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Резюме 
Изследването  има  за  цел  да  се  анализират  и  оценят  цветовите  параметри  и 
коефициентьт  на  набъбване  на  термопомпено  сушени  моркови,  получени  след 
приложени  различни  комбинирани  методи  на  обработка  и  сушене.  Изпитани  са 
следните  обработки  и  сушене  с  термопомпа  при  начална  температура  40°С  и 
циркулиращ въздух  с  начално  влагосъдържание 8‐10 %  и  скорост 4.6 m/s: минимална 
обработка на суровината; минимална обработка на суровината и режим на сушене 1 час 
работа на термопомпата на цикъл затопляне на циркулиращия въздух с последващ 1 час 
в режим на охлаждане при непрекъснато понижаваща температура до 10°С; минимална 
обработка  на  суровината,  бавно  замразяване  при  температура  ‐18°С;  минимална 
обработка на суровината, микровълново загряване при 850W и поток въздух за 3min при 
зададена  крайна  температура  на  продукта  100°С.  Качествените  характеристики  на 
сушените  моркови  се  повлияват  от  комбинираните  методи  на  обработка. 
Предварителното замразяване със следващо сушене на нарязаните моркови осигурява 
ускоряване на процеса с 1,5 пъти, като същевременно се получава продукт с най‐добре 
запазени структура и цвят.  
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Abstract 
This  study  was  carried  out  to  analyze  and  evaluate  the  color  parameters  and  degree  of 
rehydration of heat pump dried carrots obtained after applied different combined methods of 
treatment and drying. Tested were the following treatments and drying with heat pump dryer 
at  initial temperature 40°C, air flow velocities of 4.6 m.s‐1, and  initial air humidity of 8‐10%: 
minimal  processing  of  the  raw material, minimal  processing  and  drying mode  1  hour  for 
heating air and 1 hour a cooling mode at  the constantly  reducing  temperature up  to 10°C, 
minimal processing and slow freezing at ‐18°C, minimal processing and microwave heating at 
850W  for 3min air  flow, and set a  final  temperature of 100°C. The quality characteristics of 
dried  carrots  are  affected  by  the  combined  treatment methods.  Preliminary  freezing with 
subsequent drying of  carrots  increase drying  rate  1.5  times,  and  the product has  the best 
preserved structure and color. 
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Въведение 
Консуматорите днес търсят качествени храни, които 
в  същото  време  изискват  минимална  преработка. 
Свежите  плодове  и  зеленчуци  са  несъмнено 
превъзходна храна, но са сезонни. Сушенето е най‐
старият  и  сигурен  начин  за  съхраняването  на 
храната  и  нейните  качества.  Хранителните 
влакнини, въглехидратите, минералите и витамин А 
са  устойчиви  на  дехидратиране  (Brennand,  1994; 
Thomas and Berry, 1997). В същото време сушените 
продукти са по‐полезни за околната среда, поради 
по‐малко опаковки, по‐ниски транспортни разходи, 
намалена  консумация  на  eнергия,  намалено 
замърсяване (Harrison and Andress). 
С цел осигуряване на качеството и безопасността на 
готовия  сушен  продукт  се  препоръчва 
предварителна  обработка.  В  литературата  се 
докладва,  че  много  от  плодовете  и  зеленчуците 
могат  да  се  сушат  и  съхраняват  без  да  бъдат 
предварително  третирани,  но  обработката 
подобрява  качеството  им и  ги  прави безопасни  за 
консумация  (Jay,  1992).  Swanson  (2009)  дава  шест 
причини  за  обработка  преди  сушене  –  запазване 
цвета  и  флейвъра,  минимизиране  загубите  на 
нутриенти, инактивиране на ензимите, осигуряване 
по‐равномерно  сушене,  удължаване  срока  на 
съхранение, подобряване деструкцията на патогени 
по време на сушенето.  
От  методите  на  сушене  най‐разпространен  е  този 
на сушенето с горещ въздух  (конвективно сушене), 
при  което  въздух  с  температура  в  диапазона 
55÷70°С, а в някой случаи до 80°С, отнема влагата в 
продукта, след което се изхвърля в околната среда 
(Swanson, 2009; Waewsak et al.,2006).  
Предимствата  на  техниката  и  технологията  за 
нискотемпературното  термопомпено  сушене  се 
състои  в  получаване  на  краен  продукт  при  по‐
малък  специфичен  разход  на  електроенергия  за 
изпаряването  на  1kg  вода  и  екологична 
ефективност. От друга страна морковите са масово 
използвани  за  сушене.  Освен  че  се  предлагат  за 
директна  консумация,  те  се  влагат  в  асортименти 
сухи супи и сухи подправки за ястия. Необходимо е 
да  се  изследват  параметрите  на  качеството  на 
сушени  моркови,  след  приложени  различни 
комбинирани  обработки  и  термопомпено  сушене, 
за  да  се  определи  осигуряват  ли  се  добър  цвят  и 
структура на на продукта. 
Изследването има за цел да се анализират и оценят 
цветовите параметри и коефициентьт на набъбване 
на  сушени  моркови,  получени  след  приложени 
комбинирани методи на обработка и сушене.  
 
Материали и методи 
За  обект  на  изследването  са  избрани  моркови, 
закупени от търговската мрежа. Приета е форма на 
нарязване  напречно  с  дебелина  на  шайбите  5мм. 
Изпитани  са  следните  комбинирани  методи  на 
обработка  и  сушене  с  термопомпа  при  начална 

температура  40°С  и  циркулиращ  въздух  с  начално 
влагосъдържание 8‐10 % и скорост 4.6 m/s: 
А) минимална обработка на суровината и сушене с 
термопомпа; 
B) минимална обработка на суровината и режим на 
сушене при 1 час работа на термопомпата на цикъл 
затопляне  на  циркулиращия  въздух  с  последващ 
1 час  в  режим  на  охлаждане  при  непрекъснато 
понижаваща температура до 10°С; 
C)  минимална  обработка  на  суровината,  бавно 
замразяване  при  температура  ‐18°С  и  сушене  с 
термопомпа; 
D)  минимална  обработка  на  суровината, 
микровълново загряване при 850W и поток въздух 
за  3min  при  зададена  крайна  температура  на 
продукта 100°С и сушене с термопомпа. 
Сушенето на морковите е извършено в тънък слой 
при  напречно  ориентиран  въздушен  поток  спрямо 
слоя продукт в термопомпена сушилня. 
За  по‐голяма  яснота  и  удобство  в  представените 
фигури,  таблици  и  в  текста  ще  бъдат  използвани 
буквените означения на вариантите. 
В  процеса  на  сушене  е  измервана  масата  на 
пробата  в  първите  два  часа  на  всеки 10 min,  след 
това на 30 min. Условието за край на експеримента 
е  сушене  до  постоянна  маса  (mp).  Пробите 
изсушени  и  охладени  моркови  са  опаковани  в 
полиетиленови  пликове.  Съхранението  се 
извършва  при  стайна  температура  в  отсъствие  на 
светлина. 
На  получените  сухи  продукти  са  изчислени  и 
анализирани физични показатели: 
‐  безразмерно  влагосъдържание  (редуцираната 
маса U), изчислено чрез уравнение: 
 
U = (m‐mp)/(m0‐mp),       (1) 
 
където m  и m0  са  съответно  текущата  и  началната 
маса на пробата; 
‐  съдържание  на  вода,  %  ‐  чрез  автоматична 
тегловна  сушилня  „Sartorius Moisture analyzer”  при 
температура 70°С и тегло на пробата 3 g; 
‐  активна  влажност, Aw  по  вътрешно  лабораторен 
метод  №3  на  Акредитирана  лаборатория  към 
ИИРХ, Пловдив с апарат Novasina, Швейцария. 
‐  коефициент  на  набъбване,  изчислен  като 
отношение  на  поетата  вода  (m1‐m0)  и  масата  на 
продукта преди рехидратацията (m0) по формулата: 
 
rh = (m1‐m0)/m0       (2) 
 
5,0  g  от  сушения  продукт  се  поставят  за  4 min  в 
200 cm3  кипяща дестилирана  вода,  отцеждат  се  за 
10 min и се претеглят. 
‐  цвят  ‐  в цветова  система CIE Lab  по показателите 
яркост  (L),  +а  –  червен  цвят,  +b  –  жълт  цвят  с 
колориметър  COLORGARD  SYSTEM  2000  на  BYC 
GARDNER JNC.  
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Общата  цветова  разлика  ΔE  е  изчислена  по 
формулата: 
 

ΔE=  baL        (3) 

 
При  статистическата  обработка  на  резултатите  са 
приложени  Anova  Single  Factor  и  Descriptive 
statistics (Microsoft Excel, 2003). 

Резултати и дискусия 
Резултатите  от  експериментите  са  онагледени  в 
следващите таблици и графики. 
Изменението  на  безразмерното  влагосъдържание 
(U)  при  сушенето  на  нарязаните  моркови  в  тънък 
слой е представено на фигура 1. 
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Фиг. 1 Безразмерно влагосъдържание на моркови при комбинирани методи на обработка и сушене с 

термопомпа 
 
Общата  продължителност  на  процеса  за  отделяне 
на 90 % от водата до U=0,1 зависи от приложените 
комбинирани методи  за  обработка  на  суровината, 
тъй като структурните и химични характеристики на 
вида,  специфичната  повърхност  на  парченцата, 
параметрите  на  въздуха  за  всички  варианти  са 
еднакви.  Получената  зависимост  е  потвърдена  от 
измереното  времетраене  на  процеса.  Времето  за 
достигане  на  U=0,1  е  еквивалентно  за  два  от 
приложените  варианти  А  и  D  и  е  150  min. 
Следователно  прилагането  на  такъв  режим  на 
микровълново  третиране  на  суровината  преди 
сушене  не  води  до  съкращаване  на  процеса. 
Редуването  на  периоди  на  загряване  и  охлаждане 
при  вариант  В  удължава  времето  за  сушене  до 
U=0,1.  Процесът  протича  за  180  min,  докато  при 
предварителното  замразяване  на  суровината  (C) 
времето се редуцира до 100 min. При това процесът 
се ускорява 1,5 пъти. 
При  еднакви  условия  на  сушене  с  термопомпа  и 
форма на нарязване предварителната обработка  е 
условие, определящо качествените характеристики 
на  сушените  моркови.  Стойностите  за  постигнато 
крайно съдържание на влага от 10 % за вариант „С” 
при  съкратено  времетраене  на  сушенето  показва 

значително  интензифициране  на  процеса  на 
дехидратация (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Параметри на сушени моркови в 
зависимост от метода на обработка 

 
Показатели

 
Варианти 

Влагосъдържание, 
 
% 

Водна 
активност 

 
Aw 

Коефициент 
на 

набъбване 
rh 

Суровина  88.51  0,947  ‐ 

A  12.97  0,586  1.98 

B  12.30  0,563  1.94 

C  10.09  0,515  2.31 

D  14.69  0,625  2.06 

 
Параметри  на  качеството  на  сушените  моркови  са 
цветьт  на  продукта  и  структурата  на  растителния 
материал.  Степента,  в  която  тя  се  запазва,  е 
охарактеризирана чрез коефициента на набъбване. 
Получените  резултати  показват,  че  приложеното 
предварително  третиране  на  морковите  има 
влияние  върху  коефициента  на  набъбване.  Това 
заключение се подкрепя от факта, че коефициентът 
на набъбване при варианти „С” и „D” има по‐висока 
стойност,  което  определя  по‐добре  запазена 



Списание за наука „Ново знание” (2013) ISSN 1314‐5703 

Издание на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите  98 

структура на морковите в сравнение с варианти „А” 
и  „В”.  Запазване  структурата  при  предварително 
замразяване (С) улеснява процеса на дехидратация, 
което  е  в  съответствие  с  получената  обща 
продължителност  на  сушене  при  този  вариант  на 
комбиниране на методите.  
Цветовите характеристики L, a, b и общата цветова 
разлика  ΔE  на  суровината  и  сушените  четири 
варианта моркови са представени в таблица 2. База 
за  калкулиране  на  ΔE  са  цветовите  параметри  на 
суровината.  Резултатите  от  направения 
еднофакторен  дисперсионен  анализ  показват 
различимост  в  цветовите  параметри  при  ниво  на 
доверие  α=0,05  в  зависимост  от  приложените 
комбинирани методи, като установената тенденция 
е  към  намаляване  стойностите  на  всеки  от 
параметрите на цвета.  
 
Таблица 2. Цветови параметри на сушени моркови 

в зависимост от метода на обработка 
 
Параметри 
 
Варианти 

L* 
±SD 

a* 
±SD 

b* 
±SD 

ΔE 

Суровина  65.6±0.37  35.7±0.01  53.2±0.11  ‐ 

A  63.7±0.25  32.3±0.29  44.9±0.37  9.17 

B  57.6±1.03  29.6±0.18  34.3±0.44  12.52 

C  52.3±0.61  33.0±0.42  36.9±1.28  6.81 

D  57.7±1.06  32.2±0.33  39.1±0.42  5.88 

 
Количествената  характеристика  –  яркостта  L,  има 
най‐ниски  стойности  за  вариант  „С”,  за  които  чрез 
дискриптивен  анализ  се  доказва  различие  спрямо 
суровината  и  вариант  „А”  (фигура  2). 
Доверителните  интервали  на  останалите  варианти 
се припокриват,  което не доказва различие между 
тях. 
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Фиг. 2 Средни стойности за яркост на цвета на 

моркови при комбинирани методи на обработка и 
сушене с термопомпа 

 
Резултатите  за  червения  компонент  на  цвета  +а 
показват  най‐висока  стойност  за  суровината.  По 
този  параметър  неразличимост  между  суровината 

и  приложените  обработки  се  доказва  само  за 
вариант „С” (фигура 3).  
В  пробите  доминира  жълтият  компонент,  изразен 
чрез  стойностите  на  +b.  Най‐висока  стойност  има 
суровината. Намалението за +b в четирите варианта 
сушени моркови  е  значително,  което  се  доказва  с 
различимост  за  всеки  от  тях  спрямо  суровината 
(фигура  4).  Измежду  приложените  методи  е 
установено различие между варианти „А” и „В”. 
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Фиг. 3 Средни стойности за червен компонент на 
цвета на моркови при комбинирани методи на 

обработка и сушене с термопомпа 
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Фиг. 4 Средни стойности за жълт компонент на 
цвета на моркови при комбинирани методи на 

обработка и сушене с термопомпа 
 
Индексът  ΔE  също  показва  цветови  различия  в 
зависимост  приложените  методи.  По‐ниските 
стойности  на  общата  цветова  разлика  за  варианти 
„D”  и „С”  ‐  съответно 5.88  и 6.81,  свидетелстват  за 
по‐малки изменения в цвета на сушените моркови.  
 
Заключение 
Предварителната  обработка  е  условие, 
определящо  интензивността  на  дехидратация, 
респективно  влияещо  върху  общото  времетраене 
на  процеса  при  еднакви  условия  на  сушене  с 
термопомпа  и  форма  на  нарязване  на  морковите. 
Качествените характеристики на сушените моркови 
се  повлияват  от  предварителната  им  обработка. 
Предварителното  замразяване  със  следващо 
сушене  на  нарязаните  моркови  осигурява 
ускоряване  на  процеса  с  1,5  пъти,  като 
същевременно  се  получава  продукт  с  най‐добре 
запазени структура и цвят.  
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