Salas i in. 2014). Carrillo i in. (2015) dowiedli, że dodatek nanofibryli celulozy do emulsji 
typu woda-w-oleju-w-wodzie (w/o/w) umożliwiał redukcję rozmiaru cząstek fazy rozproszo-
nej, zwiększenie stabilności oraz lepkości. Kolejnym polisacharydowym zagęstnikiem o du-
żym znaczeniu praktycznym jest skrobia. Do celów spożywczych skrobie pozyskuje się naj-
częściej z kukurydzy, pszenicy, ryżu, sorgo, ziemniaków, nasion roślin strączkowych, palmy 
sagowej i innych. Poszczególne skrobie różnią się zawartością amylozy i można je podzielić 
na: (i) wysokoamylozowe (≥30%); (ii) o średniej zawartości amylozy (20–30%); (iii) nisko-
amylozowe (2–20%) oraz (iv) woskowe, zawierające ≤2% amylozy. Niektóre skrobie mogą 
zawierać nawet do 70% amylozy lub 100% amylopektyny. Skrobia jest polimerycznym wę-
glowodanem składającym się z wielu jednostek α-D-glukozowych i w naturze występuje 
zwykle w formie ziarenek o zróżnicowanych rozmiarach. Chemicznie nie jest to materiał jed-
nolity, gdyż składa się z amylozy i amylopektyny. Amyloza ma postać długich nierozgałęzio-
nych łańcuchów o masie cząsteczkowej 150–750 kDa, zbudowanych z reszt D-glukozy, połą-
czonych wiązaniami α-(l,4) glikozydowymi. Wykazano, że amyloza zawiera również nie-
znaczną liczbę wiązań α-(1,6) glikozydowych. Amylopektyna z kolei jest dużym rozgałęzio-
nym polimerem, w którym cząsteczki glukozy w łańcuchach głównych są powiązane wiąza-
niami α-(l,4) glikozydowymi, natomiast rozgałęzienia boczne są połączone z łańcuchami 
głównymi wiązaniami α-(1,6) glikozydowymi. Masa cząsteczkowa amylopektyny może do-
chodzić do 200 MDa, a stopień polimeryzacji przewyższa milion. Łańcuchy amylopektyny 
zawierają grupy fosforanowe połączone wiązaniami estrowymi z grupami hydroksylowymi 
glukozy, przy czym jedna grupa fosforanowa przypada na ok. 400 reszt glukozy. Pod wzglę-
dem szybkości trawienia skrobie można podzielić na: (i) szybko trawione (ang. rapidly dige-
stible starches, RDSS); (ii) wolno trawione (ang. slowly digestible starches, SDSS) oraz (iii) 
skrobie oporne (ang. resistance starches, RS), praktycznie nietrawione lub trawione bardzo 
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wolno, których ilość oblicza się z różnicy zawartości skrobi ogólnej (TS) i RDSS + SDSS 
(Van Hung i in. 2006; Copeland i in. 2009; Singh i in. 2010; Lee i in. 2012; Tomasik 2014; 
Bortnowska i in. 2016). W zdecydowanej większości skrobie obecnie stosowane w produk-
tach spożywczych poddawane są modyfikacji w celu nadania im specyficznych właściwości, 
np. w zakresie: żelowania, adhezyjności, utrzymywania wody i tym samym kształtowania 
odpowiedniej, pożądanej przez konsumenta konsystencji żywności. 

Zasadniczo wyróżnia się następujące sposoby modyfikacji skrobi: (i) fizyczną (oddziaływa-
nie temperatury i wody – wstępne kleikowanie); (ii) konwersję (częściowa hydroliza kwasowa 
i enzymatyczna, oddziaływanie zasadami, dekstrynizacja) oraz (iii) chemiczną (eteryfikacja, 
estryfikacja, utlenianie, sieciowanie, modyfikacja podwójna) (Singh i in. 2007; Kaur i in. 2012; 
Tomasik 2014). Shi i in. (2013) użyli do sieciowania skrobi tripolifosforanu sodu, wykazując, 
że dodatek NaCl (20% w/w) do przygotowanych zawiesin skrobi znacząco (p < 0,05) zwiększał 
lepkość oraz wielkości modułów zachowawczego i stratności. Duże, ciągle wzrastające zna-
czenie ma modyfikacja fizyczna lub fizykochemiczna w celu zmiany struktury skrobi i nada-
nia jej pożądanych właściwości funkcjonalnych porównywalnych z odpowiednimi kształto-
wanymi w wyniku modyfikacji chemicznej. Z przeglądu literatury wynika, że stosowane są 
m.in. następujące metody modyfikacji fizycznej skrobi: (i) oddziaływanie ciśnienia osmo-
tycznego; (ii) głębokie mrożenie i rozmrażanie; (iii) oddziaływanie temperatury i ciśnienia. 
W procesie ogrzewania granul skrobi w środowisku wodnym następuje uwalnianie zawartych 
w nich składników, głównie amylozy. Po ochłodzeniu układu amyloza i amylopektyna wcho-
dzą w międzymolekularne interakcje, co powoduje utworzenie żelu (Singh i in. 2007; Cope-
land i in. 2009). Bortnowska i in. (2014b) wykazali, że z użyciem wstępnie skleikowanej 
skrobi ziemniaczanej można w bardzo szerokim zakresie kształtować właściwości reologiczne 
i sensoryczne dressingów. 

Do grupy hydrokoloidów białkowych należy żelatyna, która pomimo że charakteryzuje się 
mniejszą zdolnością zagęszczającą niż hydrokoloidy polisacharydowe, to jednak z uwagi na 
właściwości emulgujące jest często stosowana do stabilizacji układów emulsyjnych. Skład 
chemiczny żelatyny jest typowy dla kolagenu, który występuje w 19 odmianach genetycz-
nych, różniących się w zależności od pochodzenia składem aminokwasowym. Charaktery-
styczną, pozytywną właściwością kolagenu jest to, że zawiera stosunkowo dużo reszt: glicy-
ny, proliny i alaniny, a ponadto 3- i 4-hydroksyproliny oraz hydroksylizyny, negatywną na-
tomiast brak tryptofanu. Białka żelatynowe typu A (pI, 7–9) oraz typu B (pI, 4,7–5,4) stoso-
wane są do wytwarzania powłok wielowarstwowych na cząstkach fazy rozproszonej (Matala-
nis i in. 2011; Sikorski 2014b). 

Do zagęszczania – stabilizacji układów, szczególnie o budowie emulsji typu o/w (np. so-
sów), stosowane są też mąki. Mąka jest produktem otrzymywanym w wyniku przemiału 
oczyszczonego ziarna zbóż, takich jak: pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, ryż, gryka i in-
nych. W zależności od zastosowanej technologii wytwarzania mąki można podzielić na peł-
noziarniste (całoziarnowe) i gatunkowe. Mąki pełnoziarniste charakteryzują się ciemniejszą 
barwą niż gatunkowe, a ponadto są mniej trwałe z uwagi na zawartość związków lipidowych. 
Do podstawowych składników występujących w mące zalicza się: węglowodany, białka, 
tłuszcze, substancje mineralne (potas, wapń, fosfor, magnez, cynk, miedź, mangan), witaminy 
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(E i z grupy B) oraz występujące w znacznie mniejszych ilościach barwniki, zaliczane do ka-
rotenoidów, a także enzymy (amylazy). Należy jednak zaznaczyć, że ich zawartość zależy od 
stopnia oczyszczenia i jest zdecydowanie większa w mąkach całoziarnowych niż gatunko-
wych. Głównym węglowodanem w mące jest skrobia, przy czym poszczególne rodzaje różnią 
się jej zawartością, jak również składem. Mąka ryżowa zawiera bardzo dużą ilość skrobi 
(84‒86% w/w) i w zależności od genotypu 18–33% (w/w) amylozy (w odniesieniu do masy 
skrobi). Mąka jęczmienna charakteryzuje się mniejszą zawartością skrobi, rzędu 52–60% 
(w/w), przy stosunkowo dużym zróżnicowaniu zawartości amylozy, sięgającym 8–35% (w/w) 
w odniesieniu do masy skrobi. Mąka pszenna może natomiast zawierać 63–69% (w/w) skrobi 
oraz od <1% (w/w) do ok. 30% (w/w) amylozy. W mące znajdują się także cukry proste (glu-
koza i fruktoza), dwucukry (maltoza, sacharoza) oraz związki słabo- lub nieprzyswajalne, 
takie jak: hemiceluloza, celuloza, β-glukany będące błonnikiem pokarmowym. Białka, głów-
nie albuminy, globuliny, prolaminy i gluteiny, których zawartość mieści się w zakresie 
5‒18% w przeliczeniu na suchą masę (s.m.) mąki, decydują o jej wartości odżywczej. Z badań 
wynika, że wraz ze wzrostem zawartości skrobi w mące zmniejsza się proporcjonalnie ilość 
białka. Biorąc pod uwagę skład aminokwasowy, wartość biologiczną mąk można uszerego-
wać, jak następuje: owies > żyto > jęczmień > kukurydza > pszenica. Znacznie mniej w mące 
jest tłuszczy, których ilość najczęściej mieści się w granicach 0,29–1,5% (w odniesieniu do 
s.m. mąki) (Van Hung i in. 2006; Waszkiewicz-Robak 2010). Właściwości fizykochemiczne 
zagęstników, w zależności od ich rodzaju, ocenia się poprzez pomiar m.in. wskaźników: (i) 
absorpcji wody (ang. water absorption index); (ii) rozpuszczalności w wodzie (ang. water 
solubility) oraz (iii) stopnia pęcznienia (ang. swelling power). Lee i in. (2012) wykazali, że 
przy zawartości amylozy w skrobi 33,84 lub 1,32% (w/w) wartości wskaźników: absorpcji 
wody, rozpuszczalności w wodzie i stopnia pęcznienia wynosiły odpowiednio: 7, 9,9% i 7,7 
lub 4,75, 79,41% i 22,76. Wyniki te wskazują, że wzrost zawartości amylopektyny w skrobi 
wyraźnie zwiększa jej rozpuszczalność w wodzie oraz pęcznienie granul. 

 



3. Wytwarzanie emulsji 
3.1. Przebieg procesu 

 
Wytwarzanie emulsji prostych zarówno typu olej-w-wodzie (o/w), jak i woda-w-oleju 

(w/o) polega na homogenizacji dwóch niemieszających się cieczy (fazy tłuszczowej i wodnej) 
z dodatkiem emulgatora o odpowiedniej wielkości wskaźnika HLB. Przygotowywanie emul-
sji wielokrotnych typu woda-w-oleju-w-wodzie (w/o/w) lub olej-w-wodzie-w-oleju (o/w/o) 
jest bardziej złożone i związane w pierwszej kolejności z wytworzeniem emulsji wewnętrznej 
typu w/o lub o/w i następnie rozproszeniu tego układu w cieczy stanowiącej fazę zewnętrzną 
emulsji, a zatem odpowiednio w wodzie lub w oleju (Augustin i Hemar 2009; Dickinson 
2012; Li i in. 2012; McClements 2012b; Carrillo i in. 2015; Serdaroğlu i in. 2015). Do specy-
ficznej podgrupy emulsji prostych należą emulsje typu Pickering, w wytwarzaniu których 
stosuje się SPC w postaci ciał stałych, takie jak: (i) kryształy tłuszczy (monooleinian glicero-
lu); (ii) polisacharydy (skrobia, nanokryształy celulozy, celuloza mikrokrystaliczna, metylo-
celuloza, sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego, chityna, chitozan); (iii) białka 
(BLG, laktoferyna, BSA, żelatyna, zeina, hydrofobiny); (iv) flawonoidy; (v) woski i inne (Sa-
las i in. 2014; Pan i in. 2015; Wu i in. 2015; Duffus i in. 2016; Tavernier i in. 2016). Emulsje 
wielowarstwowe (ang. multilayer emulsions) wytwarza się poprzez sekwencyjne nakładanie 
warstwa po warstwie (ang. layer-by-layer deposition technique) na rozproszone krople oleju 
substancji powierzchniowo-czynnych mających przeciwny ładunek elektryczny (Gudipati 
i in. 2010; McClements i Li 2010; Bortnowska 2015a, 2015b). Proces emulgowania związany 
jest z przezwyciężeniem sił spójności występujących w cieczy dyspergowanej, co przyczynia 
się do znacznego zwiększenia pola powierzchni międzyfazowej (A). Z termodynamicznego 
punktu widzenia zmiana wielkości tego parametru o ∆A wymaga wykonania pracy, zmiany 
energii swobodnej (ang. free energy change, ∆G, J·mol−1) (McClements i Weiss 2005; Tadros 
2013): 

∆G = ∆A⋅γM 

gdzie: γM – napięcie międzyfazowe; 
∆A – wzrost pola powierzchni międzyfazowej. 

Wymagany nakład pracy w celu zdeformowania lub przekształcenia kropel fazy rozpro-
szonej do mniejszych wymiarów musi być znacząco większy niż ∆A⋅γM, co wskazuje na to, 
jak ważną rolę w procesie wytwarzania emulsji pełnią emulgatory, mające właściwości obni-
żania napięcia międzyfazowego. Według Dickinson (2009) teoretyczna wielkość energii, jaka 
musi być dostarczona do rozproszenia fazy olejowej (10% v/v) w wodzie zawierającej emul-
gator obniżający napięcie międzyfazowe do poziomu ok. 5 mN⋅m−1 i uzyskania jednolitych 
kropel rzędu 1 µm, wynosi ok. 103 J⋅m−3. Zakłada się przy tym, że z uwagi na znaczne straty 
energii faktyczna jej niezbędna wielkość wynosić może ok. 106 J⋅m−3. W ocenie zużycia 
energii należy ponadto uwzględnić, że wraz z malejącą średnicą cząstek fazy rozproszonej 
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wzrasta stopień zakrzywienia PM (olej–woda), co powoduje z kolei zwiększanie się wielkości 
sił wewnętrznych utrzymujących kroplę oleju. W celu zmniejszenia wymiarów kropli do war-
tości promienia r wymagany jest zewnętrzny gradient ciśnienia (ang. external pressure gra-
dient) określany mianem ciśnienia Laplace’a (ang. Laplace pressure, ∆P, Pa): 

∆P = 2γM/r 

Z równania tego wynika, że łatwiej jest rozdrobnić krople duże niż małe, a ponadto sku-
teczność emulgowania jest większa przy stosunkowo niewielkich wartościach napięcia mię-
dzyfazowego (McClements 2008; Santana i in. 2013). W literaturze przedmiotu sugeruje się 
również, że zależność pomiędzy promieniem kropli (r) a napięciem międzyfazowym olej–
woda (γM), lepkością pozorną fazy ciągłej (ηcp) oraz szybkością ścinania (γ&) można w przybli-

żeniu opisać równaniem: r ≈ γM/ηcp⋅γ& (Tabibiazar i in. 2015). McClements i Weiss (2005) 

uważają z kolei, że na wielkość promienia kropli (r), wpływ mają takie czynniki, jak: (i) nad-
miarowe międzyfazowe stężenie emulgatora w stanie nasycenia (ang. excess surface con-
centration at saturation, Γsat); (ii) ułamek objętościowy frakcji olejowej (ang. volume frac-
tion of the dispersed phase, ΦV) oraz (iii) stężenie emulgatora (CE), co wynika z zależności: 
r = 3Γsat⋅ΦV/CE. Powyższe równanie wskazuje, że wielkość kropli można zmniejszyć, zwięk-
szając stężenie emulgatora, redukując wielkość parametru ΦV, jak również wprowadzając do 
układu emulgatory, dla których Γsat jest stosunkowo małe. Znaczący wpływ na proces emul-
gowania ma również temperatura (T), której wzrost w umiarkowanym zakresie zmniejsza 
napięcie powierzchniowe cieczy (γP, mN·m−1), co wynika z analizy równania Eötvösa (Zie-
liński 2009; Yerima i Solomon 2015): 

γP ⋅ V2/3 = [KE (TC – 6 – T)] 

gdzie: V – objętość molowa cieczy (ang. liquid molar volume, m3·mol−1); 
TC – temperatura krytyczna cieczy – ciecz nie wykazuje napięcia powierzchniowego 

(ang. critical temperature at which a phase boundary ceases to exist); 
KE – stała Eötvösa – parametr odnoszony do polarności cieczy (ang. Eӧtvӧs empirical 

parameter – related to the polarity of the liquid). 

W opracowaniach naukowych stosowane jest także równanie Eötvösa w postaci: 

γP ⋅V2/3 = = [KE (TC − T)] (oznaczenia jak powyżej). 

Thong i in. (2016) zaproponowali równanie Eötvösa: 
gs = C1 (TC − T), 

przy czym: gs – termodynamiczna funkcja – molowa energia powierzchniowa Gibbsa (ang. 
thermodynamic function – molar surface Gibbs energy), 
 gs = γP⋅V2/3⋅N1/3, 
 C1 = N1/3⋅KE, 
gdzie N – stała Avogadro (pozostałe oznaczenia jak powyżej). 

Wartości stałej Eötvösa zależą od rodzaju cieczy i średnio dla niepolarnych i polarnych 
wynoszą odpowiednio: ~2,2 × 10−7 J⋅K−1 i ~0,4 × 10−7 J⋅K−1. Wzrost temperatury zwiększa 
również termiczny ruch membrany międzyfazowej zawierającej surfaktanty, co prowadzi do 
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zmiany ich struktury molekularnej i umożliwia szybsze formowanie emulsji (Santana i in. 
2013). Wykazano, że proces emulgowania przebiega dość łatwo, gdy napięcie międzyfazowe 
nie przekracza 10 × 10−3 N⋅m−1, natomiast przy jego wartościach liczbowych rzędu poniżej 
10−3 N⋅m−1 emulgowanie może przebiegać samorzutnie. Yerima i Solomon (2015) wykazali, 
że oleje: sojowy, palmowy i kukurydziany przy wzroście temperatury z 313 do 373 K zmie-
niały napięcie powierzchniowe odpowiednio w zakresach: 32,42–28,61 mN·m−1, 33,55–28,25 
mN·m−1 i 33,34–28,71 mN·m−1. Wpływ temperatury na formowanie układu emulsyjnego 
determinowany jest również rodzajem SPC. Surfaktanty niejonowe, np. po osiągnięciu PIT, 
zmieniają HLB i w konsekwencji obserwuje się wzrost napięcia międzyfazowego (Tadros 
2013). 
 
 
3.2. Stosowane urządzenia 

 
Czynnikami determinującymi wybór urządzenia do produkcji emulsji spożywczych są 

przede wszystkim fizykochemiczne właściwości surowców oraz produktu końcowego 
(McClements i Weiss 2005). Rozmiar cząstek fazy rozproszonej zależy zarówno od rodzaju 
i stężenia substancji powierzchniowo-czynnej oraz urządzenia stosowanego do wytwarzania 
emulsji, jak i ilości energii wprowadzonej do układu (Santana i in. 2013; Tadros 2013). Prze-
mysł obecnie dysponuje szeroką, stale zwiększającą się ofertą urządzeń (mieszalników i ho-
mogenizatorów) służących do wytwarzania emulsji, z użyciem których można uzyskać ukła-
dy znacznie różniące się wielkością oraz rozkładem cząstek fazy rozproszonej. Duże znacze-
nie mają homogenizatory przeznaczone do ujednorodnienia struktury układu emulsyjnego, co 
znacznie wpływa na zwiększenie jego stabilności zarówno w aspekcie kinetycznym, jak 
i termodynamicznym. Wydajność procesu homogenizacji odnosi się do wielu wskaźników, 
w tym: średniej średnicy cząstek, stabilności wyrażonej poziomem rozdziału faz i innych. 
W warunkach przemysłowych skuteczność homogenizacji (EH) określa się też jako procento-
wy udział kropel oleju (ni) o określonym, założonym technologicznie wymiarze do ich ogól-
nej liczby (No) w układzie: EH (%) = (Σni/No) × 100, lub biorąc pod uwagę ilość energii teo-
retycznie niezbędnej (∆Emin) oraz faktycznie zużytej do wytworzenia emulsji (∆Efakt): 

EH (%) = (∆Emin/(∆Efakt) × 100. 

Do wytwarzania emulsji w skali makro powszechnie stosuje się mieszalniki wysokoobro-
towe. W urządzeniach tych proces rozdrabniania fazy olejowej następuje w wyniku oddzia-
ływania elementu wirującego (najczęściej 20–20 000 obr./min), przy czym siły ścinające 
występują głównie na brzegach mieszadła. Pewnym ograniczeniem użycia tego typu mie-
szalników jest wymagana stosunkowo mała lepkość mieszaniny przeznaczonej do emulgo-
wania. Wpływ szybkości przepływu cieczy spowodowany oddziaływaniem wirnika na pro-
ces rozdrabniania fazy olejowej wynika z analizy liczby Reynoldsa (ang. Reynolds number): 
Re = νl·l·ρ/ηp, gdzie: νl – liniowa prędkość przepływu; l – średnica obiektu, przez który na-
stępuje przepływ; ρ – gęstość cieczy; ηp – lepkość pozorna. Przy przepływie laminarnym 
(ang. laminar flow) Re ≤ 2100 tory cząsteczek cieczy układają się równolegle do siebie, na-
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tomiast burzliwym, turbulentnym (ang. turbulent flow) Re ≥ 2100 przyjmują nieuporządko-
waną formę, a nawet mogą tworzyć się lokalne prądy wirowe. Jeżeli turbulencyjne wiry (ang. 
turbulent eddies) są znacznie większe niż rozmiary cząstek fazy rozproszonej, następuje ich 
rozdrabnianie w wyniku oddziaływania naprężenia ścinającego. W przypadku przeciwnym na 
proces podziału cząstek większych na mniejsze wpływ mają występujące siły bezwładności, 
inercji (ang. inertial forces) (Tadros 2013). Mieszalniki wysokoobrotowe pozwalają na uzy-
skanie cząstek fazy rozproszonej rzędu 1–10 µm. Tabibiazar i in. (2015) wykazali, że stosując 
mieszalnik wysokoobrotowy w wersji ultra (22 000 obr./min, 5 min), można uzyskać w za-
leżności od rodzaju emulgatora (BSA lub w mieszaninie z glikolem polietylenowym (PEG) 
o masie cząsteczkowej 300 lub 10 000) średnie wartości (ang. mean value, MV) cząstek 
fazy rozproszonej mieszczące się w zakresie 2,2–2,4 µm, przy czym MV = Σvidi/Σvi, gdzie: 
vi – ułamek objętościowy cząstek o wymiarze di. Przy stosowaniu tego typu urządzeń należy 
brać pod uwagę fakt, że długotrwały proces mieszania, szczególnie przy dużych szybko-
ściach, może powodować wzrost temperatury układu, ponieważ dostarczana energia mecha-
niczna jest przekształcana na energię cieplną, a następnie rozpraszana w emulsji. 

Układy zawierające cząstki fazy rozproszonej w skali makro mogą być też wytwarzane 
z użyciem młynków koloidalnych, przy pomocy których można uzyskać wielkości kropel 
rzędu 1–5 µm. Urządzenia te są szczególnie przydatne do zmniejszania wymiaru cząstek fazy 
rozproszonej, dlatego mieszaninę wody i oleju z dodatkiem emulgatora z reguły poddaje się 
wstępnej emulgacji z użyciem mieszalnika wysokoobrotowego, a powstałą w ten sposób 
emulsję (ang. coarse emulsion premix) homogenizuje w młynku koloidalnym. Młynki kolo-
idalne są przydatne do homogenizacji układów emulsyjnych charakteryzujących się lepkością 
od średniej do dużej. Proces rozdrobnienia fazy wewnętrznej emulsji następuje w wyniku 
oddziaływania sił ścinających spowodowanych szybko (1000–25 000 obr./min) obracającym 
się wirnikiem w stojanie (młynek koloidalny stożkowy) albo pomiędzy dwoma tarczami, 
z których jedna wiruje, a druga pozostaje nieruchoma (młynek koloidalny tarczowy). Istnieją 
również młynki koloidalne, w których dwie tarcze obracają się w przeciwnych kierunkach 
(McClements i Weiss 2005; Tadros 2013; McClements 2016). Wydajność emulgowania 
w młynkach koloidalnych zależy od: szybkości obracającej się tarczy (tarcz) oraz jej (ich) 
stopnia chropowatości, wielkości szczeliny pomiędzy elementami ścinającymi, natężenia 
przepływu mieszaniny i innych. Z badań wynika, że wielkość kropli uzyskiwana w młynku 
koloidalnym w znacznej mierze zależy od rodzaju i stężenia substancji powierzchniowo-
czynnych, dlatego stosując odpowiednie ich stężenie, można pominąć etap wstępnej homoge-
nizacji. Hebishy i in. (2015) wykazali, że proces emulgowania (w młynku koloidalnym bez 
wstępnej homogenizacji) fazy olejowej (20% w/w) z dodatkiem izolatu białek serwatki (1‒4% 
w/w) umożliwiał tworzenie cząstek fazy rozproszonej D[3,2] (wyjaśnienie w tabeli 1) w za-
kresie 6,22–3,79 µm. 

Układy emulsyjne w skali nano i mikro mogą być wytwarzane z użyciem homogenizato-
rów: wysokociśnieniowych (ang. high-pressure valve homogenizers), ultradźwiękowych (ang. 
ultrasonic homogenizers), membranowych (ang. membrane homogenizers), mikrofluidyzato-
rów (ang. microfluidizers) i innych. Przygotowanie emulsji w homogenizatorach wysokoci-
śnieniowych wymaga wstępnej emulgacji układu. W urządzeniach tych emulsja o stosunkowo 
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dużych wymiarach cząstek fazy wewnętrznej (ang. coarse emulsion) przepływa pod dużym 
ciśnieniem rzędu 10–100 MPa (niekiedy do 700 MPa) przez małe otworki, których wielkości 
średnic zależą od potrzeb technologicznych. Prędkość przepływu cieczy w otworkach może 
osiągać wartości liczbowe w granicach 200–250 m⋅s−1. Rozdrabnianie kropel oleju jest wyni-
kiem oddziaływania bardzo dużych sił destrukcyjnych powodujących zniekształcenie i roz-
rywanie cząstek na drobniejsze fragmenty, ponadto sugeruje się również, że duże znaczenie 
ma występujący efekt burzliwego mieszania cieczy oraz kawitacji (McClements i Weiss 
2005; Berton i in. 2012; Rao i McClements 2012; Chaprenet i in. 2014; Mahfoudhi i in. 2014; 
Nadin i in. 2014; Sarkar i in. 2016; Davidov-Pardo i in. 2016). Homogenizatory wysokoci-
śnieniowe pozwalają na uzyskanie cząstek fazy rozproszonej <0,1 µm, jakkolwiek jest to 
w znacznej mierze zależne od zastosowanych ciśnień oraz rodzaju SPC. Analizując układy 
emulsyjne zawierające taką samą ilość fazy wewnętrznej (20% w/w), Castellanii in. (2010) 
wykazali, że stosując jako emulgator gumę arabską (10% w/w) oraz zakres ciśnień 5–15 MPa, 
można zmniejszyć rozmiar cząstek fazy rozproszonej D[4,3] od ok. 3,12 do 1,85 µm. Hebishy 
i in. (2015) z kolei dowiedli, że przy użyciu jako emulgatora izolatu białek serwatki (4% w/w) 
i ciśnieniach: 15, 100 i 200 MPa cząstki fazy rozproszonej charakteryzowały się wielkościami 
D[4,3] odpowiednio: 1,42; 0,21 i 0,14 µm. Homogenizatory wysokociśnieniowe przydatne są 
do przygotowywania emulsji zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej. Zaletą tego 
typu urządzeń jest możliwość ich użycia do wywarzania emulsji znacznie różniących się wła-
ściwościami reologicznymi, w tym lepkosprężystością, wadą natomiast jest stosunkowo duża 
ilość zużywanej energii, a także wzrost temperatury w procesie homogenizacji, co może pro-
wadzić do zmian właściwości fizykochemicznych układu emulsyjnego (McClements 2008; 
Santana i in. 2013). W homogenizatorach ultradźwiękowych do rozdrabniania cząstek fazy 
rozproszonej stosuje się fale ultradźwiękowe, które powodują proces ścinania, głównie w wy-
niku efektu kawitacji. Fale ultradźwiękowe generowane są najczęściej za pomocą piezoelek-
trycznych przetworników lub generatorów hydromechanicznych. W homogenizatorach dzia-
łających na zasadzie piezoelektrycznych przetworników proces wytwarzania fal ultradźwię-
kowych związany jest ze zjawiskiem oscylacji piezoelektrycznego kryształu pod wpływem 
prądu elektrycznego dużej częstotliwości rzędu 1 MHz. W homogenizatorach działających na 
zasadzie generatorów hydromechanicznych składniki emulsji (woda, olej) są przetłaczane pod 
ciśnieniem rzędu 0,35–1,4 MPa przez kryzę, przed pokonaniem której następuje proces burz-
liwego ich mieszania. Następnie ciecz uderza o ostrą krawędź zamocowanej z jednej strony 
płytki wibracyjnej, co powoduje, że zaczyna ona gwałtownie wirować, generując przy tym 
fale ultradźwiękowe mieszczące się w zakresie 18–30 kHz. Homogenizatory wyposażone 
w generatory hydromechaniczne mają szerokie zastosowanie w przemysłowej produkcji 
emulsji spożywczych (umożliwiają uzyskanie bardzo małych kropli fazy rozproszonej, mogą 
pracować w systemie ciągłym, zużywają mniej energii niż homogenizatory wysokociśnienio-
we), natomiast odpowiednie z przetwornikami piezoelektrycznymi przeznaczone są raczej do 
przygotowywania próbek laboratoryjnych, w ilości od kilku do kilkuset ml (McClements 
i Weiss 2005). Mikrofluidyzatory umożliwiają znaczne zmniejszenie rozmiarów cząstek fazy 
rozproszonej, przy czym w zakresie działania są zbliżone do homogenizatorów wysokoci-
śnieniowych. W praktyce duże znaczenie mają mikrofluidyzatory, w których emulsje wytwa-
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rza się bezpośrednio z wody i oleju. Proces emulgowania następuje w wyniku krzyżowania 
się strumienia wody i oleju, podawanych pod ciśnieniem (3,5–138 MPa), co powoduje zde-
rzenia cząstek składników emulsji i prowadzi do ścinania oraz kawitacji cząstek fazy we-
wnętrznej układu emulsyjnego. W niektórych przypadkach mieszaninę wodno-olejową pod-
daje się emulgacji wstępnej. Dwustopniowy proces wytwarzania nanoemulsji stosowali Guer-
ra-Rosas i in. (2016), którzy w pierwszej kolejności poddali emulgowaniu olejki eteryczne 
(2% v/v), pozyskane z wybranych ziół i owoców, takich jak: oregano (łac. Origanum vulga-
re), tymianek (łac. Thymus vulgaris), palczatka cytrynowa (łac. Cymbopogen citratus), man-
darynki (łac. Citrus reticulata Blanco) z dodatkiem Tweenu 80 (5% w/v), przy użyciu wyso-
koobrotowego mieszalnika (9500 obr./min, 2 min), uzyskując wymiary cząstek rzędu odpo-
wiednio: 740,4, 82,1, 370,7 i 601,5 nm. Przygotowane w ten sposób układy emulsyjne podda-
no następnie mikrofluidyzacji (250 MPa, 5 cykli), w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie 
kropli do wymiaru odpowiednio: 27,5, 40,6, 11,9 i 17,6 nm. W homogenizatorach membra-
nowych, zaliczanych do grupy energooszczędnych, wielkość cząstek fazy rozproszonej zależy 
z kolei od rozmiarów mikroszczelin w membranach, które najczęściej są szklane lub cera-
miczne. W zależności od rozwiązań technicznych membranowy system wytwarzania emulsji 
może być stosowany w warunkach laboratoryjnych lub w systemie produkcji ciągłej. Ważną 
zaletą tych urządzeń jest możliwość uzyskania układów zawierających cząstki fazy rozpro-
szonej o bardzo małej polidyspersyjności. Z użyciem homogenizatorów membranowych 
można wytwarzać emulsje proste typu olej-w-wodzie (o/w) lub woda-w-oleju (w/o) oraz wie-
lokrotne typu woda-w-oleju-w-wodzie (w/o/w) lub olej-w-wodzie-w-oleju (o/w/o) (McCle-
ments 2008; Berendsen i in. 2015; Hancocks i in. 2016; Yuan i Williams 2016). 
 
 
3.3. Metody niskoenergetyczne 

 
Do wytwarzania emulsji prostych w grupie nanoemulsji stosuje się również metody nisko-

energetyczne, będące alternatywnym rozwiązaniem dla poprzednio opisanych. W zakresie 
stosowanych metod najczęściej przyjmuje się podział odnoszony do zmian krzywizny mem-
brany tworzonej przez surfaktanty na cząstkach fazy rozproszonej. Wytwarzanie nanoemulsji 
w wyniku zainicjowania gwałtownej dyfuzji molekuł surfaktantu i/lub rozpuszczalnika z fazy 
rozproszonej do ciągłej (w stałej temperaturze) bez zmian uprzednio powstałej krzywizny 
zalicza się do samoczynnego lub spontanicznego emulgowania (ang. self or spontaneous-
-emulsification). Z analizy doniesień naukowych wynika, że produkcja emulsji tą metodą mo-
że być wykonywana poprzez kontrolowane rozcieńczenie mikroemulsji lub homogenizację 
fazy olejowej zawierającej surfaktant z fazą wodną. Metodę taką stosuje się m.in. do wytwa-
rzania nośników substancji lipofilowych, takich jak: konserwanty, przeciwutleniacze, barwni-
ki, substancje zapachowe, nutraceutyki, lekarstwa (ang. self-nano-emulsifying drug delivery 
systems) i innych (Solans i Solé 2012; Komaiko i McClements 2015; Prasert i Gohtani 2016). 

Działania prowadzące do zmiany krzywizny membrany na cząstkach fazy rozproszonej, 
charakteryzowanej wielkością parametru upakowania z ujemnej (Pp < 1, emulsja o/w) na 
dodatnią (Pp > 1, emulsja w/o), zaliczane są do metod związanych z odwróceniem faz. Proces 
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odwrócenia faz emulsji może być wykonywany przy: (i) zastosowaniu PIT; (ii) dokonaniu 
zmiany w składzie przy stałej temperaturze (ang. phase inversion composition, PIC) (Solans 
i Solé 2012; Su i Zhong 2016). Schematycznie wytwarzanie nanoemulsji metodą samoczyn-
nego (spontanicznego emulgowania) poprzez rozcieńczenie fazy ciągłej przedstawiono na 
ryc. 8. 
 

 
Ryc. 8. Proces przekształcania mikroemulsji do nanoemulsji o/w 

 
Dyfuzja z powierzchni międzyfazowej (olej–woda) części substancji użytych do wytwa-

rzania mikroemulsji, należących do grupy: rozpuszczalników, surfaktantów i kosurfaktantów, 
zwiększa napięcie międzyfazowe olej–woda (γm) do wartości >10−2 N·m−1 oraz powierzchnię 
międzyfazową (cząstka fazy rozproszonej–woda) i w konsekwencji powoduje, że układ staje 
się metastabilny. Metodę wytwarzania nanoemulsji poprzez homogenizację fazy olejowej 
zawierającej surfaktant z fazą wodną stosowali Komaiko i McClements (2015), którzy wyka-
zali, że wielkość cząstek powstających w procesie produkcji nanoemulsji zależała od rodzaju 
użytego oleju oraz proporcji surfaktantu do oleju. Według Davidov-Pardo i McClements 
(2015) nanoemulsje wytwarzane metodą spontanicznej emulgacji doskonale nadają się jako 
nośniki polifenolowych substancji bioaktywnych. Autorzy zauważyli, że resweratrol poddany 
naświetlaniu promieniowaniem z zakresu UV (365 nm) wykazywał ok. 88% stabilność po 
1 godz. W metodach związanych z odwróceniem faz emulsji wykorzystuje się energię che-
miczną uwalnianą podczas przemian fazowych (ang. phase transitions). W metodzie odwró-
cenia faz emulsji przy zmiennej temperaturze (PIT) zastosowanie mają surfaktanty, których 
właściwości fizykochemiczne zależą od tego parametru. Przykładem mogą być niejonowe 
pochodne polioksyetylenu, które przy wzroście temperatury ulegają dehydratacji i lepiej roz-
puszczają się w fazie olejowej niż wodnej. W konsekwencji następuje zmiana krzywizny 
membrany pokrywającej cząstki fazy rozproszonej, z wypukłej (dodatnie zakrzywienie, ang. 
positive curvature), typowej dla emulsji o/w, na wklęsłą (ujemne zakrzywienie, ang. negative 
curvature), charakterystyczną dla emulsji w/o. Metoda PIT ma pewne ograniczenia, ponieważ 
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istnieje również ryzyko, że powolne zmiany temperatury mogą prowadzić do koalescencji 
cząstek fazy rozproszonej (McClements 2008; Solans i Solé 2012; Santana i in. 2013; Tadros 
2013; Perazzo i in. 2015). Schematycznie wytwarzanie emulsji metodą PIT przedstawiono na 
ryc. 9. 

 

 
Ryc. 9. Zmiana układu faz emulsji (o/w → w/o) metodą PIT 

 
Metodę PIT stosowali Su i Zhong (2016), którzy wykazali, że nanoemulsje wytwarzane 

z użyciem kazeinianu sodu (2% w/w) oraz Tweenu 20 (0,2–1,2% w/w) mogą być dobrymi 
nośnikami olejku cytrynowego. Autorzy sugerują ponadto, że wprowadzenie do układu mie-
szanin emulgujących zawierających biopolimery oraz surfaktanty umożliwia redukcję ilości 
tych ostatnich, bardzo często stosowanych w produkcji nanoemulsji jako nośników substancji 
aromatycznych. Metoda PIC polega na odwróceniu faz emulsji w stałej temperaturze w wyni-
ku zmian dokonywanych w jej składzie. W literaturze przedmiotu uważa się, że mechanizm 
przemian fazowych, występujący w przekształcaniu emulsji w/o na o/w, pod wpływem do-
dawania wody do układu, związany jest z hydratacyjnym oddziaływaniem na zmianę krzywi-
zny membrany (ang. hydration-driven change of curvature), jak również zmniejszającą się 
rozpuszczalnością oleju, co powoduje efekt przesycenia i prowadzi do nukleacji cząstek fazy 
olejowej (ang. droplet nucleation) (Perazzo i in. 2015). Schematycznie wytwarzanie nano-
emulsji metodą PIC przedstawiono na ryc. 10. 

 

 
Ryc. 10. Zmiana układu faz emulsji (w/o → o/w) metodą PIC 



4. Charakterystyka faz emulsji 
4.1. Faza rozproszona 

4.1.1. Stężenie 
 
Stężenie fazy rozproszonej (tłuszczowej) w emulsjach typu olej-w-wodzie (o/w) jest waż-

nym parametrem wpływającym na ich: wygląd, właściwości fizykochemiczne, stabilność oraz 
smakowitość i może być określone ułamkiem objętościowym (ang. dispersed-phase volume 
fractions, ΦV) według wzoru: 

ΦV = VR/VE 

gdzie: VR – objętość cząstek fazy rozproszonej; 
VE – całkowita objętość emulsji. 

Wielkość wskaźnika stężenia frakcji rozproszonej wyrażana jest też w jednostkach masy: 
Φm = MD/ME, gdzie: MD i ME – odpowiednio masa kropel oleju i emulsji, lub za pomocą rów-
nania: Φm = ΦV⋅ρ2/[ΦV⋅ρ2 + (1 – ΦV)⋅ρ1], gdzie: ρ1 i ρ2 – odpowiednio gęstość fazy ciągłej 
i rozproszonej. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że emulsje rozcieńczone charaktery-
zują się ΦV < 0,2; wielkość ΦV dla układów monodyspersyjnych stężonych mieści się w za-
kresie 0,2 < ΦV < 0,74, natomiast dla odpowiednich monodyspersyjnych wysoko stężonych 
ΦV ≈ 0,74. Wartość ta odpowiada maksymalnemu upakowaniu cząstek fazy rozproszonej 
w układzie monodyspersyjnym (ΦMax) przy regularnym heksagonalnym uporządkowaniu, co 
wynika ze wzoru: ΦMax = π × (2½/6) = 0,7405. Jednocześnie należy zaznaczyć, że do ΦV ≤ 0,64 
cząstki rozproszonej fazy olejowej charakteryzują się sferycznym kształtem, natomiast powy-
żej tej wielkości w postaci zdeformowanej, zwiększającej się wraz ze wzrostem ich stężenia. 
Zawartość cząstek fazy rozproszonej może być ustalana: (i) metodami tradycyjnymi, np. po-
przez suszenie, ekstrakcję rozpuszczalnikami, pomiary gęstości i inne; (ii) z zastosowaniem 
technik bardziej zaawansowanych, takich jak: rozpraszanie światła (ang. light scattering), 
ultradźwiękowa spektroskopia (ang. ultrasonic spectroscopy) oraz pomiar elektrycznej prze-
wodności (ang. electrical pulse counting techniques) (McClements i Weiss 2005; Dörr i in. 
2013; Foudazi i in. 2015; McClements 2016). 
 
4.1.2. Rozmiar i polidyspersyjność 

 
Rozmiar cząstek fazy rozproszonej (kropel, ang. droplet size) wpływa na cechy jakościowe 

emulsji spożywczych, takie jak: wygląd, stabilność, właściwości reologiczne, w tym tekstu-
ralne, dlatego wytwarzanie wysokiej jakości produktów będących emulsjami lub zawierają-
cymi je jako podukład (ang. emulsion-based food products) wymaga stosowania metod anali-
tycznych dostarczających informacji zarówno o wymiarze, jak i rozkładzie kropel (ang. dro-
plet size distribution) (Cofrades i in. 2013; Chung i in. 2014b; Lett i in. 2016). 
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Obecnie dostępnych jest wiele metod umożliwiających scharakteryzowanie cząstek znaj-
dujących się w układzie, różniących się dokładnością oraz czasem potrzebnym na wykonanie 
analizy. Stosunkowo szybko można wyznaczyć parametry cząstek fazy rozproszonej dzięki 
zastosowaniu techniki rozpraszania światła (ang. light scattering), wykonywanej metodami: 
(i) dynamicznego rozpraszania światła (ang. dynamic light scattering, DLS); (ii) statycznego 
rozpraszania światła (ang. static light scattering, SLS) (Tabibiazar i in. 2015). W metodzie 
SLS mierzy się natężenie całkowite rozpraszanego światła, a w DLS jego fluktuacje. Obecnie 
do wymiarowania fazy rozproszonej stosuje się często małokątowe rozpraszanie światła lase-
rowego (ang. low-angle laser light scattering) lub wielokątowe rozpraszanie światła lasero-
wego (ang. multi-angle laser light scattering) (Xiang i in. 2015). Większość urządzeń pracu-
jących techniką SLS lub DLS umożliwia pomiar cząstek o średnicach w zakresie 0,1–1000 µm, 
jednocześnie w literaturze przedmiotu sugeruje się, że SLS i DLS powinny być stosowane 
razem, ponieważ SLS pozwala na zdecydowanie precyzyjniejszy pomiar cząstek o większych 
rozmiarach (McClements 2016). Metodę DLS i SLS stosowano do oceny rozmiaru cząstek 
fazy rozproszonej w emulsjach prostych i wielokrotnych, w tym zawierających powierzchnie 
międzyfazowe o różnym składzie oraz mikrostrukturze (Von Staszewski i in. 2014; Xuexin 
i Golding 2014; Komaiko i McClements 2015; Wu i in. 2015; Abdolmaleki i in. 2016; Davi-
dov-Pardo i in. 2016; Liu i in. 2016). 

Stosunkowo szybko pomiaru wielkości cząstek można dokonać, stosując technikę opartą 
na pomiarze elektrycznej przewodności (ang. electrical conductivity), określaną też w literatu-
rze przedmiotu jako electrical pulse counting techniques, electrozone sensing lub Coulter 
counter techniques. Zasada pomiaru polega na przepływie rozcieńczonej emulsji przez kryzę 
o określonej średnicy pod wpływem przyłożonego napięcia. Powoduje to zmianę reaktancji 
pojemnościowej, co jest rejestrowane jako impuls prądowy, następnie za pomocą licznika 
Coultera wyznacza się objętość każdej cząstki, co umożliwia określenie średniej średnicy obję-
tościowej. Metoda ta pozwala na pomiar cząstek fazy rozproszonej w zakresie 0,4–1200 µm, 
dlatego może być użyteczna do oceny wielkości kropli w emulsjach spożywczych, jednak 
należy mieć na uwadze, że stosowanie tej techniki wymaga użycia kryz pomiarowych dosto-
sowanych do wielkości mierzonych cząstek. Próbki poddawane ponadto ocenie metodą elek-
trycznej przewodności oraz SLS i DLS muszą charakteryzować się stosunkowo niewielkim 
stężeniem fazy rozproszonej, rzędu ϕ < 0,001. 

Do określania wielkości cząstek fazy rozproszonej w emulsjach może też mieć zastoso-
wanie technika oparta na pomiarze szybkości sedymentacji (ang. sedimentation technique), 
która umożliwia wyznaczenie tzw. średnicy Stokesa, odpowiadającej masowej de Brucke-
re’a (wyjaśnienie w tabeli 1). Metodę tę stosuje się w układach zawierających cząstki 
o średnicy 2–50 µm. Analiza wielkości kropel <2 µm może być obarczona stosunkowo du-
żym błędem, rzędu nawet 100%, z uwagi na nakładające się procesy związane z oddziaływa-
niem grawitacyjnym oraz ruchami Browna. Do pomiaru wielkości cząstek fazy wewnętrznej 
emulsji, w tym ich cech mikrostrukturalnych, stosuje się również metody z użyciem mikro-
skopii: (i) optycznej; (ii) transmisyjnej mikroskopii elektronowej (ang. transmission electron 
microscopy) oraz (iii) skaningowej mikroskopii elektronowej (ang. scanning electron micro-
scopy). Zastosowanie tych metod pozwala w wielu przypadkach na bezpośrednią obserwację 
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cząstek fazy rozproszonej, przy czym wynik może być niedokładny, zwłaszcza w przypadku 
poddania analizie niereprezentatywnej próbki lub selektywnego zliczania cząstek. Do innych 
stosowanych obecnie mało inwazyjnych metod zaliczyć należy spektroskopię ultradźwiękową 
(ang. ultrasonic spectroscopy) oraz magnetyczny rezonans jądrowy (ang. nuclear magnetic 
resonance spectroscopy) (McClements 2008, 2016). 

Emulsje, w których cząstki fazy rozproszonej mają taki sam wymiar, zalicza się do mono-
dyspersyjnych, natomiast odpowiednie różniące się wymiarem cząstek do polidyspersyjnych. 
Układy polidyspersyjne, z kolei, w zależności od liczby pików w rozkładzie (udział procen-
towy – wielkość cząstki) dzielą się na monomodalne, bimodalne oraz multimodalne (McCle-
ments i Weiss 2005; Xuexin i Golding 2014). Do opisu rozkładu cząstek fazy rozproszonej 
stosuje się różne modele, w tym np. Rosina–Rammlera oraz Nukiyama–Tanasawa. Suma-
ryczny rozkład objętości kropel (ang. cumulative volume fraction, Vcum) o średnicy mniejszej 
niż di według Rosina-Rammlera przedstawia równanie (Jurado i in. 2007): 

Vcum = 1 − exp[−(di/a)b] 

gdzie: a, b – parametry rozkładu równania. 

Stosuje się wiele metod pozwalających na ocenę stopnia polidyspersyjności cząstek fazy 
rozproszonej. Jedną z nich jest pomiar wskaźnika polidyspersyjności (ang. polydispersity in-
dex, PDI or SPAN), obliczany z zależności (Bortnowska 2008b; Zhao i in. 2014; Cheng i in. 
2015): 

PDI (SPAN) = {[d(0,9) – d(0,1)]/d(0,5)} 

gdzie: d(0,1), d(0,5) i d(0,9) – średnice cząstek odnoszone, odpowiednio do 10, 50 i 90% udziału 
kumulacyjnego objętości fazy rozproszonej. 

Parametr d(0,5) równoważny jest ze średnicą medialną (dM) i wskazuje, że im mniejsza jest 
jego wielkość, tym większa jest aktywność emulgowania SPC. Uważa się, że wskaźnik poli-
dyspersyjności dostarcza wielu informacji na temat stabilności fizycznej układu. Korzystając 
z powyżej przytoczonego wzoru, Chaprenet i in. (2014) dowiedli, że wraz z narastaniem flo-
kulacji w emulsjach wielowarstwowych wielkość PDI zmieniała się z 0,5 do 3,5. Fernández-
-Ávila i in. (2015) wykazali natomiast, że przy użyciu wysokociśnieniowego homogenizatora 
(15–200 MPa) wartości SPAN mieściły się w zakresie 3,49–2,31, natomiast dalszy wzrost 
ciśnienia do 300 MPa powodował zwiększenie tego wskaźnika do 8,30. Abdolmaleki i in. 
(2016) z kolei zauważyli, że w układzie emulsyjnym stabilizowanym gumą tragakanta zmiana 
pH (5,4–2,5) kształtowała wartości SPAN w zakresie 8,63–9,29. Odwrotny natomiast efekt 
zmniejszania się tej wartości (9,10–8,58) obserwowano przy dodatku NaCl (0–1% w/w, 
pH 4). Badania Gomes i in. (2016) wykazały, że wraz ze wzrostem stężenia Tweenu 20 
(1‒4% w/w) w układzie olej sojowy : woda (75 : 25) zmniejszały się wartości SPAN z 1,43 do 
1,33. W literaturze przedmiotu znaleźć można również inne zależności matematyczne pozwa-
lające na obliczenie wskaźnika polidyspersyjności. Georgieva i in. (2009) do obliczeń PDI 
zastosowali zależność: PDI = 1/dM{[ ∑ni di

3 (dM – di)]/∑ni di
3}, gdzie: dM – średnica medialna; 

ni – liczba cząstek o średnicy di. Li i in. (2013) do wyznaczenia PDI użyli średniej średnicy 
D[4,3], ponieważ uwzględnia ona dobrze udział cząstek o stosunkowo dużych średnicach: 
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PDI = D[4,3]/(Σdi/N), gdzie: di – średnica kropli; N – całkowita ilość kropli w układzie. Ko-
lejnym wskaźnikiem pozwalającym określić polidyspersyjność emulsji jest wskaźnik jedno-
rodności (ang. uniformity ratio, U): 

U = ∑Vi (d(0,5) – di)/d(0,5) × ∑Vi 

gdzie: d(0,5) – średnica cząstek odnoszona do 50% udziału kumulacyjnego objętości fazy roz-
proszonej; 

Vi – objętość cząstek fazy rozproszonej o średnicy di. 

W literaturze przedmiotu uważa się, że wskaźnik U jest miarą odchylenia średnic cząstek 
fazy rozproszonej od średnicy medialnej, tzn. im większa jest wielkość U, tym większy jest 
rozmiar rozkładu. Jurado i in. (2007) wykazali, że w emulsjach (5% w/w trioleinian glicerolu, 
homogenizacja: 1 min, 13 000 obr./min−1) przy wzroście stężenia GA (1–5 g·l−1) wartości 
U mieściły się w zakresie 2,43–1,26. Według Romero i in. (2011) wielkość U w badanych 
układach (50% w/w olej słonecznikowy, 3% (w/w) izolat białek mięsa raków, homogeniza-
cja: 1 min, 20 000 obr./min−1) zależała od pH i wynosiła: 0,68 i 0,54, odpowiednio przy pH 2 
i 8. Stopień niejednorodności cząstek fazy rozproszonej (ang. droplet size heterogeneity pa-
rameter, DH) można natomiast obliczyć ze wzoru: 

DH ={(D[4,3] – D[4,3]MP)/D[4,3]MP} × 100 

gdzie: D[4,3] oraz D[4,3]MP – średnie średnice cząstek fazy rozproszonej układu emulsyjnego 
oraz w obrębie głównego piku. 

Jeżeli DH wynosi 0, to w rozkładzie cząstek fazy rozproszonej znajduje się tylko jeden pik, 
natomiast wartość 100 oznacza, że D[4,3] jest dwukrotnie większa niż D[4,3]MP. Castellani 
i in. (2010) badali układy emulsyjne wytwarzane z użyciem homogenizatora ciśnieniowego 
(5 MPa), zawierające 5% (w/w) GA: (i) natywnej (Acacia senegal (L.) Willd. var. senegal, 
EN); (ii) dwóch rodzajów (EM1, EM2) pozyskanych z gumy (Acacia (sen) SUPER GUMTM) 
Acacia Senegal, poddanej obróbce termicznej, przy czasie jej trwania większym dla EM2 niż 
EM1. Autorzy wykazali, że przy homogenizacji wielokrotnej (1–60), wielkości parametru DH 
zmieniały się w zakresach: 15–82, 33–2 i 19–5, odpowiednio w układach emulsyjnych przy-
gotowanych z użyciem: EN, EM1 i EM2. 

W celu zdefiniowania cząstek fazy rozproszonej o różnych wymiarach stosuje się wielkość 
umowną, nazywaną średnią średnicą cząstek. Wielkość ta, pomimo że nie daje informacji 
o samym zbiorze, pozwala jednak ocenić skuteczność procesu dyspergowania, zarówno 
w wymiarze rodzaju i stężenia użytych emulgatorów, jak i stosowanej metody emulgowania. 
Średnie średnice (D, µm) cząstek kulistych można obliczać, korzystając z ogólnego wzoru: 

D[a,b] = [Σnidi
a/Σnidi

b]1/a−b 

gdzie: a, b – wykładniki stosowane do określania średnich średnic; 
ni – liczba kropel oleju o średnicy di. 

Wybrane średnie średnice stosowane w ocenie właściwości fizykochemicznych układów 
emulsyjnych zamieszczono w tabeli 1. Do oceny emulsji spożywczych zarówno prostych, jak 
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i wielokrotnych najczęściej stosuje się następujące średnie średnice: objętościowo-powierz-
chniową Sautera (D[3,2]) oraz masową de Brouckere’a (D[4,3]). 

 
Tabela 1. Definicje średnich średnic cząstek fazy rozproszonej 

Parametry 
Średnia średnica Symbol 

a b 
Wzór 

Względna powierzchniowa 
(ang. length mean diameter) 

D[2,1] 2 1 Σnidi
2 / Σnidi 

Arytmetyczna, liniowa, długościowa (ang. mean length 
diameter, arithmetic mean diameter) 

D[1,0] 1 0 Σnidi / Σni 

Objętościowo-powierzchniowa, Sautera (ang. volume-
surface mean diameter, Sauter mean diameter) 

D[3,2] 3 2 Σnidi
3 / Σnidi

2 

Powierzchniowa (ang. mean surface diameter) D[2,0] 2 0 [Σnidi
2 / Σni]

1/2 
Masowa, de Brouckere’a (ang. mass mean diameter, 
de Bruckere mean diameter) 

D[4,3] 4 3 Σnidi
4 / Σnidi

3 

Objętościowa (ang. mean volume diameter) D[3,0] 3 0 [Σnidi
3 / Σni]

1/3 

 
Wyniki badań przedstawione przez Romero i in. (2011) wskazują, że D[4,3] w emulsjach 

(50% w/w olej słonecznikowy, 3% w/w izolat białek mięsa raków) zmieniała się po 20 dniach 
ich przechowywania w zakresach: 0,33–0,43 µm oraz 0,30–0,31, odpowiednio przy pH 2 i 8. 
Z badań Zhao i in. (2014) z kolei wynika, że przy stężeniach estrów sacharozy (0–0,3% w/w) 
w układzie emulsyjnym następowały zmiany D[3,2] i D[4,3], odpowiednio: 0,594–0,527 µm 
i 1,162–0,984 µm. Cheng i in. (2015) zauważyli natomiast, że w emulsjach (4% w/w białek 
mleka, 10% w/w oleju kokosowego) wzrost stężenia karboksymetylocelulozy lub GG 
(0‒0,4% w/w) zmniejszał D[4,3] o odpowiednio: 0,99–0,65 µm lub 0,99–0,72 µm. Podobny 
trend, z tym że przy większej redukcji rozmiarów cząstek fazy rozproszonej (1,5–0,8 µm), 
obserwowali Xiang i in. (2015) po dodaniu GA (3–15% w/w) oraz Zhang i in. (2016a) 
w układach (olej : woda, 1 : 4), gdzie użycie pektyn (1–4% w/w) powodowało zmiany D[3,2] 
z ok. 13 do 5 µm. Hu i in. (2016), wykonując badania w odniesieniu do stężenia celulozy re-
generowanej w emulsjach (kazeinian sodu 2% w/w, olej sojowy 30% w/w), wykazali, że 
wprowadzenie jej do układu (0–2% w/w) wpływało na rozmiar D[4,3] cząstek fazy rozpro-
szonej, po pierwszym i siódmym dniu przechowywania, odpowiednio w zakresach: 
27,40‒18,23 µm oraz 31,53–21,50 µm. Z analizy wyników doświadczeń eksperymentalnych 
wynika jednak, że istnieje graniczna wielkość stężenia SPC, powyżej którego praktycznie nie 
obserwuje się obniżania wymiarów cząstek fazy rozproszonej (McClements 2008; Julio i in. 
2015). Na ryc. 11 przedstawiono zmiany średnich średnic D[4,3] w emulsji w zależności od 
stężenia i rodzaju emulgatora. 



4. Charakterystyka faz emulsji 46

 
Ryc. 11. Wpływ rodzaju i stężenia emulgatora na wielkość cząstek D[4,3] fazy rozproszonej (20% 
w/w oleju rzepakowego, homogenizacja 14 000 obr./min, 40 s, badania własne niepublikowane) 

 
W literaturze przedmiotu uważa się, że dalsze zmniejszanie wymiarów cząstek jest możli-

we jedynie poprzez dostarczanie większej ilości energii do układu w czasie procesu homoge-
nizacji. Tabibiazar i in. (2015) wykazali, że poddając sonifikacji układ emulsyjny (20% w/w 
oleju słonecznikowego, 15% w/w BSA), przy zastosowanej mocy urządzenia 200 W, zmiana 
średniej wielkości cząstek fazy rozproszonej w czasie 0–40 min mieściła się w zakresie 
2,5‒0,86 µm, natomiast przy mocy 400 W, w tym samym czasie sonifikacji, zmieniała się od 
2,6 do 0,52 µm. 
 
4.1.3. Interakcje 

 
Poziom interakcji pomiędzy cząstkami fazy rozproszonej jest czynnikiem w znacznym 

stopniu determinującym stabilność fizyczną układu emulsyjnego. Jeżeli cząstki wykazują 
wzajemne przyciąganie się, następuje proces ich agregacji. W wyniku ich wzajemnego odpy-
chania układ emulsyjny zachowuje stabilność, a cząstki pozostają w układzie w swojej roz-
proszonej postaci. Zasadniczo zgodnie z teorią DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey, Over-
beek) w zakresie interakcji cząstek uwzględnia się oddziaływanie sił: van der Waalsa; elektro-
statycznego odpychania oraz przyciągania. W układzie emulsyjnym zawierającym znaczną 
ilość różnych składników mogą zachodzić również inne interakcje (Guzey i McClements 
2007; McClements 2008; Tadros i in. 2013; Foudazi, 2015; Jiang i Xiong 2015; Salminen i in. 
2016). Ogólną wartość potencjału interakcji (ang. interaction potential, ∆G, J·kg−1) pomiędzy 
cząstkami fazy rozproszonej można wyrazić wzorem: 

∆G (s) = ∆GVDW (s) + ∆Gelektrostatyczne (s) + ∆Ghydrofobowe (s) + ∆Gkrótkiego zasięgu (s) 

gdzie: ∆GVDW, ∆Gelektrostatyczne, ∆Ghydrofobowe oraz ∆Gkrótkiego zasięgu, odnoszą się do energii swo-
bodnych związanych z oddziaływaniem sił, odpowiednio: van der Waalsa, elektrostatycz-
nych, hydrofobowych oraz krótkiego zasięgu; s – odległość pomiędzy cząstkami. 
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Oddziaływanie sił VDW pomiędzy cząstkami koloidów zachodzi wtedy, gdy mają one sta-
ły lub okresowo pojawiający się moment dipolowy, który charakteryzuje się stosunkowo du-
żym zasięgiem i sprzyja łączeniu cząstek w większe kompleksy. Wyróżnić zatem można trzy 
grupy tych oddziaływań: (i) dipol trwały – dipol trwały (siły konformacyjne Keesoma); (ii) 
dipol trwały – dipol indukowany (siły indukcyjne Debye’a) oraz (iii) dipol indukowany – di-
pol indukowany (siły dyspersyjne Londona). McClements (2008) uważa, że wielkość poten-
cjału wynikającego z oddziaływań sił van der Waalsa (∆GVDW) pomiędzy dwiema kroplami 
oleju, mającymi taki sam promień, oblicza się z równania: 

∆GVDW (s) = (−A·r)/12s 

gdzie: r – promień kropli oleju; 
s – odległość pomiędzy kroplami; 
A – parametr Hamakera. 

Równanie to wskazuje, że wielkość oddziaływań VDW jest wprost proporcjonalna do 
promienia cząstek fazy rozproszonej i odwrotnie proporcjonalna do odległości między nimi. 
Silvestre i in. (1999) sugerują, że ∆GVDW może być obliczone ze wzoru: 

∆GVDW (s) = −A/6 [(2r2 / s2 + 4sr) + (2r2 / s2 + 4sr + 4r2) ⋅ ln (s2 + 4 rs / s2 + 4sr + 4r2)] 

gdzie: s – odległość pomiędzy kroplami; 
r – promień kropli. 

Claesson i in. (2006) z kolei uważają, że wielkość oddziaływań sił van der Waalsa 
(∆GVDW) pomiędzy cząstkami o różnych promieniach (r1, r2), odległymi od siebie o wielkość 
s może być wyznaczona z zależności: ∆GVDW (s) = −Ar1r2 / 6s (r1 + r2). Sposoby obliczenia 
parametru A opisali m.in.: Silvestre i in. (1999), Claesson i in. (2006), Tadros 2013, Kara-
kashev i Manev (2015) oraz Salminen i in. (2016). Energia oddziaływań międzycząsteczko-
wych wynikająca z istnienia sił van der Waalsa wynosi zwykle 2–8 kJ·mol−1 i jest ok. 
100-krotnie mniejsza od przeciętnych energii wiązań kowalencyjnych (200–800 kJ·mol−1) 
oraz kilkakrotnie mniejsza od energii wiązania wodorowego (20–25 kJ·mol−1). 

Potencjał interakcji ∆Gelektrostatyczny (s) pomiędzy kroplami oleju w niewielkiej odległości 
można wyrazić wzorem (Silvestre i in. 1999; Guzey i McClements 2007; McClements 2008; 
Salminen i in. 2016): 

∆Gelektrostatyczny (s) = 4,3 × 10−9 rψ2 ln (1 + e−κs) 

przy czym: κ−1 – grubość podwójnej warstwy elektrycznej (ang. thickness of the electric do-
uble layer): κ−1 = (ε0εrkBT/2NAe2I)1/2, natomiast I = 1/2∑ci z

2
i. Symbole użyte w równaniach 

oznaczają: zi – liczba ładunków elementarnych i-tego jonu znajdującego się w roztworze, na-
tomiast ci – jego stężenie molowe; ε0 – stała dielektryczna próżni; εr – względna stała dielek-
tryczna środowiska otaczającego krople oleju; kB – stała Boltzmanna; T – temperatura bez-
względna; e – ładunek elektryczny; r – promień kropli; ψ – potencjał powierzchniowy; NA – 
liczba Avogadro. 

Wielkość pH układu wpływa na potencjał powierzchniowy (ψ), natomiast siła jonowa jest 
czynnikiem determinującym grubość podwójnej warstwy elektrycznej (κ−1) (Genot i in. 2003; 
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McClements 2008; Jiang i in. 2016). Z analizy powyższych zależności wynika, że zakres od-
działywań elektrostatycznych pomiędzy cząstkami znajdującymi się w układzie emulsyjnym 
w znacznej mierze zależy od ich powierzchniowego ładunku elektrycznego. Jednym z czyn-
ników wywierających wpływ na ładunek cząstek fazy rozproszonej jest wielkość stałej dielek-
trycznej faz wchodzących w skład emulsji. W układach, w których faza rozproszona ma więk-
szą stałą dielektryczną niż faza ciągła, cząstki fazy rozproszonej ładują się ujemnie. Zjawisko 
takie zachodzi w emulsjach typu olej-w-wodzie stabilizowanych emulgatorami niejonowymi. 
W emulsjach, w których membrana pokrywająca cząstki fazy rozproszonej zawiera emulgato-
ry jonowe, a szczególnie biopolimery, wielkość ładunku determinowana jest składem PM 
oraz wielkościami pH i siły jonowej układu (Bortnowska 2015a; Ozturk i McClements 2016; 
Davidov-Pardo i in. 2016). Ładunek występujący na powierzchni cząstki fazy rozproszonej 
charakteryzowany jest wielkością potencjału powierzchniowego (ryc. 12). Prawie nieruchoma 
warstwa jonów ściśle przylegająca do powierzchni cząstki koloidalnej (warstwa Sterna) 
kształtuje wielkość potencjału Sterna. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że w bezpo-
średnim sąsiedztwie warstwy Sterna jest odpowiednia dyfuzyjna, odnoszona do płaszczyzny 
poślizgu. Warstwa Sterna oraz dyfuzyjna stanowią podwójną warstwę elektryczną (ang. elec-
trical double layer), a występujący na granicy poślizgu potencjał określany jest mianem elek-
trokinetycznego lub zeta (ζ). 

 
Ryc. 12. Struktura podwójnej warstwy elektrycznej na powierzchni ujemnie naładowanej cząstki 
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Do wyznaczania potencjału zeta stosuje się analizatory potencjału zeta, których działanie 
jest głównie oparte na laserowym efekcie Dopplera (ang. laser Doppler velocimetry) oraz 
elektroforetycznym rozpraszaniu światła (ang. electrophoretic light scattering). Pomiar po-
tencjału zeta umożliwia m.in.: (i) określenie stabilności układu emulsyjnego, szczególnie 
w odniesieniu do zmian pH i siły jonowej układu; (ii) wyznaczenie zakresu interakcji pomię-
dzy cząstkami zaadsorbowanymi na kroplach oleju i odpowiednimi znajdującymi się w roz-
tworze, co ma duże znaczenie przy produkcji emulsji zawierających cząstki oleju pokryte 
membranami wielowarstwowymi (ang. multilayered emulsions), jak również (iii) wyznacze-
nie punktu izoelektrycznego białek. Chung i in. (2014b) wykazali, że w układzie emulsyjnym 
(2,5% w/w białek serwatki; 1% w/w LBG; 5% w/w oleju rzepakowego) wzrost pH w zakresie 
2–8 zmieniał potencjał ζ od 9,03 do −17,85 mV. Z obserwacji Cheng i in. (2015) wynika, że 
w emulsjach zawierających białka mleka chudego przy wzroście pH (3–8) potencjał ζ przyj-
mował wartości: (+30)–(−31) mV, jednocześnie analogiczne zmiany pH w odniesieniu do 
karboksymetylocelulozy oraz GG kształtowały ζ odpowiednio w zakresach (−12)–(−42) mV 
oraz (+1)–(−8 mV). Abdolmaleki i in. (2016) analizie poddali oddziaływanie łączne, tzn. pH 
i siły jonowej, wykazując, że w układzie stabilizowanym gumą tragakanta przy pH 5,4 war-
tość ζ wynosiła −40,3 mV i malała wraz z rosnącym stężeniem NaCl oraz zmniejszającym się 
pH, osiągając najniższą wartość (−6,7 mV) przy pH 4 i 1% (w/w) NaCl. Badania Salminen 
i in. (2016) z kolei dotyczyły zmiany potencjału ζ w emulsjach (10% w/w oleju kukurydzia-
nego, 1% w/w białek serwatkowych) w zależności od stężenia lipidowych nanocząstek. Auto-
rzy zauważyli, że przy pH 3 w zakresie stężeń lipidowych nanocząstek 0–2% (w/w) potencjał 
ζ przyjmował wartości (+82)–(−30) mV, natomiast przy pH 5 (0–1,5% w/w) (−24)–(−58) mV. 
Zhao i in. (2014) natomiast dowiedli, że na wielkość ζ wpływa proces kompetytywnej ad-
sorpcji zachodzący w układzie zawierającym biopolimery i surfaktanty. Wykazano, że wzrost 
stężenia estrów sacharozy (0–0,30% w/w) w emulsji (1% w/w kazeinian sodu, 20% w/w olej 
kukurydziany) powodował zmianę ζ w zakresie (−49,4)–(−47,1) mV. W literaturze przedmio-
tu zwraca się uwagę ponadto, że zastosowanie chitozanu do wytwarzania membran na cząst-
kach zdyspergowanej fazy olejowej umożliwia dobrą elektrostatyczną stabilizację układu 
emulsyjnego, przy wartościach potencjału ζ mieszczącego się w zakresie od +50 do +80 mV 
(Perdones i in. 2016). 

Oddziaływania hydrofobowe w układach emulsyjnych ocenia się zarówno w wymiarze in-
terakcji międzymolekularnych, jak i zachodzących pomiędzy cząstkami fazy zdyspergowanej. 
W literaturze przedmiotu sugeruje się, że oddziaływanie hydrofobowe występujące pomiędzy 
cząsteczkami (cząstkami) lub niepolarnymi (hydrofobowymi) ich fragmentami mają charakter 
sił przyciągania. Wielkość oddziaływania hydrofobowego zależy m.in. od rozmiaru cząsteczek 
(cząstek). Przyjmuje się, że wielkość hydrofobowej energii swobodnej (∆Ghydrofobowe) procesu 
dimeryzacji cząsteczek rośnie proporcjonalnie do ich średnicy (dc): ∆Ghydrofobowe ≈ −20dc. Po-
tencjał energii pomiędzy hydrofobowymi powierzchniami (np. cząstek zdyspergowanego ole-
ju), rozdzielonymi przez fazę wodną z kolei, może być wyrażony wzorem (McClements 
2008; Zieliński 2009): 

∆Ghydrofobowe (s) = −0,69 × 10−10rΦH exp(–s/λ0) 

gdzie: ΦH – powierzchnia fazy rozproszonej wykazująca właściwości hydrofobowe; 



4. Charakterystyka faz emulsji 50

s – odległość pomiędzy kroplami oleju; 
r – promień kropli oleju; 
λ0 – długość zaniku, zwykle w zakresie 1–2 nm. 

Zwraca się także uwagę, że oznakami oddziaływań hydrofobowych w układzie emulsyj-
nym mogą być: przyleganie kropel oleju do powierzchni niepolarnych, szybka koagulacja 
cząstek hydrofobowych w wodzie, łączenie się monomerów substancji powierzchniowo-
czynnych w micele, zmiana kształtu łańcuchów polipeptydowych białek, destabilizacja zdy-
spergowanej fazy olejowej i inne. Oddziaływania hydrofobowe są czynnikiem zarówno 
zmniejszającym, jak i zwiększającym stabilność emulsji. W procesie dyspergowania fazy 
olejowej, przy niedostatecznym stężeniu emulgatora, dochodzi zwykle do zwiększonych inte-
rakcji hydrofobowych pomiędzy cząstkami, co w konsekwencji uniemożliwia uzyskanie ukła-
du o dużej jednorodności fazy wewnętrznej. W emulsjach zawierających znaczną ilość sub-
stancji o właściwościach niepolarnych oddziaływania hydrofobowe mają istotną rolę w ich 
stabilizacji (Zieliński 2009; McClements 2016). 

Oddziaływanie krótkiego zasięgu pomiędzy kroplami oleju ma miejsce wtedy, gdy nastąpi 
wystarczająco duże zbliżenie ich powierzchni międzyfazowych i jest związane z: interakcją 
steryczną (komponenty o właściwościach osmotycznych oraz elastycznych), hydratacją, prze-
suwaniem się cząstek oraz falistością powierzchni. Zakres i wielkość tych oddziaływań zależą 
od: rozmiarów cząstek i ich kształtu, konformacji, stopnia upakowania, interakcji, mobilności, 
hydratacji składników zaadsorbowanych na powierzchni międzyfazowej i innych (McCle-
ments 2008; Claesson i in. 2006). 
 
 
4.2. Powierzchnia międzyfazowa 

4.2.1. Adsorpcja w stężeniu nadmiarowym 
 
Powierzchnia międzyfazowa olej–woda (powierzchnia rozdziału faz, PM) w emulsjach jest 

zwykle bardzo duża, a jej zwartość i wytrzymałość mechaniczna w istotny sposób wpływają 
na stabilność całego układu emulsyjnego. Wielkość PM oblicza się, wyznaczając powierzch-
nię właściwą cząstek fazy rozproszonej przypadającą na jednostkę objętości lub masy. W od-
niesieniu do masy powierzchnię właściwą (ang. specific surface area, SSA, m2·g−1) oblicza 
się ze wzoru: 

SSA = 6 × (ρ · D[3,2])−1 

gdzie: ρ – gęstość cząstek fazy rozproszonej; 
D[3,2] – średnia średnica objętościowo-powierzchniowa. 

Zhao i in. (2014) wykazali, że wzrost stężenia (0–30% w/w) estrów sacharozy w układzie 
emulsyjnym (o składzie jak powyżej) powodował zmiany SSA w zakresie 10,1–11,4 m2·g−1 
oleju. Bortnowska (2008b) dowiodła, że przy wzroście pH 3–9 w układach emulsyjnych za-
wierających 2% (w/w) emulgatora (żółtko jaja lub lecytyna słonecznikowa) oraz 20% (w/w) 
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oleju rzepakowego wielkości SSA mieściły się w zakresach: 9,29–10,23 m2·g−1 oleju lub 
9,71–13,47 m2·g−1 oleju. W tych samych badaniach ustalono również, że dodatek NaCl 
(0,5‒2,0% w/w, pH 7) wpływał na SSA następująco: 11,02–9,43 m2·g−1 oleju lub 9,71–8,92 
m2·g−1 oleju, odpowiednio w odniesieniu do żółtka jaja i lecytyny słonecznikowej. Stabilność 
PM umożliwiają substancje powierzchniowo-czynne, które adsorbując się na niej w stężeniu 
nadmiarowym, otaczają krople oleju warstewką grubości kilku nanometrów. Jedną z częściej 
stosowanych metod wyznaczania grubości warstwy międzyfazowej jest metoda spektrosko-
powej elipsometrii. Substancje powierzchniowo-czynne w środowisku heterogenicznym, za-
wierającym mieszaninę cieczy o zróżnicowanej polarności, samorzutnie migrują na granicę 
faz, przy czym ich fragmenty lipofilowe umiejscawiają się w cieczy niepolarnej, natomiast 
hydrofilowe w polarnej. Przyjmuje się, że siłą napędową procesu adsorpcji SPC na cząstkach 
fazy wewnętrznej jest ich częściowa rozpuszczalność w poszczególnych fazach układu emul-
syjnego (Georgieva i in. 2009; Liggieri i Miller 2010; McClements 2016). Proces adsorpcji 
zmniejsza termodynamiczną energię swobodną układu i powoduje, że stężenie emulgatora 
jest większe w przestrzeni międzyfazowej (olej–woda) niż w całym układzie. Nadmiarowe 
stężenie powierzchniowe (międzyfazowe) emulgatora (ang. surface excess concentration, 
Γ, kg·m−2) zdefiniowane jest równaniem Gibbsa: 

Γ = − (a/RT) × (dγM/da) 

gdzie: a – aktywność termodynamiczna surfaktantu; 
γM – napięcie międzyfazowe; 
R – stała gazowa; 
T – temperatura bezwzględna. 

Jeżeli dγM/da < 0, to Γ > 0, czyli substancja powierzchniowo-czynna gromadzi się na po-
wierzchni granicznej. Adsorpcja jest w tym przypadku dodatnia, czyli następuje obniżenie 
napięcia międzyfazowego. Odwrotny efekt, czyli desorpcji z obszaru międzyfazowego, ma 
miejsce, gdy dγM/da > 0, czyli Γ < 0 (Souilem i in. 2014). Substancje powierzchniowo-czynne 
adsorbują się na PM do osiągnięcia stanu równowagi, tzn. do momentu, gdy cała powierzch-
nia cząstki rozproszonej pokryta zostanie cząsteczkami surfaktantu. W stanie równowagi taka 
sama liczba cząstek ulega adsorpcji i desorpcji, a zatem powierzchniowe stężenie emulgatora 
(Γ) nie ulega zmianie. Pozostała część surfaktantów znajdujących się w roztworze tworzy 
agregaty lub struktury micelarne, dla których charakterystyczną wielkością jest tzw. krytycz-
ne stężenie micelarne (ang. critical micelle concentration, CMC). Zhao i in. (2014) zauważy-
li, że wielkość CMC dla estrów sacharozy w układzie emulsyjnym (20% w/w olej kukury-
dziany) wynosiło 0,05% (w/w). Badania eksperymentalne wykazały, że przebieg krzywych 
przedstawiających zależność: Γ = f(ln C) różni się znacząco w układach zawierających sur-
faktanty i biopolimery o stężeniu C (ryc. 13A i B). 

Ilość substancji powierzchniowo-czynnej (Γ, mg⋅m−2) zaadsorbowanej na cząstkach fazy 
rozproszonej, w odniesieniu do powierzchni, oblicza się ze wzoru (Zhao i in. 2014; Cui i in. 
2014; Su i Zhong 2016): 

Γ = M × D[3,2]/6Volej 
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gdzie: M – masa zaadsorbowanej substancji powierzchniowo-czynnej na powierzchni mię-
dzyfazowej; 

D[3,2] – średnia średnica objętościowo-powierzchniowa, Sautera; 
Volej – objętość fazy olejowej. 
 

 
Ryc. 13. Nadmiarowe stężenie powierzchniowe (Γ) oraz krytyczne stężenie micelarne (CMC), w za-
leżności od stężenia (Ln C) surfaktantu (A) oraz biopolimeru (B) 

 
W literaturze przedmiotu sugeruje się, że wielkość parametru Γ zależy od wielu czynników, 

w tym m.in. od: (i) stężenia emulgatora w układzie; (ii) temperatury; (iii) siły jonowej oraz (iv) 
obecności substancji o zróżnicowanej aktywności powierzchniowo-czynnej. Bortnowska 
(2008a) wykazała, że przy dodatku żółtka jaja (sucha masa) do układu emulsyjnego w ilości: 
0,2, 0,6, 1,0 i 2,0% (w/w) wartości Γ wynosiły odpowiednio: 0,23, 0,42, 0,55 i 0,86 mg⋅m−2. 
Dodatnią korelację pomiędzy ilością substancji powierzchniowo-czynnej a jej adsorpcją na 
cząstkach fazy rozproszonej potwierdzili również Shao i Tang (2014), którzy zauważyli, że 
układy zwierające 0,5–4% (w/w) natywnych białek soi charakteryzowały się wartościami Γ 
w zakresie 2,06–3,21 mg⋅m−2. Podobne sugestie wynikają z pracy Zhang i in. (2016a) w od-
niesieniu do adsorpcji pektyn buraka cukrowego (ang. sugar beet pectin), gdzie wykazano, że 
wzrost ich stężenia (1–4% w/w) powodował zwiększoną adsorpcję przy wartościach Γ zmie-
niających się w granicach 4,9–38,2 mg⋅m−2. Xiang i in. (2015) z kolei dowiedli, że GA 
(2‒5% w/w) zwiększała wartości Γ, natomiast dalszy wzrost jej ilości w układzie powodował 
tendencję spadkową tego parametru. Zhao i in. (2014) zauważyli, że dodatek estrów sacharo-
zy (0–0,30% w/w) do układu emulsyjnego zawierającego kazeinian sodu wpływał na zmianę 
wielkości Γ w zakresie 2,1–1,2 mg⋅m−2. W wielu badaniach ocenie poddaje się wpływ czyn-
ników środowiskowych oraz technologicznych na wielkość adsorpcji na PM. Tcholakova i in. 
(2006) sugerowali, że proces ogrzewania BLG (20–78°C) nie wpływał na zmiany jej adsorp-
cji na PM, przy Γ = 2,8 mg⋅m−2, natomiast dalsze ogrzewanie do 85–90°C powodowało 
zwiększenie wartości tego parametru do 3,8 mg⋅m−2. Wzrostowy trend adsorpcji spowodowa-
ny ogrzewaniem (95°C, 15 min), obserwowany był także przez Shao i Tang (2014) w odnie-
sieniu do białka soi. Khan i in. (2014) ocenie poddali przydatność białek pozyskiwanych 
z wilca ziemniaczanego – słodkich ziemniaków (ang. sweet potato protein) do stabilizacji 
emulsji o/w poddanych wysokociśnieniowej obróbce w zakresie 0,1–600 MPa. Wykazano, że 
przy pH: 3, 7 i 8, wartości Γ mieściły się odpowiednio w zakresach: 0,85–1,67, 1,49–2,43 
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i 1,96–3,82 mg⋅m−2. Stosunkowo niewielkie zmiany w poziome adsorpcji międzyfazowej 
(13,5 i 11,0 mg⋅m−2) obserwowano w odniesieniu do BSA, niepoddanej i poddanej ogrzewa-
niu w 58°C przez 2 godz. (Tabibiazar i in. 2015). 
 
4.2.2. Biopolimery i surfaktanty 

 
Skład i stężenie substancji powierzchniowo-czynnych znajdujących się na powierzchni 

rozdziału faz wpływają na jej: strukturę, stabilność, właściwości reologiczne i inne. W litera-
turze przedmiotu uważa się, że grubość warstwy międzyfazowej różni się znacznie i od naj-
mniejszej do największej można ją uszeregować w odniesieniu do emulgatorów z poszcze-
gólnych grup, jak następuje: surfaktanty < białka < hydrokoloidy polisacharydowe < cząstki 
stałe. Na ryc. 14A–D, przedstawiono schematycznie grubość membran tworzonych przez: 
surfaktanty, białka, hydrokoloidy oraz cząstki stałe na kroplach oleju. 

 

 
Ryc. 14. Porównanie grubości membran tworzonych przez: surfaktanty (A), białka (B), hydrokoloidy 
polisacharydowe (C) oraz koloidalne cząstki stałe (D) na rozproszonej fazie olejowej 

 
Substancje o małej masie cząsteczkowej (surfaktanty) stabilizują powierzchnię międzyfa-

zową w wyniku tzw. mechanizmu Gibbs Marangoni, który charakteryzuje się tym, że sub-
stancje aktywne powierzchniowo stosunkowo szybko ulegają adsorpcji na cząstkach fazy 
rozproszonej i mają możliwość przemieszczania się w jej obszarze, co powoduje bardziej 
efektywną redukcję napięcia międzyfazowego niż w przypadku użycia biopolimerów. Wyka-
zano, że surfaktanty nie tworzą zwartych lepkosprężystych membran na kroplach oleju, 
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a w zależności od ich właściwości fizykochemicznych (anionowe, amfoteryczne, niejonowe) 
mogą wpływać na wielkość potencjału ζ charakteryzującego podwójną warstwę elektryczną 
tworzoną dookoła cząstek fazy rozproszonej (Genot i in. 2003; McClements 2008; Dickinson 
2009; Tadros 2013). 

Emulgatory białkowe natomiast, stabilizując układ w wyniku interakcji sterycznych i elek-
trostatycznych, tworzą lepkosprężystą, mało mobilną powłokę, stosunkowo odporną na jej 
zniszczenie w wyniku przyłożonych sił zewnętrznych (Krägel i Derkatch 2010; Dickinson 
2012). Oddziaływanie elektrostatyczne białek jest wynikiem ich specyficznego ładunku, który 
może być dodatni, zerowy lub ujemny i jest zależny od wielkości punktu izoelektrycznego 
(pI), charakterystycznego dla określonego białka oraz pH roztworu. Przy stosunkowo dużych 
stężeniach jonów wodorowych (H+) (pH << pI) grupy aminowe charakteryzują się ładunkiem 
dodatnim (–NH3

+), natomiast karboksylowe nie wykazują ładunku, czyli są neutralne 
(‒COOH), dlatego sumaryczny ładunek białka jest dodatni. Przy małym z kolei stężeniu jo-
nów wodorowych (H+) (pH >> pI) grupy karboksylowe mają ładunek ujemny (–COO–), 
a aminowe są neutralne (–NH2), w konsekwencji białko wykazuje ładunek ujemny (Guzey 
i McClements 2006; Bortnowska 2015a; Ozturk i McClements 2016; Davidov-Pardo i in. 
2016). Rozmieszczenie ładunków w cząsteczce białka w zależności od pH przedstawiono na 
ryc. 15A i B. 

 

 
Ryc. 15. Rozmieszczenie ładunków w cząsteczce białka: (A) pH << pI oraz (B) pH >> pI 

 
Większość białek charakteryzuje się pI ok. 5, które wynosi np. dla: (i) BLG (4,9–5,4); (ii) 

BSA (4,7–5,1) oraz (iii) kazein (4,9–6,1). Stosunkowo duża wartość liczbowa pI laktoferyny 
(8,1–9) umożliwia jej bardzo szerokie zastosowanie przy formowaniu membran wielowar-
stwowych na cząstkach rozproszonej fazy olejowej (Matalanis i in. 2011; Bortnowska 2015a). 
Należy również podkreślić, że rozkład ładunku na powierzchni cząsteczek białek jest hetero-
geniczny i charakteryzuje się obszarami wykazującymi zarówno ładunek dodatni, jak i ujem-
ny, pomimo że sumaryczna wartość liczbowa pI jest równa zero, dlatego cząsteczki białek 
nawet w punkcie izoelektrycznym mogą swoimi fragmentami oddziaływać elektrostatycznie 
z innymi składnikami układu (Matalanis i in. 2011; Ospinal-Jimenez i Pozzo 2012). Proces 
rozfałdowania białek na powierzchni rozdziału faz powoduje udostępnienie do reakcji ze śro-
dowiskiem wielu grup funkcyjnych ukrytych we wnętrzu cząsteczek w stanie rodzimym. Inte-
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rakcje białek z polisacharydami mają istotne znaczenie w kształtowaniu pożądanej struktury 
i stabilności emulsji. W literaturze przedmiotu sugeruje się, że te dwa biopolimery mogą wcho-
dzić we wzajemne interakcje, w wyniku oddziaływań hydrofobowych i van der Waalsa, jak rów-
nież tworzyć wiązania kowalencyjne i wodorowe, których zakres zależy w znacznym stopniu od 
pH i siły jonowej układu (Claesson i in. 2006; McClements 2006). Chen i in. (2015) wykazali, że 
proces kompleksowania chitozanu z białkami mleka jest reakcją egzotermiczną z wartościami 
entalpii wiązania oraz stałej wiązania, odpowiednio −7,85 × 104 cal·mol−1 i 1,06 × 105 mol−1. 
Szczelna membrana tworzona przez białka dookoła kropli oleju chroni również tłuszcz, 
a w tym kwasy tłuszczowe n-3 przed utlenianiem i w konsekwencji przed powstawaniem nie-
pożądanych sensorycznie substancji zapachowych. 

Polisacharydy w przeciwieństwie do białek charakteryzują się większym zróżnicowaniem 
w zakresie miedzymolekularnych oddziaływań w układzie emulsyjnym. W zakresie wykazy-
wanego ładunku substancje te mogą być: (i) neutralne (skrobia, dekstran, agar, galaktoman-
nany, celuloza); (ii) anionowe (alginiany, pektyny, GA, karageny, GK, gellan) oraz (iii) ka-
tionowe (chitozan). Ładunek elektryczny polisacharydów zależy od właściwości grup jono-
wych rozmieszczonych wzdłuż łańcucha polisacharydowego oraz pH roztworu. Powszechnie 
występującymi grupami, mającymi wpływ na wielkość ładunku, są: (i) siarczanowe (karage-
ny); (ii) karboksylowe (pektyny, alginiany, GK, karboksymetyloceluloza) oraz (iii) aminowe 
(chitozan), które w zależności od pH zmieniają swój ładunek elektryczny, jak następuje: –
SO4H ↔ –SO4

– (pKa ∼2); –CO2H ↔ –CO2
– (pKa ∼3,5); –NH3

+ ↔ –NH2 (pKa ∼6,5) (McCle-
ments i in. 2007; Matalanis i in. 2011; Li i in. 2012; Bortnowska 2015a). Polisacharydy anio-
nowe wykazują ładunek neutralny przy pH poniżej ich wielkości pKa oraz ujemny powyżej, 
natomiast kationowe charakteryzują się ładunkiem dodatnim przy pH poniżej ich pKa oraz 
neutralnym przy pH powyżej. Należy również podkreślić, że jonowe grupy polielektrolitów 
mogą zmieniać swój ładunek w zależności od warunków środowiskowych, co wpływa rów-
nież na poziom adsorpcji polielektrolitu na powierzchni międzyfazowej (Guzey i McClements 
2006). Niektóre polisacharydy wykazują w emulsjach aktywność przeciwutleniającą (Kishk 
i Al-Sayed 2007). 

Obecność w układzie emulsyjnym substancji powierzchniowo-czynnych o zróżnicowanej 
masie cząsteczkowej, w tym szczególnie biopolimerów oraz LMWS, prowadzi do wielu zja-
wisk na powierzchni rozdziału faz olej–woda. Sugeruje się, że możliwe są m.in. następujące 
interakcje: (i) adsorpcja kompetytywna, gdy dwie substancje powierzchniowo-czynne niejako 
współzawodniczą w adsorpcji na cząstkach fazy zdyspergowanej; (ii) eliminacja z po-
wierzchni międzyfazowej substancji o mniejszej aktywności przez odpowiednią charakteryzu-
jącą się większą wielkością tego parametu; (iii) tworzenie kompleksów pomiędzy biopolime-
rem (najczęściej białkiem) i surfaktantem oraz (iv) oddziaływanie synergistyczne w wyniku 
dodatkowej adsorpcji surfaktantu w miejscach wolnych przestrzeni (nie zajętych przez biopo-
limer), co zwiększa wytrzymałość mechaniczną powierzchni międzyfazowej (Dickinson 
2011; Stanimirova i in. 2014; Wan i in. 2014). Uważa się, że wielkości Γ1 (kg·m−2) 
i Γ2 (kg·m−2) substancji powierzchniowo-czynnych znajdujących się w układzie w stężeniach 
c1 i c2 można opisać, posługując się izotermą adsorpcji Langmuira (ang. Langmuir adsorption 
isotherm): 
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Γ1/ΓTOT = [c1/c1,1/2]/[c1/c1,1/2 + c2/c2,1/2] 
Γ2/ΓTOT = [c2/c2,1/2]/[c1/c1,1/2 + c2/c2,1/2] 

gdzie: ΓTOT – całkowite nadmiarowe, międzyfazowe stężenie zaadsorbowanych składników; 
c1,1/2 i c2,1/2 – stężenia emulgatorów 1 i 2, gdy Γ1/Γ1,TOT i Γ2/Γ2,TOT = ½; 
Γ1,TOT i Γ2,TOT – maksymalna możliwa adsorpcja emulgatora 1 i 2 na powierzchni mię-

dzyfazowej. 

Wielkość 1/c½ jest miarą powierzchniowej aktywności emulgatora (ang. surface activity of 
the emulsifier). Przyjmuje się, że wraz ze wzrostem wielkości tego parametru zwiększa się 
powinowactwo SPC do adsorpcji na PM. Wyznaczone z przebiegu krzywych wielkości: 
Γ1,TOT∞ oraz Γ2,TOT∞ są nadmiarowymi stężeniami w stanie nasycenia (ang. surface excess 
concentrations at saturation). Stężenie (Csat) substancji powierzchniowo-czynnej w roztworze 
wymagane do nasycenia powierzchni cząstek fazy rozproszonej oblicza się ze wzoru: 

Csat = 6 × ΦVΓsat/D[3,2] 

gdzie: ΦV – ułamek objętościowy rozproszonej frakcji olejowej; 
Γsat – ilość substancji powierzchniowo-czynnej na jednostkę PM w stanie nasycenia 

(ang. surface load of of surface-active substance at saturation); 
D[3,2] – średnia średnica objętościowo-powierzchniowa, Sautera (Bai i McClements 

2016; Salminen i in. 2016). 

Na ryc. 16A–C przedstawiono schematycznie proces usuwania z PM olej–woda mole-
kuł biopolimeru przez cząsteczki LMWS. Bortnowska (2008a) wykazała, że przy stężeniu 
żółtka jaja: 0,2, 0,6, 1,0 oraz 2,0% (w/w) w układzie emulsyjnym zmiany stężenia po-
wierzchniowego białek na cząstkach zdyspergowanej fazy olejowej (30% w/w) spowodo-
wane dodatkiem Tweenu 65 (0,0–1,0% w/w) mieściły się odpowiednio w zakresach: 
0,224–0,04, 0,422–0,047, 0,554–0,206 oraz 0,860–0,417 mg⋅m−2. 
 

 
Ryc. 16. Proces usuwania z powierzchni międzyfazowej olej–woda molekuł biopolimeru przez surfak-
tanty 
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Biorąc natomiast pod uwagę wzrastającą proporcję: Tween 65 : suszone żółtko jaja (x), stę-
żenie powierzchniowe białek zaadsorbowanych na cząstkach oleju (y) można było opisać 
równaniem y = 0,8646e−1,619x (R2 = 0,8401). Znaczny spadek wartości powierzchniowego 
stężenia białka (Γ) z ok. 5,5 do 2,1 mg⋅m−2 obserwowany był także przez Su i Zhong (2016) 
w emulsjach (1,5% w/w olejku cytrynowego, 2% w/w kazeinianu sodu) z dodatkiem Tweenu 
20 (0,2–1,2% w/w). Podobne zmiany polegające na usuwaniu białek z PM olej–woda obser-
wowali Wan i in. (2014), którzy wykazali, że wzrost stężenia glikozydów stewiolowych 
(0,0‒2,0% w/w) w emulsji (0,5% w/w białek soi, 10% w/w oleju słonecznikowego) zmniej-
szał wartości Γ w zakresie 2,5–0,1 mg⋅m−2. Z doniesienia natomiast Matsumiya i in. (2014) 
wynika, że proces kompetytywnej adsorpcji pomiędzy cząsteczkami kazeinianu sodu oraz 
estrów glicerolu i kwasu oleinowego zależał od stopnia estryfikacji glicerolu, przy czym dwu- 
i trójglicerydy zmniejszały powierzchniowe stężenie białek zaadsorbowanych na cząstkach 
fazy olejowej. Z badań wynika ponadto, że w niektórych przypadkach surfaktanty mogą po-
wodować proces denaturacji białka (Ospinal-Jimenez i Pozzo 2012). 
 
4.2.3. Napięcie międzyfazowe 

 
Charakterystyczną właściwością cieczy jest występowanie między cząsteczkami sił przy-

ciągania (siły spójności – kohezji). Międzymolekularne siły oddziaływań wewnątrz cieczy 
w stanie równowagi termodynamicznej znoszą się wzajemnie, natomiast całkowicie inny ich 
układ występuje w warstwie powierzchniowej (ryc. 17). 

 

 
Ryc. 17. Rozkład sił wzajemnego oddziaływania między cząsteczkami znajdującymi się na po-
wierzchni i w głębi cieczy 

 
W tym przypadku cząsteczki podlegają oddziaływaniu sił w płaszczyźnie poziomej oraz 

wciągających je w głąb cieczy, przy czym wypadkowa tych sił jest skierowana do wnętrza. 
Oznacza to, że przeniesienie cząsteczki na powierzchnię wymaga wykonania pracy wbrew 
tym siłom, co wskazuje, że cząsteczki znajdujące się chwilowo na powierzchni cieczy mają 
większą energię niż odpowiednie znajdujące się wewnątrz. Wartość liczbowa napięcia po-
wierzchniowego (ang. surface tension, γP, N·m−1) jest miarą energii powierzchniowej cieczy 
(pracy, W) potrzebnej do izotermicznego zwiększenia powierzchni cieczy (A), przy czym 
W = γP·A. Napięcie powierzchniowe, wyrażające dążenie cieczy do zajęcia minimalnej po-
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wierzchni, można również określić, opierając się na założeniu, że powierzchnia cieczy wyka-
zuje właściwość elastycznej błonki: γP = F/2l, gdzie: F – siła niezbędna do zwiększenia po-
wierzchni cieczy o wymiarze boku l. Schematycznie zależności występujące pomiędzy działa-
jącą siłą F a zmianą powierzchni (∆Ap) błonki przedstawiono na ryc. 18. W odniesieniu do 
układu ciecz–gaz zwyczajowo stosuje się pojęcie napięcia powierzchniowego, natomiast 
w przypadku sąsiadujących ze sobą roztworów (1 i 2) wyznacza się napięcie międzyfazowe: 
γM = γP1 – γP2, gdzie: γP1 i γP2 – napięcie powierzchniowe względem powietrza, odpowiednio 
fazy 1 i 2. 

 

 
Ryc. 18. Zmiana pola powierzchni warstwy cieczy (∆Ap) pod wpływem działania siły F 

 
Zmiany napięcia międzyfazowego (powierzchniowego) w wyniku adsorpcji substancji ak-

tywnych powierzchniowo mają charakter dynamiczny, dlatego w ocenie zmian wielkości tego 
parametru zachodzących w określonym czasie stosuje się pojęcie przejściowego napięcia 
międzyfazowego (ang. transient interfacial tension). Seta i in. (2013) wykazali, że stan rów-
nowagowy napięcia międzyfazowego, MNR (olej słonecznikowy–wodny roztwór białek ser-
watki, 3% w/w lub karagenów – jota, kappa, 0,1–0,2% w/w) ustalił się dopiero po 1000 s. 
Z badań Zhao i in. (2014) wynika, że MNR wyraźnie zależał od rodzaju SPC i w wymiarze 
czasowym był znacznie krótszy w układach stabilizowanych estrami sacharozy (ok. 600 s) niż 
kazeinianem sodu (ok. 1200 s). Gomes i in. (2016) zwrócili uwagę, że przy zastosowaniu po-
lirycynooleinianu poliglicerolu (PGPR, 1–4% w/w) czas osiągnięcia stanu MNR był >2000 s, 
natomiast w emulsjach stabilizowanych Tweenem 20 (0,1–4% w/w) wynosił ok. 1500 s. Róż-
nicę napięcia powierzchniowego bez dodatku SPC i z jej dodatkiem określa się mianem ci-
śnienia powierzchniowego (ang. surface pressure, ∏, N·m−1), którego wielkość oblicza się ze 
wzoru: 

∏ = γPC – γPX 

gdzie: γPC i γPX – napięcie powierzchniowe cieczy, odpowiednio bez emulgatora i z jego do-
datkiem. 

W przypadku układów emulsyjnych wielkość parametru ∏ wyznacza się z różnicy napięć 
międzyfazowych, mierzonych przed dodaniem i po dodatku SPC. W literaturze przedmiotu 
wielkość ciśnienia powierzchniowego oblicza się także z różnicy: ∏ = γM0 – γMt, gdzie: M0 
i γMt – napięcie międzyfazowe początkowe (ang. initial interfacial tension) i po czasie t, od-
powiednio. Parametr ∏ jest zatem miarą skuteczności emulgatora do obniżania napięcia mię-
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dzyfazowego. Duże znaczenie ma określanie wartości maksymalnej (∏max), gdy nadmiarowe, 
międzyfazowe stężenie emulgatora (Γ) osiągnie wielkość maksymalną Γmax (Houzé i in. 
2005; Torcello-Gómez i in. 2011; Pérez-Mosqueda i in. 2013; Tadros 2013; Wan i in. 2014; 
McClements 2016). Murphy i in. (2016) wykazali, że wartości ciśnienia powierzchniowego 
∏ są zależne od: stężenia SPC, czasu adsorpcji oraz warunków środowiskowych, np. w ukła-
dach zawierających 0,05% (w/w) mikrożelu BLG (czas adsorpcji >1000 s), przy pH 5,7 i 5,9, 
wartości ∏ wynosiły odpowiednio 19,2 i 18,1 mN·m−1. 

W emulsjach prostych i wielokrotnych można wyróżnić, w zależności od ich budowy, róż-
ne powierzchnie rozdziału faz, np.: woda–powietrze (W-P), olej-powietrze (O-P), woda–olej 
(W-O). Na ryc. 19A i B przedstawiono schematycznie powierzchnie rozdziału faz W-P oraz 
W-O. 

 

 
Ryc. 19. Układ molekuł surfaktantu hydrofilowego o zróżnicowanym stężeniu na powierzchni roz-
działu faz: woda–powietrze, W-P (A) i woda–olej, W-O (B) 

 
Oddziaływanie poszczególnych składników, zaadsorbowanych na powierzchni rozdziału 

faz w zakresie napięcia powierzchniowego (międzyfazowego), opisuje równanie izotermy 
adsorpcji Gibbsa: dγM = –Σ Γi·µi, gdzie: Γi – nadmiarowe stężenie powierzchniowe oraz µi – 
potencjał chemiczny składnika i (Karakashev i Manev 2015; Foudazi i in. 2015). Zmiana na-
pięcia powierzchniowego ma nieco odmienny przebieg w układach zawierających LMWS niż 
w odpowiednich przygotowanych z dodatkiem biopolimerów (białka, polisacharydy) (ryc. 
20A i B). 

W pierwszym przypadku zmiany napięcia powierzchniowego (γP) wraz z rosnącym stęże-
niem surfaktantu następują gwałtownie, a po osiągnięciu CMC spadku γP już się nie obserwu-
je (ryc. 20A). Komaiko i McClements (2015) wykazali, że CMC dla emulgatorów takich jak: 
Tween 20, Tween 40, Tween 60, Tween 80 oraz Tween 85 wynosiły odpowiednio: 0,05, 
0,023, 0,021, 0,01 oraz 0,00029 mM. Pawlik i in. (2010) dowiedli, że CMC dla PGPR w fazie 
olejowej (olej słonecznikowy) zmieniało się w zakresie 0,76–1,5% (w/w). W roztworach za-
wierających emulgatory o stosunkowo dużej masie cząsteczkowej (biopolimery) spadek na-
pięcia powierzchniowego ma natomiast charakter bardziej łagodny, a CMC przyjmuje warto-
ści przy zdecydowanie większym ich stężeniu w układzie niż dla LMWS (ryc. 20A i B). Po-
wyższe różnice w CMC można tłumaczyć stosunkowo wolno zachodzącymi zmianami kon-
formacyjnymi białek, po ich adsorpcji na PM (Hoffmann i Reger 2014). 



4. Charakterystyka faz emulsji 60

 
Ryc. 20. Napięcie powierzchniowe na powierzchni fazy wodnej graniczącej z powietrzem w zależno-
ści od stężenia (Ln C) surfaktantu (A) oraz biopolimeru (B) 

 
W literaturze przedmiotu napotkać można różne metody wyznaczania napięcia powierzch-

niowego, γP (międzyfazowego, γM), do których zalicza się m.in. pomiar z użyciem pierścienia 
du Nouya (ang. du Noüy ring method) lub płytki Wilhelmiego (ang. Wilhelmy plate method), 
a także wiszącej kropli (ang. pendant drop method), która poddawana jest komputerowej ana-
lizie zarejestrowanego fotograficznie obrazu (ang. drop shape analysis, DSA). Metoda DSA 
może być stosowana również w formie osiowo-symetrycznej analizy kształtu kropli (axisym-
metric drop shape analysis, ADSA), której zaletą jest brak ruchu kropli w trakcie pomiaru 
oraz symetria kropli względem osi pionowej (Georgieva i in. 2009; Torcello-Gómez i in. 
2011; Seta i in. 2014). Metodą z użyciem płytki Wilhelmiego posługiwali się m.in.: (i) Pawlik 
i in. (2010) do pomiaru wpływu dodatku PGPR oraz NaCl na wielkość napięcia międzyfazo-
wego (γM), woda–olej słonecznikowy (26°C); autorzy wykazali, że wartość γM dla układu 
olej–woda wynosiła 26,45 mN·m−1, natomiast dodatek 4% (w/w) PGPR zmniejszał γM do 3,54 
mN·m−1, z kolei przy 0,28 M stężeniu NaCl parametr ten przyjmował wartość 2,45 mN·m−1; 
(ii) Cui i in. (2014), którzy dowiedli, że dodatek rutyny (0–0,20 mg⋅ml−1) do układu wodny 
roztwór białek soi (0,3% w/w)–olej sojowy zmniejszał γM w zakresie 7,5–5,3 mN⋅m−1, 
w przypadku użycia białek w formie natywnej i nie powodował statystycznie istotnych zmian 
(p > 0,05) w przypadku poddania ich ogrzewaniu – termicznej denaturacji oraz (iii) Matsu-
miya i in. (2014), w których badaniu mono-, di- i triglicerydy kwasu oleinowego wykazywały 
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aktywność do obniżania napięcia międzyfazowego, γM (olej kukurydziany–woda, 20°C) w na-
stępującej kolejności: triglicerydy > diglicerydy > monoglicerydy. Jednocześnie wykazano, że 
poziom obniżania γM zależał od rodzaju środowiska dyspergującego emulgator i w przypadku 
rozproszenia diglicerydów w oleju lub w wodzie parametr ten przyjmował odpowiednio war-
tości 2,4 lub 5,2 mN⋅m−1. Metodę z użyciem pierścienia du Nouya do pomiaru γM pomiędzy 
fazą wodną i olejem kukurydzianym stosowali m.in.: Tabibiazar i in. (2015), sugerując wzrost 
wartości γM wraz ze zwiększającą się masą cząsteczkową (300→10 000) PEG użytego razem 
z BSA, jak następuje: BSA (6 mN⋅m−1), BSA + PEG 300 (7,8 mN⋅m−1), BSA + PEG 10 000 
(8,25 mN⋅m−1), oraz Abdolmaleki i in. (2016), wskazując, że wielkości γM w układach olej 
słonecznikowy–faza wodna (25°C) zawierająca gumę tragakanta (0,5% w/w) charakteryzo-
wały się tendencją wzrostową: 14,71→16,43 mN⋅m−1 oraz 15,76→16,04 mN⋅m−1, odpowied-
nio przy zmianach pH (4→2,5) i siły jonowej układu (0,5→1% w/w NaCl). 

Znacznie częściej obecnie stosowana jest metoda DSA, której używali m.in.: (i) Saito i in. 
(2005), poddając ocenie układy olej sojowy–roztwory wodne zawierające: BLG, BSA, białka 
serwatki oraz białkową część białka jaja w stężeniu 0,45% (w/w), dla których wartości licz-
bowe γM wynosiły odpowiednio: 11,2, 13,5, 12,6 oraz 14,8 mN⋅m−1; (ii) Ventureira i in. 
(2012), zwracając uwagę, że γM przy stosowaniu izolatu białek pozyskanych z nasion szarłatu 
(łac. Amaranthus L.) było większe przy pH 8 niż pH 2; podobne zależności w zakresie od-
działywania pH na γM obserwowali również Romero i in. (2012), z tym że w układzie zawie-
rającym 1 mg⋅ml−1 koncentratu białka ryżu; (iii) Mahfoudhi i in. (2014), którzy dowiedli wy-
stępowanie różnic γM (ok. 6 mN·m−1) przy jego niższych wartościach z użyciem gumy al-
mond z migdałowca pospolitego (łac. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb) niż arabskiej z akacji 
senegalskiej (łac. Acacia Senegal L.) oraz (iv) Wan i in. (2014), którzy zauważyli synergi-
styczne oddziaływanie pomiędzy białkami soi oraz glikozydami stewiolowymi w zakresie 
obniżania γM. Metodę ADSA z kolei stosowali Seta i in. (2014), wykazując, że przy stężeniu 
BKZ lub BLG (1 g·l−1) napięcie międzyfazowe (olej słonecznikowy–woda) w stanie ustalo-
nym (ok. 6000 s) wynosiło odpowiednio 4,1 mN·m−1 lub 8,24,1 mN·m−1. 
 
 
4.3. Faza ciągła 

 
Fazą ciągłą w emulsjach typu olej-w-wodzie jest woda (lub jej roztwory) mająca istotne 

znaczenie w kształtowaniu ich fizykochemicznych i organoleptycznych właściwości. Specy-
ficzne molekularne i strukturalne właściwości wody powodują, że jest ona doskonałym roz-
puszczalnikiem, a ponadto może wchodzić w interakcje z wieloma innymi składnikami. 
W emulsjach spożywczych (sosy, majonezy, dressingi) faza wodna oprócz substancji emulgu-
jących może zawierać również różne dodatki, takie jak: (i) przedłużające trwałość (konser-
wanty, regulatory kwasowości, przeciwutleniacze); (ii) kształtujące teksturę (hydrokoloidy) 
oraz cechy sensoryczne (barwniki, aromaty, substancje smakowe), a także (iii) wzbogacające 
(składniki bioaktywne, w tym witaminy i sole mineralne). Obecność często tak znacznej licz-
by komponentów w układzie powoduje, że właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mogą 
być ostatecznie weryfikowane jedynie w badaniach eksperymentalnych. Wykazano, że dodat-
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kiem hydrokoloidów można w bardzo szerokim zakresie kształtować stabilność oraz właści-
wości reologiczne, w tym teksturalne układów emulsyjnych o zmniejszonej, zgodnie oczeki-
waniami konsumenta, zawartości tłuszczu. Faza wodna stanowi również doskonałe środowi-
sko jako nośnik wielu przeciwutleniaczy oraz polisacharydowych substancji prebiotycznych 
(Batista 2006; Dickinson 2009; Chung i in. 2012; Wang i in. 2013; Rodriguez Furlán i in. 
2014; Bortnowska i in. 2014a, 2015b, 2016; Serdaroğlu i in. 2015). 

 



5. Właściwości reologiczne 
5.1. Zasady pomiaru 

 
Pojęcie reologii zdefiniowane zostało przez Binghama w 1929 roku jako nauka o deforma-

cji i przepływie w kontrolowanych warunkach. Termin „reologia” pochodzi od greckiego 
słowa rheo (płynięcie) oraz logos (nauka). Właściwości reologiczne emulsji są istotnym wy-
różnikiem ich jakości, pomocnym w doborze surowców oraz modyfikacji składu recepturo-
wego przy wytwarzaniu nowych wyrobów. Oznaczenia reologiczne dostarczają także infor-
macji w zakresie fizycznej trwałości emulsji. 

Reologia jest nauką o zależnościach fizycznych opisujących reakcję układu na przyłożone 
siły i deformację. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje odkształceń: sprężyste, plastyczne 
i przepływ. Przy odkształceniu sprężystym cała doprowadzona energia w wyniku deformacji 
jest magazynowana, a po usunięciu siły, która je spowodowała, ciało powraca do początko-
wego kształtu. W przeciwieństwie do odkształcenia sprężystego odpowiednie plastyczne ma 
charakter trwały, tzn. nie zanika po ustaniu działania siły, a zużyta energia ulega rozproszeniu 
i zamianie na energię cieplną. Przepływem nazywa się nieodwracalne odkształcenie, którego 
stopień wzrasta wraz z czasem oddziaływania przyłożonego naprężenia, a jego usunięcie nie 
powoduje powrotu ciała do stanu przed odkształceniem, ponieważ energia zużyta na wymu-
szenie przepływu uległa rozproszeniu. Materiały reagujące w ten sposób na przykładane na-
prężenie zalicza się do grupy lepkich. Analogami mechanicznymi ciał doskonale sprężystych 
(Hooke’a), plastycznych (St. Venanta) oraz lepkich (Newtona) są odpowiednio: sprężyna, 
suwak oraz tłumik hydrauliczny. W pomiarach reologicznych stosuje się odkształcania układu 
polegające m.in. na ścinaniu oraz jednostronnym (jednoosiowym) lub wielostronnym (wielo-
kierunkowym) ściskaniu i rozciąganiu. Miarą wielkości odkształcenia ciała powstającego 
przy jednoosiowym lub wielokierunkowym oddziaływaniu sił jest bezwymiarowe odkształce-
nie względne ε, wyrażane stosunkiem zmiany określonego rozmiaru ciała ∆x (liniowego lub 
objętości) do jego wielkości początkowej x. Ścinanie z kolei związane jest z oddziaływaniem 
na ciało sił stycznych wywołujących odkształcenie. 

Ocena właściwości reologicznych emulsji spożywczych jest bardzo trudna, ponieważ są to 
najczęściej wielofazowe i wieloskładnikowe mieszaniny, ulegające wielu różnym przemia-
nom (np. chemicznym, biochemicznym, fizycznym) zarówno w procesie ich wytwarzania, jak 
i przechowywania, które zachodzą zwykle przy oddziaływaniu zmiennych czynników techno-
logicznych (np. mechanicznych, termicznych) oraz środowiskowych (pH, siła jonowa i in-
nych). Większość tych układów charakteryzuje się właściwościami typowymi dla cieczy, jed-
nak niektóre, np. schłodzona margaryna i masło, wykazują w pewnym zakresie cechy ciał 
stałych. Pomiar właściwości reologicznych emulsji ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ 
wiele ich cech sensorycznych, takich jak: gęstość, płynność, konsystencja, odnosi się do okre-
ślonych parametrów mierzonych instrumentalnie. Ponadto z zastosowaniem tego typu badań 
można analizować wpływ mikrostruktury układu oraz interakcji pomiędzy składnikami na 
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określone właściwości emulsji (Juszczak 2005; Dolz i in. 2008; Sitkiewicz 2010; Bayarri 
i Costell 2011; Chung i in. 2012; Bortnowska i in. 2013, 2016; Karakashev i Manev 2015). 

Reologiczne właściwości emulsji zależą m.in. od budowy, składu i mikrostruktury, a ich 
oceny dokonuje się w odniesieniu do PM (olej–woda, powietrze–woda lub olej–powietrze) 
lub całego układu emulsyjnego, odpowiednio z zastosowaniem reologii międzyfazowej-
-dwuwymiarowej (ang. interfacial or two-dimensional rheology, 2D rheology) lub trójwymia-
rowej (ang. three-dimensional rheology, 3D rheology). Zasadnicza różnica pomiędzy reologią 
2D i 3D polega na tym, że 2D dotyczy pomiarów fragmentu układu emulsyjnego, który jest 
szczególnie podatny na oddziaływania zewnętrzne. Pomiary reologiczne emulsji wykonuje się 
najczęściej z użyciem reometrii: rotacyjnej, oscylacyjnej lub teksturometrów (Batista i in. 
2006; Liggieri i Miller 2010; Sitkiewicz 2010; Yilmaz i in. 2012; Tadros 2013; Bortnowska 
i in. 2014a, 2014b). 
 
 
5.2. Powierzchnia rozdziału faz 

 
Powierzchnia międzyfazowa olej–woda (o-w) określana jest jako dwuwymiarowy obszar, 

niezależny od otaczających ją cieczy o strukturze trójwymiarowej. Tworzy nierozpuszczalną 
warstwę charakteryzującą się znaczną lepkością. Powierzchnia międzyfazowa nie jest częścią 
autonomiczną układu emulsyjnego, a jej ruch, z uwagi na to, że znajduje się pomiędzy dwie-
ma cieczami o różnej polarności, może być powodowany przemieszczaniem się przynajmniej 
jednej z nich. Reologiczne właściwości PM kształtowane są m.in. strukturalnymi i mecha-
nicznymi cechami zaadsorbowanych SPC, w tym głównie: białek, polisacharydów, lipidów, 
fosfolipidów, a także ich interakcjami z LMWS. Zależne są też od siły jonowej i pH układu. 
W literaturze przedmiotu sugeruje się, że wyznaczenie określonych parametrów reologicz-
nych powierzchni międzyfazowej (olej–woda) jest użyteczne w ocenie stabilności fizycznej 
układu emulsyjnego (Georgieva i in. 2009; Krägel i Derkatch 2010; Romero i in. 2012; Seta 
i in. 2013). 

Pomiary właściwości reologicznych PM pozwalają na ustalenie zależności pomiędzy od-
kształceniem a naprężeniem PM. Najczęściej stosuje się następujące formy odkształceń: (i) 
rozszerzanie/kompresja (ang. expansion (dilation)/compression) oraz (ii) ścinanie (ang. she-
ar). W doniesieniach naukowych sugeruje się również, że rozszerzanie lub kompresja mogą 
powodować niewielką deformację charakterystyczną dla ścinania. Ścinanie natomiast przy-
czynia się w pewnym zakresie do rozszerzania lub kompresji PM (Liggieri i Miller 2010; Mil-
ler i in. 2010). Proces rozszerzania/kompresji prowadzi do adsorpcji lub desorpcji aktywnych 
powierzchniowo składników zaadsorbowanych na PM, co wpływa na jej grubość oraz lepko-
sprężystość. Schematycznie odkształcenia stosowane w pomiarze właściwości reologicznych 
powierzchni międzyfazowych metodą rozszerzania/kompresji i ścinania przedstawiono na 
ryc. 21A i B. 
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Ryc. 21. Odkształcenia powierzchni międzyfazowych: A – rozszerzanie (linia ciągła) i kompresja 
(linia przerywana); B – ścinanie, zmiana kształtu w zależności od układu przyłożonych sił 

 
Metoda rozszerzania/kompresji PM zaliczana jest do techniki dylatacyjnej (ang. interfacial 

dilatational rheology), polegającej na tym, że wymuszane są sinusoidalne zmiany wielkości 
zawieszonej kropli lub pęcherzyka gazu. Następstwem tych oddziaływań są zmiany PM, tzw. 
dylatacyjne odkształcenia, co wpływa z kolei na wielkość napięcia międzyfazowego odno-
szonego do dylatacyjnego naprężenia. Praktyczne zastosowanie w pomiarze właściwości re-
ologicznych metodą dylatacyjną mają obecnie tensjometry, umożliwiające analizę kształtu 
kropli (pęcherzyka; ang. drop shape tensiometer) lub pomiar ciśnienia kapilarnego (ang. ca-
pillary pressure tensiometer). Międzyfazowy moduł dylatacyjny (ang. interfacial dilatational 
modulus, E, N·m−1) określa zmiany napięcia międzyfazowego (γm) w funkcji międzyfazowej 
powierzchni (A) poddanej procesowi rozszerzania lub kompresji (Castellani i in. 2010; Tor-
cello-Gómez i in. 2011; Serfert i in. 2014; Wan i in. 2014; Zhao i in. 2014; Yang i in. 2015): 

E = A·(∆γm)/∆A 

przy czym ∆A(t) = A(t) – A0; ∆γm = γm (t) − γm0; A(t) = A0 sin(ω·t); γm = γm0 sin(ω·t + δ) 
gdzie: A0 i γm0 – parametry mierzone w czasie t = 0; 

δ – kąt przesunięcia fazowego; 
ω – częstotliwość kątowa. 

Moduł E jest wskaźnikiem całkowitej dylatacyjnej oporności powierzchni międzyfazowej 
na deformację i zawiera dwie składowe, rzeczywistą (E′) i urojoną (E″), związane odpowied-
nio z zachowaniem i stratą energii. Wielkość modułu E wyraża się równaniem: E = E′ + iE″, 
gdzie: E′ =Ecos δ, moduł zachowawczy/dylatacyjna sprężystość (ang. storage modu-
lus/dilatational elasticity); E″ =Esin δ – moduł stratności/dylatacyjna lepkość (ang. loss 
modulus/dilatational viscosity) oraz δ – kąt przesunięcia fazowego pomiędzy naprężeniem 
a odkształceniem. Dylatacyjna sprężystość jest miarą ilości energii gromadzonej w warstwie 
międzyfazowej i odnosi się do wielkości napięcia międzyfazowego, będącego następstwem 
zróżnicowanego stężenia powierzchniowego zaadsorbowanych składników w wyniku prze-
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kształceń powierzchni międzyfazowej. Lepkość dylatacyjna jest miarą procesów relaksacyj-
nych w obszarze warstwy międzyfazowej i dotyczy zaadsorbowanych tam molekuł w zakre-
sie: reorientacji, zmian konformacyjnych, agregacji i innych. W literaturze przedmiotu do 
określenia lepkosprężystych właściwości powierzchni międzyfazowej stosuje się też pojęcie 
modułu zespolonego (ang. complex modulus, E*), którego wielkość wyznaczana jest z zależ-
ności: E* = [(E′)2 + (E″)2]1/2. Stosunek E″/E′ jest liczbowo równy tangesowi kąta przesunięcia 
fazowego (tg δ) i określa właściwość membrany tworzonej na cząstkach fazy rozproszonej do 
tłumienia drgań. Dla układu doskonale sprężystego δ = 0°, a wielkość modułu E″ = 0. 
W przypadku natomiast doskonale lepkiego δ = 90°, a wielkość modułu E′ = 0. W emulsjach 
spożywczych stabilizowanych mieszaninami substancji powierzchniowo-czynnych (biopoli-
merów i surfaktantów) wartości δ mieszczą się w przedziale 0–90° (Guzun-Cojocaru i in. 
2010; Liggieri i Miller 2010; Miller i in. 2010; Romero i in. 2012; Ventureira i in. 2012; Kar-
baschi i in. 2014; Seta i in. 2014; Serfert i in. 2014; Wan i in. 2014; Von Staszewski i in. 
2014; Pagureva i in. 2016). 

W pomiarze właściwości reologicznych wykonywanym z zastosowaniem ścinania następu-
je zmiana kształtu przy zachowaniu stałej wielkości powierzchni międzyfazowej, dlatego 
w literaturze przedmiotu sugeruje się, że efekt ściśliwości (ang. compressibility) z uwagi na 
niewielki jego zakres może być pominięty. Badania techniką ścinania mogą być wykonywane 
z zastosowaniem metod pośrednich i bezpośrednich. Pomiary pośrednie polegają na umiesz-
czeniu cząstek trasera na powierzchni cieczy i obserwacji trajektorii ich ruchu. W literaturze 
przedmiotu uważa się, że metody te przydatne są głównie do oceny właściwości reologicz-
nych powierzchni międzyfazowych faza gazowa–faza ciekła. Do najczęściej stosowanych 
przyrządów pomiarowych zalicza się wiskozymetry: przepływowy, głęboko kanałowy i inne. 
Z kolei w metodach bezpośrednich dokonywana jest ocena wielkości momentu obrotowego, 
podczas obrotu układów pomiarowych znajdujących się na powierzchni międzyfazowej, m.in. 
takich jak: pojedyncze lub podwójne ostrze, stępione ostrze, płytka, podwójny stożek, pier-
ścień. W badaniach eksperymentalnych zastosowanie mają również inne rozwiązania tech-
niczne, np. rejestracja ruchu igły magnetycznej umieszczonej na powierzchni cieczy (ang. 
magnetic rod surface viscometer). Badania wykonywane z zastosowaniem międzyfazowej 
reologii ścinania (ang. interfacial shear rheology) pozwalają ocenić zakres usieciowania oraz 
interakcji zaadsorbowanych aktywnych powierzchniowo rozpuszczalnych oraz nierozpusz-
czalnych składników, tworzących, odpowiednio tzw. powierzchnie Gibbsa (ang. Gibbs lay-
ers) oraz Langmuira (ang. Langmuir layers) (Krägel i in. 2008; Miller i in. 2010; Krägel 
i Derkatch 2010; Karbaschi i in. 2014). Do oceny właściwości reologicznych powierzchni 
międzyfazowej użyteczna jest zarówno reometria rotacyjna, jak i oscylacyjna, przy czym po-
miary, podobnie jak w przypadku metody dylatacyjnej, wykonywane są w zakresie tzw. li-
niowej lepkosprężystości. Badania metodą ścinania rotacyjnego wykonywane są przy zacho-
waniu w czasie przepływu, stałych warunków pomiaru (ang. steady-state flow) i umożliwiają 
wyznaczenie lepkości powierzchni międzyfazowej (ηs). W wymiarze praktycznym do pomia-
ru tego parametru stosowane są różne rozwiązania techniczne. Dokonując np. pomiaru ηs 
w układzie ciecz–powietrze z użyciem płytki, która może tylko lekko dotykać powierzchnię 
rozdziału faz, wielkość ηs (Pa·m·s) oblicza się ze wzoru: ηs = T(R2

2 – R1
2)/2π R2

2R1
2Ω, gdzie: 
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T – moment obrotowy; R1 i R2 – promienie płytki i naczynia pomiarowego; Ω – prędkość ką-
towa elementu obrotowego. Do oceny lepkości powierzchni międzyfazowej rozdzielającej 
ciecz polarną (roztwór wodny) oraz niepolarną (faza olejowa) używa się często podwójnego 
stożka, przy czym ηs = T/4πR2Ω – 2R(η1 + η2)/3π, gdzie R – promień podwójnego stożka; 
η1 i η2 – lepkość cieczy polarnej i niepolarnej, odpowiednio. Z kolei pomiary metodą oscyla-
cyjną pozwalają na ocenę wielkości dynamicznych międzyfazowych modułów ścinania (ang. 
dynamic interfacial shear modules). Zespolony międzyfazowy moduł ścinania (ang. complex 
interfacial shear modulus, Gs*) wyznacza się z równania: Gs* = Gs′ + iGs″, gdzie: Gs′ – dy-
namiczny moduł sprężystości (moduł akumulacji), natomiast Gs″ – dynamiczny moduł lepko-
ści (moduł strat) (Karbaschi i in. 2014). W ocenie właściwości reologicznych powierzchni 
międzyfazowych należy mieć na uwadze, że ruch powierzchni międzyfazowej powoduje 
przemieszczanie się także warstw cieczy przylegających, co może w znaczący sposób wpły-
wać na wielkość wyznaczanego momentu obrotowego. Zakres tych oddziaływań wyznacza 
się, obliczając wielkości liczby Boussinesqa (ang. Boussinesq number, Bo). W pomiarze me-
todą rotacyjną powierzchni rozgraniczającej ciecz i gaz zastosowanie ma równanie: Bo = 
ηs/ηcRs, gdzie: ηs – lepkość powierzchniowa; ηc – lepkość cieczy; Rs – promień elementu 
pomiarowego. Natomiast gdy układ zawiera dwie ciecze o lepkości η1 i η2, rozgraniczone 
powierzchnią międzyfazową, wielkości Bo oblicza się z zależności: Bo = ηs/(η1 + η2) × Rs. 
Biorąc z kolei pod uwagę pomiary z zastosowaniem reometrii oscylacyjnej, wielkości Bo wy-
znacza się z równania: Bo = Gs*/(η1 + η2)·ω·Rs (oznaczenia jak powyżej). Wielkości Bo in-
terpretuje się, jak następuje: jeżeli Bo >>1, wtedy opór powierzchni międzyfazowej dominuje 
nad odpowiednim będącym reakcją przylegających cieczy, których przepływ może być pomi-
nięty. Natomiast gdy Bo << 1, wyznaczone wielkości lepkości powierzchniowej obciążone są 
znacznym błędem, co sugeruje konieczność zmiany metody pomiarowej (Krägel i in. 2008; 
Karbaschi i in. 2014). 

W badaniach eksperymentalnych technikę dylatacyjną stosowali Guzun-Cojocaru i in. 
(2010), wykazując, że wartości międzyfazowego (olej słonecznikowy – roztwór wodny BLG 
lub KS) modułu lepkosprężystości zależały od rodzaju: substancji powierzchniowo-czynnej 
(4 × 10−7 M białka), dodanych związków żelaza (2 × 10−7 M) oraz pH. Autorzy zauważyli, że 
przy zmianie pH (6,5–2) wielkości mierzonego modułu (bez dodatku związków żelaza) 
w temperaturze 20°C wynosiły: 7,4–10,5 oraz 20,2–9,4 mN·m−1, odpowiednio przy użyciu 
KS i BLG. Z kolei dodatek FeSO4 kształtował ten parametr, jak następuje: 7,1–11,4 oraz 
25,5–8,5 mN·m−1. Podobne badania w układzie 3% (w/w) koncentrat białek ryżu–olej sło-
necznikowy wykonywali Romero i in. (2012). Autorzy zwrócili uwagę, że wartości modułu 
zespolonego E* (0,126 rad·s−1) w warunkach stanu równowagi zależały od pH układu 
i przyjmowały wartości: 32,6 i 15,3 mN·m−1, odpowiednio dla pH 2 i 8, przy czym tg δ nie 
ulegał zmianie i wynosił 0,10, niezależnie od warunków pomiaru. Przedmiotem badań Castel-
lani i in. (2010) wykonywanych metodą dylatacyjną była ocena właściwości reologicznych 
powierzchni międzyfazowej (powietrze–woda, 20°C, pH 4,5) z użyciem 0,5% (w/v) GA, jak 
opisano w podrozdziale 4.1.2. Badania wykazały, że przy częstotliwości ścinania oscylacyj-
nego 0,05 Hz wielkości modułu zachowawczego mieściły się w zakresie 75–85 mN·m−1, 
z tym że największe i najmniejsze wartości przyjmowały próbki z dodatkiem EM2 i EM1, 
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odpowiednio. Ventureira i in. (2012) ocenie poddali powierzchnię międzyfazową pomiędzy 
wodnym roztworem zawierającym izolat białek amarantusa (0,1 g·l−1) a olejem słoneczniko-
wym (0,02 Hz). Autorzy wykazali, że wartości modułu zespolonego były średnio trzy razy 
większe przy pH 2 niż 8 i po 15 000 s czasu adsorpcji białek wynosiły odpowiednio 90 i 30 
mN·m−1. Z obserwacji Seta i in. (2014) wynika, że powierzchnie międzyfazowe stabilizowa-
ne: BLG, BKZ oraz ich mieszaninami (BLG : BKZ) w proporcjach 3 : 1, 1 : 1 lub 1 : 3 (stęże-
nie ogólne 1 g·l−1), w układzie z olejem słonecznikowym, charakteryzowały większymi war-
tościami modułu zespolonego, E* (0,1 Hz) przy stosowaniu BLG niż pozostałych mieszanin, 
w tym BKZ. Wpływ pH na lepkosprężyste właściwości powierzchni międzyfazowych stabili-
zowanych natywną β-laktoglobuliną oraz miofibrylami o różnej długości pozyskanymi z izo-
latu białek serwatki oceniali również techniką dylatacyjną Serfert i in. (2014). Z badań wyni-
ka, że przy pH 2 lub 8 wartości międzyfazowego modułu zespolonego E* (0,12 Hz), przy 
użyciu 1% (w/w) natywnej β-laktoglobuliny i pozyskanych z niej krótkich i długich fibryli, 
wynosiły: 8 lub 17, 35,6 lub 30,8, 28,2 lub 30,8 mN·m−1, przy pomiarach wykonywanych 
w odniesieniu do oleju rybiego. Autorzy sugerowali, że monomery białek o mniejszych wy-
miarach łatwiej adsorbują się w wolnych przestrzeniach na powierzchni międzyfazowej, co 
przyczynia się do zwiększania wielkości międzyfazowego modułu. 

Z innych badań wykonywanych techniką dylatacyjną wynika, że: (i) wartości modułu ze-
spolonego (E*, 0,1 Hz, olej słonecznikowy) rosły wraz ze zwiększającym się stężeniem 
(0,1‒0,2% w/w) karagenu (iota, kappa) przy zawartości białek serwatki 3% (w/w) i były nie-
znacznie większe przy tym samym stężeniu polisacharydu dla frakcji iota niż kappa (Seta i in. 
2013); (ii) wzrost zawartości związków polifenolowych (0–1% w/w, ekstrakt z herbaty zielo-
nej) w nanokompleksach z β-laktoglobuliną (3% w/w, pH 6, pomiar po 10 000 s, 0,05 Hz) 
powodował zmniejszanie wielkości modułu sprężystości w zakresie 20,8–12,5 mN·m−1, przy 
pomiarach wykonywanych w odniesieniu do oleju rybiego (Von Staszewski i in. 2014); (iii) 
dodatek glikozydu stewiolowego (0–2% w/w) do mieszanin zawierających 0,5% (w/w) białek 
soi zmniejszał wartości dylatacyjnego modułu sprężystości, przypuszczalnie z powodu obni-
żania się międzymolekularnych interakcji pomiędzy cząsteczkami białek soi zaadsorbowa-
nych na kroplach oleju (Wan i in. 2014); (iv) proces kompetytywnej adsorpcji zachodzący 
pomiędzy hydrofobinami oraz jonowym surfaktantem (dodecylosiarczanem sodu, SDS) po-
wodował znaczące zmniejszenie lepkosprężystości powierzchni międzyfazowej, głównie 
w wyniku usuwania molekuł białek (Stanimirova i in. 2014); (v) w układzie: wodny roztwór 
kazeinianu sodu (1% w/w)–olej kukurydziany dodatek 0,025% (w/w) estrów sacharozy (SE) 
powodował wzrost mierzonych modułów (E, E′, E″), następnie spadek ich wartości przy SE 
równym 0,05% (w/w) i bardzo niewielkie zmiany przy zwiększającym się stężeniu SE do 
0,30% (w/w) (Zhao i in. 2014). Chang i in. (2015) do oceny reologicznych właściwości po-
wierzchni międzyfazowej: roztwór wodny 2% (w/w) białek (grochu, soi, soczewicy lub rze-
paku)–olej rzepakowy stosowali technikę ścinania oscylacyjnego (1 rad·s−1), wykazując, że 
wartości modułu zespolonego (E*) wyraźnie zależały od pH (3–7) oraz rodzaju białek i zmie-
niały się w zakresach: 2,4–0,2, 1,4–0,3, 2,7–0,8 lub 4,8–0,4 mPa. Zdecydowanie wyższe war-
tości modułu E*, wykazane przy pH 3 niż 7, zdaniem autorów spowodowane były bardziej 
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zwartą membraną formowaną przy niższym niż wyższym pH, głównie w wyniku zwiększo-
nych oddziaływań hydrofobowych. 

Bardzo często do oceny właściwości reologicznych powierzchni międzyfazowej stosowane 
są równolegle dwie metody, tzn. dylatacyjna oraz ścinania. Na przykład Torcello-Gómez i in. 
(2011) ocenie poddali powierzchnie międzyfazowe zawierające tristearynian sorbitolu (Span 
65) lub β-laktoglobulinę. Z przedstawionych rezultatów badań wynika, że pomiary wykony-
wane techniką dylatacyjną oraz ścinania oscylacyjnego wzajemnie się uzupełniają. Jednocze-
śnie autorzy sugerowali, że za pomocą metody dylatacyjnej stosunkowo dobrze można ocenić 
strukturalne właściwości (ang. intramolecular properties) molekuł zaadsorbowanych na po-
wierzchni międzyfazowej, natomiast za pomocą techniki ścinania – właściwości w zakresie 
międzycząsteczkowych interakcji (ang. intermolecular interactions). Yang i in. (2015) ocenie 
poddali powierzchnie międzyfazowe: powietrze–roztwór wodny zawierający 0,1 lub 1 mg·ml−1 
B-hordeniny (białko z grupy prolamin znajdujących się w jęczmieniu). Autorzy wykazali, że 
po 120 min (1 mg·ml−1 B-hordeiny) wartości modułów E′ i E″ (metoda dylatacyjna) wynosiły 
76 i 45 mN·m−1, natomiast modułu zachowawczego wyznaczanego techniką ścinania oscyla-
cyjnego (G′) i tangensa kąta przesunięcia fazowego (tg δ) odpowiednio 18 mN·m−1 i 0,26, co 
zdaniem autorów wskazuje na występujący efekt sieciowania zaadsorbowanej B-hordeniny 
z jednoczesnym wytworzeniem lepkosprężystej membrany. 

Pagureva i in. (2016) do oceny właściwości reologicznych powierzchni zawierających tri-
terpenoidowe i steroidowe saponiny stosowali metody: (i) pomiaru ciśnienia kapilarnego 
(ang. capillary pressure tensiometry, CPT) oraz (ii) płytkową Wilhelmiego z użyciem defor-
macji oscylacyjnej. Badania wykazały, że niezależnie od zastosowanej techniki pomiarowej 
mierzone wielkości lepkosprężystości były bardzo zbliżone, przy użyciu podobnej szybkości 
i amplitudy odkształcenia. 
 
 
5.3. Układ emulsyjny 

5.3.1. Matematyczne modelowanie lepkości 
 
Lepkość (ang. viscosity, η) jest miarą tarcia wewnętrznego (ang. internal friction) pojawia-

jącego się w cieczy (emulsji) podczas jej przepływu wywołanego tym, że sąsiadujące ze sobą 
warstwy poruszają się z różną prędkością. Czynnikami wpływającymi na wielkość tego pa-
rametru w układzie emulsyjnym typu olej-w-wodzie (o/w) są m.in.: skład chemiczny, gęstość, 
wielkość cząstek fazy rozproszonej, temperatura, szybkość ścinania oraz naprężenie ścinają-
ce. Pomiar lepkości układów emulsyjnych jest przydatny w technologii żywności, szczególnie 
w zakresie doboru odpowiednich komponentów i warunków procesowania, umożliwiając tym 
samym uzyskanie produktu o pożądanych przez konsumenta walorach sensorycznych. 

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele równań pozwalających na wyznaczenie 
wpływu określonych parametrów na lepkość układu emulsyjnego (Karaman i in. 2011; 
McClements 2016; Bai i McClements 2016). McClements i Weiss (2005) uważają, że η ukła-
du o/w jest m.in. kształtowana takimi składowymi, jak: ΦV, ηc, ηr, r, w(s), τ, gdzie: ΦV – uła-
mek objętościowy frakcji olejowej; ηc i ηr – lepkość fazy ciągłej i rozproszonej (zdyspergo-
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wanej); r – średni promień kropel oleju; w(s) – wskaźnik oddziaływań pomiędzy kroplami, 
odległymi względem siebie o s oraz τ – naprężenie ścinające. Szczególnie duży wpływ na 
wzrost lepkości układu ma stężenie fazy olejowej. Bortnowska (2008b) dowiodła, że wzrost 
stężenia oleju rzepakowego (1–30% w/w) w układzie emulsyjnym stabilizowanym kazeinia-
nem sodu (1% w/w, szybkość ścinania, γ&  = 1312 s−1) zwiększał lepkość pozorną, ηp (wiel-

kość omówiona w dalszej części monografii) układu emulsyjnego z 1,85 do 4,84 mPa⋅s. 
Chung i in. (2012) wykazali, że lepkość pozorna emulsji (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczo-
wych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym, proporcja 1 : 40 do oleju rzepakowe-
go, γ&  = 20 s−1) wzrastała w zakresie od 1,1 do 10,7 mPa⋅s, przy zwiększającym (0,5–30 wt%) 

stężeniu fazy olejowej. Podobnie Sun i Gunasekaran (2009) zauważyli, że wzrost stężenia 
oleju (5–40% w/w) zwiększał ηp emulsji (2% w/w izolat białek serwatki; 0,2% (w/w) GK; 
γ&  = 0,1 s−1) z ok. 0,8 do 4,2 Pa⋅s. W literaturze przedmiotu znaleźć można opracowania teo-

retyczne opisujące zależność pomiędzy stężeniem fazy rozproszonej a lepkością emulsji. 
Zastosowanie praktyczne sugerowanych równań związane jest z ograniczeniami, m.in. 
z tym, że muszą one charakteryzować się właściwościami cieczy Newtonowskich. Dla 
układów rozcieńczonych zawierających sferyczne cząstki fazy rozproszonej (bez interakcji) 
o właściwościach układu monodyspersyjnego lepkość względną (η) opisuje równanie Ein-
steina (Dörr i in. 2013; McClements 2008; Tadros 2013): 

η = η0c (1 + 2,5 ΦV) 

gdzie: η0c – lepkość fazy ciągłej (wody). 

Wzrost stężenia cząstek frakcji rozproszonej powoduje znaczne odstępstwa od równania 
Einsteina, które w celu uwzględnienia występujących oddziaływań może być rozwinięte do 
postaci funkcji wielu zmiennych, a lepkość wyrażona wzorem: η = η0c (1 + a ΦV + b ΦV

2 + 
cΦV

3 +…), gdzie: a, b, c – współczynniki wyznaczane teoretycznie lub eksperymentalnie, 
pozostałe oznaczenia jak powyżej. McClements i Weiss (2005) uważają, że powyższe równa-
nie jest szczególnie przydatne, gdy stężenie cząstek fazy rozproszonej ΦV ≤ 10% (w/w). 
Przy większych stężeniach ΦV zastosowanie może mieć równanie Dougherty’ego i Kriegera: 
η = η0c [1 − (ΦV/Φmax)]

−[η]Φmax lub Mooneya: η = η0c × exp {[η]ΦV/1 − (ΦV/Φmax)}, gdzie: [η] 
– graniczna liczba lepkościowa (ang. intrinsic viscosity); Φmax – maksymalny ułamek objęto-
ściowy cząstek fazy rozproszonej, dla układu jednakowej średnicy kul ściśle upakowanych 
(ang. maximum packing volume fraction), pozostałe oznaczenia jak powyżej. Graniczna liczba 
lepkościowa ([η]) cząstek kulistych wynosi 2,5 i może być znacznie większa dla niekulistych 
oraz zagregowanych, natomiast parametr Φmax, zwykle dla kształtów kulistych, nieoddziałują-
cych między sobą w wyniku koloidalnych interakcji o dużym zasięgu, przyjmuje wartości 
liczbowe 0,6–0,7. Wartość Φmax układów monodyspersyjnych wynosi ok. 0,64 i może być 
większa w przypadku polidyspersyjnych, ponieważ małe cząstki mogą znajdować się w prze-
strzeni pomiędzy dużymi (McClements i Weiss 2005; Tadros 2013; Chung i in. 2014a). Do-
stępnych jest ponadto wiele innych równań opisujących wpływ stężenia i maksymalnego 
upakowania cząstek fazy rozproszonej na lepkość, opracowanych przez: Eilers, Quemada 
i Robinson (Dörr i in. 2013). Lepkość (ηp) układu emulsyjnego zależy również od rozmiaru 
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cząstek fazy rozproszonej i wzrasta wraz ze zmniejszaniem się ich wielkości, zgodnie z rów-
naniem: 

log ηp = log ηc + b × (ΦV/D[1,0]) 

gdzie: D[1,0] – średnia średnica długościowa; 
b – wielkość stała (pozostałe oznaczenia jak powyżej). 

Hebishy i in. (2015) wykazali, że zmniejszenie wymiaru cząstek fazy rozproszonej 
(D[3,2]) w wyniku stosowania różnych sposobów homogenizacji, jak: młynek koloidalny 
(6,22–3,79 µm), homogenizacja tradycyjna – 15 MPa (0,85–0,73 µm), homogenizacja wyso-
kociśnieniowa – 100 MPa (0,20–0,113 µm) lub 200 MPa (0,15–0,11 µm) w układach emul-
syjnych (15% w/w olej słonecznikowy, 5% w/w oliwa z oliwek, 1–4% w/w białek serwatki), 
powodowało w zdecydowanej większości wzrost wartości współczynnika konsystencji (odno-
szonego do lepkości) w zakresach, odpowiednio: 1,49–2,36, 5,03–2,27, 2,04–3,40 lub 
2,43‒4,02 mPa·sn, przy wartościach n: 1,06–1,05, 0,97–0,98, 0,98–0,98 lub 0,95–1,00. 
W literaturze przedmiotu sugeruje się, że na lepkość wpływ ma także wielkość elektrosta-
tycznych interakcji pomiędzy zdyspergowanymi cząstkami, a w tym otaczająca je podwójna 
warstwa elektryczna (ang. electrical double laye), charakteryzowana potencjałem ζ, którego 
wielkość zależy od siły jonowej układu (stężenia elektrolitów). Efekt dystorsji, czyli znie-
kształcenia podwójnej warstwy elektrycznej, prowadzi do zwiększenia rozpraszania energii 
i wzrostu lepkości. Wpływ oddziaływań elektrostatycznych na lepkość uwzględnia się, wpro-
wadzając do równania Einsteina współczynnik „elektrolepkości” (ang. electroviscous coeffi-
cient, pe), które przyjmuje postać: 

η = η0c [1 + 2,5 (1 + pe) ΦV] 

Rubio-Hernández i in. (2004) wykazali, że wraz ze wzrostem siły jonowej układu wartości 
parametru pe maleją, co zgodnie z powyższym równaniem wpływa na zmniejszenie lepkości. 
Z badań wynika jednak, że oddziaływanie elektrolitów na podwójną warstwę elektryczną nie 
zawsze ma jednakowy zakres. Jiang i in. (2016) zauważyli, że wzrost stężenia NaCl (0–14 mM) 
w układzie zawierającym zawiesiny nanokryształów skrobi (ang. starch nanocrystals, 5% w/w) 
z kukurydzy woskowej powodował zmiany lepkości (η0), obliczanej z modelu Crossa w za-
kresie 2,28–136,82 Pa·s. Przy zawartości 15% (w/w) nanocząstek skrobi (ang. starch nano-
particles, 15% w/w) zmiany stężenia NaCl w układzie (0–256 mM), powodowały zmniej-
szanie się wartości η0 w zakresie 6,18–3,31 Pa·s. Wzrost lepkości w układach zawierających 
zawiesiny nanokryształów skrobi mógł być spowodowany sieciującym oddziaływaniem 
NaCl, dlatego obserwowane z reguły zmniejszenie grubości podwójnej warstwy elektrycznej 
(ang. Debye screening length) miało znaczenie drugorzędne w przeciwieństwie do zawiesin 
zawierających nanocząstki skrobi. 
 
5.3.2. Reometria rotacyjna 

 
Reometria to dział reologii zajmujący się oceną właściwości reologicznych, do pomiaru 

których w odniesieniu do cieczy niewykazujących efektów naprężeń normalnych (ciecze 
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newtonowskie, nienewtonowskie reostabilne oraz nienewtonowskie reologicznie niestabilne) 
stosuje się metody ogólnie określane jako wiskozymetryczne. W pomiarze właściwości re-
ologicznych cieczy newtonowskich zastosowanie mogą mieć wiskozymetry dające tzw. po-
miar jednopunktowy. Analiza właściwości reologicznych cieczy nienewtonowskich wymaga 
wyznaczenia ich krzywych płynięcia, najlepiej w bardzo szerokim zakresie szybkości ścina-
nia. Dlatego pomiary właściwości reologicznych tych cieczy muszą być wykonywane za po-
mocą przyrządów wielopunktowych, nazywanych najczęściej w literaturze przedmiotu re-
ometrami, które z kolei z uwagi na specyficzne rozwiązania techniczne dzielą się na kapilarne 
oraz rotacyjne. Obecnie szczególnie często do oceny właściwości reologicznych emulsji spo-
żywczych stosowane są reometry rotacyjne. W zależności od ocenianego bodźca, któremu 
poddawany jest badany materiał, wyróżnić można reometry rotacyjne umożliwiające monito-
rowanie prędkości obrotowej (ang. rheometer controlled rate) lub naprężenia ścinającego 
(ang. rheometer controlled stress). Reometry rotacyjne pozwalają na pomiar sił oporu po-
wstających w cieczy, na którą z zadaną szybkością oddziałują wirujące elementy układu po-
miarowego, powodujące powstawanie naprężeń stycznych. Najczęściej stosuje się następują-
ce układy pomiarowe: współosiowe cylindry, równolegle płytki lub stożek–płytka. 

Emulsje w zależności od składu mogą wykazywać zróżnicowany przebieg krzywych pły-
nięcia, które opisują zależność pomiędzy naprężeniem ścinającym – stycznym (ang. shear 
stress, τ, Pa) a szybkością ścinania (ang. shear rate, γ& , s−1) próbki. Produkty spożywcze, ta-

kie jak: oleje roślinne, odtłuszczone mleko oraz emulsje napojowe (mikroemulsje), które za-
wierają niewielkie stężenie fazy rozproszonej, a także nieznaczną ilość zagęstników w fazie 
ciągłej, mogą być zaliczane do cieczy newtonowskich, czyli spełniających prawo Newtona, 
a wykres zależności naprężenia od szybkości ścinania jest linią prostą przechodzącą przez 
początek układu współrzędnych, natomiast naprężenie ścinające (τ, Pa) jest wprost propor-
cjonalne do szybkości ścinania: 

τ = ηd⋅ γ&  

gdzie: ηd – współczynnik proporcjonalności, zwany lepkością dynamiczną; 
γ&  – szybkość ścinania. 

Lepkość dynamiczna (ηd) równa jest zatem liczbowo tangensowi kąta nachylenia linii pro-
stej, jaki tworzy ona z osią odciętych (szybkości ścinania), i wyrażana jest w Pa·s. Szacunko-
wa wartość (20°C) lepkości dynamicznej mleka mieści się w zakresie: 2–10 mPa·s (w zależ-
ności od zawartości tłuszczu); oleju z oliwek – 84–100 mPa·s; wody – 0,89 mPa·s; miodu – 
2–10 Pa·s. Przyjmuje się, że w emulsjach newtonowskich lepkie rozproszenie energii nastę-
puje w wyniku zderzeń cząstek o stosunkowo małych wymiarach. W literaturze przedmiotu 
używa się też pojęcia lepkości kinematycznej (ν), obliczanej ze wzoru: ν (m2·s−1) = ηd/ρ, 
gdzie: ρ – gęstość cieczy. Ponadto stosuje się też pojęcie lepkości względnej, będącej stosun-
kiem lepkości dynamicznej badanej cieczy do lepkości cieczy wzorcowej (najczęściej wody, 
η0w):ηwzgl. = ηd/η0w. W większości krajów europejskich, również w Polsce, jednostką lepkości 
względnej jest stopień Englera (°E). Zdecydowana większość emulsji spożywczych charakte-
ryzuje się krzywymi płynięcia niebędącymi linią prostą przechodzącą przez początek układu 
współrzędnych. Produkty takie zalicza się do cieczy nienewtonowskich, spośród których 
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można wyróżnić: (i) reostabilne (właściwości reologiczne nie zależą od czasu ścinania, szyb-
kość ścinania w dowolnym punkcie jest funkcją naprężenia stycznego); (ii) reologicznie nie-
stabilne (właściwości reologiczne zależą od czasu ścinania, szybkość ścinania jest funkcją 
wielkości i czasu trwania naprężenia i może również zależeć od sposobu ścinania) oraz (iii) 
lepkosprężyste, przejawiające pewne cechy charakterystyczne zarówno dla ciał stałych sprę-
żystych, jak i dla cieczy lepkich, wykazujące częściowy powrót sprężysty po usunięciu naprę-
żenia stycznego powodującego odkształcenie (Juszczak 2005; Sitkiewicz 2010; Bortnowska 
i in. 2014a, 2014b; Xiang i in. 2015). Biorąc pod uwagę przebieg krzywych płynięcia opisują-
cych zależność naprężenia stycznego (ścinającego, τ) od szybkości ścinania (γ& ), τ = f( γ& ), 

ciecze reostabilne można podzielić na: niemające i mające granicę płynięcia, czyli wykazują-
ce graniczne naprężenie styczne, po przekroczeniu którego zaczynają płynąć. W grupie cieczy 
nienewtonowskich, reostabilnych i niewykazujących granicy płynięcia wyróżnia się: odpo-
wiednie rozrzedzane ścinaniem (tzw. ciecze pseudoplastyczne) oraz zagęszczane ścinaniem, 
określane jako dylatancyjne (ang. dilatant liquids). Zjawisko dylatancji w emulsjach spożyw-
czych występuje stosunkowo rzadko, jednak może być obserwowane w układach zawierają-
cych znaczną ilość zagęstników polisacharydowych w fazie ciągłej. W literaturze przedmiotu 
uważa się, że efekt dylatancji może być związany z bardzo ciasnym upakowaniem cząstek, 
które podczas ścinania ulegają zniszczeniu, co powoduje zwiększenie ich objętości oraz wiel-
kości naprężenia niezbędnego do utrzymania przepływu cieczy. Układy niemające granicy 
płynięcia, włączając odpowiednie spełniające prawo Newtona, zalicza się do tzw. płynów 
Stokesa. Do opisu krzywych płynięcia emulsji, dla których naprężenie ścinające (ang. shear 
stress, τ, Pa) jest funkcją tylko szybkości ścinania, zastosowanie ma model potęgowy 
Ostwalda i de-Waele’a: 

τ = K⋅ γ& n 

gdzie: K – współczynnik konsystencji; 
γ& – szybkość ścinania; 

n – wskaźnik płynięcia. 

Równanie to może być także zapisane w postaci matematycznej dla krzywej lepkości: 
ηp = K⋅ γ& n−1, gdzie: ηp – lepkość pozorna (ang. apparent viscosity, Pa⋅s), pozostałe oznaczenia 

jak powyżej. Współczynnik konsystencji K (Pa⋅sn) jest miarą lepkości cieczy i najczęściej 
jego wielkość ulega zwiększeniu, gdy układ staje się bardziej „lepki”, natomiast wskaźnik 
płynięcia jest miarą nienewtonowskiego zachowania się cieczy i przyjmuje wartości: 0 < n < 1 
(pseudoplastyczna – rozrzedzana ścinaniem); n = 1 (newtonowska) oraz 1 < n < ∞ (dylatan-
cyjna, zagęszczana ścinaniem). Trzeba zwrócić ponadto uwagę, że interpretację parametrów 
K i n należy zawsze dokonywać łącznie, ponieważ są one współczynnikami równania potę-
gowego. Model potęgowy Ostwalda i de-Waele’a stosowali m.in.: (i) Sun i Gunasekaran 
2009), wykazując, że wzrost stężenia oleju rybiego (5–40% w/w) w układzie emulsyjnym 
(0,2% w/w białka serwatki oraz 0,2% w/w GK) powodował wzrost wartości K oraz n odpo-
wiednio w zakresach: 0,43–1,22 Pa⋅sn oraz 0,42–0,44, przy R2 (współczynnik determinacji), 
zmieniającym się od 0,995–1; (ii) Akbulut i in. (2012), którzy dowiedli, że dodatek miodu 
(3‒9% w/w) powodował w emulsjach typu Tahin znaczne zmiany wartości K (16,52–32,96 
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Pa⋅sn) oraz stosunkowo niewielkie n (0,61–0,58) z wartościami R2 ≥ 0,98; (iii) Gomes i in. 
(2016), w celu wyznaczenia właściwości reologicznych emulsji z dodatkiem kwasu galuso-
wego, uzyskując dobre dopasowanie krzywych płynięcia zarówno dla układów typu olej-w-
-wodzie, jak i woda-w-oleju. Model potęgowy Ostwalda i de-Waele’a, pomimo że jest łatwy 
w zastosowaniu, ma jednak pewne wady, ponieważ nie uwzględnia specyfiki przebiegu krzy-
wych płynięcia τ = f( γ& ) w warunkach, gdy γ&  dąży do zera lub nieskończoności (Juszczak 

2005). Jednym z modeli uwzględniających niedoskonałości równania Ostwalda i de-Waele’a 
jest równanie Carreau: 

τ = η∞· γ&  + (η0 – η∞) γ& /[1 + (λ· γ& )2]m 

gdzie: η0 – lepkość cieczy przy szybkości ścinania dążącej do zera (ang. zero shear viscosi-
ty); 

η∞ – lepkość cieczy przy szybkości ścinania dążącej do nieskończoności (ang. infinite 
shear rate viscosity); 

λ – parametr mający wymiar czasu i charakteryzujący zmiany struktury ścinanego ma-
teriału (ang. time constant); 

γ& – szybkość ścinania; 

m – stała. 

Równanie Carreau w postaci matematycznej dla krzywej lepkości ma postać: 

ηp = η∞ + (η0 – η∞)/[1 + (λ· γ& )2]m 

gdzie: ηp – lepkość pozorna, pozostałe oznaczenia jak wyżej. 

Model Carreau może być stosowany do oceny właściwości mikrostrukturalnych układów 
emulsyjnych stabilizowanych biopolimerami, ponieważ wielkości stałej czasowej λ są odno-
szone do strukturalnego zniszczenia splątań pomiędzy makrocząsteczkami w wyniku ścina-
nia. Stała λ jest również miarą czasu potrzebnego na relaksację powstałych naprężeń (Orczy-
kowska i in. 2010). Wykładnik m z kolei zależy od wskaźnika płynięcia (n), według równa-
nia: m = (1 – n)/2. 

Badania Pérez-Mosqueda i in. (2013) wykazały, że wodne roztwory NaCl (1 M) z dodat-
kiem (1–3% w/v) gumy spożywczej, pozyskiwanej z drzewa z rodziny ślazowatych (łac. Ster-
culia apetala (Jacq.) H. Karst), charakteryzowały się wartościami parametrów modelu Carre-
au mieszczącymi się w zakresach: η0 (0,18–54,9 Pa⋅s); η∞ (0,02–0,5 Pa⋅s); λ (0,47–3338 s) 
oraz n (0,71–0,57). Orczykowska i in. (2010) badali wpływ stężenia (0–0,1% w/w) gumy gel-
lan, wskazując, że w roztworach zawierających 4% (w/w) skrobi ziemniaczanej (25°C), pa-
rametry równania Carreau przyjmowały wartości: η0 (405–688 Pa⋅s); η∞ (0,1–0,064 Pa⋅s); 
λ (84,28–20,23 s) oraz m (0,32–0,43). 

W literaturze przedmiotu stosowane są również inne postaci modelu Carreau, odpowiada-
jące specyfice badanych układów. Na przykład Batista i in. (2006) do oceny właściwości re-
ologicznych emulsji typu olej-w-wodzie z dodatkiem naturalnych barwników zastosowali 
wzór: ηp = η0N/[1 + (γ& / γ& c)

2]z, gdzie: η0N – lepkość pierwszego zakresu newtonowskiego; γ& – 
szybkość ścinania; γ& c – krytyczna wielkość szybkości ścinania – początek zakresu rozrzedza-

nia (ang. critical shear rate for the onset of the shear thinning behawior); z – kąt nachylenia 
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krzywej w zakresie, gdzie następuje rozrzedzanie ścinaniem (ang. parameter related to the slo-
pe of the shear thinning behawior). Autorzy wykazali, że dodatek luteiny (0,25–1,25% w/w) do 
emulsji (3% w/w białka grochu, 65% w/w olej roślinny) ponad 10-krotnie zmniejszał (przy 
maksymalnym stężeniu) wielkości η0N w stosunku do próby kontrolnej bez dodatku barwnika, 
przy jednoczesnym również zmniejszaniu się wartości parametru z, będącego miarą podatno-
ści układu na płynięcie. Uważa się, że gdy ciecz wykazuje odstępstwa od modelu Ostwalda 
i de-Waele’a, to przy niewielkich i dużych wielkościach ścinania można zastosować model 
Crossa, dla którego τ = f( γ& ), wyraża się wzorem: 

τ = γ&[η∞ + (η0 – η∞)/(1 + K·γ&n)] 

gdzie: η0 oraz η∞ – lepkość cieczy przy szybkości ścinania dążącej do zera oraz nieskończo-
ności; 

K – współczynnik konsystencji; 
γ&  – szybkość ścinania; 

n – wskaźnik płynięcia. 

Model Crossa opisujący zależność lepkości pozornej (ηp) od szybkości ścinania ma postać: 
ηp = η∞ + (η0 – η∞)/(1 + K·γ&n) (znaczenia poszczególnych parametrów jak we wzorach powy-

żej). W literaturze przedmiotu do oceny właściwości reologicznych stosowane są również mo-
dele Crossa w innej postaci. Na przykład Moreira i in. (2013) krzywe lepkości surowego ciasta 
z dodatkiem różnych hydrokoloidów opisali wzorem: ηp = η∞ + (η0 – η∞)/[1 + (ks·γ&)

(1−n)], 

gdzie: ks – stała czasowa; pozostałe parametry jak we wzorach powyżej. Zauważono, że 
dodatek GG (0,5–2% w/w) do ciasta zawierającego 4% (w/w) mąki z nasion szałwii hisz-
pańskiej (łac. Sativa hispanica L.) wpływał na parametry równania Crossa, jak następuje: 
η0 (42,5–12,5 × 10−3 Pa⋅s), η∞ (17,9–16,9 Pa⋅s), ks (2,53–3,41 s) oraz n (0,18–0,25). Dla cie-
czy reostabilnych ponadto, bez granicy płynięcia, do opisu właściwości reologicznych mogą 
być stosowane modele, których autorami są: Ferry, Ellis, Moore i Sisco (Sitkiewicz 2010; Ali 
Razavi i in. 2016). 

Emulsje stabilizowane i/lub zagęszczane biopolimerami w zdecydowanej większości wy-
kazują granicę płynięcia, a układy takie zalicza się do cieczy lepkoplastycznych (nazywanych 
też plastycznolepkimi) (Bortnowska i in. 2014a, 2014b). Szczególnym przypadkiem układu 
z granicą płynięcia jest ciecz lepkoplastyczna Binghama, dla której zależność naprężenia ści-
nającego (τ) od szybkości ścinania można opisać równaniem: 

τ = τ0B + ηplB ⋅ γ&  

gdzie: τ0B – granica płynięcia Binghama; 
ηplB – lepkość plastyczna Binghama; 
γ& – szybkość ścinania. 

Uważa się, że ciecze zaliczane do grupy binghamowskich w stanie spoczynku mają struk-
turę trójwymiarową, której sprężystość jest na tyle duża, żeby przeciwdziałać przykładanemu 
naprężeniu stycznemu mniejszemu od granicy płynięcia (τ0B). Jeżeli wielkość tego parametru 
zostanie przekroczona, struktura ta ulega zniszczeniu i układ przybiera cechy cieczy newto-
nowskiej. W zdecydowanej większości emulsje spożywcze, do których należą: majonezy, 
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sosy, ketchupy i inne, wykazują nieliniową zależność pomiędzy naprężeniem ścinającym 
a szybkością ścinania (tzw. nieliniowe ciecze lepkoplastyczne rozrzedzane ścinaniem z grani-
cą płynięcia). Schematycznie zmiany lepkości pozornej emulsji spożywczych o różnym skła-
dzie fazy wewnętrznej i zewnętrznej, w zależności od szybkości ścinania, przedstawiono na 
ryc. 22. 

 

 
Ryc. 22. Zależność lepkości pozornej (ηp) od szybkości ścinania emulsji typu olej-w-wodzie: rozcień-
czonych (linia ciągła) oraz stężonych (linia przerywana) 

 
Jak wynika z przebiegu krzywej lepkości pozornej (ηp), wzrost szybkości ścinania w za-

kresie oddziaływania sił strukturalnych powoduje bardzo niewielkie zmiany wielkości ηp 
emulsji rozcieńczonych (linia ciągła) i jednocześnie wyraźnie zauważalne odpowiednich stę-
żonych (linia przerywana), dla których ΦV ≈ 0,74. Ponadto emulsje stężone wykazują zwykle 
wyższe wielkości granicy płynięcia niż odpowiednie rozcieńczone. W układzie dyspersyj-
nym, w którym jedna lub więcej faz jest rozproszona w postaci cząstek w ośrodku ciągłym, 
powstaje struktura odporna (o właściwościach ciała sprężystego) na naprężenia styczne nie-
przekraczające wartości granicznej. Im bardziej cząstki rozproszone przylegają do siebie, tym 
większa jest wielkość naprężenia granicznego. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że 
granica płynięcia jest wynikiem: oddziaływania pomiędzy dipolami, sił van der Waalsa i elek-
trostatycznych oraz obecności wiązań wodorowych. Granica płynięcia ma duże znaczenie 
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praktyczne w przypadku emulsji spożywczych, ponieważ układy charakteryzujące się tym 
parametrem wykazują większą stabilność przy poddaniu ich oddziaływaniu stosunkowo nie-
wielkich naprężeń, a ponadto zachowują swój kształt po nałożeniu np. na kanapkę, sałatkę 
warzywną lub inne zimne przekąski. Liu i in. (2007) zwrócili uwagę, że dodatkiem mimety-
ków można modelować wielkość granicy płynięcia w niskotłuszczowych majonezach (ok. 
40% w/w tłuszczu) w zakresie 0,02–9,51 Pa, co pozwala uzyskać produkty o właściwościach 
reologicznych zbliżonych w zakresie tego parametru do majonezów pełnotłuszczowych (ok. 
82% w/w tłuszczu), dla których wyznaczona granica płynięcia wynosiła 12,71 Pa. Podobne 
wnioski wynikają z pracy badawczej Bortnowskiej i in. (2014a), którzy dowiedli, że wprowa-
dzając do niskotłuszczowego układu (20% w/w oleju rzepakowego) natywną skrobię z kuku-
rydzy woskowej (0–5% w/w), granica płynięcia emulsji, w zależności od użytego emulgatora: 
żółtko jaja lub kazeinian sodu, zmieniała się w zakresach odpowiednio: 0,02–6,08 lub 
0,01‒15,5 Pa. W obszarze oddziaływania sił hydrodynamicznych krzywe lepkości emulsji 
rozcieńczonych i stężonych mają bardzo podobny przebieg, tzn. układy te zachowują się jak 
ciecze rozrzedzane ścinaniem. Zmniejszającą się lepkość emulsji spożywczych wraz z rosną-
cą szybkością ścinania w literaturze podmiotu tłumaczy się m.in.: (i) załamaniem struktury 
układu w wyniku zerwania niekowalencyjnych interakcji pomiędzy molekułami i cząstkami; 
(ii) narastającą orientacją cząstek w kierunku przepływu; (iii) deformacją cząstek kulistych do 
kształtu elipsy oraz (iv) rozbijaniem występujących w układzie floksów i agregatów do poje-
dynczych cząstek. Należy również podkreślić, że przy określonych wielkościach szybkości 
ścinania układy emulsyjne mogą zachowywać się jak ciecze newtonowskie o stałej lepkości. 
Wartości lepkości granicznej (η∞) przy wysokich szybkościach ścinania różnią się w odnie-
sieniu do emulsji rozcieńczonych i stężonych. W układach rozcieńczonych rozproszona faza 
olejowa ulega daleko idącemu procesowi defragmentacji, co powoduje powstawanie cząstek 
o znacznie mniejszych rozmiarach i w konsekwencji wzrost lepkości pozornej (Liu i in. 2007; 
Bortnowska 2008b). W układach stężonych natomiast zmiany strukturalne dotyczą głównie 
fazy ciągłej, w której cząstki zagęstnika ulegają procesowi ułożenia równoległego, co zmniej-
sza opory tarcia i makroskopowo przejawia się jako spadek lepkości (Bortnowska i in. 2014a, 
2014b). Oprócz układów opisanych powyżej możliwy jest przypadek cieczy lepkoplastycz-
nych zagęszczanych ścinaniem, czyli dylatancyjnych z granicą płynięcia. Krzywe płynięcia 
τ = f( γ& ) nieliniowych cieczy lepkoplastycznych rozrzedzanych lub zagęszczanych ścinaniem, 

wykazujących granicę płynięcia, można opisać równaniem Herschela–Bulkleya: 

τ = τ0HB + K⋅ γ& n 

gdzie: τ0HB – granica płynięcia Herschela–Bulkleya; 
K – współczynnik konsystencji; 
γ& – szybkość ścinania; 

n – wskaźnik płynięcia. 

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że równanie Herschela–Bulkleya łączy w sobie 
modele: Newtona, Binghama oraz Ostwalda i de Waele’a i dlatego może być stosowane do 
opisu krzywych płynięcia układów emulsyjnych, o zróżnicowanym składzie (Liu i in. 2007). 
Równanie Herschela–Bulkleya stosowali m.in.: (i) Koocheki i in. (2009) do oceny właściwo-
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ści reologicznych ketchupów (25°C), wykazując, że wzrost stężenia GK (0,5–1% w/w) 
wpływał na zwiększenie wartości: τ0HB, K i n, odpowiednio w zakresach: 9,37–11,87 Pa; 
16,7–18,38 Pa⋅sn; i 0,26–0,25; (ii) Bortnowska i in. (2016), z badań których wynika, że wzrost 
stężenia skrobi woskowej z ryżu (2–3,5% w/w; 20°C) powodował zmiany wartości: τ0HB, 
K i n w białych sosach, odpowiednio w zakresach: 0,14–0,89 Pa; 2,15–7,53 Pa⋅sn; i 0,32–0,24; 
(iii) Villamonte i in. (2016) w celu wyznaczenia zależności pomiędzy stężeniem soli (NaCl) 
w układzie a właściwościami reologicznymi emulsji przygotowanych z użyciem skrobi z ku-
kurydzy (27% w/w amylozy) poddanej wysokociśnieniowej obróbce (600 MPa, 6 min). Auto-
rzy wykazali, że wzrost stężenia NaCl (0–0,6 M) powodował zmiany wartości: τ0HB, K i n, jak 
następuje: 0,890–0,819 Pa; 0,0415–0,0367 Pa⋅sn; 0,831–0,847. Zbliżonym do równania Her-
schela–Bulkleya jest model Cassona: 

τ1/2 = τ0CA
1/2 + (ηplCA⋅γ&)1/2 

gdzie: τ0CA – granica płynięcia Cassona; 
ηplCA – lepkość plastyczna Cassona; 
γ&  – szybkość ścinania. 

Model ten stosowany był m.in. przez Torres i in. (2011) do porównania właściwości reolo-
gicznych niskotłuszczowych jogurtów stabilizowanych mikrocząstkami białek serwatki z ich 
wybranymi cechami sensorycznymi oraz Massa i in. (2010), którzy wykazali, że wielkość 
parametru τ0CA wyraźnie zależała od składu przetartych brzoskwiń w zakresie temperatur: 
5‒55°C, dla układów charakteryzowanych wielkościami stopni Brix (Bx): 21 i 17°Bx i zmie-
niała się odpowiednio w zakresach: 24,9–26 i 1,47–0,85 Pa. Juszczak i in. (2012), natomiast 
model Cassona: τ0,25 = τ0CA

0,25 + (ηplCAγ&)
0,25 zastosowali do oceny właściwości reologicznych kle-

ików ze skrobi ziemniaczanej. Autorzy wykazali, że ogrzewanie w zakresie 65–95°C przez 
5 min wpływało na zmiany τ0CA i ηplCA, odpowiednio w zakresach: 11,5–1,7 Pa i 0,049–0,098 
Pa⋅s. W literaturze przedmiotu sugeruje się także możliwość stosowania innych modeli mate-
matycznych do opisu krzywych płynięcia cieczy reostabilnych z granicą płynięcia, opracowa-
nych przez takich autorów jak: Heinz, Windhab, Falguera-Ibarz (Sitkiewicz 2010; Augusto 
i in. 2012). 

Zarówno ciecze newtonowskie, jak i nienewtonowskie wykazują znaczną zależność, lep-
kości dynamicznej i pozornej (współczynnika konsystencji) od temperatury. Wzrost tempera-
tury zwiększa energię kinetyczną cząsteczek znajdujących się w cieczy, które mogą w ten 
sposób łatwiej pokonywać siły przyciągania sąsiednich molekuł i zwiększać wzajemne odle-
głości, co w konsekwencji powoduje, że lepkość układu maleje (Massa i in. 2010; Wang i in. 
2010; Augusto i in. 2012; Liu i in. 2015; Su i Zhong 2016). Najczęściej stosowanym równa-
niem jest model Arrheniusa, którym można opisać zmiany wielkości lepkości dynamicznej 
(ηd, Pa·s) i pozornej (ηp, Pa·s): 

 ηd (ηp) = A × exp (Ea/R·T) 

gdzie: A – stała równania Arrheniusa (ang. Arrhenius constant); 
Ea – energia aktywacji (ang. activation energy, J·mol–1); 
R – stała gazowa, J·K−1·mol−1; 
T – temperatura bezwzględna, K. 
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Równanie Arrheniusa stosowane jest również w odniesieniu do współczynnika konsysten-
cji: K = K0 × exp(Ea/R·T), gdzie: K0 – stała równania Arrheniusa, pozostałe oznaczenia jak 
w równaniu powyżej. Z analizy badań doświadczalnych wynika, że brak jest dodatniej kore-
lacji pomiędzy stężeniem składników w układzie a wyznaczanymi wskaźnikami równania 
Arrheniusa. W niektórych przypadkach energia aktywacji przepływu lepkiego cieczy nie-
newtonowskiej jest mniejsza niż odpowiednia newtonowskiej (Sitkiewicz 2010). Model Arr-
heniusa stosowany był m.in. przez Koocheki i in. (2009), którzy wykazali, że dodatek do ke-
tchupów zagęstników: GG, GK lub karboksymetylocelulozy w stężeniach 0–1% (w/w) po-
wodował zmniejszenie wartości energii aktywacji (Ea), odpowiednio w zakresach: 21,5–6,5, 
21,5–9,8 lub 21,5–5,5 kJ⋅mol−1. Podobne obserwacje wynikają z badań Bortnowskiej i in. 
(2016), którzy dowiedli, że dodatek skrobi woskowej z ryżu lub z tapioki w stężeniach 
2‒3,5% (w/w) w białych sosach wzbogacanych dodatkiem skrobi opornej wpływał na obniże-
nie Ea, odpowiednio: 36,73–17,14 lub 29,62–15,46 kJ⋅mol−1. Zmniejszanie się wartości ener-
gii aktywacji w pastach sezamowych, będących emulsjami o/w zawierającymi zróżnicowaną 
ilość miodu (3–9% w/w), sugerowali Akbulut i in. (2012), którzy wykazali, że w zależności 
od rodzaju past: Tahin lub Bozkir Tahin zmiany Ea mieściły się odpowiednio w zakresach: 
10,05–7,61 lub 10,05–9,02 kJ⋅mol−1. Przeciwne obserwacje poczynili Karaman i in. (2011), 
którzy dowiedli że wzrost stężenia (57,5–61,25% w/w) oleju kukurydzianego w emulsjach 
mięsnych wpływał na zwiększenie Ea w zakresie 6,23–10,38 kJ⋅mol−1. Podobne wyniki uzy-
skali Tabibiazar i in. (2015), sugerując, że dodatek PEG o masie cząsteczkowej 300 lub 
10 000 do nanoemulsji (20% w/w olej kukurydziany, 15% liofilizowanej BSA krwi bydlęcej) 
przyczyniał się do wzrostu Ea, odpowiednio do 21,27 lub 21,87 kJ⋅mol−1 w odniesieniu do 
emulsji bez dodatku tych składników, dla której Ea wynosiła 15,30 kJ⋅mol−1. Energia aktywa-
cji odnosi się do zmian właściwości cieczy i może być interpretowana następująco: im więk-
sza jest jej wartość liczbowa, tym bardziej wrażliwy jest układ emulsyjny (w wymiarze zmian 
lepkości) na temperaturę (Juszczak 2005; Wang i in. 2010). Wartości Ea mogą być także za-
leżne od składu chemicznego komponentów układu emulsyjnego. Bortnowska i in. (2013) 
dowiedli, że wzrost stężenia (0–4% w/w) skrobi z kukurydzy woskowej (0,5% w/w amylozy) 
oraz ziemniaczanej (22% w/w amylozy) powodował zmiany Ea w zakresie, odpowiednio 
16,4–7,7 oraz 16,4–8,9 kJ⋅mol−1. Innym czynnikami wpływającymi na zróżnicowane Ea są 
zwykle zmienne warunki przygotowania składników układu emulsyjnego. Wang i in. (2010) 
wykazali, że kleiki skrobiowe z kukurydzy woskowej (5% w/w, 95°C), poddane mieszaniu 
przez 40 min (400 obr·min−1), charakteryzowały się mniejszymi Ea (10,1 kJ·mol−1) niż od-
powiednie poddane procesowaniu przez 6 min (200 obr·min−1), dla których Ea wynosiła 
14 kJ·mol−1. 

Emulsje spożywcze w zdecydowanej większości stanowią również grupę cieczy reologicz-
nie niestabilnych, dla których charakterystyczne jest występowanie zjawisk tiksotropii (ang. 
thixotropy) lub antytiksotropii (ang. anti-thixotropy). Tiksotropia jest izotermiczną, odwracal-
ną przemianą, zachodzącą pod wpływem czynników mechanicznych, w wyniku oddziaływa-
nia których następuje zniszczenie występujących w układzie struktur, co powoduje, że wiel-
kości naprężeń ścinających są większe przy wzrastających szybkościach ścinania niż przy 
malejących. Układy wykazujące zjawisko tiksotropii w znacznej mierze odbudowują swoją 
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strukturę wyjściową po zakończeniu procesu ścinania. Zjawisko antytiksotropii z kolei zwią-
zane jest z właściwością odwrotną, tzn. tworzenia wewnętrznej struktury molekularnej emul-
sji w wyniku ścinania (Juszczak 2005; Wang i in. 2010). Jedną z najczęściej używanych me-
tod do identyfikacji tiksotropii lub antytiksotropii jest test pętli histerezy. Przebieg typowych 
krzywych płynięcia przy występowaniu zjawiska tiksotropii i antytiksotropii przedstawiono 
na ryc. 23 A i B. W literaturze przedmiotu sugeruje się, że wiele zjawisk związanych np. 
z sedymentacją cząstek lub synerezą, czyli wydzielaniem wody z cząstek zawieszonych 
w żelu, może powodować znaczne różnice w przebiegu krzywych płynięcia, wyznaczanych 
zarówno przy wzrastającej, jak i malejącej szybkości ścinania. Ponadto występowanie pętli 
histerezy nie zawsze jest równoznaczne ze zjawiskiem tiksotropii, dlatego że może być ono 
niekiedy obserwowane w odniesieniu do materiałów lepkosprężystych. 

 

 
Ryc. 23. Ciecze wykazujące zjawisko tiksotropii (A) i antytiksotropii (B) 

 
Pomimo jednak tak wielu zastrzeżeń test ten obecnie jest powszechnie stosowany do okre-

ślania zjawiska tiksotropii oraz antytiksotropii w produktach spożywczych, ponieważ uzysku-
je się krzywe płynięcia cieczy, których przebieg umożliwia oszacowanie właściwości reolo-
gicznych spowodowanych zmianami kierunku ścinania. W literaturze przedmiotu przyjmuje 
się, że im większe jest pole powierzchni histerezy (ang. hysteresis loop area, AP, Pa·s−1), tym 
większa jest ilość energii potrzebnej do zniszczenia struktury układu (Mewis i Wagner 2009; 
Orczykowska i in. 2010; Adamczyk i in. 2012). Wielkość parametru AP wyznacza się z zależ-
ności: 

AP = AG − AD 

gdzie: AG – pole powierzchni pod krzywą płynięcia przy wzrastającej szybkości ścinania; 
AD – pole powierzchni pod krzywą płynięcia przy malejącej szybkości ścinania. 

Podczas oceny zmian wielkości naprężenia ścinającego przy zmiennym kierunku ścinania 
często wyznacza się względne pole (AW) powierzchni pętli histerezy według wzoru: 

AW = [(AG − AD)/AG] × 100 

Uważa się, że wielkości wyrażone parametrem AW pozwalają na lepsze porównanie ukła-
dów, szczególnie wyraźnie różniących się lepkością. Koh i in. (2008) wykazali, że dostępne 
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w handlu dressingi charakteryzowały się większą wartością AP niż odpowiednie przygotowa-
ne z olejem sojowym. 

Z badań Orczykowska i in. (2010) wynika natomiast, że AP kleików skrobi ziemniaczanej 
(4% w/w), w tym z dodatkiem gumy gellan 0,05% lub 0,1% (w/w), przy wzroście temperatu-
ry (5–45°C) mieściły się, odpowiednio w zakresach: 1611–142, 1011–48 lub 948–28 Pas⋅s−1. 
Bayarri i Costell (2011) zauważyli, że wzrost stężenia karboksymetylocelulozy (0,75–1,5% 
w/w) w mleku chudym i pełnym powodował zmiany względnych wartości liczbowych pola 
powierzchni pętli histerezy (AW) odpowiednio: 2,1–11,5% oraz 7,4–18,6%. Bortnowska i in. 
(2016) dowiedli, że wzrost stężenia (2–3,5% w/w) skrobi ryżowej (4,8% w/w amylozy) oraz 
z tapioki (19,6% w/w amylozy) w białych sosach zmieniał AW odpowiednio: 9,67–11,1% oraz 
11,3–16,5%. Z doniesienia Wang i in. (2010) wynika, że kleiki (5% w/w) przygotowane ze 
skrobią z kukurydzy woskowej (95°C, 40 min, szybkość mieszania 400 obr⋅min−1) wykazy-
wały zjawisko antytiksotropii, podczas gdy w odpowiednich innych poddanych mieszaniu: 
z mniejszą szybkością, w niższych temperaturach lub przez krótszy okres czasu – efekt ten nie 
występował lub miał miejsce w znacznie mniejszym zakresie. Do oceny zmian tiksotropo-
wych wyznacza się też inne wskaźniki, np. współczynnik mobilotiksotropi (Adamczyk i in. 
2012): 

M = η1p – η2p/ln (γ&max1/γ&max2) 

gdzie: η1p i η2p – lepkość pozorna mierzona przy maksymalnej szybkości ścinania, odpo-
wiednio γ& max1 i γ& max2. 

Orczykowska i in. (2010) uważają, że zakres tiksotropii można ocenić, obliczając współ-
czynnik tiksotropii: KT = AP/ γ&

max
, gdzie: AP – pole powierzchni histerezy oraz γ&

max
 – mak-

symalna szybkość ścinania. Właściwości tiksotropowe emulsji można także wyznaczać, bio-
rąc pod uwagę krzywe zależności naprężenia ścinającego (lepkości pozornej) od czasu ścina-
nia (τ = f(t)), przy stałej wartości γ&  (Juszczak 2005; Mewis i Wagner 2009). Metoda ta oparta 

jest na założeniu, że gdy materiał poddawany jest ścinaniu przy stałej szybkości, lepkość 
zmniejsza się wraz z czasem ścinania, co jednocześnie oznacza częściowe zniszczenie struk-
tury. W literaturze przedmiotu sugeruje się, że do oceny zakresu zmian naprężenia ścinające-
go (τ) w funkcji czasu, przy określonej wielkości γ& , można stosować następujące modele: 

 
Weltman: τ = AN – B⋅ ln(t) 
Figoni-Shomaker: τ = τe + (τi – τe)· exp (−KI ⋅ t) 
Tiu-Boger: τ = τe + [(τi – τe)/(1 + KII ⋅ t)] 
Hahn, Ree i Eyring: ln (τ – τe) = AN – B⋅ t 

 
gdzie: AN – wielkość naprężenia ścinającego w pierwszej sekundzie testu (ang. shear stress 
needed for initiating structure breakdown); 

B – parametr kinetyczny, współczynnik niszczenia struktury tiksotropowej (ang. time 
coefficient of thixotropic breakdown); 

τi –początkowe naprężenie ścinające; 
τe – równowagowe naprężenie ścinające;  
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KI, – stała kinetyczna 1. rzędu; 
KII – stała kinetyczna 2. rzędu; 
t – czas. 

W badaniach eksperymentalnych ustalono, że dla zawiesin skrobi wielkości parametrów 
AN i B równania Weltmana zmniejszały się wraz ze wzrostem czasu ścinania i temperatury 
(Juszczak i in. 2012). Podobny trend zmian parametrów AN i B wraz ze zwiększającą się tem-
peraturą sugerowali w swoim artykule Massa i in. (2010) w odniesieniu do przetartych brzo-
skwiń. Bortnowska i in. (2016) wykazali, że dodatek skrobi (ryżowa, tapiokowa) w białych 
sosach był czynnikiem powodującym zwiększanie wartości parametrów AN i B, przy czym 
bardziej w układach zawierających skrobię tapiokową niż ryżową. Z badań Augusto i in. 
(2012) wynika, że w soku pomidorowym wszystkie parametry równań: Figoni–Shoemaker, 
Weltman oraz Hahn, Ree i Eyring wykazywały tendencję wzrostową. Uważa się ponadto, że 
dobrym wskaźnikiem określającym szybkość rozpadu struktury w czasie, przy stałej szybko-
ści ścinania, jest tzw. współczynnik chronotiksotropii (Adamczyk i in. 2012). 

B = η1p – η2p /ln (t2/t1) 

gdzie: η1p i η2p – lepkość pozorna mierzona, odpowiednio po czasie: t1 i t2. 
 
5.3.3. Reometria oscylacyjna 

 
Reometria oscylacyjna ma powszechne zastosowanie w badaniu właściwości lepkosprę-

żystych emulsji spożywczych, szczególnie przygotowanych z dodatkiem biopolimerów (biał-
ka, polisacharydy), dodawanych w celu stabilizacji układu oraz kształtowania jego cech re-
ologicznych. Reakcja cieczy lepkosprężystych poddanych działaniu naprężeń zewnętrznych 
zależna jest od czasu działania tego czynnika. W przypadku gdy naprężenie działa w bardzo 
krótkim czasie, zachowują się one jak ciała sprężyste, natomiast gdy czas działania jest dosta-
tecznie długi, wykazują cechy cieczy lepkiej. Bardzo często stosowaną metodą w ocenie wła-
ściwości lepkosprężystych jest dynamiczne ścinanie oscylacyjne, polegające na poddawaniu 
materiału harmonicznemu sinusoidalnemu odkształcaniu w czasie. Badania właściwości lep-
kosprężystych wykonywane są głównie w zakresie liniowej lepkosprężystości (ang. linear 
viscoelastic region, LVR), czyli w obszarze, w którym zmiany odkształcenia i naprężenia 
wyrażone są funkcjami sinusoidalnymi o tej samej częstotliwości, lecz przesuniętymi wzglę-
dem siebie o określony kąt przesunięcia fazowego (ang. phase angle, δ). W przypadku ciała 
doskonale sprężystego (ang. elastic solid) kąt przesunięcia fazowego wynosi zero (δ = 0), 
ponieważ ulegają one natychmiastowemu odkształceniu. Przy wartościach δ = 90°, pomiędzy 
naprężeniem i odkształceniem, układ określa się mianem cieczy lepkiej (ang. viscous fluid), 
natomiast przy δ mieszczącym się w zakresie 0–90° materiał uważa się za lepkosprężysty 
(ang. viscoelastic material) (Juszczak 2005; Sitkiewicz 2010). Zakres liniowej lepkospręży-
stości (LVR) można wyznaczyć poprzez określenie maksymalnych wartości odkształcenia 
(naprężenia), przy których wielkości modułów: zachowawczego/sprężystości (ang. stora-
ge/elastic modulus, G′) oraz stratności/lepkości (ang. loss/viscous modulus, G″) są stałe. Po-
miary w zakresie LVR wykonane są zwykle z zastosowaniem małej amplitudy oscylacyjnego 
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ścinania (ang. small-amplitude oscillatory shear), jakkolwiek w odniesieniu do układów, 
gdzie celowym jest zauważenie zmian spowodowanych oddzielnie odkształceniem oraz na-
prężeniem, oceny dokonuje się również przy braku liniowej lepkosprężystości i stosunkowo 
dużej amplitudzie oscylacyjnego ścinania (ang. large-amplitude oscillatory shear). Zastoso-
wanie zarówno małej, jak i stosunkowo dużej amplitudy odkształcenia wymaga odpowied-
niego doboru amplitudy odkształcenia oraz częstotliwości kątowej (Karaman i in. 2011; Bort-
nowska i in. 2014a, 2014b; Patel i in. 2015). Schematyczną ilustrację testu umożliwiającego 
wyznaczenie LVR, czyli zależności pomiędzy wielkościami modułów zachowawczego (G′) 
i stratności (G″) a przykładanym odkształceniem, γ (ang. strain sweep test), przedstawiono na 
ryc. 24. 

 

 
Ryc. 24. Interpretacja graficzna zakresu liniowej lepkosprężystości, zmiany wielkości modułów G′ 
i G″ w zależności od odkształcenia (γ) 

 
Wielkość LVR wskazuje na trwałość emulsji i jednocześnie dostarcza informacji o ce-

chach sensorycznych układu, szczególnie dotyczących zmian struktury podczas konsumpcji 
(Koh i in. 2008). Poszczególne układy emulsyjne w zależności od składu różnią się wielko-
ściami liniowej lepkosprężystości, od stosunkowo małej (ang. small linear viscoelastic re-
gion) do dużej (ang. large linear viscoelastic region). Patel i in. (2015) wykazali, że emulsje 
stabilizowane dodatkiem (1–4% w/w) mieszanin gum (LBG : lambda karagen, 1 : 1) zacho-
wywały liniową lepkosprężystość przy odkształceniu w zakresie 10−4–10−1. Podobne sugestie 
wynikają z doniesienia Hu i in. (2016), którzy dowiedli, że emulsje (2% w/w kazeinian sodu, 
30% w/w olej sojowy) charakteryzowały się liniową lepkosprężystością przy stężeniu 0 i 2% 
(w/w) celulozy regenerowanej, odpowiednio w zakresach: 0,1–1 i 0,1–8%. Z uzyskanych 
w teście dynamicznego ścinania oscylacyjnego wielkości modułów G′ (Pa) oraz G″ (Pa), bę-
dących odpowiednio miarą właściwości materiału do gromadzenia oraz utraty energii, oblicza 
się: moduł zespolony (ang. complex modulus, G*, Pa), tangens kąta przesunięcia fazowego 
(ang. loss tangent angle, tg δ) oraz lepkość zespoloną (ang. complex viscosity, η*, Pa·s) we-
dług wzorów: 

G* = [(G′)2 + (G″)2]1/2 

tg δ = G″/G′ 
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η* = G*/ ω 

gdzie: ω – częstotliwość kątowa (ang. angular frequency). 

Wyniki pomiarów wykonywane z zastosowaniem dynamicznego ścinania oscylacyjnego 
bardzo często przedstawia się w odniesieniu do wzrastającej częstotliwości (ang. frequency 
sweeps). W literaturze przedmiotu uważa się, że wykonywanie badań opisaną powyżej meto-
dą ma dużo zalet, ponieważ: (i) uzyskuje się znacząco szybszy pomiar właściwości lepko-
sprężystych niż z zastosowaniem innych technik pomiarowych bazujących na małej amplitu-
dzie odkształcenia; (ii) nie następuje zniszczenie próbki, co tym samym pozwala odnieść wy-
niki badań do molekularnej struktury układu; (iii) można precyzyjnie dobrać zakres częstotli-
wości determinowany specyfiką badań oraz właściwościami materiału, a ponadto (iv) wielko-
ści modułów (G′, G″) mierzone są jednocześnie, co umożliwia kontrolowanie błędu pomiaru 
oraz odniesienie się do wpływu czasu i temperatury (Sitkiewicz 2010; Bortnowska i in. 2016). 
Z przeglądu literatury wynika, że badania z zastosowaniem reometrii oscylacyjnej wykony-
wano w odniesieniu do emulsji spożywczych różniących się składem oraz mikrostruktural-
nymi właściwościami. Abdolmaleki i in. (2016) zauważyli, że emulsje typu olej-w-wodzie 
(10% w/w olej słonecznikowy; 0,5% w/w guma tragakanta), dla których stosowano zmienne 
wartości pH (2,5–5,4) oraz stężenia NaCl (0–1% w/w), wykazywały przy pH = 2,5 i zawarto-
ści NaCl 1% (w/w) najniższe wartości modułu G′. Bortnowska i in. (2014a) ocenie poddali 
natomiast wpływ stężenia zagęstnika (skrobia woskowa z kukurydzy, 0–5% w/w) w emul-
sjach zawierających 20% w/w oleju rzepakowego, stabilizowanych żółtkiem jaja lub kaze-
inianem sodu (2% w/w). Uzyskane przez autorów wyniki badań pozwoliły zauważyć, że 
wielkości parametrów obliczonych z zależności: G′ = K′⋅ωn′, G″ = K″⋅ωn″, gdzie: ω – często-
tliwość kątowa; n′, n″ – stałe, mieściły się w zakresach emulsji stabilizowanych: (i) żółtkiem 
jaja (K′: 0,02–51,4 Pa sn′; n′: 0,99–0,18) i K″ (0,1–15,5 Pa⋅sn″; n″: 0,93–0,32) oraz (ii) kaze-
inianem sodu, K′ (0,01–124 Pa⋅sn′′; n′: 0,98–0,17) i K″ (0,03–34,1 Pa⋅sn″; n″: 0,99–0,25). Po-
dobną analizę uzyskanych wyników stosowali (Karaman i in. 2011), wykazując, że w emul-
sjach mięsnych z dodatkiem 57,50% (w/w) oleju kukurydzianego, poddanych ogrzewaniu 
(5‒15°C), zmiany: K′ i K″ oraz n′, n″ wynosiły odpowiednio: 270,6–244,5 i 27,5–24,7 Pa⋅sn″ 
oraz 0,076–0,096 i 0,162–0,121, natomiast przy stężeniu oleju 61,25% (w/w), przyjmowały 
wartości: K′: 343–314,9 Pa⋅sn′; K″: 54,8–44,6 Pa⋅sn″; n′: 0,102–0,078; n″: 0,227–0,230. 

Kolejnym parametrem, często stosowanym w ocenie właściwości reologicznych układów 
emulsyjnych, jest tangens kąta przesunięcia fazowego (ang. loss tangent angle): tg δ = G″/G′. 
Bortnowska i in. (2016) wykazali, że wielkość tg δ wyraźnie zależała od rodzaju i stężenia 
skrobi (woskowa z ryżu lub tapioki) użytych do modelowania właściwości teksturalnych bia-
łych sosów i przy wzroście stężenia tych zagęstników (2–3,5% w/w) zmiany tg δ (1 Hz) mie-
ściły się w zakresach: 0,54–0,33 oraz 0,31–0,11, odpowiednio dla skrobii woskowej z ryżu 
i tapioki. Podobnie jak dla testów wykonywanych techniką ścinania rotacyjnego, zastosowa-
nie reometrii oscylacyjnej pozwala ocenić także wpływ temperatury na układ emulsyjny, 
a wyznaczone np. wielkości modułów G′ (Pa) i G″ (Pa) mogą służyć do określania energii 
aktywacji z równań, jak następuje: 

G′ = G′1·exp (Ea/R·T) 
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G″ = G″2·exp (Ea/R·T) 

gdzie: G′1 i G″2 – stałe równania Arrheniusa. 

Właściwości mikrostrukturalne emulsji oblicza się z równania Bohlina: 

G* = A⋅ω1/z 

gdzie: A – współczynnik proporcjonalności; 
ω – częstotliwość kątowa; 
z – liczba koordynacyjna (ang. coordination number). 

Parametry z (–) oraz A (Pa·s1/z) interpretuje się odpowiednio jako liczbę reologicznych jed-
nostek tworzących trójwymiarową strukturę oraz wielkość oddziaływań pomiędzy nimi. 
Równanie Bohlina stosowano do oceny właściwości mikrostrukturalnych, m.in. takich pro-
duktów jak: majonezy o różnej zawartości tłuszczu oraz emulsje o strukturze żelowej. Bort-
nowska i in. (2016) wykazali, że zarówno wartości A, jak i z charakteryzowały się tendencją 
wzrostową wraz ze zwiększającą się ilością zagęstnika (skrobi) w białych sosach (3% w/w 
olej rzepakowy; 10% w/w mleko w proszku; 2% w/w skrobia oporna) i jednocześnie były 
wyższe w układach zagęszczanych skrobią tapiokową zawierającą 19,6% (w/w) amylozy niż 
ryżową (4,8% w/w amylozy). Anvari i Chung (2016) ocenie podali żele przygotowane z mie-
szaninami żelatyny rybnej (ang. fish gelatin) oraz GA. Uzyskane wyniki badań wykazały, że 
przy szybkości chłodzenia żeli (0,012–0,025°C·min−1) parametry A i z kształtowały się od-
powiednio w zakresach: 111,7–79,5 Pa·s1/z oraz 6,3–4,9. Obserwowane różnice mierzonych 
parametrów autorzy odnosili do zróżnicowanych wielkości: (i) strukturalnych przekształceń; 
(ii) tworzenia się wiązań wodorowych oraz (iii) występowania obszarów splątanych łańcu-
chów polimerów (ang. junction zones). Wpływ temperatury oraz zawartości oleju kukury-
dzianego na kształtowanie się mikrostruktury emulsji mięsnych badali Karaman i in. (2011), 
wykazując, że wartości A wzrastały wraz z dodatkiem tłuszczu do układu, a przy wzroście 
temperatury obserwowano tendencję malejącą tego parametru. Ali Razavi i in. (2016) zauwa-
żyli, że wodne roztwory mieszanin gumy pozyskiwanej z nasion szałwii (ang. sage seed gum, 
SSG) oraz GG charakteryzowały się największymi wartościami A przy proporcji SSG : GG, 
3 : 1 i najmniejszymi dla 1 : 3. W ocenie właściwości reologicznych emulsji korzysta się też 
z równania Cox-Merz, w celu porównania wyników lepkości zespolonej (η*, Pa·s) i pozornej 
(ηp, Pa·s) mierzonych z zastosowaniem reometrii oscylacyjnej i rotacyjnej: 

η*(ω) = C{[ ηp( γ& )]
β} ω = γ&  

gdzie: C i β – współczynniki równania; 
ω – częstotliwość; 
γ&  – szybkość ścinania rotacyjnego; 

η* – lepkość zespolona (ang. complex viscosity); 
ηp – lepkość pozorna. 

Bortnowska i in. (2014b) zwrócili uwagę, że w dressingach stabilizowanych żółtkiem jaja 
lub kazeinianem sodu i zagęszczanych wstępnie skleikowaną skrobią ziemniaczaną (0–5% w/w) 
wielkości parametru C przekraczały 1 z tendencją wzrostu przy zwiększającym się stężeniu 
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skrobi w układzie, co zdaniem autorów mogło być związane z większą podatnością badanych 
układów na destrukcyjne siły ścinania rotacyjnego niż oscylacyjnego. Podobne spostrzeżenia 
wynikają z badań Juszczak i in. (2004) w odniesieniu do musztard dostępnych w handlu deta-
licznym, dla których C i β mieściły się w zakresach: 15,85–28,2 i 1,12–1,295. Zauważone 
różnice w wielkości mierzonych parametrów, zdaniem autorów, związane były przypuszczal-
nie ze składem chemicznym produktów, a w szczególności ilością białka i tłuszczu. Z donie-
sienia Bortnowskiej i in. (2016) wynika, że wzajemne proporcje lepkości pozornej oraz ze-
spolonej w funkcji szybkości ścinania zależne są nie tylko od stężenia zagęstnika w układzie, 
lecz również od jego składu. Wykazano, że w białych sosach (3% w/w olej rzepakowy; 10% 
w/w mleko w proszku; 2% w/w skrobia oporna) dodatek (2–3,5% w/w) skrobi natywnej wo-
skowej z ryżu (4,8% w/w amylozy) zwiększał wartości C w zakresie 2,68–6,06, natomiast 
przy użyciu skrobi z tapioki (19,6% w/w amylozy) parametr C charakteryzował się wzrostem 
lub spadkiem i wyraźnie zależał od stężenia zagęstnika. Karaman i in. (2011) do porównania 
lepkości pozornej (ηp) oraz zespolonej (η*) w emulsjach mięsnych zastosowali równanie: 
η*(ω·αCM) = ηp( γ& ), wykazując, że wartości αCM mieściły się w zakresie: 0,894–0,992. Prze-

bieg krzywych lepkości w opinii autorów sugeruje rozwój struktury żelowej oraz wzrost lep-
kosprężystych właściwości układu. Ali Razavi i in. (2016) do oceny różnic (α) właściwości 
reologicznych wodnych roztworów mieszanin SSG oraz GG, wyznaczanych metodą ścinania 
rotacyjnego oraz dynamicznego ścinania oscylacyjnego, posłużyli się równaniem: 








 −= ∫ ∫
ω
ω

γ

γ
γηωηα 0

0

&

&

&dabs p*  

wykazując, że wartości wskaźnika α przy wzroście frakcji SSG (0–1) zmieniały się w zakre-
sie ~12–32 Pa. 
 
5.3.4. Testy statyczne 

 
Właściwości lepkosprężyste (ang. viscoelastic) układów emulsyjnych można również wy-

znaczać, stosując testy statyczne, do których należą m.in. odpowiednie pełzania i powrotu 
(ang. creep and recovery test) oraz relaksacji naprężeń (ang. stress relaxation test). Pomiary 
metodą statyczną wykonywane są w zakresie liniowej lepkosprężystości, czyli w obszarze, 
w którym zależność pomiędzy naprężeniem ścinającym a odkształceniem i jego szybkością 
jest liniowa. W literaturze przedmiotu uważa się, że testy statyczne można wykonywać z uży-
ciem reometrii rotacyjnej i oscylacyjnej oraz różnego rodzaju urządzeń zaliczanych do grupy 
teksturometrów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku reometrów rotacyj-
nych mogą być stosowane aparaty mające możliwość pracy w trybie kontrolowanego naprę-
żenia (ang. stress-controlled rheometer) lub deformacji (ang. strain-controlled rheometer) 
(Juszczak 2005; Saha i Bhattacharya 2010; Lorenzo i in. 2013; Kiljański 2014; Patel i in. 
2015). Zależności pomiędzy przykładanym naprężeniem (τ) oraz krzywymi pełzania i powro-
tu obrazującymi zmiany odkształcenia (γ) przedstawiono na ryc. 25A i B. W zakresie lepko-
sprężystości liniowej ciało doskonale sprężyste osiąga natychmiast stałą wartość odkształce-
nia, które zanika po usunięciu zadanego naprężenia. W przypadku cieczy doskonale lepkiej 
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po przyłożeniu naprężenia następuje przepływ, a odkształcenie wzrasta proporcjonalnie do 
czasu. 

 

 
Ryc. 25. Zmiany naprężenia (A) oraz krzywe pełzania i powrotu dla materiału doskonale sprężystego 
i lepkosprężystego oraz cieczy doskonale lepkiej (B), w funkcji czasu 

 
Przepływ jest deformacją nieodwracalną, dlatego po usunięciu naprężenia odkształcenie 

pozostaje na stałym poziomie. Lepkosprężyste właściwości materiałów odnoszone są do mo-
deli mechanicznych, takich jak model cieczy Maxwella i ciała stałego Kelvina–Voighta. Od-
kształcenie jest zależne od wielkości przyłożonego naprężenia, dlatego jako miarę reakcji 
cieczy przyjmuje się zwykle podatność (ang. compliance, J, Pa−1), czyli stosunek odkształce-
nia γ do naprężenia τ (Kiljański 2014). Często obserwowany zakres zmian odnosi się do mo-
delu Burgera, będącego połączeniem opisanych powyżej modeli. Model Burgera stosowali 
Dolz i in. (2008), badając emulsje (34% w/w oleju roślinnego; 3,4% w/w żółtko jaja) zagęsz-
czane hydrokoloidami (4% w/w). Do opisu wielkości parametru J (podatności) w funkcji cza-
su (t) autorzy posłużyli się zależnością: J(t) = 1/G0 + 1/G1 [1 − exp(−t·G1/η1)] + t/η0l, gdzie: 
G0 i η0l – moduł sprężystości i parametr lepkości, według modelu Maxwella oraz G1 i η1 – 
parametry odnoszone do modelu Kelvina–Voighta. Natomiast J(t) dla fazy powrotu (ang. re-
covery phase) opisano równaniem: J(t)R = J∞ + JKV exp(−BtC), gdzie: J∞ – podatność mierzona 
w czasie t→∞ (ang. irreversible compliance); JKV – podatność (Kelvin–Voight); B i C – pa-
rametry równania. W powyższych badaniach ustalono, że mierzone wielkości charakteryzują-
ce układy zagęszczane m.in. modyfikowaną skrobią (SM) lub gumą ksantanową (GK) wyno-
siły: G0 (247 Pa, SM), (497 Pa, XG); G1 (1190 Pa, SM), (1540 Pa, GK) oraz η0l (23,4 × 10−4 

Pa·s, SM), (30,9 × 10−4 Pa·s, GK); η1 (1,8 × 10−4 Pa·s, SM), (3 × 10−4 Pa·s, GK), a dla fazy 
powrotu: J∞ (58 × 105 Pa−1, SM), (27 × 105 Pa−1, GK); JKV (196 × 105 Pa−1, SM), (156 × 105 
Pa−1, GK); B (0,265 s−C, SM), (0,193 s−C, GK); C = 0,36. Yilmaz i in. (2012), analizując 
z kolei emulsje mięsne, do opisu matematycznego uzyskanych wyników również użyli mode-
lu Burgera w wersji opisanej przez Dolz i in. (2008). Autorzy wykazali, że wzrost stężenia 
oleju kukurydzianego (57,5–61,3% w/w) wpływał na mierzone parametry modelu Burgera: 
G0, G1, η0l oraz η1, jak następuje: 97–135,7 Pa; 114,3–241,5 Pa; 35–67,4 × 10−3 Pa·s oraz 
0,5–1,3 × 10−3 Pa·s, natomiast wzrost temperatury (5–15°C), kształtował te wielkości odpo-
wiednio: 147,5–220,1 Pa; 275–130 Pa; 48,7–46,9 × 10−3 Pa·s oraz 1,8–0,9 × 10−3 Pa·s. Biorąc 
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natomiast pod uwagę fazę powrotu, mierzone parametry B i C oraz J∞ i JKV wykazywały na-
stępujące zależności: zwiększenie stężenia oleju powodowało spadek wartości: J∞, JKV i B 
oraz wzrost C, natomiast przyrost temperatury zwiększał J∞, JKV przy zróżnicowanych zmia-
nach parametrów B i C. Lorenzo i in. (2013) do oceny lepkosprężystych właściwości emulsji 
(0–30% w/w olej słonecznikowy; 1% w/w Tween 80) z dodatkiem 0,1–0,5% w/w gumy gel-
lan użyli modelu Burgera z matematycznym opisem: J(t) = J0 + J1(1 – exp(–t/λret1)) + t/η0M, 
dla t ≤ t1, oraz J(t) = J1 exp(–t/λret1) (exp(–t1/λret1)) – 1 + t1/η0M, dla t ≥ t1, gdzie: J0 – podat-
ność natychmiastowa (ang. instantaneous compliance); η0M – lepkość modelu Maxwella; J1 
i λret1 – podatność i czas retardacji, odnoszone do modelu Kelvina–Voighta; t1 – czas, przy 
którym naprężenie zostało usunięte. W badaniach ustalono następujące wartości parametrów 
modelu Burgera przy stężeniu gumy gellan 0,1% (w/w) i zmieniającej się ilości oleju (0–30% 
w/w): J0, J1, λret i η0M mieściły się w zakresach odpowiednio: 178–115 × 10−3 Pa−1; 80–32,5 × 
10−3 Pa−1; 149–118 s; 1,32–2,82 × 104 Pa·s, natomiast dla 0,5% (w/w) gumy gellan i w tym 
samym przedziale zmian zawartości oleju parametry te wynosiły: 9,39–7,84 × 10−3 Pa−1, 
4,16–3,46 × 10−3 Pa−1, 118–80,9 s; 20,5–28,5 × 104 Pa·s. Reologię rotacyjną w testach sta-
tycznych w odniesieniu do układów emulsyjnych o strukturze typu żel-w-oleju-w-żelu, za-
wierających: 19,6% w/w oleju słonecznikowego; 0,4% w/w polirycynooleinianu poliglicerolu 
oraz w różnych proporcjach LBG i karagen, stosowali Patel i in. (2015). Autorzy wykazali, że 
przy LBG : Car (1 : 1) wysokość maksymalnego piku odkształcenia w emulsjach zawierają-
cych 1% (w/w) zagęstników była ok. 100 razy większa niż w odpowiednich przygotowanych 
z dodatkiem 4% (w/w), co oznacza znacząco większą płynność układów zawierających 1% 
niż 4% LBG i karagenu. Wartości z kolei względnego procentu odzysku (ang. relative re-
covery, R%) wynosiły: 58,8 i 38,3% w układach zawierających 4 i 1% (w/w) zagęstników. 
Powyższe sugeruje, że wzrost stężenia polimeru przyczynia się do zwiększenia wielkości 
komponentu sprężystości jako składowej lepkosprężystych właściwości układu (ang. elastic 
component of the viscoelastic behawior). Analizując natomiast układy emulsyjne zawierające 
LBG : karagen w różnych proporcjach, przy ogólnym stężeniu 2% (w/w), autorzy wykazali 
maksymalną wartość R = 82,7% dla LBG : karagen wynoszącej 0,5 : 1,5, przy jednocześnie 
najmniejszej wielkości piku odkształcenia. Obserwowano ponadto wzrost płynności układów 
ze zmniejszającą się zawartością karagenu w mieszaninie oraz stopniowy zanik właściwości 
lepkosprężystych. Moreira i in. (2013) do interpretacji uzyskanych wyników z testu pełzania 
i powrotu ciasta o różnej zawartości hydrokoloidów użyli modelu Burgera, w którym podat-
ność (J(t)) materiału na odkształcenia w odniesieniu do fazy pełzania (ang. creep phase, J(t)C, 
Pa−1) oraz powrotu (ang. recovery phase, J(t)R, Pa−1) opisują równania: 

J(t)C = J0C + JmC (1 – exp(−t/λC)) + t/η0C 

J(t)R = Jmax – J0R – JmR (1 – exp(–t/λR)) 

gdzie: J0C, J0R, JmC i JmR – natychmiastowa i lepkosprężysta podatność w fazie pełzania (C) 
i powrotu (R), odpowiednio; 

Jmax – podatność maksymalna; 
λC i λR – średnie wartości czasów retardacji w czasie pełzania i powrotu (ang. mean 

retardation time of creep and recovery phases); 
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η0C – lepkość cieczy przy szybkości ścinania dążącej do zera, test pełzania; 
t – czas pomiaru. 

Biorąc pod uwagę uzyskane wielkości współczynników równania Burgera, autorzy suge-
rowali, że dodatek (0,5–2 g/100 g mąki) GG, hydroksypropylocelulozy lub gumy tragakanta 
znacząco wpływał na sprężystość (ang. elasticity) surowego ciasta. Hernández-Estrada i in. 
(2012) z kolei do oceny wyników uzyskanych w teście pełzania użyli modelu Kelvina–
‒Voighta, wykazując, że masa cząsteczkowa glutenin wpływała na wielkość modułu spręży-
stości i lepkości ziaren pszenicy. 

Kolejnym testem statycznym jest pomiar metodą relaksacji naprężeń. W teście tym próbkę 
poddaje się nagłemu odkształceniu z jednoczesnym pomiarem zmian naprężenia w funkcji 
czasu. Wielkość odkształcenia jest tak dobierana, żeby uzyskać wysoką dokładność pomiaru 
przy minimalnym zniszczeniu struktury próbki (Juszczak 2005; Kiljański 2014). Schemat 
przebiegu typowych zmian naprężeń w odniesieniu do przykładanego odkształcenia w czasie 
dla: (i) ciała doskonale sprężystego; (ii) lepkosprężystego ciała stałego; (iii) lepkosprężystej 
cieczy oraz (iv) cieczy doskonale lepkiej przedstawiono na ryc. 26A i B. Ciało doskonale 
sprężyste magazynuje prawie całą dostarczoną energię, a przyłożone początkowo naprężenie 
pozostaje niezmienione. Carrillo-Navas i in. (2014) stosowali test relaksacji naprężeń (ang. 
stress relaxation test) w odniesieniu do żeli przygotowanych z natywnych skrobi (15% w/w): 
pszenicy, kukurydzy i bananów. W ocenie uzyskanych wyników autorzy posłużyli się równa-
niem opisującym zależność modułu zespolonego (G*) w funkcji spektrum relaksacji (ang. 
relaxation spectrum). 

 

 
Ryc. 26. Zmiany odkształcenia (A) oraz krzywe relaksacji naprężeń (B), w funkcji czasu 

 
W badaniach wykazano, że wszystkie spektra były monomodalne i mieściły się w zakresie 

0,005–0,015 s, a wprowadzone do układu odkształcenia ulegały relaksacji w czasie 
0,005‒0,01 s. Najmniejszy dominujący czas relaksacji zauważono w próbkach żelu przygo-
towanego ze skrobi ziemniaczanej, co według autorów należy tłumaczyć stosunkowo małymi 
wymiarami granul. 

Wyniki pomiarów żeli z dodatkiem skrobi z kukurydzy lub banana wykazały, że układy te 
miały strukturę heterogeniczną. Anvari i Chung (2016) stosując test relaksacji naprężeń, wy-
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kazali, że żele (2% w/w) z użyciem mieszaniny żelatyny rybiej oraz GA (50/50) charaktery-
zowały się właściwościami lepkosprężystymi, niezależnie od zastosowanej ich szybkości 
chłodzenia. Ali Razavi i in. (2016) natomiast testu relaksacji naprężeń użyli w odniesieniu do 
zawiesin mieszanin SSG oraz GG. Wyniki badań uzyskane z pomiarów reologicznych anali-
zowano w oparciu o uogólniony model Maxwella (ang. generalized Maxwell model): 

G′ = Σ [Gi1/1 + (ω2 × λ2
irel1)] 

G″ = Σ [Gi2/1 + (ω2 × λ2
irel2)] 

gdzie: G′ – moduł zachowawczy/sprężystości; 
G″ – moduł stratności/lepkości; 
Gi1 i Gi2 – moduły relaksacji; 
λirel1 i λirel2 – czasy relaksacji; 
ω – częstotliwość kątowa. 

Badania wykazały, że wraz ze wzrostem ilości GG wielkości Gi i λi, malały, przy czym 
największe i najmniejsze wartości obserwowano w układach zawierających SSG i GG. Auto-
rzy sugerowali, że większe wartości mierzonych parametrów w układach zawierających SSG 
niż GG można tłumaczyć znaczną liczbą międzymolelularnych połączeń, podczas gdy w roz-
tworach z GG występują jedynie splątane łańcuchy. 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że do wykonywania testów relaksacji naprę-
żeń mają zastosowanie również teksturometry. Houzé i in. (2005), stosując teksturometr In-
stron 1122, dokonywali pomiaru lepkosprężystych właściwości emulsji mlecznych podda-
nych żelowaniu, które zawierały 2% (v/v): oleju słonecznikowego, oliwy z oliwek, oleju 
z orzeszków ziemnych lub odwodnionego tłuszczu mlecznego. Do opisu krzywej testu relak-
sacji naprężeń σ (Pa) w funkcji czasu (t) posłużono się równaniem: 

σ(t) = σeq + σmax·e(−t/τrel) 

gdzie: σeq – naprężenie w układzie mierzone na koniec trwania testu relaksacji; 
σmax – maksymalne naprężenie mierzone w czasie końca kompresji układu: 
τrel – czas relaksacji. 

Badania wykazały, że rodzaj tłuszczu użytego do przygotowania żeli mlecznych w tempe-
raturze 5 i 10°C nie wpływał statystycznie istotnie na wyznaczane czasy relaksacji (τrel), na-
tomiast wyniki pomiarów wykonane w 20°C dowiodły, że układy z dodatkiem tłuszczu 
mlecznego charakteryzowały się większymi wartościami τrel niż odpowiednie zawierające: 
olej słonecznikowy, oliwę z oliwek oraz olej z orzeszków ziemnych. Wielkości parametru τrel 
wskazują również na zróżnicowanie czasu rozproszenia energii zgromadzonej w wyniku za-
stosowanej kompresji układu. Hernández i in. (2012) użyli z kolei analizatora tekstury TA-
XT2 do oceny właściwości reologicznych ziaren z pszenicy zawierających gluteniny o różnej 
masie cząsteczkowej. Uzyskane wyniki poddano analizie z użyciem uogólnionego 
4-elementowego modelu Maxwella: 

σ(t) = σ0 + σ1·e
(−t/τ1) + σ2·e

(−t/τ2) + σ3·e
(−t/τ3) + σ4·e

(−t/τ4) 

gdzie: τi = ηi·ε/σi; 
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σ(t) – parametr zaniku naprężenia po czasie t relaksacji; 
σi – naprężenie zanikowe i-tego elementu modelu Maxwella; 
τi – czas relaksacji i-tego elementu modelu Maxwella lub czas zaniku naprężenia do 

36,8% w odniesieniu do początkowej wartości; 
ηi – lepkość poszczególnych składowych; 
ε – odkształcenie; 
σ0 – naprężenie równowagowe lub mierzone w czasie nieskończenie długim, parametr 

odnoszony do pojedynczego elementu modelu Maxwella. 

Autorzy wykazali, że wielkości czasów relaksacji wyznaczanych jako poszczególne skła-
dowe równania Maxwella są bardzo pomocne w ocenie przydatności technologicznej surow-
ca. Webber i in. (2012) test relaksacji naprężeń wykonywali z użyciem analizatora tekstury 
TA-XT2, na układach zawierających roztwory karagenu natywnego pozyskiwanego z czer-
wonej makroalgi (Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P.C. Silva) oraz zakupionego 
w handlu). Do oceny uzyskanych wyników zastosowano równania: Rrelax = (F(t)/F0) × 100; 
F(t)/F0 = 1 − (c1·t/c2 + t), gdzie: F(t) i F0 – siła nacisku w czasie t i początkowa; c1 i c2 – wiel-
kości obliczane z równania regresji nieliniowej. W przeprowadzonych badaniach wykazano, 
że żele przygotowane zarówno z karagenem natywnym, jak i handlowym wykazywały cechy 
materiału lepkosprężystego, jakkolwiek wartości F0 były większe dla karagenu handlowego 
niż natywnego, co zdaniem autorów można tłumaczyć większą masą cząsteczkową oraz wyż-
szym poziomem agregacji karagenu handlowego w porównaniu do natywnego. Myhan i in. 
(2015) test relaksacji naprężeń wykonywali analizatorem tekstury TA.HD Plus. Zakresem 
badań objęto dostępne w handlu emulsje przygotowane z mięsem wieprzowym oraz drobio-
wym. Autorzy wykazali m.in. dodatnią korelację pomiędzy zawartością białka a: naprężeniem 
plastycznym, modułem sprężystości oraz wskaźnikiem konsystencji. Zauważono ponadto, że 
czas relaksacji był odwrotnie skorelowany z zawartością kolagenu, natomiast ilość tłuszczu 
nie wpływała na mierzone parametry reologiczne. 
 
5.3.5. Pomiar tekstury 

 
Analizatory tekstury to urządzenia, które w sposób precyzyjny pozwalają badać fizyczne 

cechy produktów związane z ich reakcją na nacisk. Często stosowaną metodą w odniesieniu 
do emulsji spożywczych jest tzw. ekstruzja wsteczna (ang. backward extrusion) (Bortnowska 
i in. 2014b). Zasada działania urządzeń ekstruzji wstecznej polega na wciskaniu tłoka w ba-
daną próbkę, ruchem pionowym w dół, powodując przeciskanie części jej objętości przez 
szczelinę znajdującą się między tłokiem a pojemnikiem, następnie przy ruchu pionowym 
w górę próbka będąca nad tłokiem spływa z powrotem przez szczelinę do pojemnika (ryc. 
27). 

Wielkość szczeliny dobiera się eksperymentalnie, przy czym powinna być ona tym więk-
sza, im bardziej gęsty jest układ. Należy jednak mieć na uwadze, że jej szerokość wpływa na 
wartości mierzonych parametrów, co ma szczególnie duże znaczenie przy porównywaniu 
wyników badań różnych autorów. 
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Ryc. 27. Układ pomiarowy stosowany w metodzie ekstruzji wstecznej 

 
Typowy przebieg zmian wartości siły (F) w funkcji czasu przedstawiono na ryc. 28. Uzy-

skane wartości z pomiaru F(t) przeliczane są następująco: (i) maksymalną wielkość siły (F) 
mierzoną przy nacisku tłoka na próbkę odnosi się do zwartości (ang. firmness), a pole po-
wierzchni pod krzywą (powyżej osi OX – czasu) definiuje się jako konsystencję (ang. consi-
stency); (ii) maksymalną siłę (F) identyfikowaną przy wycofywaniu tłoka z próbki określa się 
jako kohezyjność (ang. cohesiveness), a pole powierzchni ograniczone przebiegiem krzywej 
poniżej osi czasu przyjmuje się jako adhezyjność (ang. adhesiveness). Zwartość i kohezyjność 
(spójność) związane są z deformacją emulsji, czyli przezwyciężeniem oddziaływania sił mię-
dzycząsteczkowych. 

 

 
Ryc. 28. Schemat zmian wartości siły (F) w funkcji czasu (t) przy pomiarze parametrów tekstury 
emulsji typu majonezowego, metodą ekstruzji wstecznej 

 
Konsystencja jest miarą pracy, jaką należy wykonać w celu przezwyciężenia oporu próbki 

przy nacisku tłoka, natomiast adhezyjność odnosi się do pracy niezbędnej do pokonania sił 
interakcji występujących pomiędzy powierzchnią próbki i tłoka, przy jego ruchu do góry. 
Ekstruzja wsteczna charakteryzuje się dużą powtarzalnością, a czas potrzebny do wykonania 
pomiaru jest stosunkowo krótki, dlatego może być stosowana w zakładach produkcyjnych 
w dziale kontroli jakości. Metodę tę w ocenie niskotłuszczowych majonezów z dodatkiem 
mimetyków o zróżnicowanej zawartości białka stosowali Liu i in. (2007). Autorzy zauważyli, 
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że parametry tekstury były wyższe w badanych próbkach majonezów wysokotłuszczowych 
(82,5% w/w tłuszczu i 1,3% w/w białka) niż niskotłuszczowych (43,9% w/w tłuszczu i 5,4% 
w/w białka) i przyjmowały wartości dla zwartości, konsystencji, kohezyjności oraz adhezyj-
ności odpowiednio: 3,4–2,5 N, 35,8–28,2 N·s, 1,9–1,4 N, 16,4–9,8 N·s. Bortnowska i Tokar-
czyk (2009) zauważyli ponadto, że w emulsjach niskotłuszczowych (20% w/w oleju rzepa-
kowego) zagęszczanych dodatkiem gumy ksantanowej (0–0,6% w/w), parametry tekstury 
zmieniały się w zależności od rodzaju użytego emulgatora: suszonego żółtka jaja, natywnego 
żółtka jaja, soli sodowej oktenylobursztynianu skrobiowego (E 1450), dodanych do układu 
w stężeniu 2% (w/w). Biorąc pod uwagę maksymalne stężenie zagęstnika w odniesieniu do 
rodzaju emulgatora: suszonego żółtka jaja, natywnego żółtka jaja oraz E 1450, odpowiednie 
wartości parametrów tekstury wynosiły: zwartość – 0,79, 0,62, 0,67 N; konsystencja – 21,1, 
16,9, 17,8 N·s; kohezyjność – 0,42, 0,30, 0,33 N oraz adhezyjność – 11,1, 7,4, 8,1 N·s. Wyni-
ki te wskazują, że zastosowanie hydrofobowo modyfikowanej skrobi pozwala na kształtowa-
nie tekstury niskotłuszczowych emulsji na poziomie zbliżonym do żółtka jaja. W innych ba-
daniach Bortnowska i in. (2014a) wykazali, że przy użyciu jako zagęstnika modyfikowanej 
fizycznie skrobi z kukurydzy woskowej (5% w/w) wartości parametrów tekstury: zwartości, 
konsystencji, kohezyjności i adhezyjności w emulsjach (20% w/w oleju rzepakowego) stabili-
zowanych żółtkiem jaja (2% w/w) wynosiły: 1,1 N, 22,9 N·s, 0,71 N i 36,6 N·s, natomiast 
przy dodatku jako emulgatora kazeinianu sodu (w tym samym stężeniu) odpowiednie warto-
ści mierzonych parametrów przyjmowały wartości: 1,9 N, 38,0 N·s, 1,4 N i 50,6 N·s. Wynika 
z powyższego, że kazeinian sodu jest składnikiem oddziałującym teksturotwórczo w więk-
szym wymiarze niż żółtko jaja. Autorzy zwrócili ponadto uwagę na występowanie statystycz-
nie istotnych (p < 0,05) korelacji pomiędzy wybranymi parametrami mierzonymi z użyciem 
teksturometru i reometru lub wyznaczanymi sensorycznie (Bortnowska i in. 2014b). W odnie-
sieniu do układów emulsyjnych o dużej zawartości fazy tłuszczowej lub substancji zagęszcza-
jąco-stabilizujących wykonywane są zwykle również testy analizy profilu tekstury (ang. 
texture profile analysis test, TPA test). Pomiar TPA jest wykonywany poprzez dwukrotną 
(2 cykle) kompresję próbki z rejestracją: siły, dystansu i wymiarów próbki. Test TPA stoso-
wali m.in.: (i) Batista i in. (2006) w celu wyznaczenia zwartości (ang. firmness) układów 
emulsyjnych (65% w/w olej roślinny, 3% w/w białka grochu) z dodatkiem luteiny, przy czym 
wykazano, że wzrost ilości (0–1,25% w/w) tego składnika powodował wyraźne zmniejszanie 
się zwartości w zakresie 0,652–0,366 N; (ii) Yilmaz i in. (2012) do wyznaczenia profilu tek-
stury emulsji (o/w) mięsnych, oceniając takie parametry jak: twardość (ang. hardness), żuj-
ność (ang. chewiness), gumowatość (ang. gumminess), adhezyjność (ang. adhesiveness), sprę-
żystość (ang. springiness), elastyczność (ang. resilience) i kohezyjność (ang. cohesiveness); 
(iii) Pothiraj i in. (2012), dokonując pomiaru: twardości, adhezyjności, kohezyjności, ela-
styczności, gumowatości oraz żujności, emulsji spożywczych typu woda-w-oleju w odniesie-
niu do czasu ich przechowywania oraz (iv) Zhu i in. (2016) do wyznaczenia parametrów tek-
sturalnych (twardość, sprężystość, żujność) tofu przygotowanego z dodatkiem MgCl2 jako 
koagulanta. 
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6. Barwa emulsji 
 
Barwa jest cechą fizyczną emulsji, która w znaczący sposób decyduje o wyborze produktu 

przez konsumenta. W zakresie przepuszczalności światła emulsje można podzielić na: prze-
zroczyste (ang. transparent), półprzezroczyste (ang. translucent) oraz nieprzezroczyste (ang. 
opaque). Barwa emulsji spożywczych typu olej-w-wodzie kształtowana jest wieloma czynni-
kami, w tym szczególnie zależy od: (i) charakterystyki widma absorpcyjnego (ang. absorp-
tion spectra) barwników; (ii) stężenia i rozmiaru cząstek fazy rozproszonej, stosunku wielko-
ści współczynnika refrakcji – załamania światła (ang. refractive indice) frakcji rozproszonej 
do ciągłej; (iii) stopnia krystalizacji fazy tłuszczowej, ponieważ z jej wzrostem zwiększa się 
rozpraszanie światła. W układach zawierających tylko fazę olejową i wodną rozmiar cząstek 
fazy rozproszonej może mieć dominujący wpływ na barwę emulsji. W literaturze przedmiotu 
przyjmuje się, że jeżeli krople oleju mają średnice mniejsze (d < 50 nm) niż długość fali świa-
tła (ang. wavelength), wtedy rozpraszanie fal światła jest stosunkowo słabe, a emulsje są 
przezroczyste lub lekko mętne. W przypadku gdy cząstki fazy rozproszonej mają wymiary 
porównywalne z długością fali światła (d = 100 nm–10 µm), rozpraszanie fal światła następu-
je w znacznym wymiarze, a emulsje są mętne lub nawet nieprzezroczyste. Dalszy wzrost 
wymiarów (d > 50 µm) cząstek fazy rozproszonej nieznacznie zmniejsza mętność i nieprze-
zroczystość emulsji (McClements i Weiss 2005; Rao i McClements 2012; Bai i McClements 
2016). Do pomiaru barwy wykorzystuje się różnego rodzaju spektrofotometry (koloryme-
try) umożliwiające pomiar w świetle odbitym lub przechodzącym (Bortnowska i in. 2013; 
McClements 2016). Pomiar barwy metodą trójchromatyczną regulowany jest ustaleniami 
międzynarodowej komisji do spraw iluminacji (ang. Commission Internationale de 
l’Eclairage, CIE). Jedną z metod jest system CIE XYZ, oparty na współrzędnych kartezjań-
skich. Parametry X, Y, Z nazywane są składowymi trójchromatyczności i odnoszone kolejno 
do barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej. W ocenie instrumentalnej barwy emulsji spożyw-
czych dokonuje się pomiarów z użyciem trójprzestrzennego układu barw: L, a, b (Hunter Lab) 
lub L*, a*, b* (CIELAB). Parametry L (L*) oznaczają jasność, której wielkość zmienia się od 
100 (dla idealnej bieli) do 0 (dla czerni), natomiast a (a*) i b (b*) są współrzędnymi chroma-
tyczności i odpowiadają barwie: +a (+a*), czerwonej; –a (–a*), zielonej; +b (+b*), żółtej i –b 
(–b*), niebieskiej (McClements i Weiss 2005). Barwę emulsji najczęściej charakteryzuje się 
przy użyciu układu barw CIELAB w odniesieniu do: jasności (L*), nasycenia barwy (ang. 
chroma, C*) oraz kąta tonu barwy (ang. hue angle, H*) (Bortnowska i in. 2014a): 

C* = (a*2 + b*2)1/2 

H* = tg−1 (b*/a*) 

Wielkość parametru kąta tonu barwy interpretuje się, jak następuje: H* = 0°, czerwony; 
H* = 90°, żółty; H* = 180°, zielony i H* = 270°, niebieski. Korzysta się ponadto również 
z innych zależności, takich jak: rozpiętość barwy (ang. color distance, ∆E*ab), wskaźnik bia-
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łości (ang. whiteness index, WI*) oraz całkowita różnica barw (ang. total color difference, 
∆E*): 

∆E*ab = [L* 2 + a*2 + b*2]1/2 

WI* = 100 – [(100 – L*)2 + a*2 + b*2]1/2 

∆E* = [(∆L*) 2 + (∆a*)2 + (∆b*)2]1/2 

gdzie: ∆L*, ∆a*, ∆b* – różnice barwy pomiędzy próbką badaną i kontrolną. 

W literaturze przedmiotu uzyskane wyniki różnicy barw interpretuje się następująco: 
∆E* < 1 – różnice niedostrzegane; 1 ≤ ∆E* < 2 – minimalne; 2 ≤ ∆E* < 3 – słabo postrzega-
ne; 3 ≤ ∆E* < 5 – postrzegane; 5 ≤ ∆E* < 12 – duża różnica i ≥ 12 – różna barwa. 

W badaniach eksperymentalnych wykazano, że wzrost stężenia fazy olejowej w emulsji 
o/w ma znaczący wpływ na kształtowanie się parametrów barwy emulsji o/w. Chung i in. 
(2012) zauważyli, że przy zawartości fazy rozproszonej w zakresie 0,5–30% (w/w) jasność 
(L*) zwi ększała się z 67,9 do 94,8. Yilmaz i in. (2012), z kolei dowiedli, że zmiany zawarto-
ści tłuszczu w emulsjach mięsnych (57,5–61,3% w/w) powodowały zwiększenie wartości 
parametru L w zakresie 69,1–72,0. Zjawisko to tłumaczy się wzrostem wstecznego rozpra-
szania światła, co przyczynia się do zmniejszenia wielkości parametru C, czyli nasycenia 
barwy (McClements 2016). Barwa emulsji zależy również od rozmiaru cząstek fazy rozpro-
szonej. Guerra-Rosas i in. (2016) zauważyli, że wielkości WI emulsji przygotowanych z uży-
ciem olejków eterycznych pozyskanych z: oregano (łac. Origanum compactum Benth.), ty-
mianku pospolitego (łac. Thymus vulgaris L.), palczatki cytrynowej (łac. Cymbopogon citra-
tus (DC.) Stapf), mandarynki (łac. Citrus reticulata Blanco) oraz Tweenu 80 i wysoko 
metoksylowanej pektyny przyjmowały mniejsze wartości po poddaniu układów procesowi 
mikrofluodyzacji, czyli zmniejszenia wymiarów cząstki. W literaturze przedmiotu znaleźć 
można liczne opracowania naukowe dotyczące zarówno wpływu dodatku różnych składni-
ków, w tym zagęszczająco-emulgujących, na zmiany barwy emulsji spożywczych w zależ-
ności od zastosowanych procesów technologicznych oraz czynników środowiskowych, jak 
i czasu przechowywania tych układów. Bortnowska i in. (2014a) zwrócili uwagę, że zakres 
zmiany barwy emulsji zależał od rodzaju emulgatora. Wykazano, że w układach zawierających 
żółtko jaja lub kazeinian sodu dodatek skrobi z kukurydzy woskowej (1–5% w/w) wpływał na 
wskaźnik całkowitej różnicy barw (∆E) w zakresach: 0,94–19,32 oraz 1,73–10,97. Jednocze-
śnie zmiany kąta tonu barwy (H°) wynosiły: 86,64–84,97 oraz 98,47–76,95. Gomes i in. 
(2016) dowiedli, że wielkość wskaźnika ∆E* emulsji z dodatkiem kwasu galusowego, prze-
chowywanych przez 7 dni, zależała od rodzaju układu emulsyjnego i wynosiła 20,30 w emul-
sjach o/w oraz 22,25 w w/o. Campos i in. (2016) z kolei zauważyli, że dodatek wydzieliny 
z szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica L.) stosowanej do produkcji lodów jako substancja 
zagęszczająco-emulgująca w ilości 1 lub 2% (w/w) przyczyniał się do zmiany wartości para-
metru ∆E*, odpowiednio: 9,74 lub 11,75. 



7. Stabilność fizyczna emulsji 
7.1. Czynniki warunkujące trwałość 

 
Trwałość emulsji należy rozpatrywać w wymiarze wieloaspektowym, w tym m.in. stabil-

ności fizycznej (Genot i in. 2003; Gomes i in. 2016; McClements 2016). Emulsje są 
w większości układami termodynamicznie niestabilnymi z powodu znacznej dodatniej energii 
swobodnej, dostarczanej podczas ich wytwarzania (ang. positive free energy of emulsion for-
mation, ∆Gf, J·mol−1): 

∆Gf = γM ·∆A − T·∆Sf 

gdzie: γM – napięcie międzyfazowe; 
T – temperatura bezwzględna; 
∆A – zmiana powierzchni międzyfazowej; 
∆Sf – zmiana entropii układu. 

Mając na uwadze, że γM·∆A = ∆Hf, powyższe równanie można zapisać również jako: 
∆Gf = ∆Hf − T·∆Sf, gdzie: ∆Hf (J·mol−1), entalpia formowania emulsji. Układy o wysokiej 
energii swobodnej dążą do jej minimalizacji, co w konsekwencji prowadzi do destabilizacji 
emulsji (Santana i in. 2013; Tadros 2013; Foudazi 2015). Warunkiem stabilności termodyna-
micznej układu emulsyjnego jest ujemna wielkość energii swobodnej, co przy dużym wzro-
ście powierzchni międzyfazowej można uzyskać, m.in. znacznie zmniejszając napięcie mię-
dzyfazowe (γM). Kryteria stabilności termodynamicznej spełniają mikroemulsje, dla których 
wielkości ∆H są bardzo małe i mogą być pominięte. Jednocześnie należy podkreślić, że ter-
modynamiczna stabilność mikroemulsji dotyczy ściśle określonych warunków, takich jak: 
skład, temperatura, pH, siła jonowa i inne (Rao i McClements 2012). W literaturze przedmio-
tu uważa się również, że stosując: (i) emulgatory o dużej aktywności emulgowania; (ii) stabi-
lizatory tworzące przestrzenną strukturę układu oraz (iii) odpowiednio dobrane warunki śro-
dowiskowe, można wytwarzać układy stabilne kinetycznie w określonym czasie, dla których 
energia aktywacji jest znacząco większa niż energia termiczna. Niestabilność fizyczna zarów-
no w wymiarze termodynamicznym, jak i kinetycznym powoduje zmiany struktury układu 
emulsyjnego (Dickinson 2003; Genot i in. 2003; McClements 2016). 

Do zasadniczych procesów destabilizacyjnych emulsji zalicza się: śmietankowanie (pod-
stawanie) lub sedymentację – nazywane też grawitacyjnym rozdziałem faz, flokulację, koale-
scencję, Ostwaldowskie dojrzewanie emulsji (ODE) oraz odwrócenie faz (Dickinson 2009; 
Foudazi i in. 2015; Perazzo i in. 2015; Bai i McClements 2016; Degrand i in. 2016). Proces 
destabilizacji fizycznej wiąże się najczęściej ze wzrostem wymiaru cząstek fazy wewnętrznej 
oraz postępującą w następstwie tego separacją faz. Jednocześnie należy podkreślić, że wiele 
zjawisk mających znamiona destabilizacji układu zachodzi równolegle według odrębnych 
specyficznych mechanizmów. 
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7.1.1. Śmietankowanie – sedymentacja 
 
Proces rozdziału faz emulsji pod wpływem oddziaływania ziemskiego pola grawitacyjnego 

związany jest z różnicą gęstości (∆ρ) pomiędzy fazą wewnętrzną i zewnętrzną, przy czym 
jeżeli gęstość fazy wewnętrznej jest mniejsza niż zewnętrznej, to występuje zjawisko śmie-
tankowania, czyli przemieszczania się cząstek fazy rozproszonej do góry, natomiast w przy-
padku sedymentacji obserwuje się zjawisko przeciwne (ryc. 29A–D). Zjawisko śmietankowa-
nia zachodzi bardzo wolno (mikroemulsje), gdy energia (kBT) dyfuzji spowodowanej ruchami 
Browna (ang. Brownian diffusion) przewyższa znacznie siłę ciążenia cząstek fazy rozproszo-
nej: kBT >> 4/3 πr3∆ρgh, gdzie: kB – stała Boltzmanna; T – temperatura bezwzględna; r – 
promień kropli; h – wysokość emulsji w naczyniu; ∆ρ – różnica gęstości fazy ciągłej i rozpro-
szonej; g – przyśpieszenie ziemskie. 

 

 
Ryc. 29. Proces śmietankowania (B) i sedymentacji (D) w emulsjach typu olej-w-wodzie, o/w (A) 
i woda-w-oleju, w/o (C) 

 
Natomiast gdy kBT < 4/3πr3∆ρgh, co ma miejsce szczególnie w przypadku makroemulsji, 

obserwuje się często gwałtowny proces śmietankowania, czyli układ emulsyjny wykazuje 
znacznie ograniczoną stabilność kinetyczną. Zjawisko śmietankowania występuje najczęściej 
w emulsjach typu olej-w-wodzie (o/w), z kolei sedymentacja w odpowiednich typu woda-w-
-oleju (w/o) (Tadros 2013; Liu i in. 2015). Szybkość (ang. velocity of separation, VPS, m·s−1), 
z jaką cząstki fazy rozproszonej przemieszczają się do góry (śmietankowanie) lub do dołu 
(sedymentacja) w emulsjach o/w, opisuje równanie Stokesa: 

VPS = g·dh
2 (ρ2 − ρ1)/18ηcp 

przy czym dh = kB·T/3π·ηcp·D 
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gdzie: dh – hydrodynamiczna średnica kropel oleju; 
ρ2 – gęstość fazy ciągłej; 
ρ1 – gęstość fazy rozproszonej; 
ηcp – lepkość pozorna fazy ciągłej; 
g – przyśpieszenie ziemskie; 
kB – stała Bolzmanna; 
T – temperatura bezwzględna; 
D – współczynnik dyfuzji cząstek fazy rozproszonej. 

Dodatnia wielkość VPS oznacza proces przemieszczania się cząstek fazy rozproszonej do 
góry, natomiast ujemna do dołu (Bouyer i in. 2012). W wielu opracowaniach naukowych 
w ocenie szybkości rozdziału faz emulsji (VP) bierze się pod uwagę również inne czynniki. 
Carrillo i in. (2015) uważają, że wielkość parametru VP układu emulsyjnego (bez dodatku 
zagęstników) zależy od stężenia fazy tłuszczowej i może być dla emulsji typu woda-w-oleju-
-w-wodzie (w/ow) wyrażona zależnością: VP = [ФM·g·dh

2 (ρ2 − ρ1)/18ηp]⋅(1 − ФE)4,65, gdzie: 
ФM i ФE – odpowiednio ułamek objętościowy maksymalnie upakowanej i efektywnej fazy 
wewnętrznej; dh – średnica hydrodynamiczna cząstek fazy rozproszonej, pozostałe oznaczenia 
jak w powyżej przedstawionym równaniu Stokesa. 

Hebishy i in. (2015) wielkość parametru (VP) obliczali ze wzoru: 

VP = [g·dh
2 (ρ2 − ρ1)/18ηpc ρ2] {[(1 − ФV)/[1 + (4,6 ФV)/(1 − ФV)3]} 

gdzie: ФV – objętość frakcji rozproszonej; 
ηpc – lepkość pozorna fazy ciągłej. 

McClements i Weiss (2005) sugerują natomiast, że VP emulsji skoncentrowanych można 
obliczyć, korzystając z zależności: VP = VPS (1 − ФV/ФM)kФm, gdzie: VPS – szybkość podstawa-
nia liczona według równania Stokesa; Фm oraz k – parametry zależne od właściwości sfe-
rycznych zdyspergowanej fazy olejowej, takich jak: rozmiar, polidyspersyjność oraz koloidal-
ne interakcje. Współczynniki Фm oraz k dla monodyspersyjnych koloidalnych zawiesin, 
w których nie zaszedł proces flokulacji, wynoszą odpowiednio: 0,5–0,6 oraz 5,4. Szybkość 
rozdziału faz emulsji można zatem ograniczyć poprzez: (i) zmniejszenie różnicy gęstości po-
między fazą ciągłą i rozproszoną oraz rozmiaru cząstek tej fazy; (ii) dobór odpowiedniego 
stężenia fazy wewnętrznej; (iii) zwiększenie lepkości fazy ciągłej, szczególnie w emulsjach 
typu o/w w następstwie dodatku hydrokoloidów oraz (iv) przeciwdziałanie procesowi krysta-
lizacji fazy tłuszczowej. Wydzielenie zemulgowanej fazy olejowej w wyniku procesu śmie-
tankowania nie zmienia w zasadzie rozmiarów kropel oleju, a ponowne łagodne wstrząsanie 
zawartością naczynia powoduje odtworzenie układu emulsyjnego (Pongsawatmanit i in. 2006; 
Bai i McClements 2016; McClements 2016). W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele 
sposobów oceny stabilności emulsji. Najprostszą formą jest tzw. obserwacja wizualna, pole-
gająca na tym, że próbkę emulsji przechowuje się w ściśle określonych warunkach (tempera-
tura, oświetlenie), dokonując pomiaru wysokości rozdzielonych faz w funkcji czasu. Kolejną 
metodą oceny stabilności jest oznaczanie rozdzielonych faz emulsji pod wpływem oddziały-
wania wielokrotności przyśpieszenia ziemskiego, tzw. metoda przyśpieszonego starzenia 
emulsji (ang. accelerated ageing). W odniesieniu do emulsji o/w wskaźnik stabilności wy-
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znaczany jest z proporcji objętości (wysokości w naczyniu pomiarowym) wydzielonej skon-
densowanej fazy emulsyjnej do objętości (wysokości w naczyniu pomiarowym) emulsji przed 
rozdziałem. Do obliczeń przyjmuje się także inne proporcje wydzielonych faz emulsji, bardzo 
często poddając badane układy procesowi ogrzewania (Yust i in. 2010; Cofrades i in. 2013; 
Cui i in. 2014; Chang i in. 2015). Hu i in. (2016) zwrócili uwagą, że wartości wskaźnika 
stabilności w emulsjach o/w (30% w/w olej sojowy, 2% w/w kazeinian sodu), odnoszonego 
do wydzielonej fazy zewnętrznej, wykazywały nieznaczną tendencję wzrostową przy 
zwiększającym się stężeniu (0–2% w/w) mikrokrystalicznej celulozy oraz zdecydowanie dużą 
przy użyciu celulozy regenerowanej. Villamonte i in. (2016) ocenie poddali emulsje 
zawierające modyfikowaną pod wysokim ciśnieniem (600 MPa, 6 min) skrobię z kukurydzy. 
Autorzy wykazali, że przy stężeniu skrobi (3,5–28 mg·ml−1) stabilność układu emulsyjnego 
wyznaczana ze wzoru: ES = (Vc/Vt) × 100, gdzie: Vc i Vt – objętość fazy emulsyjnej po wiro-
waniu (4000 g, 15 min) i całkowita mieściła się w zakresie 2,6–39,4%, natomiast ilość wy-
dzielonej fazy olejowej malała i wynosiła 75,1–15,3%. Guerra-Rosas i in. (2016) ocenie 
wielkości ES poddali z kolei nanoemulsje spożywcze przygotowane z użyciem olejków 
eterycznych, pozyskanych z: oregano, tymianku, palczatki cytrynowej oraz mandarynki 
i z dodatkiem Tweenu 80 (5% w/v) oraz wysoko metoksylowanej pektyny (1% w/v). Z prze-
prowadzonych badań wynika, że wartości wskaźnika śmietankowania obliczane z proporcji 
jak powyżej w odniesieniu do czasu przechowywania (0–56 dni) były największe w próbkach 
zawierających olejek z oregano, a najmniejsze (brak rozwarstwienia układu) – mandaryn-
kowy. Abdolmaleki i in. (2016) do oceny stabilności emulsji zaproponowali równanie 
uwzględniające również ulegającą sedymentacji fazę cząstek ciał stałych: ESI (%) = [(HE – 
HS)/HE] × 100, gdzie: HE – wysokość cieczy emulsyjnej w naczyniu przed rozdziałem; HS – 
wysokość wydzielonej przezroczystej cieczy po rozdziale emulsji. Autorzy wykazali, że 
emulsje (10% w/w olej słonecznikowy; guma tragakanta 0,5% w/w), były szczególnie podat-
ne na zmiany odczynu i przy pH 2,5 po 150 dniach przechowywania, stabilność układu wyno-
siła zaledwie 30%. 

Proces sedymentacji ma miejsce głównie w emulsjach typu woda-w-oleju w/o, a wskaźnik 
stabilności oblicza się z proporcji objętości (wysokości w naczyniu pomiarowym) wydzielo-
nej fazy olejowej (wodnej) do ogólnej objętości emulsji (wysokości w naczyniu pomiarowym 
emulsji przed rozdziałem). Sapei i in. (2012) do oceny wskaźnika sedymentacji (S) 
w emulsjach typu woda-w-oleju-w-wodzie (w/o/w) zastosowali równanie: S(%) = [(H0 – 
Ht)/H0] × 100, gdzie: H0 – początkowa wysokość układu emulsyjnego; Ht – wysokość war-
stwy nieprzezroczystej w czasie t dokonywanego pomiaru. Autorzy wykazali, że stosunkowo 
wysoką niestabilnością charakteryzowały się układy zawierające: 0% (w/w) NaCl i 3% (w/w) 
żelatyny lub 2% (w/w) NaCl i 0% (w/w) żelatyny, przyjmując wartości wskaźnika S, odpo-
wiednio: 44,8 lub 90,2% po 1 dniu oraz 28,5 lub 78,5% po 29 dniach przechowywania. Za-
uważyli ponadto, że zastosowanie do stabilizacji fazy wodnej żelatyny (3–10% w/w) i NaCl (2–
8% w/w), w różnych proporcjach, przeciwdziałało procesowi rozwarstwiania się badanych w 
doświadczeniu emulsji. Gomes i in. (2016) wykazali ponadto, że wskaźnik sedymentacji 
w emulsjach w/o (polirycynooleinian poliglicerolu 1–4% w/w): SI(%) = (Holej(t)/H0) × 100, 
gdzie: H0 – początkowa wysokość warstwy emulsyjnej i Holej(t) – wysokość wydzielonej war-
stwy olejowej w odniesieniu do czasu (t), mieścił się w zakresach: 1,90–1,65% lub 
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1,09‒0,13%, odpowiednio: gdy fazą wewnętrzną była czysta woda lub roztwór kwasu galu-
sowego. Metody oparte na pomiarze wydzielonych faz emulsji są stosunkowe proste, przy 
czym wyniki pomiaru mogą być porównywane jedynie w odniesieniu do układów zawierają-
cych takie same składniki dodawane w różnej ilości. Dlatego do analizy stabilności układów 
emulsyjnych stosowane są również inne metody pomiaru. Bortnowska (2008b) w celu oceny 
kinetycznej stabilności emulsji dokonywała pomiaru odległości pomiędzy cząstkami fazy 
zdyspergowanej, charakteryzowanymi średnią średnicą masową de Brouckere’a (D[4,3]) w 
funkcji czasu. Stabilność emulsji można ocenić także instrumentalnie, przy użyciu aparatów 
Turbiscan (Von Staszewski i in. 2014; Sun i in. 2015; Fernández-Ávila i in. 2015; Julio i in. 
2015). Urządzenia te służą do analizowania stabilności/niestabilności emulsji o szerokim za-
kresie stężenia i wielkości cząstek fazy rozproszonej. Zasada ich działania oparta jest na ana-
lizie światła wielokrotnie rozproszonego, przechodzącego i wstecznie odbitego (ang. backs-
cattering). Z zastosowaniem aparatów Turbiscan można identyfikować oprócz śmietankowa-
nia także takie zjawiska, jak: sedymentacja, flokulacja, agregacja cząstek i inne. W literaturze 
przedmiotu uważa się, że aparaty tego typu mogą być użyteczne do oznaczania innych para-
metrów, w tym średnicy hydrodynamicznej cząstek. Xuexin i Golding (2014) stabilność 
emulsji (2, 4, 6% w/w kazeinian sodu; 30% v/v olej sojowy; 1,1–6,6 M mocznik) oceniali z 
użyciem aparatu Turbiscan Classic MA 2000. Autorzy wykazali, że wzrost stężenia mocznika 
w układzie zwiększał stabilność w zakresie podstawania, głównie w wyniku dysocjacji sub-
miceli kazeinowych. Degrand i in. (2016) wyznaczali kinetykę procesu śmietankowania 
emulsji o/w (1–3% w/w koncentrat białek serwatki, KBS lub 1% w/w Tween 20, 4,5 lub 9% 
w/w siarczan dekstranu; 0,25–0,78% w/w NaCl; 10–11% w/w olej rzepakowy), stosując Tur-
biscan Lab® wyposażony w statyczny układ do wielokrotnego rozpraszania światła (ang. sta-
tic multiple light scattering). Na podstawie uzyskanych wyników sugerowano, że układy za-
wierające Tween 20 oraz siarczan dekstranu charakteryzowały się większą stabilnością niż 
odpowiednie przygotowane z dodatkiem KBS. Podobnego systemu pomiarowego (Turbiscan 
Lab Exper Stability Analyzer) użyli Zhu i in. (2016) do oceny wpływu MgCl2 (0,4–2,6 M) na 
stabilność emulsji typu w/o (0,6 lub 1% w/w PGPR; 60% w/w olej sojowy), zwracając uwa-
gę, że wraz z rosnącym stężeniem MgCl2 oraz PGPR następował wolniejszy proces śmietan-
kowania. Hebishy i in. (2015) ocenie poddali wpływ sposobu (młynek koloidalny, homogeni-
zacja tradycyjna lub homogenizacja wysokociśnieniowa: 100 lub 200 MPa) rozdrabniania 
cząstek fazy rozproszonej na stabilność emulsji (15% w/w olej słonecznikowy; 5% w/w oliwa 
z oliwek; 1, 2 lub 4% w/w izolat białek serwatki). Badania wykonane z użyciem Turbiscan 
MA 2000 wykazały wzrost stabilności układów w zakresie podstawania, przy zastosowaniu 
poszczególnych metod w kolejności, jak następuje: homogenizacja wysokociśnieniowa > ho-
mogenizacja tradycyjna > młynek koloidalny. 
 
7.1.2. Flokulacja 

 
Cząstki fazy rozproszonej, szczególnie w emulsjach typu o/w, znajdują się w ciągłym ru-

chu, będącym efektem: posiadanej energii termicznej, oddziaływania ziemskiego pola grawi-
tacji oraz sił mechanicznych, co powoduje, że przemieszczając się obok siebie lub zderzając, 
tworzą agregaty. Proces agregacji cząstek często jest utożsamiany z flokulacją, jakkolwiek 
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uważa się, że flokulacja jest wynikiem słabszego oddziaływania cząstek niż agregacja 
i w związku z tym powstałe tzw. flokuły można ponownie zdyspergować (rozproszyć) po-
przez wstrząsanie lub mieszanie układu emulsyjnego. Flokulacja i agregacja kropel oleju za-
chodzi wtedy, gdy zaadsorbowane na nich SPC nie są w stanie przeciwdziałać procesowi 
zbliżania się cząstek fazy rozproszonej. Agregaty oraz flokuły zachowują się jak jedna duża 
kropla oleju, co znacznie przyśpiesza proces rozwarstwiania emulsji. Przyjmuje się, że im 
mniejsze są wymiary cząstek fazy rozproszonej, tym wolniej zachodzi proces flokulacji (Ge-
not i in. 2003; McClements 2008; Tadros 2013; Bai i McClements 2016). Zjawisko flokulacji 
może mieć bardzo zróżnicowane podłoże. McClements i Weiss (2005) uważają, że proces ten 
związany jest m.in. z: (i) redukcją elektrostatycznych, odpychających interakcji pomiędzy 
cząsteczkami fazy rozproszonej; (ii) efektem osmotycznym; (iii) wzrostem oddziaływań hy-
drofobowych oraz (iv) tworzeniem wiązań o charakterze nie- lub kowalencyjnym pomiędzy 
makrocząsteczkami zaadsorbowanych biopolimerów. Odpychanie elektrostatyczne występuje 
wtedy, gdy powierzchnie cząstek fazy rozproszonej obdarzone są tym samym ładunkiem. 
W odniesieniu do emulsji efekt ten uzyskuje się przy zastosowaniu emulgatorów jonowych. 
Ładunek w roztworze mają: białka, niektóre polisacharydy oraz emulgatory o stosunkowo 
małej masie cząsteczkowej (surfaktanty) (Matalanis i in. 2011; Bortnowska 2015a; Guerra-
Rosa i in. 2016). Wielkość elektrostatycznych interakcji charakteryzuje się potencjałem zeta 
(ang. zeta potential, ζ, mV), który może być obliczony z równania (Silvestre i in. 1999): 

ζ = σp/ε0·εr·κ 

gdzie: σp – powierzchniowa gęstość ładunku; 
ε0 – stała dielektryczna próżni; 
εr – względna stała dielektryczna środowiska otaczającego krople oleju; 
κ−1 – grubość podwójnej warstwy elektrycznej (ang. thickness of the electric double 

layer). 

W literaturze przedmiotu uważa się, że układ emulsyjny zachowuje dobrą stabilność wyni-
kającą z oddziaływań elektrostatycznych, jeżeli potencjał zeta jest większy niż +30 mV lub 
mniejszy niż −30 mV (Lesmes i in. 2010; Tabibiazar i in. 2015). Zmiana potencjału zeta 
w układzie emulsyjnym może być spowodowana różnymi czynnikami. Silvestre i in. (1999) 
wykazali, że emulsje stabilizowane izolatem białek serwatki (0,1% w/w) przy stężeniu chlor-
ku miedzi(II), CuCl2, w zakresie stężeń 0–50 µM, zmieniały wartości potencjału zeta od −32 
do −10 mV. Z innych badań wynika (Gharsallaoui i in. 2010), że dodatek (0–0,5% w/w) wy-
soko metoksylowanej (poziom estryfikacji ~60) pektyny do układów stabilizowanych białka-
mi grochu zmieniał wartości potencjału zeta w zakresie od +16 do −2 mV. Chaprenet i in. 
(2014) zauważyli ponadto możliwość dobrej stabilizacji elektrostatycznej emulsji z użyciem 
membran wielowarstwowych zawierających: kazeinian sodu, lizozym, pochodną dekstranu, 
które mogą wykazywać potencjał zeta od −55 do +35 mV. 

Znaczna liczba prac badawczych dotyczy emulsji stabilizowanych dodatkiem biopolime-
rów, które są bardzo podatne na zmiany wielkości potencjału zeta, przy zróżnicowanych pH 
układu. Pongsawatmanit i in. (2006) zauważyli, że w emulsjach (5% w/w oleju palmowego, 
0,45% w/w β-laktoglobuliny) zmiana pH (3–7) kształtowała potencjał zeta od +60 do −70 mV. 



7.1. Czynniki warunkujące trwałość 103

Dodatek natomiast alginianu sodu (0,5% w/w) powodował, że przy analogicznych pH warto-
ści wynosiły od −25 do −60 mV. Z obserwacji Chang i in. (2016) wynika także, że użycie do 
stabilizacji emulsji o/w białek części białkowej jaja poddanych: modyfikacji kwasowej (ang. 
acid induced protein) lub kwasowo-temperaturowej (ang. acid-heat synergistically modified 
protein) umożliwiało kształtowanie potencjału zeta przy zmianach pH (3–4,2) w zakresach 
odpowiednio: 69–48 oraz 57–44 mV. W literaturze przedmiotu uważa się również, że obec-
ność w układach emulsyjnych soli mineralnych znacząco modyfikuje wielkości potencjału 
zeta (Tcholakova i in. 2008). Guzey i McClements (2007) podają, że dla roztworów wodnych 
grubość podwójnej warstwy elektrycznej może być obliczona ze wzoru: κ−1 = 0,304√I (nm), 
gdzie: I – wielkość siły jonowej układu emulsyjnego (I = 1/2 ∑ci·zi

2); zi – wartościowość 
i-tego jonu znajdującego się w roztworze oraz ci – jego stężenie molowe. Autorzy dowiedli, 
że dodatek NaCl (0–100 mM) w emulsjach (0,1% w/w oleju kukurydzianego; 0,005% w/w 
β-laktoglobuliny; 0,02% pektyn; pH 4) powodował zmiany potencjału zeta z ok. −30 do −15 mV. 
Zauważono także, że wraz ze wzrostem stężenia NaCl (0–50 mM) następowało znaczące 
zmniejszanie się grubości podwójnej warstwy elektrycznej, przy zmianie parametru κ−1, 
z 2 do 1,1 nm. 

Biorąc pod uwagę mechanizm flokulacji, wyróżnia się flokulację mostkową (ang. bridging 
flocculation) lub wyczerpującą (ang. depletion flocculation) (Bortnowska 2008b; Dickinson 
2009; Gharsallaoui i in. 2010; Bouyer i in. 2012). Schematycznie proces flokulacji wyczerpu-
jącej i mostkowej przedstawiono na ryc. 30A i B. Flokulacja mostkowa spowodowana jest 
wzajemnymi interakcjami pomiędzy substancjami powierzchniowo-czynnymi zaadsorbowa-
nymi na cząstkach rozproszonej fazy olejowej. W homogenizowanym mleku oraz sosach 
mlecznych krople oleju ulegają mostkowaniu micelami kazein, przy czym są to połączenia 
nietrwałe, które można bardzo łatwo zniszczyć poprzez powtórną homogenizację. Ten rodzaj 
destabilizacji ma również miejsce wtedy, gdy makrocząsteczki polisacharydów łączą się 
z białkami i między sobą w obrębie sąsiadujących cząstek fazy rozproszonej (McClements 
i Weiss 2005). 

 

 
Ryc. 30. Zjawisko flokulacji wyczerpującej (A) oraz mostkowej (B) w emulsjach typu o/w 

 
Flokulacja wyczerpująca jest wynikiem oddziaływań w układzie cząsteczek polisachary-

dów, które wykazują niewielką aktywność powierzchniowo-czynną oraz są zbyt duże, żeby 
zmieścić się w przestrzeni pomiędzy cząstkami fazy rozproszonej. Powoduje to, że woda 
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w wyniku zjawiska osmozy jest usuwana z obszaru pomiędzy kroplami oleju, które mają 
w ten sposób możliwość większego zbliżania się do siebie (Bouyer i in. 2012). Gharsallaoui 
i in. (2010) wykazali, że użycie pektyny do tworzenia membran ochronnych na cząstkach fazy 
rozproszonej w emulsji typu olej-w-wodzie znacznie przeciwdziała zjawisku flokulacji most-
kowej oraz wyczerpującej powodowanej dodatkiem maltodekstryny. Pongsawatmanit i in. 
(2006) dowiedli, że przy pH 4 i 5 z użyciem ultradźwiękowego homogenizatora można rozbi-
jać flokuły tworzące się pomiędzy zemulgowanymi β-laktoglobuliną kroplami oleju w wyni-
ku flokulacji mostkowej po dodaniu do układu alginianu sodu. Ye i in. (2004) do oceny wiel-
kości potencjału interakcji (Wdep(0)) pomiędzy cząstkami fazy rozproszonej, w warunkach 
występowania flokulacji wyczerpującej, posłużyli się wzorem: 

Wdep(0) = − (3kBTcRv/2ρ) (1 + cRv/2ρ) (rd/rg + 2/3) 

przy czym Rv = 4πrg
3ρNA/3M 

gdzie: c – stężenie polisacharydu; 
ρ – gęstość polisacharydu; 
rd – promień kropli oleju; 
rg – promień bezwładności cząsteczki (ang. radius of gyration of the molecule); 
NA – liczba Avogadra; 
M – masa cząsteczkowa polisacharydu; 
kB – stała Boltzmanna. 

Autorzy wykazali, że w emulsjach (4% w/w hydrolizat białek serwatki, 4% w/w olej kuku-
rydziany, rd = ~0,5 µm), wartości – Wdep(0) rosły wraz ze zwiększającym się stężeniem poli-
sacharydów (GK, GG, κ-karagen), użytych w zakresie stężeń 0–0,12% (w/w), jednocześnie 
z analizy – Wdep(0) wynika, że zakres flokulacji w zależności od rodzaju użytego polisachary-
du był taki, jak następuje: GG > GK > κ-karagen. Xuexin i Golding (2014) sugerują, że wiel-
kość energii swobodnej związanej ze zjawiskiem flokulacji wyczerpującej (ang. depletion free 
energy, ∆Gdep) w układzie emulsyjnym stabilizowanym kazeinianem sodu może być wyrażo-
na równaniem: 

∆Gdep = −2π rm
2Posm [rd + (2rm/3)] 

przy czym Posm = (CMR·T/M) (1 + 2C/ρm), 
gdzie: rm – promień miceli; 

rd – promień kropli oleju; 
Posm – ciśnienie osmotyczne roztworu micelarnego; 
CM – stężenie miceli w fazie ciągłej; 
M – średnia masa cząsteczkowa miceli; 
R – stała gazowa; 
T – temperatura bezwzględna; 
ρm – gęstość miceli. 

Autorzy dowiedli, że dodatek mocznika zmniejszał wielkość ∆Gdep, przyczyniając się do 
redukcji poziomu interakcji międzycząsteczkowych powodujących efekt flokulacji wyczerpu-
jącej. Czynnikiem zwiększającym flokulację wyczerpującą jest występowanie takiego samego 
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ładunku pomiędzy zewnętrzną warstwą elektryczną cząstek rozproszonych a zagęstnikiem. 
Zjawisko to zachodzi zarówno w układach zawierających małą, jak i dużą ilość zagęstnika, 
przy czym uważa się, że większa ilość zagęstnika wzmaga proces flokulacji wyczerpującej 
(Dickinson 2009). Ten rodzaj destabilizacji może również mieć miejsce w przypadku nadmia-
rowej ilości emulgatora będącego biopolimerem, np. białka, a jej efektem może być tworzenie 
zwartej struktury emulsji przeciwdziałającej procesowi śmietankowania układu (Singh 2011). 
Flokulacja będąca wynikiem oddziaływań hydrofobowych zachodzi głównie wtedy, gdy 
w układzie emulsyjnym niepolarne fragmenty cząstek fazy rozproszonej zwrócone są do śro-
dowiska wodnego. Przykładem mogą być globularne białka serwatkowe, które będąc zaad-
sorbowane na cząstkach oleju, po ogrzaniu do 70°C ulegają rozfałdowaniu, a następnie 
zwiększają swoją hydrofobowość powierzchniową i umożliwiają proces flokulacji w wyniku 
wzrostu oddziaływań hydrofobowych (Sikorski 2014a). Zakres flokulacji (ang. degree of 
flocculation, DF, %) można określić poprzez pomiar zmian średnich średnic Sautera D[3,2] 
lub de Brouckere’a D[4,3], w odniesieniu do wybranych czynników. Wartość liczbowa tego 
parametru dla D[4,3] wynosi: 

DF = {(D[4,3] – D[4,3]+SDS)/D[4,3]+SDS} × 100 

gdzie: D[4,3] – pomiar średniej średnicy po czasie t, bez dodatku dodecylosiarczanu sodu, 
SDS; 

D[4,3]+SDS – pomiar po czasie t, z dodatkiem SDS. 

Ventureira i in. (2012) ustalili, że wielkości DF, w odniesieniu do D[3,2], zależały od pH 
oraz składu białek pozyskanych z nasion amarantusa z rodziny szarłatowatych (łac. Amaran-
thus hypochondriacus L.) użytych do stabilizacji układu. Na przykład przy pH 2, dodatek 
pełnej frakcji białek oraz rozpuszczalnej powodował zmiany F (w czasie 0–7 dni), odpowied-
nio w zakresach 4,3–9,7 oraz 3,5–4,7, natomiast przy pH 8: 10,7–21,3 oraz 5,9–3,3. W wielu 
opracowaniach naukowych wielkości DF wyznacza się, stosując D[4,3]. Między innymi 
w pracy Hu i in. (2016) wykazano, że w emulsjach (2% w/w kazeinian sodu, 30% w/w olej 
sojowy, 0–2% w/w celuloza regenerowana) wartości tego parametru po 1 oraz 7 dniach prze-
chowywania wynosiły odpowiednio: 8,87–6,84% oraz 10,90–11,63%. Villamonte i in. (2016) 
zauważyli natomiast, że układy z dodatkiem skrobi z kukurydzy (3,5–28 mg·ml−1) poddane 
wysokociśnieniowej obróbce (600 MPa, 6 min) przyjmowały wartości DF mieszczące się 
w zakresie 1,50–1,29. Eksperymentalne próbki z kolei z użyciem 0,2% w/w koncentratu bia-
łek orzecha kokosa (łac. Cocos nucifera L.), natywnych i po obróbce termicznej, charaktery-
zowały się wartością DF odnoszoną do układów przygotowanych z oliwą z oliwek oraz ole-
jem słonecznikowym, odpowiednio: 39,7 i 59,2% oraz 22,7 i 56,1%, co wskazuje, że oddzia-
ływanie temperatury przyczyniało się do obniżenia zakresu flokulacji niezależnie od rodzaju 
fazy tłuszczowej (Thaiphanit i Anprung 2016). 
 
7.1.3. Dojrzewanie Ostwaldowskie 

 
Ostwaldowskie dojrzewanie emulsji (ang. Ostwald ripening) jest procesem wzrostu roz-

miarów dużych kropli kosztem małych. W zakresie termodynamiki siłą napędową tego proce-
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su są różnice w potencjale chemicznym cząsteczek oleju, ponieważ odpowiednie znajdujące 
się w małych kroplach oleju charakteryzują się większą wartością liczbową tego parametru 
niż w dużych. Potencjał chemiczny odnoszony jest do różnicy ciśnień (∆P) Laplace’a, wyra-
żonego zależnością: ∆P = 2γM/r, gdzie: γM – napięcie międzyfazowe olej–woda; r – promień 
cząstki fazy rozproszonej (Tcholakova i in. 2008; Georgieva i in. 2009; Dickinson 2012; 
Hoffmann i Reger 2014). Schematycznie ODE przedstawiono na ryc. 31. W literaturze 
przedmiotu przyjmuje się, że ODE ma charakter dyfuzyjny (Rao i McClements 2012). Ponad-
to uważa się, że istotnym warunkiem, żeby ODE miało miejsce, jest duża rozpuszczalność 
fazy rozproszonej w ciągłej. Zjawisko to szczególnie łatwo może zachodzić np. w emulsjach 
napojowych zawierających zdyspergowane olejki eteryczne, natomiast zdecydowanie wolniej 
w emulsjach, w których faza tłuszczowa zawiera głównie trójglicerydy (Dickinson 2009). 

 

 
Ryc. 31. Ostwaldowskie dojrzewanie emulsji 

 
Proces ODE istotnie zależy od wielkości kropli, ponieważ rozpuszczalność (S) substancji 

znajdujących się w układzie wzrasta wraz ze zmniejszaniem się wymiaru cząstki fazy rozpro-
szonej: 

S(r) = S(∞)·exp (2γMVM/R·T·r) 

gdzie: S(∞) – rozpuszczalność składnika w fazie ciągłej dla kropli przy Pp→1; 
γM – napięcie międzyfazowe; 
VM – objętość molowa substancji rozpuszczonej; 
R – stała gazowa; 
T – temperatura bezwzględna; 
r – promień kropli. 

Różnice w rozpuszczalności składników emulsji powodują występowanie gradientu stężeń, 
inicjując tym samym proces dyfuzji cząsteczek z mniejszych do większych kropli (ryc. 31). 
Obecność zatem małych cząstek fazy rozproszonej przyspiesza proces ODE, w przeciwień-
stwie do podstawania, flokulacji oraz koalescencji (McClements 2008; Tadros 2013; Saberi 
i in. 2014; Bai i McClements 2016). W warunkach ustalonych szybkość wzrostu (VW) pro-
mienia cząstek (r) w funkcji czasu (t) może być wyrażona zgodnie z teorią Lifshitz-Slezow 
i Wagner za pomocą wzoru: 

VW = d(r)3/dt = 8γMVMS(∞)D/9R·T 
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gdzie: D – współczynnik dyfuzji składnika w fazie ciągłej emulsji, pozostałe oznaczenia jak 
powyżej. 

W literaturze przedmiotu sugeruje się również, że zakres i szybkość zmian destabilizacyj-
nych wywołanych przez ODE mogą być zależne od składu substancji powierzchniowo-
czynnych zaadsorbowanych na powierzchni międzyfazowej. W emulsjach z dodatkiem sur-
faktantów napięcie międzyfazowe jest stosunkowo niskie, a to przeciwdziała procesowi prze-
nikania masy z małych cząstek do dużych. Jednocześnie występujące w układzie struktury 
micelarne mogą ten proces intensyfikować. W emulsjach stabilizowanych białkami proces 
przenikania masy z małych do dużych kropli generuje zwiększenie powierzchniowego stęże-
nia białek z możliwością utworzenia lepkosprężystej powłoki przeciwdziałającej procesowi 
dyfuzji. Dickinson (2009) sugeruje, że mimo tego zjawiska proces przenikania masy może 
dalej postępować aż do chwili, gdy grubość zaadsorbowanej warstwy osiągnie promień cząst-
ki rozproszonej. Tcholakova i in. (2008) uważają z kolei, że w układach emulsyjnych, w któ-
rych faza wewnętrzna stabilizowana jest cząstkami ciał stałych, ODE może praktycznie być 
ograniczone do zera, z uwagi na wysoką energię desorpcji cząstek stałych. 
 
7.1.4. Koalescencja 

 
Koalescencja zachodzi zwykle wtedy, gdy energia adhezji pomiędzy cząstkami fazy roz-

proszonej przewyższa energię powodującą dyspersję. W wymiarze zmian strukturalnych 
emulsji jest to zjawisko łączenia się cząstek fazy rozproszonej w większe krople w wyniku 
zniszczenia membrany otaczającej cząstki fazy wewnętrznej. Proces ten można też traktować 
jako dążność układu do osiągnięcia stanu równowagi termodynamicznej (Tcholakova i in. 
2008; Tadros 2013; McClements 2016). Schematycznie mechanizm koalescencji przedsta-
wiono na ryc. 32. Proces koalescencji często jest poprzedzany flokulacją oraz ODE. Geor-
gieva i in. (2009) sugeruje, że jeżeli średnia średnica cząstek fazy rozproszonej D[4,3] osią-
gnie krytyczną wielkość D*, wtedy szybkość procesu koalescencji i Ostwaldowskiego doj-
rzewania są takie same: (dD[4,3]/dt)koalescencja = (dD[4,3]/dt)Ostwaldowskie dojrzewanie. Natomiast 
gdy D[4,3] > D*, wówczas koalescencja ma charakter dominujący. 

 

 
Ryc. 32. Koalescencja w układach emulsyjnych typu o/w 

 
W procesie rozwoju koalescencji wyróżnić można dwie zasadnicze przyczyny niszczenia 

membrany tworzącej powierzchnię rozdziału faz. Pierwszą z nich jest słaba wytrzymałość 
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mechaniczna filmu otaczającego cząstki rozproszone, powodująca spinodalną dekompozycję 
(ang. spinodal decomposition) emulsji, pod pojęciem której rozumie się mechanizm opisujący 
dynamikę separacji faz (Leclaire i in. 2014). Druga z kolei związana jest z powstawaniem 
termicznie aktywowanych przerw pomiędzy molekułami tworzącymi membranę na cząstkach 
rozproszonych, które mają tendencję do wzrostu, czego efektem jest proces łączenia się 
dwóch sąsiednich kropli. Efektem koalescencji jest zmniejszenie ogólnej wielkości pola po-
wierzchni międzyfazowej pomiędzy fazą rozproszoną a odpowiednią ciągłą (McClements 
i Weiss 2005). W emulsjach zjawisko koalescencji związane jest często z niedostateczną ilo-
ścią emulgatora lub zbyt małą lepkością układu, co umożliwia w wyniku np. ruchów Browna 
zderzanie się kropel oleju i powstawanie większych cząstek (Genot i in. 2003; Liu i in. 2015). 
Według McClements (2008) w układach, w których nie następuje przepływ cieczy, częstość 
zderzeń (ang. collision frequency, N) pomiędzy kroplami oleju można obliczyć z zależności: 
N = 4kBTn0

2/3ηp. Biorąc z kolei pod uwagę odpowiednie prowadzące do agregacji, powyższy 
wzór przyjmuje postać: N = 4kBTn0

2Ez/3ηp. W dyspersjach natomiast, w których następuje 
proces mieszania, parametr N można obliczyć ze wzoru: N = 16/3(Gr3n0

2), gdzie: kB – stała 
Boltzmanna; n0 – początkowa liczba cząstek w jednostce objętości emulsji; T – temperatura 
bezwzględna; ηp – lepkość pozorna; G – szybkość ścinania; Ez – wielkość odnosząca się do 
zderzeń cząstek rozproszonych powodujących agregację, która mieści się w zakresie od 
0 (brak flokulacji) do 1 (intensywna flokulacja). Szybkość procesu koalescencji można wy-
znaczyć z równania kinetyki pierwszego rzędu: 

Nt = N0 × exp (−Kc · t) 

przy czym Nt/N0 = [D[3,0]t = 0/D[3,0]t = t]
3, 

gdzie: N0 – liczba kropli oleju w emulsji w czasie t = 0; 
Nt – liczba kropli oleju w emulsji w czasie t; 
Kc – wielkość stała, wyrażająca prawdopodobieństwo zniszczenia powierzchni mię-

dzyfazowej w czasie t; 
D[3,0] – średnia średnica objętościowa. 

Ye i in. (2004) wykazali, że w emulsjach (4% w/w hydrolizat białek serwatki, 4% w/w olej 
kukurydziany) z dodatkiem polisacharydów, takich jak: GK, GG, κ-karagen, wprowadzonych 
do układu w ilości 0–0,12% (w/w), wartości stałej Kc po 7 dniach ich przechowywania zmie-
niały się odpowiednio w próbkach zawierających: GK, GG i κ-karagen, jak następuje: 
0‒0,075 h−1, 0–0,37 h−1 i 0–0,01 h−1. W układach, w których koalescencja jest zasadniczym 
mechanizmem powodującym narastającą niestabilność, zmiany wielkości cząstek (r) w funk-
cji czasu mogą być opisane równaniem: 1/r2 = 1/r0

2 – 8π/3ωr·t, gdzie: r0 – średni promień 
cząstek fazy rozproszonej w czasie t = 0; ωr – częstotliwość niszczenia membrany na cząst-
kach fazy rozproszonej, liczona na jednostkę. Wykazano również, że koalescencja może być 
intensyfikowana obecnością substancji powierzchniowo-czynnych o małej masie cząsteczko-
wej (Dickinson 2011). Proces ten jest generowany także śmietankowaniem oraz flokulacją, 
które powodują, że cząstki fazy rozproszonej znajdują się w bardzo niewielkiej odległości od 
siebie. 
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Koalescencja jest zjawiskiem nieodwracalnym, z zasady obniżającym liczbę cząstek fazy 
wewnętrznej, co prowadzi do całkowitego załamania emulsji (Genot i in. 2003; Ye i in. 
2004). Uważa się, że koalescencji w emulsjach można przeciwdziałać m.in. poprzez: (i) sto-
sowanie mieszanin emulgatorów, w tym jonowych i niejonowych, które umożliwiają kształ-
towanie lepkosprężystych właściwości powierzchni międzyfazowej oraz zapobiegają dyfuzji 
zaadsorbowanych składników z powierzchni międzyfazowej do fazy ciągłej; (ii) odpowiedni 
dobór stężenia fazy wewnętrznej; (iii) tworzenie wielowarstwowych membran pokrywających 
cząstki fazy rozproszonej, znacznie ograniczających oddziaływanie sił van der Waalsa oraz 
(iv) zwiększenie lepkości fazy ciągłej w celu ograniczenia śmietankowania i flokulacji 
(McClements i Weiss 2005; Tadros 2013). Zakres koalescencji (Ko) w układach emulsyjnych 
można określić poprzez porównanie zmian średnich średnic D[3,2] lub D[4,3] dodając SDS 
(np. 1% w/v) w celu rozbicia kompleksów powstałych w wyniku flokulacji (agregacji). Wiel-
kość Ko (%) w zależności od D[3,2] przedstawia poniższy wzór: 

Ko = {(D[3,2]t + SDS − D[3,2]b + SDS)/D[3,2]b + SDS]) × 100 

gdzie: D[3,2]t + SDS – średnia średnica mierzona po czasie t; 
D[3,2]b + SDS – średnia średnica mierzona bezpośrednio po przygotowaniu emulsji (b). 

Ventureira i in. (2012) pomiary koalescencji oceniali, porównując układy emulsyjne opisa-
ne przy omawianiu procesu flokulacji (podrozdział 7.1.2) i wykazali, że wartości Ko w czasie 
ich przechowywania przez 1–7 dni, przy użyciu pełnej oraz rozpuszczalnej frakcji białek szar-
łatu (pH 2), mieściły się odpowiednio w zakresach: 0–0,3 oraz 0,1–0,2, natomiast przy pH 8 
wynosiły: 3,5–4,3 oraz 3,4–4,1. Zakres koalescencji można też wyznaczać poprzez porówna-
nie zmian wielkości średnich średnic D[4,3]. Xiang i in. (2015) dowiedli, że w emulsjach sta-
bilizowanych GA różnice D[4,3], liczone pomiędzy 7. dniem przechowywania emulsji i bez-
pośrednio po jej sporządzeniu, wynosiły ok. 0,2 i 2,6 µm, odpowiednio przy stężeniu 5 i 15% 
(w/w) GA, co przypuszczalnie związane było ze znacznie mniejszym powierzchniowym stęże-
niem gumy arabskiej przy jej całkowitej zawartości w układzie wynoszącym 15 niż 5% (w/w). 
W emulsjach rozcieńczonych typu napojowego różnice stabilności spowodowane zmianą 
wielkości cząstek fazy rozproszonej można oceniać poprzez pomiar stopnia zmętnienia. Su 
i Zhong (2016) wykazali, że emulsje przygotowane z mieszaninami kazeinianu sodu oraz 
Tweenu 20 charakteryzowały się mniejszym stopniem zmętnienia oraz wielkością kropli niż 
odpowiednie zawierające tylko jeden emulgator. W ocenie zakresu koalescencji przydatny 
może też być pomiar wskaźnika stabilności (ang. emulsifying stability index, ESI, min): 

ESI = A0⋅∆t/(A0 – A10) 

gdzie: A0 – absorbancja w czasie t = 0 min; 
A10 – absorbancja po czasie t, od chwili zakończenia homogenizacji; 
∆t – przedział czasowy. 

Gong i in. (2016) wykazali, że w układach emulsyjnych stabilizowanych izolatem białek 
z orzeszków arachidowych wielkości wskaźnika ESI zależały od pH układu oraz formy obróbki 
protein, jednocześnie najwyższe wartości w odniesieniu do preparatów: bez procesowania, su-
szonych rozpyłowo lub zamrażalniczo, obserwowano przy pH odpowiednio: 12, 6 lub 2. 
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7.1.5. Odwrócenie faz 
 
Odwrócenie faz emulsji jest zjawiskiem prowadzącym do zmiany typu emulsji, czyli z o/w 

na w/o lub odwrotnie. Proces ten wykonywany z użyciem metody PIT lub przy zmiennym 
składzie i stałej temperaturze (ang. phase inversion composition, PIC) omówiono w podroz-
dziale 3.3 dotyczącym wytwarzania emulsji. W literaturze przedmiotu uważa się, że zjawisko 
odwrócenia faz może być też wywoływane: (i) czynnikami środowiskowymi (pH, siła jono-
wa); (ii) wzrostem stężenia fazy wewnętrznej; (iii) niewłaściwym doborem rodzaju i stężenia 
emulgatora; (iv) obecnością niektórych rozpuszczalników; (v) niezachowaniem wymaganych 
parametrów procesu homogenizacji i innymi. Wybrane zmiany właściwości fizykochemicz-
nych emulsji o/w przy wzroście stężenia fazy wewnętrznej przedstawiono na ryc. 33. 

 

 
Ryc. 33. Wpływ stężenia fazy wewnętrznej na właściwości mikrostrukturalne oraz stabilność emulsji 
typu olej-w-wodzie (o/w) 

 
Według Ostwalda krytyczny stosunek między fazą ciągłą a rozproszoną zawierającą mo-

nodyspersyjne krople oleju wynosi 26 : 74 (McClements 2008; Tadros 2013). W nielicznych 
przypadkach zjawisko odwrócenia faz emulsji spowodowane wzrostem stężenia fazy tłusz-
czowej jest z technologicznego punktu widzenia korzystne i służy do otrzymywania emulsji 
spożywczych typu woda-w-oleju, takich jak masło. W większości jednak układów emulsyj-
nych ich niestabilność związana z odwróceniem faz przyczynia się do niekorzystnych zmian, 
a w szczególności związanych z: wyglądem ogólnym, teksturą, stabilnością oraz smakiem. 
Odwróceniu faz często towarzyszy proces całkowitej destabilizacji układu i tylko niektóre 
emulsje są w stanie tworzyć po przekształceniu z o/w na w/o układy stabilne kinetycznie. 

 



8. Stabilność chemiczna emulsji 
8.1. Mechanizm destabilizacji 

 
Składniki emulsji, zarówno w procesie jej formowania, jak i przechowywania, narażone są 

na zmiany chemiczne, głównie o charakterze hydrolitycznym oraz oksydacyjnym, które 
z reguły zachodzą szybciej w warunkach oddziaływania czynników takich jak: podwyższona 
temperatura, siła jonowa pH, światło i innych. Utlenianie składników emulsji może też mieć 
miejsce na etapie procesu emulgowania, w wyniku którego wprowadza się do układu znaczne 
ilości powietrza, dlatego zaleca się optymalizację tego procesu, a w skrajnych warunkach 
wykonywanie w atmosferze gazu chemicznie obojętnego. Inną przyczyną może być samo-
czynny, powodowany procesem dyfuzji wzrost zawartości tlenu w układzie, zachodzący 
w czasie przechowywania emulsji w kontakcie z tlenem atmosferycznym (Genot i in. 2003; 
Alexa i in. 2011; Berton-Carabin i in. 2013). Berton i in. (2012) wykazali, że stężenie tlenu 
w emulsji stabilizowanej β-laktoglobuliną podczas inkubacji układu (kontrolowanego procesu 
utleniania) w czasie 70 min wzrosło do ok. 130 mmol O2·kg−1 oleju. Tikekar i in. (2011) 
z kolei dowiedli, że w zależności od składu membrany formowanej na cząstkach oleju można 
regulować wielkość dyfuzji tlenu przez powierzchnię międzyfazową rozdzielającą fazę we-
wnętrzną i zewnętrzną układu emulsyjnego. Autorzy wykazali, że współczynnik dyfuzji (D) 
charakteryzował się zróżnicowaną wartością i przy zastosowaniu do tworzenia membrany 
białek serwatki lub SDS wynosił odpowiednio: 0,14 × 10−12 cm2·s−1 lub 1,16 × 10−12 cm2·s−1. 
Przy użyciu natomiast białek serwatki poddanych procesowi sieciowania oraz powłok dwu-
warstwowych (SDS-chitozan) wartości D (25°C) wynosiły: 0,28 × 10−12 cm2·s−1 oraz 
1,15 × 10−12 cm2·s−1. Z przeglądu literatury wynika, że w emulsjach spożywczych składnika-
mi szczególnie narażonymi na oddziaływanie środowiska oksydacyjnego są lipidy, jakkol-
wiek może to również dotyczyć labilnych chemicznie substancji powierzchniowo-czynnych 
(głównie białek) zaadsorbowanych na cząstkach fazy rozproszonej. Proces zmian chemicz-
nych w emulsjach ma nieco odmienny przebieg niż w innych produktach spożywczych, po-
nieważ faza lipidowa jest chroniona membraną, a podatne na proces utleniania emulgatory 
często są pokrywane warstwą polisacharydowych polielektrolitów (w tym będących cząstka-
mi ciał stałych), w emulsjach zawierających powołoki wielowarstwowe (Genot i in. 2003; 
Estévez 2011; Kargar i in. 2012; Yi i in. 2014; Hebishy i in. 2015; Bortnowska i in. 2015a; 
Pan i in. 2015; Jiménez-Martín i in. 2015; Fernandez-Avila i in. 2016). Hydrolityczne zmiany 
białek powodują w pierwszym etapie powstawanie krótkich peptydów oraz aminokwasów, 
które mogą podlegać dalszym zmianom chemicznym, podobnie jak białka. Hydroliza lipidów 
uwarunkowana jest ich składem i w przypadku triacylogliceroli przebiega poprzez kolejne 
stadia uwalniania reszt kwasowych z jednoczesnym powstawaniem di- i monoacylogliceroli. 
W efekcie końcowym w układzie mogą znajdować się wolne kwasy tłuszczowe oraz glicerol. 
Procesy hydrolitycznych zmian lipidów zachodzą szybciej w obecności enzymów lipolitycz-
nych, natomiast spowalniane są poprzez dobór odpowiednich SPC tworzących powłokę na 
cząstkach fazy rozproszonej. Produkty powstające w procesie hydrolitycznych zmian lipidów 
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zwykle oddziałują negatywnie na walory sensoryczne emulsji, ponieważ niektóre z uwolnio-
nych kwasów tłuszczowych charakteryzują się nieprzyjemnym zapachem (Genot i in. 2003; 
Drozdowski 2014; Sikorski 2014a). 
 
 
8.2. Utlenianie lipidów i białek 

 
W literaturze przedmiotu uważa się, że najbardziej niekorzystnie na jakość sensoryczną 

emulsji wpływają przemiany oksydacyjne jej składników wywołane oddziaływaniem tlenu 
atmosferycznego, przy czym szczególnie podatne na ten proces są białka i lipidy, w tym jed-
no- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Przyjmuje się, że proces utleniania lipidów (L) 
i białek (P) może zachodzić według dwóch mechanizmów: autooksydacji (samoutleniania) 
oraz utleniania fotosensybilizowanego. Utlenianie fotosensybilizowane wywoływane jest 
wpływem światła i katalizowane obecnością sensybilizatora (tzw. uczulacza), a powstałe 
w wyniku tego procesu rodniki z reguły zapoczątkowują łańcuchową reakcję autooksydacji 
(Genot i in. 2003; Berton i in. 2012; Drozdowski 2014; Yi i in. 2014; Lahir 2015; Qiu i in. 
2015; Fernandez-Avila i in. 2016). W procesie tym wyróżnia się zasadniczo trzy etapy: (i) 
inicjacji (rozpoczęcia); (ii) propagacji (rozwinięcia); (iii) terminacji (zakończenia). Podczas 
etapu inicjacji pod wpływem reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species), takich 
jak np.: (i) tlen singletowy (ang. singlet oxygen, 1O2); (ii) anionorodnik ponadtlenkowy (ang. 
superoxide radical, O2

•–); (iii) nadtlenek wodoru (ang. hydrogen peroxide, H2O2); (iii) rodnik 
hydroksylowy (ang. hydroxyl radical, •OH); (iv) rodniki alkoksylowe (ang. alkoxyl radicals, 
RO•) oraz (v) rodniki nadtlenkowe (ang. peroxyl radicals, ROO•), następuje oderwanie atomu 
wodoru przy podwójnym wiązaniu kwasu tłuszczowego (L) lub z cząsteczki białka (P) na 
węglu α w łańcuchu bocznym (podatnością w tym zakresie charakteryzuje się również grupa 
OH–, a także połączenia z S– i N–), w efekcie czego tworzą się rodniki lipidowe (L•) i biał-
kowe (P•). W literaturze przedmiotu uważa się, że szczególnie podatnymi na proces utleniania 
są fragmenty białek zawierające reszty tryptofanu, histydyny, lizyny, cysteiny, metioniny, 
proliny i tyrozyny. Powstawanie rodników białkowych może być też wywoływane oddziały-
waniem rodników lipidowych (P + L• → P• + L). Duże znaczenie w powstawaniu rodników 
ma obecność wodoronadtlenków, szczególnie nadtlenku wodoru stosowanego w niektórych 
procesach technologicznych oraz jonów metali (żelaza, miedzi i kobaltu) znajdujących się na 
niższych poziomach utlenienia. Metale te wchodząc w reakcję z wodoronadtlenkami (reakcja 
Fentona), generują powstawanie rodników hydroksylowych, według schematu: H2O2 + Men+ 
→ •OH + HO– + Me(n+1)+. W literaturze przedmiotu sugeruje się, że jony żelaza i miedzi wy-
kazują prooksydacyjne działanie już przy stężeniach odpowiednio: 0,3 i 0,01 ppm. Jony żela-
za mogą znajdować się w żywności w formie wolnej lub wchodzić w skład białek (np. hemo-
globiny, mioglobiny, cytochromu C) i enzymów (np. katalazy i peroksydazy). Ogrzewanie 
powoduje proces denaturacji enzymów i uwalnia żelazo, które w ten sposób zaczyna działać 
prooksydacyjnie. Oddziaływanie jonów metali szczególnie wyraźnie zależy od pH układu. 
Żelazo jest bardziej rozpuszczalne w środowisku kwaśnym niż obojętnym, w którym jego 
jony mogą wchodzić w interakcje z anionowymi oraz niejonowymi emulgatorami zaadsorbo-
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wanymi na powierzchni międzyfazowej, inicjując ich utlenianie. Sugeruje się również, że 
w obecności reduktorów, przy niskich wartościach pH, następuje aktywacja jonów metali 
i uwolnienie z substancji chelatujących, co znacznie zmniejsza ich skuteczność oddziaływa-
nia, nawet gdy znajdują się w pobliżu składników zaadsorbowanych na powierzchni między-
fazowej. Zwraca się również uwagę, że przy dużym stężeniu NaCl wzrasta katalityczna ak-
tywność jonów żelaza. W pewnym zakresie, negatywnie na stabilność chemiczną białek 
wpływać może obecność monotlenku azotu (NO), związanego z powszechnie stosowanymi 
w produkcji żywności azotanami(III). Zasadniczo NO• jest silnym przeciwutleniaczem, jed-
nak w większych stężeniach działa prooksydacyjnie, ponieważ wchodzi w reakcję anionorod-
nikiem ponadtlenkowym (O2

•–), tworząc nadtlenoazotyn, który charakteryzuje się właściwo-
ściami utleniającymi i może reagować z grupami tiolowymi białek oraz nienasyconymi resz-
tami kwasów tłuszczowych (Genot i in. 2003; Shahidi i Zhong 2005; Estévez 2011; Sikorski 
2014a; Jiang i Xiong 2015; Lahir 2015). Mechanizm drugiego etapu (propagacji) utleniania 
lipidów i białek jest bardzo złożony. W uproszczeniu można przyjąć, że powstałe rodniki (li-
pidowe i białkowe) reagują z tlenem cząsteczkowym (O2), co prowadzi do tworzenia się rod-
ników nadtlenkowych (LOO•, POO•), które wchodząc w interakcje z wielonienasyconymi 
kwasami tłuszczowymi (L) lub białkami (P), tworzą wodoronadtlenki (LOOH, POOH) i nowe 
rodniki lipidowe (L•) lub białkowe (P•) reagujące z tlenem cząsteczkowym (O2), a następnie 
powyższy proces powtarza się. W ostatnim etapie autooksydacji może dochodzić do wielu 
reakcji pomiędzy nagromadzonymi formami wolnorodnikowymi lipidów oraz białek, np. 
L• i L•, co prowadzi do powstania produktów nieaktywnych typu L-L lub P-P. Proces termi-
nacji może też zachodzić pomiędzy rodnikowymi formami lipidów i białek z wytworzeniem 
struktur typu: P-L, P-O-L, P-O-O-L i innych. Tworzące się w procesie utleniania lipidów 
i białek wodoronadtlenki są pierwotnymi produktami autooksydacji i na tym etapie nie wywo-
łują jeszcze niepożądanych odczuć sensorycznych. Dalsze przemiany chemiczne prowadzą do 
złożonej i wielokierunkowej dekompozycji pierwotnych produktów utleniania i powstawania 
głównie związków zawierających grupy karbonylowe, takich jak: aldehydy, ketony, kwasy 
i inne. W literaturze przedmiotu sugeruje się, że karbonylowe pochodne powstające w proce-
sie utleniania mogą wywoływać proces sieciowania białek będący następstwem reakcji za-
chodzącej między produktami utleniania lipidów (aldehydy) oraz aminowymi grupami białek 
i prowadzącej do powstawania tzw. zasad Schiffa. Sugeruje się, że zasady Schiffa w zależno-
ści od składu mogą wykazywać korzystne żywieniowo właściwości, takie jak aktywność 
przeciwnowotworowa, antywirusowa oraz antybakteryjna. Niektóre z zasad Schiffa charakte-
ryzują się ponadto dużą labilnością i poprzez liczne przegrupowania (reakcje Amadori) mogą 
tworzyć MRP. Niekorzystnym natomiast jest proces ogrzewania zasad Schiffa, ponieważ mo-
że on prowadzić do powstania akryloamidu, uznanego przez International Agency for Rese-
arch on Cancer (IARC) za substancję o potencjalnym działaniu rakotwórczym (Estévez 2011; 
Berton i in. 2012; Sikorski 2014a; Lahir 2015). Zakres powstawania pierwotnych produktów 
utleniania fazy tłuszczowej emulsji ocenia się, wyznaczając liczbę nadtlenkową (LN) wyraża-
ną w milirównoważnikach (meq O2) aktywnego tlenu na kilogram badanej substancji, prze-
ważnie tłuszczu. Ilość wtórnych produktów utleniania tłuszczu określa się poprzez wyznacze-
nie wielkości liczby anizydynowej (LA). Z uzyskanych wartości LN i LA oblicza się wskaźnik 



8. Stabilność chemiczna emulsji 114

całkowitego utleniania, tzw. wskaźnik totox: TV = 2 × LN + LA. Wtórne produkty utleniania 
oznacza się również poprzez pomiar ilości substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym 
(ang. thiobarbituric acid-reactive substances, TBARS) (Kishk i Al-Sayed 2007; Sun 
i Gunasekaran 2009; Qiu i in. 2015; Julio i in. 2015; Fernandez-Avila i in. 2016). Wtórne pro-
dukty utleniania tłuszczu analizuje się też selektywnie, głównie metodą chromatograficzną 
(Berton i in. 2012; Cui i in. 2014; Yi i in. 2014; Jiménez-Martín i in. 2015). Zmiany chemicz-
ne białek pod wpływem utleniania odnosi się najczęściej do takich produktów jak aldehydy 
i ketony, ponieważ powstające wodoronadtlenki są nietrwałe i stosunkowo szybko ulegają 
rozpadowi pod wpływem: światła, podwyższonej temperatury, związków redukujących i jo-
nów metali. Do oznaczania powstających grup karbonylowych w białkach stosuje się zwykle 
2,4-dinitrofenylohydrazynę, a powstający w reakcji addycji 2,4-dinitrofenylohydrazon ozna-
cza się spektrofotometrycznie (Qiu i in. 2015; Yang i Xiong 2015). 

W badaniach eksperymentalnych zauważono m.in., że ilość pierwotnych i wtórnych pro-
duktów utleniania rozproszonej fazy olejowej zależała w znacznej mierze od temperatury oraz 
czasu narażenia układu na prooksydacyjne oddziaływanie środowiska. Poyato i in. (2013) 
zwrócili uwagę, że w czasie przechowywania (0–48 godz.) emulsji o/w (faza tłuszczowa – 
olej lniany) w temperaturze 65°C wzrost wartości LN mieścił się w zakresie 2,5–15,2 meq 
O2·kg−1 oleju oraz 2,5–6,1 meq O2·kg−1 oleju, przy dodatku butylohydroksytoluenu (BHT) 
oraz ekstraktu melisy, odpowiednio. Jednocześnie autorzy sugerowali, że zmiany oksydacyjne 
w przypadku emulsji typu w/o/w wynosiły 2,5–7,6 meq O2·kg−1 oleju (BHT) oraz 2,5–10,2 meq 
O2·kg−1 oleju (ekstrakt melisy). Negatywne oddziaływanie temperatury na stabilność che-
miczną fazy olejowej w emulsjach wykazali również Sarkar i in. (2016), którzy dowiedli, że 
w emulsjach sproszkowanych, przechowywanych przez okres 0–20 tygodni zmiany LN mie-
ściły się w zakresach: 0,5–2,1 meq O2·kg−1 oleju oraz 0–54 meq O2·kg−1 oleju, odpowiednio 
przy przechowywaniu w temperaturze 4°C oraz 35°C. Duży wpływ na intensyfikację procesu 
utleniania fazy lipidowej ma obecność metali przejściowych. Alexa i in. (2011) ocenie podda-
li mieszaniny wodno-olejowe (olej kukurydziany) w proporcji 40 : 60. Autorzy wykazali, że 
dodatek do układu jonów miedzi (Cu2+), w zakresie stężeń 0–5 mM, w postaci niezwiązanej 
lub kompleksów z alginianem sodu, powodował zmiany oksydacyjne fazy lipidowej (po 
7 dniach przechowywania) wyrażone wartościami LN: 2,5–17,4 meq O2·kg−1 oleju lub 
2,4‒13,1 meq O2·kg−1 oleju, odpowiednio. W literaturze przedmiotu zwraca się też uwagę na 
wpływ pH, szczególnie w układach stabilizowanych polielektrolitami (białka, polisacharydy). 
Kargar i in. (2012) wykazali, że emulsje typu Pickering (20% w/w olej słonecznikowy), stabi-
lizowane mikrokrystaliczną celulozą w zakresie stężeń 0,5–2,5% (w/w), charakteryzowały się 
zróżnicowaną stabilnością chemiczną przy pH 4 i 6. Autorzy wykazali ponadto, że niezależ-
nie od pH ilość powstających zarówno pierwotnych, jak i wtórnych produktów utleniania ma-
lała wraz z rosnącym stężeniem mikrokrystalicznej celulozy. Do innych czynników, mających 
wpływ na stabilność chemiczną układów emulsyjnych, należy zaliczyć wielkość ładunku 
elektrycznego membrany tworzonej na cząstkach fazy rozproszonej. Gudipati i in. (2010) 
zwrócili uwagę, że krople oleju pokryte membranami dwuwarstwowymi (ang. two-layered 
interfacial membranes) o wartości ζ = +56,27 mV charakteryzowały się większą stabilnością 
chemiczną niż odpowiednie z membranami jednowarstwowymi (ang. single layered membra-
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ne) z ładunkiem ζ = −45,13 mV lub trzywarstwowymi (ang. three-layered interfacial mem-
branes) ζ = −24,8 mV. 

Yang i Xiong (2015) oceniali przydatność białek miofibrylarnych (pozyskiwanych z mięsa 
wieprzowego) do stabilizacji emulsji o/w, w tym przeciwdziałanie oksydacyjnym zmianom 
zdyspergowanego oleju sojowego. Autorzy wykazali, że białka miofibrylarne charakteryzo-
wały się większą podatnością na utlenianie niż faza tłuszczowa, głównie z uwagi na obecność 
grup tiolowych, co jednocześnie wskazuje na ich dużą skuteczność antyoksydacyjną w wa-
runkach użycia ich do tworzenia membran ochronnych na cząstkach oleju. W badaniach Qiu 
i in. (2015) z kolei przedstawiono przydatność: gliadyny (białko znajdujące się w glutenie), 
kazeinianu sodu oraz białek serwatki do stabilizacji emulsji o/w. Autorzy wykazali, że zmiany 
oksydacyjne białek były wyraźnie zależne od ich rodzaju oraz pH układu i czasu przechowy-
wania. 
 
 
8.3. Przeciwutleniacze 

 
Spożywanie produktów zawierających reaktywne formy tlenu, przy jednoczesnej limito-

wanej zawartości przeciwutleniaczy, przyczynia się do rozwoju m.in. chorób nowotworo-
wych, serca i neurodegeneracyjnych (Parkinsona, Alzheimera, stwardnienia rozsianego), co 
jest związane z wieloma niekorzystnymi reakcjami biochemicznymi zachodzącymi w komór-
kach organizmu (np. uszkodzenia błon komórkowych, zmiany strukturalne i funkcjonalne 
białek enzymatycznych i nieenzymatycznych, zaburzenia w budowie DNA) (Gutowicz 2011). 

Emulsje, podobnie jak inne produkty spożywcze, zawierają składniki o właściwościach 
przeciwutleniających, które wprowadzane są wraz z surowcem użytym do ich przygotowania 
oraz bardzo często również w postaci dozwolonych substancji dodatkowych, w celu zwięk-
szenia trwałości układu. W literaturze przedmiotu wielu autorów zamiast słowa przeciwutle-
niacz stosuje, transponując z języka angielskiego, termin „antyoksydant” (ang. antioxidant), 
dlatego też w dalszej części pracy te dwa pojęcia będą używane zamiennie. Przeciwutleniacze 
można podzielić, biorąc pod uwagę właściwości do interakcji w układzie, na: pierwotne – 
pierwszorzędowe (ang. primary antioxidants) i wtórne – drugorzędowe (ang. secondary an-
tioxidants). Mechanizm działania przeciwutleniaczy pierwszorzędowych polega głównie na 
zmiataniu wolnych rodników oraz przerywaniu łańcuchowej reakcji autooksydacji, natomiast 
drugorzędowych związany jest m.in. z: (i) chelatowaniem jonów metali przejściowych; (ii) 
zmiataniem tlenu (ang. scavenging oxygen); (iii) pochłanianiem światła z zakresu ultrafioletu; 
(iv) odtwarzaniem aktywności przeciwutleniaczy pierwszorzędowych (ang. replenishing to 
primary antioxidants); (v) wygaszaniem tlenu singletowego (ang. quenching singlet oxygen) 
oraz (vi) działaniem ułatwiającym rozpad nadtlenków (wodoronadlenków) do produktów nie-
będących rodnikami. Do naturalnych pierwszorzędowych przeciwutleniaczy o dużej aktyw-
ności oddziaływania zalicza się m.in.: kwas askorbinowy i jego pochodne, tokoferole i polife-
nole, natomiast syntetycznych: estry kwasu galusowego, butylohydroksyanizol (E 320), BHT 
(E 321), tert-butylohydrochinon (E 319), mających status dozwolonych substancji dodatko-
wych, których użycie jest regulowane odpowiednimi dokumentami normatywnymi (podroz
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dział 2.2.4). W grupie przeciwutleniaczy wtórnych znajdują się m.in.: lecytyna, witamina E 
i karotenoidy (Genot i in. 2003; Zou i Akoh 2015; Thong i in. 2016). Przeciwutleniacze cha-
rakteryzuje się m.in. poprzez ocenę: ich zdolności antyoksydacyjnej (ang. antioxidant capaci-
ty), aktywności antyoksydacyjnej (ang. antioxidant activity) oraz potencjału antyoksydacyj-
nego (ang. antioxidant potential). Zdolność antyoksydacyjną odnosi się najczęściej do liczby 
przekazywanych elektronów albo molekuł inaktywowanych przez jeden mol przeciwutlenia-
cza, w określonych warunkach, po ustaleniu się stanu równowagi w układzie. Pod pojęciem 
antyoksydacyjnej aktywności rozumie się stężenie antyoksydanta, które może spowodować 
oczekiwaną szybkość oddziaływania przeciwutleniającego i osiągnięcie zamierzonego efektu. 
Uważa się, że aktywność antyoksydacyjną można wyznaczać poprzez analizę wielkości en-
talpii dysocjacji wiązań (ang. bond dissociation enthalpy) i potencjału jonizacyjnego. Uzy-
skane wyniki interpretuje się w ten sposób, że im mniejsze są te dwie wymienione wielkości, 
tym szybciej zachodzi proces dysocjacji lub odszczepienia elektronu i większe są interakcje 
z wolnymi rodnikami, a tym samym wzrasta aktywność antyoksydacyjna przeciwutleniacza. 
Stosunkowo mało czytelne jest określenie „potencjał antyoksydacyjny”, które może być tłu-
maczone jako możliwość przeciwutleniacza do wygaszania wolnych rodników w określonych 
warunkach. Jednocześnie w literaturze przedmiotu podkreśla się, że termin ten jest w pewnej 
sprzeczności z odpowiednim definiowanym jako potencjał termodynamiczny (ang. thermody-
namic potential) i dlatego może być pojęciem kontrowersyjnym (Mazzone i in. 2013; Schaich 
i in. 2015; Bakhouche i in. 2015). 

Zdolność i aktywność antyoksydacyjna oraz potencjał antyoksydacyjny charakteryzują się 
też wielkościami: (i) całkowitej zdolności antyoksydacyjnej (ang. total antioxidant capacity) 
jako całkowitej zdolności do zmiatania wolnych rodników; (ii) całkowitej aktywności antyok-
sydacyjnej (ang. total antioxidant activity) oraz (iii) całkowitego potencjału antyoksydacyjne-
go (ang. total antioxidant potential). W literaturze przedmiotu stosuje się też pojęcia: (i) cał-
kowitej pojemności antyoksydacyjnej (ang. total antioxidant capability); (ii) całkowitej reak-
tywności przeciwutleniającej (ang. total antioxidant reactivity) oraz (iii) całkowitego statusu 
antyoksydacyjnego (ang. total antioxidant status). Wysokie wartości opisanych powyżej pa-
rametrów mają ważne znaczenie technologiczne, ponieważ wskazują na ochronne oddziały-
wanie emulsji, szczególnie w zakresie zmian oksydacyjnych składników znajdujących się 
w układzie. Wyróżnia się dwa sposoby oznaczania aktywności antyoksydacyjnej ze względu 
na mechanizm reagowania przeciwutleniaczy. Pierwszy dotyczy przeniesienia pojedynczego 
elektronu (ang. single elektron transfer, SET) i w tym zakresie wyróżnia się metody: (i) re-
dukcji jonów Cu+2 do Cu+1 (ang. cupric ion reducing antioxidant capacity, CUPRAC); (ii) 
redukcji Fe+3 do Fe+2 (ang. ferric reducing-antioxidant power, FRAP); (iii) ABTS (skrót od 
soli amonowej kwasu 2,2'-azyno-bis (3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego); (iv) DPPH 
(skrót od 1,1-difenylo-2-pikrylohydrazylu); (v) Folina-Ciocalteau (ang. Folin-Ciocalteu met-
hod, F-C); (v) DPMD (skrót od dichlowodorku dimetylo-p-fenylodiaminy). Drugi natomiast 
związany jest z przeniesieniem atomu wodoru (ang. hydrogen atom transfer, HAT), który 
zachodzi w takich metodach jak: (i) ORAC (ang. oxygen radical absorbance capacity) oraz 
(ii) TRAP (ang. total radical-trapping antioxidant parameter) i (iii) CBA (ang. crocin blea-
ching assay) (Genot i in. 2003; Poyato i in. 2013; Mazzone i in. 2013; Schaich i in. 2015; 
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Thong i in. 2016). W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele przykładów wyjaśniających 
mechanizmy oddziaływania przeciwutleniaczy (AH). Uważa się, że mechanizm SET związa-
ny z redukcją jonów metali (M) oraz rodników X• może przebiegać według schematu: (i) 
X • + AH → X− + AH•+; (ii) AH •+ + H2O ↔ A• + H3O

+; (iii) X − + H3O
+ → XH + H2O; (iv) 

M(III) + AH → AH+ + M(II). Reakcje te zachodzą powoli i zależne są od pH i obecności jo-
nów metali. Mechanizm HAT z kolei odnosi się do reakcji: X• + AH → XH + A•, zachodzą-
cych stosunkowo szybko i tylko w pewnym zakresie zależnym od pH rozpuszczalnika oraz 
obecności substancji redukujących, np. metali, które mogą zawyżać wynik (Prior i in. 2005; 
Schaich i in. 2015). W opracowaniach naukowych znaleźć można również inne interpretacje 
mechanizmu antyoksydacyjnego oddziaływania przeciwutleniaczy. Sugeruje się, że w odnie-
sieniu do związków fenolowych i tokoferoli (ArOH) może on mieć następujący przebieg: 
(i) ArOH → ArO• + H•, homolityczne przeniesienie atomu wodoru (ang. homolytic hydrogen 
atom transfer, HAT); (ii) ArOH → ArOH•+ + e−, ArOH•+ → ArO• + H+, przeniesienie poje-
dynczego elektronu – przeniesienie protonu (ang. single electron transfer – proton transfer, 
SET-PT); (iii) ArOH → ArO− + H+, ArO− → ArO• + e−, sekwencyjna utrata protonu i prze-
niesienie elektronu (ang. sequential proton loss electron transfer) (Benayahoum i in. 2015; 
Bakhouche i in. 2015). Wykazano, że mechanizm wygaszania rodników przez tokoferole za-
leżny jest również od polarności układu, w którym ten proces zachodzi. W matematycznym 
modelowaniu Bakhouche i in. (2015) posłużyli się zależnościami: H2O(w) + e−

(g) → H2O
−
(w); 

H2O(w) + H+
(g) → H3O

+
(w); ∆Gr(e

−) = ∆G(H2O
−
(w)) − ∆G(H2O(w)) − ∆Gg(e

−); ∆Gr(H
+) = 

∆G(H3O
+

(w)) − ∆G(H2O(w)) − ∆Gg(H
+), gdzie: ∆Gr(H

+) i ∆Gr(e
−) – energia swobodna 

(kJ·mol−1) protonu i elektronu, odpowiednio; znaczniki w i g oznaczają fazę wodną i gazową, 
odpowiednio wskazując, że wartości ∆G zależały od polarności środowiska i wynosiły (i) 
∆Gr(H

+): −857,5 kJ·mol−1 (benzen), −1004 kJ·mol−1 (woda); (ii) ∆Gr(e
−): −1,6 kJ·mol−1 (ben-

zen), −89,3 kJ·mol−1 (woda). Uzyskane w pomiarach wielkości oddziaływania przeciwutle-
niającego określonych substancji często przelicza się na równoważniki Troloksu (ang. trolox 
equivalent antioxidant capacity, TEAC) lub α-tokoferolu (ang. α-tokoferol equivalent anti-
oxidant capacity, α-TEAC) (Karmowski i in. 2015). Aktywność przeciwutleniająca substancji 
pozyskiwanych syntetycznie jest z reguły większa niż odpowiednich naturalnych, jakkolwiek 
jest to zależne również od wykonywanego testu. Ramsaha i in. (2015) wykazali, że w odnie-
sieniu do inaktywacji rodnika ABTS•+ ekstrakt zielonej herbaty charakteryzował się większą 
aktywnością niż BHT. Niektóre przeciwutleniacze wykazują także działanie synergistyczne, 
co zauważyli Zou i Akoh (2015) w przypadku α-tokoferolu oraz β-karotenu. Właściwości 
przeciwutleniające wykazują również biopolimery (białka i polisacharydy) zarówno w formie 
natywnej, jak i poddane częściowej modyfikacji chemicznej. Duże znaczenie w tym zakresie 
mają pozyskiwane z białek peptydy oraz aminokwasy. Uważa się, że głównymi aminokwa-
sami białek wykazującymi właściwości przeciwutleniające są: cysteina, tyrozyna, tryptofan, 
fenyloalanina oraz histydyna. Grupami aktywnymi oddziałującymi przeciwutleniająco są gru-
py tiolowe (−SH) (Singh 2011; Jiang i Xiong 2015; Zhang i in. 2016b). 

W literaturze przedmiotu problematyka przeciwutleniającego oddziaływania białek i poli-
sacharydów zajmuje znaczącą pozycję z uwagi na ciągle rosnące zainteresowanie konsumen-
tów żywnością zawierającą wyłącznie naturalne składniki. Charoen i in. (2012) wykazali, że 
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poziom tworzenia się pierwotnych i wtórnych produktów utleniania tłuszczu w emulsjach o/w 
był wyraźnie zależny od rodzaju użytego do stabilizacji układu biopolimeru oraz pH. Na 
przykład przy pH 3 (37°C, przechowywanie bez dostępu światła przez 10 dni) wartość LN 
wynosiła ok.: 5,2, 12,4 i 14,1 mmol/kg oleju, odpowiednio dla układów stabilizowanych: 
białkami serwatki, SM i GA. Poziom tworzenia się drugorzędowych (heksanalu) produktów 
utleniania tłuszczu emulsji stabilizowanych gumą arabską był wyższy przy pH 3 niż 7, nato-
miast w emulsjach zawierających SM lub białka serwatki obserwowano zależności przeciwne. 
Wykazano ponadto, że białka serwatki znacznie skuteczniej niż SM i GA przeciwdziałały 
powstawaniu heksanalu niezależnie od pH układu. Yang i Xiong (2015) dowiedli możliwość 
stabilizowania emulsji białkami frakcji miofibrylarnej pozyskiwanej z mięsa wieprzowego 
(1% w/w), gdzie po 24 godz. poziom stężenia sprzężonych dienów wynosił ok. 0,038 mM, 
natomiast ilość substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym – 0,025 µM. Tabibiazar 
i in. (2015) wykazali, że emulsje poddane sonifikacji (20% w/w olej kukurydziany, czas prze-
chowywania 30 dni, 40°C) z dodatkiem liofilizowanej BSA charakteryzowały się większą 
stabilnością chemiczną (mniejsze wartości wskaźnika TBARS) niż odpowiednie przygotowa-
ne z użyciem mieszanin BSA i PEG o masie cząsteczkowej 300 lub 10 000. Przeciwutleniają-
ce oddziaływanie membran białkowych tworzonych na kroplach oleju obserwowali również 
Fernandez-Avila i in. (2016), wskazując na większą skuteczność w tym zakresie izolatu bia-
łek sojowych niż pozyskiwanych z grochu. Właściwości przeciwutleniające mają również 
MRP. Wang i in. (2013) ocenie poddali MRP uzyskane w wyniku reakcji białek serwatki 
z ksylozą, glukozą, fruktozą, laktozą, maltozą i sacharozą, wskazując na ich zróżnicowaną 
aktywność do wygaszania rodników DPPH•, największą dla zawierających ksylozę i naj-
mniejszą maltozę, przy dodatniej korelacji ze wzrostem pH. Proces modyfikacji chemicznej 
i fizycznej białek zwiększa ich właściwości przeciwutleniające. Yin i in. (2014) dowiedli, że 
białka zawarte w części białkowej jaja poddane fosforylowaniu oraz kompleksowaniu z epi-
gallokatechiną miały prawie 100% skuteczność do zmiatania rodników ABTS•+. W literaturze 
przedmiotu sugeruje się, że tłuszcz stanowiący cząstki fazy zdyspergowanej może być dosko-
nale chroniony poprzez wytwarzanie na nich wielowarstwowych struktur zawierających bio-
polimery (białka i polisacharydy) (Gudipati i in. 2010). Lesmes i in. (2010) zauważyli, że 
w emulsjach zawierających krople oleju pokryte membraną jednowarstwową (kazeinian sodu) 
oraz dwuwarstwową (laktoferyna – kazeinian sodu) wartość liczby nadtlenkowej po 7 dniach 
przechowywania (37°C) wynosiła odpowiednio ok. 3,8 oraz 0,9 µM. Podobny trend prewen-
cyjnego oddziaływania membrany dwuwarstwowej autorzy sugerowali również w odniesieniu 
do powstawania wtórnych produktów utleniania. 

 



9. Zastosowanie emulsji 
9.1. Innowacyjne technologie 

 
Układy emulsyjne o różnej budowie i strukturze, dostępne na rynku w postaci typowych 

produktów spożywczych (np. kremy, majonezy, dipy, jogurty), coraz częściej znajdują zasto-
sowanie w produkcji tzw. żywności projektowanej (ang. designed food) (Bortnowska i Ma-
kiewicz 2006; Serdaroğlu i in. 2015; McClements 2016). W wielu opracowaniach naukowych 
znaleźć można wyniki badań dotyczące wprowadzania hydrokoloidów zamiast tłuszczu do 
niskoenergetycznych emulsji typu majonezowego, w celu zachowania pożądanej konsystencji 
układu (Chung i in. 2014b; Bortnowska i in. 2014, 2014b; Wu i McClements 2015). Cofrades 
i in. (2013) wykazali dobrą przydatność emulsji typu woda-w-oleju-w-wodzie (w/o/w) do 
zastąpienia tłuszczu zwierzęcego roślinnym w drobno rozdrobnionym produkcie mięsnym, co 
przyczyniło się do obniżenia jego wartości energetycznej oraz zwiększenia odżywczej. 
Szczególnie przydatne w produkcji żywności projektowanej mogą być obserwacje Lett i in. 
(2016), którzy zauważyli, że zmniejszenie rozmiaru cząstek fazy tłuszczowej (50→2 µm) 
w emulsjach powodowało szybsze sygnalizowanie odczucia sytości przez konsumentów. 
Ostatnie badania dotyczące inżynierii membran pokrywających cząstki fazy rozproszonej 
wskazują na możliwość ograniczenia poziomu trawienia tłuszczu poprzez modyfikację ich 
składu. Lopez-Pena i McClements (2015) wykazali, że zastosowanie kationowego biopolime-
ru ε-polilizyny (ang. ε-polylysine, ε-PL), w układzie: Tween 20 – ε-PL lub saponiny – ε-PL, 
umożliwiało obniżenie hydrolitycznego oddziaływania lipazy trzustkowej, odpowiednio o 53 
lub 28%. Sugeruje się również, że mikrostrukturalne zmiany w obrębie membran pokrywają-
cych fazę rozproszoną mogą umożliwiać kontrolowane uwalnianie komponentów bioaktyw-
nych (również lekarstw) w ściśle pożądanych miejscach przewodu pokarmowego McCle-
ments i Li (2010). Duże znaczenie praktyczne może mieć kapsułkowanie olejków eterycz-
nych, których składniki wykazują oddziaływanie synergistyczne, co zwiększa zakres i aktyw-
ność tych mieszanin do inaktywacji bakterii chorobotwórczych (Calo i in. 2015). Do tej grupy 
badań zaliczyć również należy użycie przez Perdones i in. (2016) wykazującego właściwości 
przeciwgrzybicze chitozanu do stabilizacji olejków eterycznych tymianku oraz bazylii. Prak-
tyczne zastosowanie w produkcji żywności projektowanej przypuszczalnie będą miały wyniki 
badań dotyczących możliwości wykorzystania emulsji typu w/o/w do kontrolowanego uwal-
niania NaCl z wewnętrznej fazy wodnej. Pawlik i in. (2010) wykazali, że wzrost ciśnienia 
osmotycznego zewnętrznej fazy wodnej emulsji w/o/w, w wyniku dodatku glukozy w stęże-
niu 0,14–0,86 M, powodował po 300 s ilości kapsułkowanego NaCl wynoszącą 0,4 pkt% 
(punktów procentowych). Sapei i in. (2012) z kolei dowiedli, że wysoką stabilność NaCl 
(>94%, po miesiącu przechowywania w 4°C) w wewnętrznej fazie wodnej emulsji w/o/w 
można uzyskać poprzez odpowiedni dobór zagęstników o właściwościach żelujących. Cui 
i in. (2014) uważają, że proces kompleksowania natywnych izolatów białek soi z rutyną sku-
tecznie przeciwdziała procesowi utleniania fazy olejowej. Z doniesienia Nadin i in. (2014) 
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wynika, że użycie do stabilizacji emulsji typu w/o monostearynianu glicerolu, który tworzy 
układy typu emulsji typu Pickering, umożliwiało stosunkowo wysoką retencję NaCl. 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że w projektowaniu żywności powinno się 
mieć na względzie stosowanie składników wykazujących jednocześnie różne właściwości 
funkcjonalne. Bortnowska i in. (2016) uważają, że istnieje możliwość suplementacji białych 
sosów skrobią oporną typu drugiego, w celu prewencyjnego oddziaływania, szczególnie 
w zakresie rozwoju chorób nowotworowych jelita grubego. Autorzy dowiedli ponadto, że 
dodatek skrobi opornej przyczynia się do zwiększenia stabilności układu emulsyjnego w wy-
niku tworzenia powłok typu Pickering. Do innych innowacyjnych rozwiązań dotyczących 
wytwarzania emulsji typu Pickering zaliczyć można zastosowanie: (i) flawonoidów (rutyna, 
naringenina), które nie tylko dobrze stabilizują dyspersje olejowo-wodne, ale również wyka-
zują działanie prozdrowotne (Duffus i in. 2016); (ii) termicznie inaktywowanych drożdży 
piekarniczych (Saccharomyces cerevisiae), zawierających 1,3/1,6-β-glukany, oraz bakterii 
fermentacji mlekowej (Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus), co umożliwia 
wytwarzanie emulsji z tzw. czystą etykietą (ang. clean label declarations) (Firoozmand i Ro-
usseau 2016) oraz (iii) białek serwatki poddanych sieciowaniu (Wu i in. 2015). Dickinson 
(2015) do stabilizacji emulsji użył także mikrożeli o strukturze polimerycznej, niewykazują-
cych cech cząstek ciał stałych stosowanych do wytwarzania emulsji typu Pickering. Mikroże-
le – zdaniem autora – doskonale nadają się do stabilizacji emulsji olejowo-wodnych, ponie-
waż wykazują lepkosprężystość i aktywność powierzchniowo-czynną oraz reagują na zmiany 
pH i temperatury. Wykazano także, że duże znaczenie może mieć produkcja emulsji zawiera-
jących zemulgowane olejki eteryczne o właściwościach przeciwbakteryjnych, co zauważyli 
Wu i in. (2014) w odniesieniu do: Listeria monocytogenes Scott A, Salmonella Enteritidis and 
Escherichia coli O157:H7, w układach zawierających olejek tymianku, stabilizowany roz-
puszczalnymi polisacharydami soi. Emulsje spożywcze coraz częściej znajdują zastosowanie 
w produkcji opakowań nadających się do konsumpcji, którymi pokrywane są zarówno pro-
dukty świeże, jak i poddane wcześniejszemu przetwarzaniu (owoce, warzywa, sery, przetwo-
ry mięsne oraz zbożowe), gdzie spełniają funkcję barierową, przeciwdziałając głównie hydro-
litycznemu oddziaływaniu wody i/lub oksydacyjnemu promieniowania świetlnego (Galus 
i Kadzińska 2015). Do grupy innowacyjnych technologii można też zaliczyć badania Berton-
-Carabin i in. (2013), którzy wykazali, że skład i mikrostruktura powierzchni międzyfazowej 
olej–woda mogą być czynnikami regulującymi dyfuzję tlenu do fazy olejowej, a tym samym 
skutecznie przeciwdziałać jej utlenianiu. Zhang i in. (2016a) jako nośniki probiotycznych 
bakterii (Lactobacillus salivarius) użyli emulsje stabilizowane polimerycznym surfaktantem 
(ang. polimeric surfactant), zawierające po wysuszeniu zestaloną fazę olejową (ang. so-
lid/oil/water, S/O/W emulsions). Badania wykazały, że nośniki takie zwiększają stabilność 
probiotycznych bakterii również w czasie oddziaływania czynników technologicznych, w tym 
przechowywania. 
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Emulsje są szczególnie przydatne w przemyśle spożywczym jako nośniki labilnych fizycz-

nie i chemicznie składników, wprowadzanych do żywności w celu zwiększenia jej wartości 
odżywczej i/lub prozdrowotnej oraz walorów sensorycznych. Proces absorpcji substancji bio-
aktywnych i/lub zapachowych (SBZ) w układach emulsyjnych często w literaturze określany 
jest mianem kapsułkowania (Nadin i in. 2014; McClements 2015). Zarówno emulsje proste, 
jak i wielokrotne z uwagi na swoją wielofazowość, tzn. obecność fazy polarnej (woda) i nie-
polarnej (olej), są dobrymi nośnikami lipofilowych i hydrofilowych składników. Emulsje 
z zewnętrzną fazą wodną tworzą roztwory makroskopowo jednorodne po dodaniu ich do śro-
dowiska polarnego, natomiast odpowiednie zawierające fazę olejową w roztworach niepolar-
nych. Właściwości takie umożliwiają wprowadzanie do żywności składników o przeciwnej 
polarności. W literaturze przedmiotu sugeruje się również możliwość dokonywania zmian 
w obrębie faz emulsji oraz powierzchni międzyfazowej. Uważa się, że jako nośniki można 
stosować układy, w których faza olejowa zawiera cząstki żelu lub tłuszcz w stanie stałym, 
a także pokryta jest membraną zawierającą cząstki koloidalne, natomiast wodna występuje 
w postaci żelu albo zżelowana jej postać zawiera cząstki oleju. Ponadto zastosowanie mogą 
mieć takie struktury jak micele i ich odwrócone formy, liposomy, w tym zawierające cząstki 
oleju lub pokryte membraną i inne (McClements 2015; Bai i McClements 2016; Dan 2016). 
Nośniki SBZ powinny charakteryzować się wysokimi wielkościami takich parametrów jak: 
(i) pojemność kapsułkowania (ang. loading capacity, LC), definiowana jako: LC = ME/MC, 
gdzie: ME – ilość absorbowanej SBZ oraz MC – masa nośnika; (ii) skuteczność kapsułkowa-
nia (ang. loading efficiency, LE), wyznaczana ze wzoru: LE = 100 × [ME(t)/ME(0)], gdzie: 
ME(t) i ME(0) – masa kapsułkowanej SBZ w czasie t i 0, odpowiednio; (iii) efektywność 
przenoszenia (ang. delivery efficiency, DE), którą można obliczyć ze wzoru: DE = 100 × 
[(ME(I) − ME(F))/ME(I)], gdzie: ME(I) i ME(F) – masa początkową kapsułkowanych SBZ 
i końcowa w określonym miejscu przeznaczenia. Ponadto w ocenie nośnika SBZ należy 
uwzględniać takie charakterystyki, jak: (i) mechanizm przenoszenia (ang. delivery mecha-
nism), czyli podatność nośnika do uwalniania SBZ pod wpływem czynników środowisko-
wych (pH, siła jonowa, temperatura, aktywność enzymatyczna); (ii) skuteczność ochrony 
przed degradacją chemiczną oraz (iii) biodostępność (McClements i Li. 2010; Bai i McCle-
ments 2016). Dobrym wskaźnikiem opisującym kinetykę uwalniania SBZ jest czas zaniku 
o połowę (t1/2) ilości substancji bioaktywnej i/lub zapachowej znajdującej się w nośniku, co 
dla układów zawierających cząstki kuliste można opisać równaniem: t1/2 = 0,0585 × 
(r2KDC/Dm), gdzie: r – promień cząstki fazy rozproszonej, KDC – współczynnik podziału, 
określający stosunek stężeń substancji bioaktywnej w fazie rozproszonej i ciągłej; D – współ-
czynnik dyfuzji molekularnej. Równanie to wskazuje, że dla substancji znajdującej się w fazie 
wewnętrznej układu emulsyjnego czas połowicznego zaniku wzrasta ze zwiększającym się 
promieniem r, współczynnikiem podziału (KDC) oraz zmniejszającą się wielkością D. 

Do składników bioaktywnych wymagających szczególnego zabezpieczenia w zakresie sta-
bilności fizycznej oraz chemicznej należą m.in.: (i) lipidy proste i złożone, a w tym zawiera-
jące reszty polienowych kwasów tłuszczowych z grupy n-3 (α-linolenowy, eikozapentaeno-
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wy, dokozaheksaenowy); (ii) alkohole lipidowe zaliczane do nieglicerydowych składników 
tłuszczów, głównie z grupy steroli roślinnych, tzw. fitosterole (kampesterol, stigmasterol, 
β-sitosterol); (iii) karotenoidy (likopen, luteina, zeaksantyna, astaksantyna, β-karoten; (iv) 
polifenole, a szczególnie flawonoidy (flawony, flawonole, flawanole, flawanony, izoflawony, 
antocyjany); (v) witaminy (A, B, C, D, E, K), a ponadto: białka, peptydy, aminokwasy, skład-
niki mineralne, witaminy, koenzymy i prebiotyki (McClements 2007; Bernal i in. 2011; Sabe-
ri i in. 2014; Bortnowska 2015a, 2015b; Julio i in. 2015). 

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele opracowań naukowych dotyczących oceny 
możliwości zastosowania emulsji prostych o różnej budowie i wymiarach cząstek fazy we-
wnętrznej jako nośników następujących substancji: (i) polifenoli, co wykazali Davidov-Pardo 
i in. (2016) w odniesieniu do luteiny oraz Pan i in. (2015) w odniesieniu do kurkuminy na 
nośniku typu o/w; (ii) fitosteroli (β-sitosterol, kampesterol, stigmasterol, brassikasterol) 
z użyciem mikroemulsji jako nośnika (Fisher i in. 2013); (iii) karotenoidów (luteiny) (Davi-
dov-Pardo i in. 2016) oraz (iv) witaminy E (Yang i McClements 2013). Istotne znaczenie ma-
ją też w tym zakresie emulsje wielokrotne stosowane jako nośniki: (i) witamin (E i B2, z uży-
ciem emulsji typu woda-w-oleju-w-wodzie, w/o/w) (Li i in. 2012); (ii) aminokwasów 
(L-tryptofanu, emulsja typu w/o/w) (Weiss i in. 2005); (iii) probiotyków (bakterii Lactobacil-
lus rhamnosus, emulsja typu w/o/w) (Pimentel-González 2009); (iv) składników mineralnych, 
takich jak: chlorek wapnia, mleczan wapnia, węglan wapnia, emulsja typu w/o/w) (Márquez 
i Wagner 2010) oraz chlorek magnezu, emulsja typu w/o/w) (Bonnet i in. 2010); (v) związ-
ków polifenolowych (procyjanidyny, o różnym stopniu polimeryzacji, od monomerów do 
pentamerów, emulsja typu w/o/w) (Berendsen i in. 2015). Dużą skutecznością w zakresie 
przeciwdziałania degradacji labilnych chemicznie substancji bioaktywnych charakteryzują się 
również emulsje, w których cząstki fazy rozproszonej pokryte są membranami wielowar-
stwowymi, co wykazali Gudipati i in. (2010) w odniesieniu do niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Liu i in. (2016) dowiedli z kolei, że użycie do formowania membran 
wielowarstwowych kompleksów laktoferyny z polifenolami (kwas chlorogenowy, galusan 
epigallokatechiny) znacząco wpływało na zwiększenie stabilności chemicznej β-karotenu. 

Stabilność SBZ w układzie ocenia się w zależności od ich rodzaju, z zastosowaniem kla-
sycznych metod analitycznych lub obecnie najczęściej chromatograficznych, a w tym (1) ga-
zowej (ang. gas chromatography, GC), sprzężonej z różnymi detektorami, np.: (i) płomienio-
wo-jonizacyjny (ang. flame ionization detector, FID); (ii) wychwytu elektronów (ang. elec-
tron capture detector, ECD); (iii) spektrometrii mas (ang. mass spectrometry) oraz (2) wyso-
kosprawnej chromatografii cieczowej (ang. high performance liquid chromatography, HPLC) 
z zastosowaniem: (i) detektora fotodiodowego (ang. photodiode array detector, PAD); (ii) 
tandemowego spektrometru mas (ang. tandem mass spectrometry, MS/MS) lub (iii) magne-
tycznego rezonansu jądrowego (ang. nuclear magnetic resonance, NMR) i innych (Jouenne 
i Crouzet 2000; Bortnowska 2008b; Bernal i in. 2011). 

Emulsje mają również ważne znaczenie jako nośniki substancji zapachowych, do których 
należą odpowiednie wykazujące właściwości bioaktywne. Składniki te znacznie różnią się 
właściwościami fizykochemicznymi, takimi jak: masa molowa, temperatura wrzenia, objętość 
molowa oraz rozpuszczalność (Jouenne i Crouzet 2000; Seuvre i in. 2007; Bortnowska 2012). 
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Jednym z częściej stosowanych wskaźników określających poziom rozpuszczalności w fazie 
polarnej i niepolarnej substancji zapachowej jest współczynnik podziału (ang. oil-water parti-
tion coefficient, POW), wyrażony zależnością (Bortnowska 2008b): 

POW = CO/Cw 

gdzie: CO – stężenie substancji zapachowej w fazie olejowej; 
Cw – stężenie substancji zapachowej w fazie wodnej. 

Logarytm współczynnika podziału (log P) jest miarą hydrofobowości substancji zapacho-
wej, powszechnie stosowaną w literaturze przedmiotu w celu oceny rozpuszczalności skład-
nika lotnego w określonej fazie emulsji. Wartość tego parametru wyznacza się zarówno w 
odniesieniu do oleju jako substancji hydrofobowej, jak i n-butanolu, dlatego faza odniesienia 
musi być zawsze zdefiniowana (Jouenne i Crouzet 2000). Substancje zapachowe różnią się 
znacznie wielkością log P, co porównawczo przedstawiono na ryc. 34. 

 

 
Ryc. 34. Porównanie wielkości log P w zależności od rodzaju substancji zapachowej (badania własne) 

 
Wielkość log P określa rozpuszczalność w fazie polarnej i niepolarnej, jak również 

w pewnym zakresie niezbędne proporcje tych faz umożliwiające immobilizację komponentu 
lotnego. Nongonierma i in. (2006) wykazali, że rozpuszczalność w wodzie zależała od hydro-
fobowości substancji zapachowych, która wyraźnie zmniejszała się wraz ze wzrostem log P 
(tabela 2). 

 
Tabela 2. Rozpuszczalność (R) wybranych substancji zapachowych w wodzie (4°C) w zależności od 
log P 

Nazwa substancji Log P R (g·l−1) 
Octan etylu 0,68 62,9 
Izomaślan etylu  1,60 10,8 
Maślan etylu 1,73    8,4 
Heksanal 1,89    8,7 
Heksanian etylu 2,79      1,35 
Oktanian etylu 3,84        0,022 

Wg Nongonierma i in. (2006). 
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Przyjmuje się, że podstawowym wskaźnikiem wyznaczającym zakres oddziaływania ukła-
du emulsyjnego na stabilność substancji zapachowej jest współczynnik podziału (ang. parti-
tion coefficient gas – emulsion system, KGE), wyznaczany w stanie termodynamicznej równo-
wagi faz z równania (De Roos 2003): 

KGE = CG/CE 

gdzie: CG i CE – stężenie substancji zapachowej w fazie gazowej i emulsyjnej. 

Wyznaczone wartości KGE, są miarą lotności substancji zapachowych zależnej od składu 
i temperatury układu. Istotne znaczenie w ocenie wielkości KGE ma uwalnianie się substancji 
zapachowych z poszczególnych faz emulsji. W badaniach eksperymentalnych Landy i in. 
(2007) wykazali, że lotność substancji zapachowych uwalnianych z oleju zmniejszała się 
wraz ze wzrostem wskaźnika log P (tabela 3). 

 
Tabela 3. Wartości współczynnika podziału (faza gazowa – faza olejowa, KGO) wybranych substancji 
zapachowych w zależności od log P, w temperaturze 70°C 

Nazwa substancji Log P KGO
 × 10−5 

Aldehyd octowy −0,16 2890 
Mrówczan metylu  −0,23 1883 
Butanol    0,88    161 
Octan etylu    0,71    546 
Heksanal    1,97      84 
Maślan etylu    1,77    113 
Oktanol    3,00          7,5 
Nonanal    3,56          6,1 
Dekanal    4,09          1,3 

Wg Landy i in. (2007). 

 
W literaturze przedmiotu podjęto wiele prób matematycznego opisu zjawisk związanych 

ze stabilnością i uwalnianiem się substancji zapachowych z układów emulsyjnych. Harrison 
i in. (1997) zaproponowali model charakteryzujący KGE w zależności od stężenia objętościo-
wego cząstek fazy rozproszonej w stanie międzyfazowej równowagi termodynamicznej: 

KGE = KGC/1 + [(KDC − 1) × ΦV] 

gdzie: KGC oraz KDC – równowagowy współczynnik podziału pomiędzy fazą gazową i ciągłą 
oraz rozproszoną i ciągłą, odpowiednio; 

ΦV – ułamek objętościowy rozproszonej frakcji olejowej. 

Przedstawiona powyżej zależność może mieć zastosowanie zarówno do emulsji o/w, jak 
i w/o, jednocześnie wskazuje się, że służy ona jedynie do wstępnej oceny, ponieważ nie 
uwzględnia wielu innych właściwości układu emulsyjnego, do których m.in. należą: (i) stęże-
nie powierzchniowe substancji zaadsorbowanych na cząstkach fazy rozproszonej; (ii) grubość 
membrany międzyfazowej; (iii) rodzaj i stężenie składników zagęszczająco-stabilizujących 
w fazie ciągłej lub rozproszonej emulsji o/w lub w/o; (iv) pH i siła jonowa układu, ponadto 
brak jest również odniesienia do innych struktur takich jak np. emulsje wielokrotne. Van Ruth 
i in. (2002) dowiedli, że lotność substancji zapachowych zależała także od średnicy kropel 
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oleju w emulsjach o/w. Obserwowano przy tym, że wzrost wielkości D[3,2] oraz log P przy-
czyniały się w zdecydowanej większości do zmniejszania KGE (tabela 4). 

 
Tabela 4. Wartości współczynnika podziału pomiędzy fazą gazową i emulsyjną (KGE) w zależności od 
średnicy cząstek (D[3,2]) oraz log P substancji zapachowych 

KGE × 10−3 Nazwa 
substancji 

Log P 
D[3,2] = 0,60 µm D[3,2] = 1,10 µm 

Octan etylu 0,73 6,93 4,89 
Diacetyl 0,80 1,95 1,79 
Octan propylu 1,24 3,90 2,63 
Heksanal 1,78 1,53 0,95 
Maślan etylu 1,90 2,09 1,55 
2-Heptanon 1,98 0,87 0,67 
Oktanal 2,03 0,28 0,16 
α-Pinen 3,27 0,90 0,52 
Wg Van Ruth i in. (2002). 

 
Wykazano ponadto, że znaczna liczba składników emulsji, a szczególnie białka, może 

wchodzić w różne interakcje z substancjami zapachowymi o charakterze zarówno wiązań 
kowalencyjnych, jak i niespecyficznych (oddziaływania hydrofobowe, elektrostatyczne). Jung 
i Ebeler (2003) wykazali, że w roztworach wodnych dodatek β-laktoglobuliny istotnie obniżał 
(p < 0,05) lotność: heksanianu etylu, 2-heptanonu oraz heksanalu w porównaniu do octanu 
izoamylu, natomiast dodatek katechiny zmniejszał o 10–20% lotność heksanianu etylu i hek-
sanalu oraz zwiększał o ok. 15% 2-heptanonu. Harrison i Hills (1997) opracowali model ma-
tematyczny pozwalający na ocenę wielkości współczynnika podziału (ang. equilibrium effec-
tive partition coefficient, KGE

eff) w obecności biopolimerów wchodzących w interakcje z sub-
stancjami zapachowymi: 

KGE
eff = KGE/(1 + KB·CB) 

gdzie: KGE – równowagowy współczynnik podziału pomiędzy fazą gazową i emulsyjną bez 
dodatku substancji wchodzących w interakcje; 

KB – współczynnik określający zakres interakcji pomiędzy składnikiem lotnym i ma-
krocząsteczką w stanie równowagi; 

CB – stężenie składnika wchodzącego w interakcje z substancją zapachową. 

Analiza zmiennych niezależnych tego równania wskazuje, że wartości KGE
eff maleją wraz 

ze wzrostem stężenia oraz aktywności substancji wchodzącej w interakcje z lotnymi składni-
kami zapachowymi. Harrison i Hills (1997) wykazali, że przy wzroście (0–200) iloczynu 
KB·CB wartości współczynnika podziału (KGW

eff) pomiędzy fazą gazową (G) i wodną (W), 
czyli zewnętrzną fazą emulsji o/w, przygotowanych z dodatkiem estrów sacharozy, zmieniały 
się w zakresach: 3,2 × 10−4–2,1 × 10−6 oraz 6,4 × 10−3–4,8 × 10−5, odpowiednio dla diacetylu 
oraz 2-heptanonu. Wyznaczenie wartości stałej KB jest stosunkowo trudne, z uwagi na wiele 
czynników jednocześnie wpływających na ten parametr, a uzyskane wyniki należy odnosić do 
ściśle określonych warunków pomiaru, dlatego w literaturze przedmiotu stosuje się też poję-
cie pozornej stałej wiązania (ang. apparent binding constant, KBA). Jouenne i Crouzet (2000) 
dowiedli, że przy wzroście stężenia (2,17–4,35 × 10−4 M) BLG (25°C, pH 3) wartości KBA dla 
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limonenu oraz β-jononu wynosiły odpowiednio: 2,61–3,21 × 103 M−1 oraz 520–540 M−1. Dla 
porównania KBA odnośnie do α-jononu przy stężeniu BLG 4,35 × 10−4 M wynosiły zaledwie 
170 M−1. Wyniki te wskazują, że dominującą formą interakcji były oddziaływania hydrofo-
bowe, przy czym wpływ miała też struktura substancji zapachowych. W przedstawionym 
opracowaniu Jouenne i Crouzet (2000) zwrócili też uwagę, że zakres interakcji zależał od pH 
(3–11) układu (BLG 2,17 × 10−4 M; 25°C), a uzyskane wartości KBA dla: α-jononu, β-jononu 
i limonenu mieściły się odpowiednio w zakresach: 170–185, 520–670, 2600–1180 M−1. Zróż-
nicowane wartości stałej KBA związane były przypuszczalnie ze zmieniającym się zakresem 
oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy poszczególnymi substancjami zapachowymi 
i BLG. Harrison i Hills (1997) uważają, że wpływ interakcji pomiędzy składnikami lotnymi 
i emulsji na wielkość KGE

eff może być zauważony, jeżeli w układzie znajduje się niewielkie 
stężenie substancji zapachowych, ponieważ przy ich dużej zawartości w procesie uwalniania 
udział biorą głównie cząsteczki znajdujące się w stanie niezwiązanym. W literaturze przed-
miotu znaleźć można wiele badań eksperymentalnych dotyczących wyznaczania lotności sub-
stancji zapachowych z układów emulsyjnych lub poszczególnych ich faz. Terta i in. (2006) 
wykazali, że wartości współczynnika podziału limonenu (log P = 4,57) oraz trans-2-hekse-
nalu (log P = 1,58) z żelu zawierającego 2% (w/w) alginianu glikolu propylenowego wynosi-
ły odpowiednio: 2,26 × 10−3 oraz 1,98 × 10−3, natomiast przy tej samej zawartości gumy arab-
skiej: 2,24 × 10−3 i 1,99 × 10−3. Limonen należy do monoterpenów, natomiast trans-2-hekse-
nal jest aldehydem, dlatego mógł wchodzić w szerszy zakres interakcji z zagęstnikami, co 
przypuszczalnie wpływało na jego mniejszą lotność, niezależnie od użytej matrycy żelowej. 
Z opracowania Bortnowskiej (2008b) wynika natomiast, że zmiana pH (3–9) w emulsjach 
(20% w/w olej rzepakowy) stabilizowanych żółtkiem jaja (2% w/w) wpływała na wartości 
KGE diacetylu w zakresie 3,78–2,81 × 10−3, natomiast dodatek NaCl (0,5–2% w/w) kształto-
wał KGE od 3,05 do 5,31 × 10−3. Badania wykonane na tych samych matrycach aromatyzowa-
nych (–)-α-pinenem wykazały wartości KGE: 6,24–3,09 × 10−3 oraz 3,97–1,19  × 10−3, odpo-
wiednio przy zmianie pH i siły jonowej układu. 

Ważnym zagadnieniem w ocenie stabilności substancji zapachowych jest wyznaczanie dy-
namiki ich uwalniania się z fazy emulsyjnej do nadpowierzchniowej. W literaturze przedmio-
tu uważa się, że strumień JE (ang. mass flux, kg·s−1·m−2) składnika, czyli masa substancji za-
pachowej przepływająca przez jednostkowy przekrój w czasie z fazy emulsyjnej do fazy ga-
zowej w układzie zamkniętym, może być opisany wzorem (De Roos 2003; Bortnowska 
2010): 

JE = KE × [(CG/KGE) − CE)] 

gdzie: KE – współczynnik przenikania masy (ang. mass transfer coefficient) w układzie emul-
syjnym, pozostałe oznaczenia jak powyżej. 

Juteau i in. (2004) uważają, że KE = f(D) może być wyrażony zależnością: KE = 2 × 
(Dm/πTe)1/2, gdzie: Te – czas kontaktu uwalnianych z układu emulsyjnego molekuł z fazą ga-
zową. Z przeglądu literatury wynika, że wartości współczynnika dyfuzji molekularnej (Dm, 
m2·s−1) najczęściej wynoszą: 10−5 i 10−9 m2·s−1, odpowiednio w fazie gazowej i ciekłej. War-
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tość Dm dla składnika lotnego w fazie ciekłej może być wyznaczona z równania Wilke 
i Chang (Seuvre i in. 2007): 

Dm = 7,4 × 10−12 × (ϕ × MB)0,5 × T/ηB × VA
0,6 

gdzie: MB – masa cząsteczkowa rozpuszczalnika; 
T – temperatura bezwzględna; 
ηB – lepkość rozpuszczalnika; 
VA – objętość molowa składnika lotnego w temperaturze wrzenia; 
ϕ – parametr określający zakres asocjacji cząsteczek rozpuszczalnika. 

W fazie gazowej wartości współczynnika wyznacza się z zależności: 

Dm ={[3,03 × (0,98/MAB
0,5)]10−3T1,5/PMAB

0,5σAB
2ΩD} × 10−4 

przy czym MAB = 2[(1/MA) + (1/MB)]−1 oraz σAB = 1,18 × VA
1,3, 

gdzie: MA i MB – masy cząsteczkowe składnika lotnego oraz rozpuszczalnika, odpowiednio; 
P – ciśnienie; 
T – temperatura bezwzględna; 
σAB – charakterystyczna długość; 
ΩD – współczynnik odnoszony do ilości zderzeń cząsteczek będący funkcją tempera-

tury oraz energii molekularnych interakcji. 

Seuvre i in. (2007) wykazali, że wartości współczynnika dyfuzji: octanu etylu, maślanu 
etylu, heksanianu etylu oraz ketonu metylowo-izopropylowego w powietrzu (25°C) wynosiły 
odpowiednio: 0,884, 0,724, 0,611 oraz 0,830 × 10−5 m2·s−1. Natomiast w trioleinianie glicero-
lu (25°C, η = 67,1 m·Pas) D przyjmował wartości: 0,59, 0,48, 0,41 oraz 0,55 × 10−10 m2·s−1. 
Harrison i in. (1997) opracowali matematyczną zależność określającą wpływ stężenia fazy 
olejowej oraz rozmiarów cząstek fazy rozproszonej na wielkość współczynnika przenikania 
masy KE (m·s−1) z układów emulsyjnych: 

KE = K0 exp{−b (ln 10) × [(1 + s)/2)] × (ΦV/D[1,0])} 

gdzie: b – wartość stała; 
K0 – współczynnik przenikania masy substancji zapachowej z wody; 
b i s – wielkości stałe, wyznaczane eksperymentalnie; 
D[1,0] – średnia średnica długościowa; 
ΦV – ułamek objętościowy frakcji rozproszonej. 

Wpływ stężenia frakcji olejowej oraz rozmiaru kropel oleju należy rozpatrywać osobno 
w odniesieniu do substancji lipofilowych oraz hydrofilowych. Redukcja wymiarów cząstek 
fazy rozproszonej może przyczyniać się do zwiększonego uwalniania substancji niepolarnych 
z powodu skrócenia drogi dyfuzji. Harrison i in. (1997) wskazują, że czas (t) niezbędny do 
dyfuzji składnika lotnego na odcinku L może być wyznaczony z zależności: t = L2/D, gdzie: 
D, współczynnik dyfuzji molekularnej. Oznacza to, że jeżeli kropla oleju ma wymiar 1 µm, 
a D = 10−9 m2·s−1, to czas uwolnienia się cząsteczki lipofilowej substancji zapachowej wynosi 
ok. 10 ms. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że proces zmniejszania wymiaru cząstek 
fazy olejowej w emulsjach o/w przyczynia się do wzrostu lepkości, co zmniejsza wielkość 
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współczynnika dyfuzji, a tym samym współczynnika przenikania masy (De Roos 2003; Bort-
nowska 2010; Bai i McClements 2016). 

Obecnie najczęściej stosowaną metodą badawczą pozwalającą na ocenę stabilności sub-
stancji zapachowych w emulsji jest analiza chromatograficzna fazy nadpowierzchniowej (ang. 
headspace), która może być wykonywana metodą statyczną (ang. static headspace) oraz dy-
namiczną (ang. dynamic headspace) (Kolb i Ettre 1997; Terta i in. 2006; Bortnowska 2008b). 
Metoda statyczna i dynamiczna często stosowane są równolegle, przy czym uważa się, że 
statyczna pozwala lepiej identyfikować czynniki wpływające na termodynamiczną stabilność 
substancji zapachowych, podczas gdy dynamiczna, odpowiednie związane ze stabilnością 
kinetyczną (Juteau i in. 2004). W metodzie statycznej pobieranie prób z warstwy nadpo-
wierzchniowej (ang, headspace sampling, HS) może być wykonywane igłą nastrzykową lub 
tzw. techniką mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (ang. solid phase microextraction, SPME). 
Przy zastosowaniu mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej włókno (stopiona krzemionka pokry-
ta polidimetylosiloksanem) jest wysuwane z igły strzykawki i eksponowane w fazie nadpo-
wierzchniowej, następnie po umieszczeniu w igle strzykawki wprowadzane do dozownika 
chromatografu gazowego, gdzie związki lotne są desorbowane termicznie i przenoszone za 
pomocą gazu nośnego do kolumny chromatograficznej w celu ich rozdziału (Jung i Ebeler 
2003; Jiménez-Martín i in. 2015). Pomiary chromatograficzne wykonywane metodą statycz-
nej analizy fazy nadpowierzchniowej ze spektrometrią mas (ang. static headspace gas chro-
matography-mass spectrometry, SH-GC-MS) pozwalają zarówno na kompleksową ocenę 
wpływu oddziaływania nośnika na lotność substancji zapachowych, jak i na wyznaczenie 
zakresu ich zmian chemicznych powstających w czasie przechowywania układu emulsyjnego. 
Metodę statyczną stosowano do oceny stabilności substancji zapachowych różniących się 
hydrofobowością oraz należących do różnych grup i klas związków chemicznych w układach 
emulsyjnych prostych o zróżnicowanym składzie, teksturze, pH, sile jonowej i innych. Uzy-
skane wyniki sugerują, że na lotność substancji zapachowych w układzie mają wpływ m.in.: 
(i) białka (Jung i Ebeler 2003); (ii) rozmiar cząstek fazy rozproszonej (Van Ruth i in. 2002); 
(iii) stężenie polisacharydów (Terta i in. 2006); (iv) pH i siła jonowa układu (Bortnowska 
2012); (v) hydrofobowość substancji zapachowych oraz temperatura układu (Nongonierma 
i in. 2006). Metodę dynamiczną z kolei użyto m.in. do oceny kinetyki uwalniania się substan-
cji zapachowych o zróżnicowanej hydrofobowości w odniesieniu do: (i) polisacharydowych 
żeli (Juteau i in. 2004); (ii) składu fazy tłuszczowej (Landy i in. 2007); (iii) modelowych ma-
tryc, w tym emulsji (Seuvre i in. 2007). Wyniki tych badań wskazują, że badania eksperymen-
talne są obecnie najlepszą formą oceny oddziaływania matrycy na szybkość uwalniania się 
substancji zapachowych. 
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