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Mikrokapsułkowanie substancji aktywnych, labilnych w celu ich utrwalenia oraz suszenie 

rozpryskowe to dwa procesy dobrze znane i stosowane w szeregu technologiach zwłaszcza 
środków leczniczych, spoŜywczych i kosmetycznych. Z wielu względów jest celowe  
i uzasadnione zrealizowanie obu procesów w jednej technologii, co potwierdzają coraz 
liczniejsze opracowania literaturowe i patentowe. Z szerokiej gamy substancji aktywnych 
jedno z pierwszych miejsc pod względem częstości stosowania zajmują substancje zapachowe 
oraz smakowe dodatki spoŜywcze. Do badań eksperymentalnych stosowane są bądź 
substancje pochodzenia naturalnego [1-4], bądź czyste związki chemiczne traktowane jako 
materiały modelowe [5]. Suszarki rozpryskowe wykorzystywane w tych badaniach to 
najczęściej małe jednostki typowo laboratoryjne o średnicy suszarki 0,1 m [1,3,5], rzadziej 
jednostki większe np. 0,4 m [4] lub 1,5 m [2]. 

Prezentowana praca zawiera wyniki badań własnych mikroenkapsulacji naturalnego 
olejku mięty pieprzowej Mentha piperita w otoczce maltodekstryny w warunkach suszenia 
rozpryskowego w suszarce o średnicy 1,5 m. Emulsję przygotowaną w formie 30% wodnego 
roztworu maltodekstryny (DE16) z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego Tween®80 
rozpylano w komorze suszarki za pomocą wirującego dysku. Częstość obrotowa dysku 
wynosiła średnio ok. 22 tys. obr./min. Olejek miętowy dodawano do roztworu w ilości 
odpowiadającej 10, 20 i 30% mas. w stosunku do maltodekstryny. Stosowano zmienne 
parametry suszenia – głównie koncentrowano się na zmiennej, ale kontrolowanej 
temperaturze powietrza suszącego na wlocie i na wylocie z suszarki. 

Efektywność procesu mikroenenkapsulacji obliczana jako zawartość olejku zamkniętego 
w kapsułce do początkowej zawartości w emulsji malała wraz ze wzrostem stęŜenia 
wyjściowego olejku od 70,6% dla emulsji z 10% do 57,2% dla emulsji z 30% zawartością 
olejku. Analiza jakościowa składu olejku świeŜego, olejku w emulsji oraz w proszku 
(zarówno zamkniętego w kapsułce, jak i pozostającego na jej powierzchni) nie wykazała 
znaczących zmian, co świadczy o zastosowaniu właściwych procedur i parametrów procesu 
w kolejnych jego etapach.  
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