
Urządzenia do obróbki cieplnej 
Część 1 



Obróbka termiczna – 

wprowadzenie  



 Źródło ciepła emituje energię cieplną, którą 
uzyskuje się w wyniku odpowiednich procesów 
fizycznych. 

 

 Nie można zdefiniować pojęcia ciepła w 
oderwaniu od czynników, potocznie zwanych 
paliwami, dzięki którym ten rodzaj energii jest 
otrzymywany. Do czynników tych należą: 

  paliwa gazowe, 

 prąd elektryczny, 

 węgiel kamienny, 

 olej opałowy, 

 drewno, 

 energia słoneczna. 

 



Ciepło można uzyskać, stosując różne technologie 

jego wytwarzania. Do najważniejszych z nich należą: 

spalanie różnego rodzaju paliw oraz przepływ prądu 

elektrycznego przez elementy o dużym oporze.  

W procesie spalania najczęściej wykorzystuje się 

różne rodzaje gazów, np. gaz ziemny czy propan- 

butan, ale węgiel kamienny, drewno, torf czy olej 

opałowy również mogą być źródłem energii cieplnej, 

wykorzystywanej głównie w urządzeniach będących 

podstawowym wyposażeniem instalacji grzewczej, 

zapewniającej odpowiednią temperaturę w 

pomieszczeniach.  



W gastronomii czy w gospodarstwie domowym w dalszym 

ciągu używa się węglowych trzonów kuchennych (kuchnie 

węglowe), ale dość rzadko są one raczej wspomnieniem 

minionej epoki. W ofercie firm gastronomicznych dostępne 

są oprócz elektrycznych i gazowych, piece do pizzy opalane 

drewnem, które zdaniem znawców pozwalają uzyskać 

odpowiednie walory smakowe tej potrawy. 

Solary, czyli kolektory słoneczne, coraz częściej można 

zobaczyć na dachach polskich domów; umożliwiają one 

pozyskanie ciepła dzięki energii świetlnej emitowanej przez 

słońce. Na razie polski klimat pozwala na wykorzystanie tej 

energii do podgrzewania wody bądź wspomagania instalacji 

grzewczej w budynku, nie można korzystać z niej przy 

termicznej obróbce produktów. 



PODZIAŁ APARATURY DO 

OBRÓBKI TERMICZNEJ 



Do podstawowych rodzajów 

obróbki termicznej zalicza się: 

 
 gotowanie, 

 smażenie, 

 duszenie, 

 pieczenie, 

 



 Tradycyjne gotowanie polega na poddaniu 
produktu działaniu gorącej wody lub pary o 
temperaturze bliskiej lub równej 100°C. 

 Podczas smażenia produktów  nośnikiem 
ciepła jest rozgrzany tłuszcz. W zależności od 
rodzaju produktu grubości warstwy tłuszczu 
stosuje się temperaturę od 130 do 220°C. 

 Smażenie beztłuszczowe odbywa się w 
temperaturze 250°C, trwa bardzo krótko. 
 
 



 Duszenie polega na wstępnym obsmażeniu 
produktu w temperaturze ok. 170°C, a 
następnie gotowaniu w niewielkiej ilości 
wody i tłuszczu.  

 Podczas pieczenia produkt jest ogrzewany 
gorącym, suchym powietrzem lub 
powietrzem z dodatkiem pary. Temperatura 
pieczenia zależy od rodzaju produktu i typu 
urządzenia. W piecach konwekcyjno-
parowych temperatura komory może 
wynosić maksymalnie 300°C 



Do obróbki termicznej służą urządzenia grzewcze, 

które można odpowiednio podzielić na: 

 
 ogrzewane gazem, 

 ogrzewane dzięki wykorzystaniu 

przepływu prądu elektrycznego, 

 ogrzewane parą technologiczną, którą 

doprowadza się do danego urządzenia (np. 

kotły warzelne), 

 ogrzewane półpłynnymi alkoholowymi 

paliwami (podgrzewacze eksponowane na 

stołach z potrawami). 



Urządzenia grzewcze wykorzystujące przepływ 

prądu elektrycznego można podzielić na: 

 oporowe, gdzie ciepło uzyskuje się na 
skutek przepływu prądu przez element o 
dużej rezystancji (oporze elektrycznym 
przewodnika, przez który płynie prąd). 

 mikrofalowe, gdzie energia elektryczna jest 
przekształcana w fale elektromagnetyczne, 
powodujące powstanie ciepła w produkcie, 

 indukcyjne, w których energia elektryczna i 
związane z nią zjawisko indukcji 
magnetycznej powoduje powstanie ciepła w 
naczyniu, w którym gotuje się potrawa. 

 



Ze względu na rodzaj stosowanej obróbki termicznej 

można wyróżnić grup, urządzeń: 
 

Obróbka termiczna 
 

 Przykłady urządzeń 

gotowanie kotły warzelne, taborety grzewcze, szybkowary, 
steamery 

smażenie patelnie, frytownice, grille, ruszty 

duszenie patelnie 

pieczenie piekarniki, piece konwekcyjne, piece konwekcyjno-
parowe, rożna 

opiekanie opiekacze, salamandry, tostery 

podgrzewanie bemary, podgrzewacze do potraw i naczyń, meble 
i witryny podgrzewcze 

różne rodzaje obróbki trzony kuchenne, piece konwekcyjno-parowe, 
kuchnie mikrofalowe 



 Współczesna gastronomia jest 
podporządkowana potrzebie uzyskania 
dobrego jakościowo produktu w jak 

najkrótszym czasie. Potencjalny klient stawia 
wysokie wymagania, a niezadowolenie może 

go skłonić do zmiany restauratora. Jakość 
świadczonych usług zależy nie tylko od 

umiejętności personelu, lecz także od rodzaju 
i stanu wyposażenia technicznego zakładu. 
Bardzo ważnym czynnikiem, pozwalającym 

zwiększyć efektywność pracy, jest 
odpowiednia sprawność urządzeń. Kucharz 

musi zdawać sobie sprawę z pewnych 
technicznych ograniczeń, które mogą 

utrudniać jego pracę.  

 



Czynniki wpływające na sprawność 

urządzeń: 

 dostosowanie urządzeń do wielkości produkcji, 

 dobór odpowiednich naczyń do określonego typu urządzeń i realizowanej 
obróbki termicznej (garnków, pojemników GN),  

 stosowanie dodatkowego wyposażenia (wózki, stelaże) ułatwiającego pracę, 

 odpowiednia izolacja termiczna urządzeń, która chroni przed stratą energii 
cieplnej, 

 stosowanie termostatów, pozwalających utrzymać właściwą temperaturę, 

 konstrukcja urządzeń, polegająca na umieszczeniu w drzwiach 
kilkuwarstwowych szyb, chroniących przed stratami ciepła i poparzeniem, 

 dodatkowe oprzyrządowanie urządzeń (sondy, wzierniki, oświetlenie, szyby), 
pozwalające na kontrolę procesu bez potrzeby otwierania komory grzewczej, 

 odpowiedni dopływ powietrza oraz odprowadzenie spalin w urządzeniach 
opalanych gazem i paliwami stałymi, 

 odpowiednia instalacja urządzeń elektrycznych, chroniąca przed zmianami 
napięcia. 

 



SPOSOBY WYMIANY 

CIEPŁA 



SPOSOBY WYMIANY CIEPŁA 

 
 Wytworzone ciepło musi być dostarczone 

do półproduktu w celu przeprowadzenia 
obróbki termicznej. Sposób jego 
przekazywania zależy od ośrodka, w jakim 
następuje wymiana energii. Oto trzy 
podstawowe sposoby rozchodzenia się 
ciepła: 

 przewodzenie (kondukcja), 

 unoszenie (konwekcja), 

 promieniowanie (radiacja), 

 



 Przewodzenie zachodzi głównie w ciałach 
stałych; polega na przekazywaniu energii 

za pośrednictwem ruchu drgającego 
sąsiadujących ze sobą cząsteczek. 

Przykładem takiego sposobu wymiany 
ciepła jest rozchodzenie się energii w 

ściance zwykłego naczynia kuchennego, 
jakim jest garnek, który ogrzewany od 

strony dna staje się gorący w całej swojej 
masie. 

 



 Unoszenie - zjawisko powstające w 

cieczach i w gazach; polega na wzajemnym 

ruchu cząsteczek wywołanym różnicą 

temperatury. Cząstki ciepłe są lżejsze i 

unoszą się do góry, a zimne opadają na 

dół. Ten sposób wymiany ciepła zachodzi 

naturalnie w każdym urządzeniu, takim jak 

piec czy piekarnik, gdzie ośrodkiem 

przenoszenia ciepła jest powietrze.  

 



 Promieniowanie powstaje na skutek emisji 
ciepła w postaci fali elektromagnetycznej, 
zwanej promieniowaniem podczerwonym. 
Przykładem takiego zjawiska jest działanie 

źródła ciepła - grzałki oporowej, 
wykorzystywanej w wielu urządzeniach, 
nazywanej promiennikiem podczerwieni, 
którą przepływający prąd rozgrzewa do 

wysokiej temperatury, dzięki czemu 
wydziela się energia promieniowania. 

 



 Promieniowanie mikrofalowe, mimo że 

można  określić mianem radiacji, nie jest 

promieniowaniem  cieplnym. Działając na 

produkt żywnościowy, powoduje 

powstanie ciepła w całej jego objętości, na 

skutek zachodzących w nim zmian 

wywołanych tarciem 

międzycząsteczkowym. 

 



Charakterystyka 

urządzeń do obróbki 

termicznej produktów – 

trzony kuchenne i 

taborety 



Trzony kuchenne  

  Trzony kuchenne, potocznie zwane „kuchniami", 
stanowią podstawowe wyposażenie każdego rodzaju 
zakładu gastronomicznego oraz gospodarstwa 
domowego. Są to urządzenia wielofunkcyjne, dzięki 
którym można gotować, podgrzewać, smażyć, dusić 
żywność, a także piec, jeśli mają wbudowany piekarnik. 
Trzony mogą pracować samodzielnie, mogą również 
stanowić wyposażenie zblokowanych linii kuchennych.  

 Często są zestawiane w zespoły 8 lub 12 stanowisk 
grzewczych, w centralnym miejscu kuchni gorącej (tzw. 
wyspa), co umożliwia dostęp do nich z dowolnej strony. 
W zależności od sposobu uzyskiwania w nich ciepła 
można je podzielić na: 

 gazowe, 

 elektryczne,  

 indukcyjne, 

 



Trzony gazowe 
 zazwyczaj są wyposażone w cztery stanowiska grzewcze oraz ruszt żeliwny 

umożliwiający stawianie garnków tuż nad palnikami gazowymi. Materiał, z 
którego są wykonane, to wysokiej jakości stal nierdzewna bądź blacha 
emaliowana, jeśli są użytkowane w zwykłym gospodarstwie domowym. 
Udogodnieniem zwiększającym bezpieczeństwo obsługi jest zawór odcinający 
dopływ gazu w przypadku niekontrolowanego wygaśnięcia palnika. 
Zaokrąglone krawędzie płyty grzewczej ułatwiają jej utrzymanie w czystość. 
Trzony są wyposażone w iskrowniki zapalające, co wiąże się z koniecznością 
podłączenia ich do instalacji elektrycznej. Powinny być usytuowane pod 
okapem wentylacyjnym, pochłaniającym wydobywające się opary. Jeśli 
stanowisko wymaga postawienia trzonów przy ścianie, należy pamiętać, aby 
była ona pokryta niepalnym materiałem. Większość trzonów jest wyposażona 
w piloty zapalające stanowisko grzewcze, od których zapala się cały palnik. 
Warunkiem właściwej pracy urządzenia jest postępowanie ściśle według 
umieszczonej na nim instrukcji obsługi, informującej m.in., jak długo i w jakiej 
pozycji należy trzymać pokrętło zapalające, aby urządzenie zaczęło działać. 
Wielkość płomienia może być regulowana płynnie lub skokowo w zależności 
od konstrukcji trzonu, 

 Trzony gazowe są przystosowane do spalania gazu ziemnego lub, przy 
zmienionych dyszach, propanu-butanu. Rodzaj gazu określa się przy 
zamówieniu. Moc grzewcza czteropalnikowego trzonu gazowego wynosi 22,5 
kW, sześciopalnikowego - 30,0 kW. 

 



Trzon gazowy (źródło: Stalgast) 



Trzony elektryczne 
można podzielić ze względu na rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest płyta 

grzewcza,: 

 na żeliwne  

 ceramiczne. 

 Żeliwne mają powszechne zastosowanie w profesjonalnej gastronomii, ze 
względu na ich większą wytrzymałość. Obudowę urządzenia stanowi blacha 
nierdzewna. Moc typowych urządzeń, mających cztery pola grzewcze 
skonstruowane w postaci kół lub prostokątów, wynosi 9,2 kW. 
Nowoczesne urządzenia są wyposażone W wyłączniki przerywające dopływ 
prądu, jeśli nie jest obciążony element grzewczy. Żeliwo, z którego są 
zrobione stanowiska do obróbki termicznej, jest stopem żelaza i węgla - po 
nagrzaniu do wysokiej temperatury długo utrzymuje ciepło. Ze względu na 
jego porowatą strukturę stop ten jest trudny do utrzymania w czystości, 
dlatego zastępuje się go gładką, szklano-ceramiczną płytą, obecnie 
powszechnie stosowaną w gospodarstwie domowym. Jej estetyczny wygląd 
pozwala na nowoczesne zaaranżowanie wnętrza kuchni i wysoki poziom 
higieny. Wszystkie trzony elektryczne, podobnie jak gazowe, mają 
regulowaną moc poszczególnych pól i w związku z dużym poborem prądu 
muszą być podłączone do instalacji elektrycznej trójfazowej o napięciu 
230/400 V. 



 Płyty ceramiczne (glassceramiczne), 
efektownie wyglądające, mające powszechne 

zastosowanie w urządzeniach domowych, 
mogą również, jak reklamują producenci, 

stanowić wyposażenie trzonów 
profesjonalnych. Przykładem są urządzenia 
produkowane przez niektóre firmy jako 
tradycyjne trzony elektryczne, kuchnie 
indukcyjne, a nawet kuchnie gazowe 

wyposażone w płytę ceramiczną, 
 



Trzon elektryczny (źródło: Stalgast) 

 



 

Stanowisko grzewcze w kuchni elektrycznej - 

widoczne są rozgrzane spirale elektryczne 

 

  

 



Zasady właściwej eksploatacji trzonów 

kuchennych gazowych i elektrycznych 

  Urządzenie powinno być dobrze wypoziomowane i podłączone do odpowiednich instalacji, 
usytuowane pod okapem wentylacyjnym,. 

 Trzony kuchenne powinny być instalowane przez uprawnione do tego osoby. 

 Jeśli stanowisko trzonu wymaga umiejscowienia go przy ścianie, pamiętać aby była ona pokryta 
niepalnym materiałem. 

 Przed przystąpieniem do pracy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia. 

 Stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.  

 Dobrać naczynie odpowiednie do wielkości stanowiska grzewczego, unikać nadmiernego 
nagrzewania garnków wyposażonych w niemetalowe uchwyty. 

 Sprawdzać drożność palników gazowych, W trzonach gazowych kontrolować rozłożenie i 
stabilność płomienia.  

 Monitorować proces obróbki termicznej, nie dopuszczając do wykipienia potrawy. 

 Nie pozostawiać włączonego stanowiska grzewczego bez umieszczenia na nim naczynia, 

 Odpowiednio dobierać moc ogrzewania, regulując specjalne pokrętła. Pamiętać, że nawet po 
wyłączeniu urządzenia elektrycznego pola grzewcze wciąż są gorące. 

 Pamiętać o stosowaniu rękawic lub specjalnych uchwytów chroniących przed poparzeniem. 

 Dbać o czystość urządzenia, nie dopuszczając do pozostawiania na stanowiskach grzewczych 
resztek przypalonego jedzenia. Ruszty żeliwne, oprócz codziennej higieny, okresowo myć w 
zmywarce. Stosować odpowiednie środki myjące, unikając ostrych materiałów niszczących 
strukturę trzonu. 

 Organizować okresowe przeglądy urządzeń, przeprowadzane przez odpowiednich 
pracowników obsługi technicznej. 

 



Trzony indukcyjne 
 to jedne z nowocześniejszych urządzeń grzewczych. W 

profesjonalnych kuchniach są to urządzenia z jednym pracującym 
polem, a w gospodarstwie domowym - w zasadzie nieróżniące się 

niczym od tradycyjnych, płyty glassceramiczne, które grzeją żywność w 
specyficzny sposób. W zwykłych płytach ceramicznych znajdujące się 

pod spodem grzałki elektryczne powodują silną emisję ciepła, płyta się 
nagrzewa, a od niej naczynie i produkt. W kuchniach indukcyjnych, 

zamiast tradycyjnych źródeł ciepła, znajdują się cewki indukcyjne, przez 
które płynie prąd zmienny. Częstotliwość źródła prądu wynosi 30 000 
Hz, Powstaje wówczas silne pole magnetyczne, które przedostaje się 
do naczynia. Płyta pozostaje zimna! Jeśli garnek, który znajduje się na 

trzonie, jest wykonany z materiału zwanego ferromagnetykiem 
(dającego się trwale namagnesować), to zostaje on silnie rozgrzany na 
skutek powstających w nim prądów wirowych. Od naczynia rozgrzewa 

się potrawa. Materiałem o dobrych właściwościach 
ferromagnetycznych jest żelazo, zatem do ogrzewania potraw 

doskonale nadają się stalowe, emaliowane garnki i naczynia żeliwne. 
Niestety, naczynia ze stali nierdzewnej nie zdają egzaminu, ale i z tym 
poradzili sobie producenci, którzy wprowadzili w dno takiego garnka 
ferromagnetyczną płytkę. Dobierając odpowiednie naczynie, można 
szukać opisu „induction" (czyt. indakszyn), bądź sprawdzić, czy do 

garnka łatwo przywiera magnes. 

 



Uproszczony schemat budowy 

kuchni indukcyjnej 

naczynie ferromagnetyczne 

płyta ceramiczna (zimna) 

cewki indukcyjne 

generator prądu zmiennego 



Kuchnia indukcyjna 

 



Zalety i wady użytkowania kuchni 

indukcyjnych: 

  
Zalety kuchni indukcyjnych: 

 skrócenie czasu obróbki termicznej, 

 łatwość utrzymania w czystości, potrawa nie przypala 
się, nawet jeśli wykipi, 

 samoczynne wyłączanie się urządzenia, gdy na płycie 
nie stoi naczynie, 

 zmniejszenie niebezpieczeństwa poparzenia się. 

 

 
Wady kuchni indukcyjnych: 

 ograniczony dobór naczyń, 

 wysoka cena, 

 emisja promieniowania. 

 



Taborety podgrzewcze 

 są uzupełnieniem trzonów kuchennych. W swojej 
konstrukcji mają jedno stanowisko ogrzewane 
elektrycznie lub gazowo. Ze względu na swoją 

ergonomiczną budowę - mała wysokość, 
odpowiednio duża średnica palnika lub płyty - 

umożliwiają obróbkę termiczną potraw w 
garnkach o dużej pojemności, o średnicy od 40 do 

60 cm. Wykonane są ze stali nierdzewnej i 
stanowią doskonałe wyposażenie kuchni gorącej, 

Służą do gotowania różnych potraw, są też 
wykorzystywane w ekspedycji do podgrzewania 

gotowych dań. 



Taboret gazowy 

 

 



Taboret elektryczny 



Charakterystyka urządzeń do 

obróbki termicznej produktów – 

urządzenia ciśnieniowe 

 



Urządzenia ciśnieniowe 

 
 Ciśnieniem nazywa się wielkość fizyczną związaną 

z siłą nacisku działającą na określoną jednostkę 
powierzchni. Nacisk może być wywierany przez 
ciało stałe, ciecz lub gaz. Podstawową jednostką 

przedstawiającą miarę ciśnienia jest 1 Pa (Pascal). 
W przypadku ciśnienia atmosferycznego, 

opisywanego jako nacisk słupa powietrza na 
jednostkę powierzchni, wielkość ta wynosi 1013 

hPa = 0,1 MPa Od wymiaru ciśnienia zależy 
temperatura wrzenia danej cieczy. Przykładowo: 

temperatura wrzenia wody przy normalnym 
ciśnieniu wynosi 100°C. Jeżeli uzyska się 

nadciśnienie, to wzrasta ona powyżej 100°C, co 
skraca czas obróbki termicznej potrawy. 



Urządzenia ciśnieniowe: 

 Szybkowar 

 Kotły warzelne 

 Autoklawy 

 Steamery 



Szybkowar 

 To typowy przykład urządzenia ciśnieniowego, wykonany ze 
stali nierdzewnej, mający szczelnie zamykaną pokrywę, 

wyposażoną W zawór regulujący wypływ pary. Szybkowar ma 
również dodatkowe zabezpieczenie, chroniące go przed 

nadmiernym wzrostem ciśnienia. W czasie obróbki 
termicznej dochodzi do sprężania pary powstającej podczas 
gotowania produktu, tym samym podwyższa się jej ciśnienie.  
Zjawisko to powoduje wzrost temperatury wrzenia potrawy 

i przyspieszenie obróbki termicznej. Przykładowo, porcja 
ziemniaków dla czteroosobowej rodziny będzie się gotowała 

10 minut, czas duszenia pieczeni wołowej wynosi ok, 30 
minut (w zależności od masy produktu). Niektóre 

szybkowary mogą mieć dwie opcje gotowania, jedną dla mięs, 
kiedy jest potrzebna wyższa temperatura, drugą do 

gotowania warzyw w niższej temperaturze. 

 



Szybkowar 

zawór regulujący ilość pary 

blokada pokrywy 



Zalecenia dotyczące właściwej 

eksploatacji szybkowarów 

  Przeczytać uważnie instrukcję i stosować zalecenia dotyczące 
obsługi urządzenia. 

 Przygotowując potrawę, nie przekraczać dopuszczalnego poziomu 
wody. W szybkowarach nie powinno się gotować potraw z kaszą 
(zatyka się otwór wylotowy pary), nie poleca się również obróbki 
termicznej warzyw zabarwionych chlorofilem, gdyż w zdecydowany 
sposób tracą barwę. Przed rozpoczęciem gotowania wybrać 
odpowiednią opcję obróbki: warzywa lub mięso. 

 W czasie gotowania obserwować zawór regulujący wypływ pary 
(strumień wydostającej się pary powinien być równomierny), w 
razie potrzeby odpowiednio dostosować intensywność grzania.  

 Pod żadnym pozorem nie otwierać na siłę pokrywy szybkowara.  

 Po zakończeniu gotowania i spadku ciśnienia w środku garnka 
otworzyć pokrywę. 

 Urządzenie myć ciepłą wodą, używając odpowiednich detergentów. 



Kotły warzelne 

 to urządzenia, które mogą być 

wykorzystywane we wszystkich typach 

zakładów żywienia zbiorowego. 

Przeznaczone są do przygotowania dużej 

ilości potraw płynnych i półpłynnych.  Ich 

pojemność zależy od ich konstrukcji i 

wynosi odpowiednio 50-300 I. Wykonuje 

się je z wysokogatunkowej stali. 

 



Podział kotłów warzelnych 

 W zależności od sposobu ogrzewania 

kotły warzelne dzielimy na:  

◦ gazowe,  

◦ elektryczne   

◦ parowe,  

 ze względu na konstrukcję na: 

◦  stałe  

◦ przechylne.  



 Kotły o niewielkiej pojemności mogą 

pracować w bloku urządzeń 

gastronomicznych, natomiast te duże 

stanowią samodzielną konstrukcję i są 

przeznaczone przede wszystkim do 

gotowania zup, sosów oraz innych 

rodzajów potraw. Jeżeli w kotle jest 

gotowane mleko, to powinien on być 

przeznaczony wyłącznie do tego celu. 

 



Kocioł warzelny, który może pracować 

w bloku urządzeń grzewczych - w 

systemie modułowym  

Kocioł warzelny wolno stojący  



 Kotły warzelne są zbiornikami płaszczowymi 
wyposażonymi w szczelnie zamknięte, podwójne 
ścianki, zwane przestrzenią grzejną kotła.  Tam  

umieszczone są przyrządy, niezbędne w konstrukcji 
aparatów ciśnieniowych. Należą do nich: wskaźnik 

pokazujący odpowiedni poziom wody w płaszczu, w 
nowych typach kotłów są to lampki sygnalizujące 

właściwy poziom wody, manometr mierzący 
nadciśnienie pary w płaszczu oraz zawory 

bezpieczeństwa i powietrzny, chroniące kocioł przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia. Niektóre z 

urządzeń są wyposażone dodatkowo w zawór - 
turbinkę umieszczoną w pokrywie, sygnalizującą 

proces wrzenia potrawy. 

 



Kotły gazowe 

 W przypadku kotłów gazowych woda znajdująca się w 
płaszczu jest ogrzewana zespołem palników, umieszczonych 
pod dnem urządzenia. Wytwarzana para spręża się rośnie jej 

ciśnienie, co powoduje, że temperatura wrzenia wody i 
powstające w płaszczu pary jest wyższa od 100°C. Potrawa 
jest ogrzewana równomiernie za wszystkich stron kotła, co 

skraca czas jej obróbki termicznej. Ponadto taki system 
ogrzewania zapobiega jej przypalaniu. Należy pamiętać, że 

kotły gazowe muszą być podłączone nie tylko do właściwej 
instalacji, lecz także do gniazd elektrycznych ze względu na 
elektryczny system zapalania palników oraz mieć osobne 

odprowadzenie spalin.  Kotły gazowe muszą być ustawione na 
twardym stabilnym podłożu w pobliżu kratki ściekowej oraz 

mieć odpowiednio zainstalowany okap wentylacyjny 



doprowadzenie gazu            palniki gazowe 

kocioł zewnętrzny 

płaszcz kotła  

pokrywa 

kocioł    wewnętrzny 
doprowadzenie wody do kotła  

manometr 

zawór powietrzny 

zawór bezpieczeństwa 

doprowadzenie wody 
do płaszcza 

wskaźnik poziomu wody 

odprowadzenie  
 
spalin 



Kotły elektryczne i parowe 

 mają inny system uzyskiwania 
odpowiedniej temperatury w płaszczu 

urządzenia. Te pierwsze są wyposażone w 
grzałki elektryczne, mają wyłącznik 

reagujący odłączeniem zasilania, jeśli woda 
nadmiernie odparuje. Kotły parowe mają 
bezpośrednio do płaszcza doprowadzoną 

parę technologiczną (z centralnej 
kotłowni zakładu), o odpowiednim 

ciśnieniu i temperaturze. 

 



 W gastronomii używa się zestawów potrójnych 
kotłów warzelnych, mających mniejszą pojemność, 

co pozwala przygotowywać różne potrawy. 
Obecnie na rynku są także dostępne urządzenia o 
dużej pojemności, wyposażone w ramię miksujące 

oraz system przechylania kotła, umożliwiający 
łatwe przelanie jego zawartości. Nowoczesne 
modele kotłów warzelnych mają dodatkowe 

wyłączniki przerywające pracę, jeśli nadmiernie 
wzrośnie ciśnienie, a w płaszczu będzie 

niedostateczna ilość wody. 
 



Zasady właściwej eksploatacji 

kotłów warzelnych 

  Urządzenia powinny być zainstalowane przez uprawnione do tego firmy.  

 Podczas obsługi kotła należy zachować szczególną ostrożność. 

 Przed przystąpieniem do pracy przejść odpowiedni instruktaż, poznać dokumentację techniczno-
ruchową (DTR) i instrukcję obsługi. 

 Stosować zalecenia dotyczące obsługi urządzenia.  

 Przystępując do uruchomienia kotła, wlać odpowiednią ilość wody do płaszcza urządzenia. 

 Nie przekraczać dopuszczalnego poziomu potrawy,  

 W czasie pracy obserwować wskazania manometru (czerwona kreska oznacza ciśnienie 0,05 MR 
przy którym powinien otworzyć się zawór bezpieczeństwa żeby do tego nie dopuścić, należy 
kontrolować intensywność grzania). 

 Monitorować samoczynne odpowietrzanie kotła w czasie pracy, w razie potrzeby odpowietrzyć 
go ręcznie do momentu, aż z otworu zacznie się wydostawać para wodna. Po odpowiednim 
odpowietrzeniu woda w kotle zaczyna wrzeć. 

 Unikać niepotrzebnego podnoszenia pokrywy, gdyż powoduje to straty ciepła. 

 W czasie uchylania pokrywy stać z boku, chroniąc się w ten sposób przed poparzeniem. 

 Okresowo sprawdzać drożność zaworu bezpieczeństwa i zaworu powietrznego. 

 Utrzymywać urządzenie w czystości, stosując się do zasad Dobrej Praktyk Higienicznej, 

 Podczas użytkowania i mycia kotła chronić przyrządy kontrolno-pomiarowe. 

 Nie dokonywać samodzielnych napraw urządzenia, 

 Montaż i naprawę urządzeń powinni przeprowadzać pracownicy firm serwisowych, 

 



Autoklawy 

 są urządzeniami używanymi przede 
wszystkim w przemyśle spożywczym do 
sterylizacji wszelkiego rodzaju konserw. 

Ich budowa przypomina konstrukcję 
kotłów warzelnych, z tą różnicą, że 

pokrywa w zbiorniku na potrawę jest 
szczelnie zamknięta, tam też powstaje 

nadciśnienie, co powoduje podwyższenie 
temperatury wrzenia. Miniodmianą 

autoklawów w gastronomii są szybkowary 



Steamery 

 Steamery (czyt. stimery), zwane piecykami 

parowymi, umożliwiają gotowanie i 

podgrzewanie produktów w środowisku 

pary wodnej. Mogą zarówno pracować 

przy ciśnieniu atmosferycznym, jak i 

wytwarzać nadciśnienie, co pozwala 

skrócić czas obróbki termicznej. 

 



Charakterystyka urządzeń do 

obróbki termicznej produktów – 

aparaty do smażenia 

 



Aparaty do smażenia 

 Patelnie  

◦ Elektryczne 

◦ Gazowe 

 Frytownice 

◦ Elekrtyczne 

◦ Gazowe 

 



Patelnie 

  to urządzenia użytkowane w ciągach 
technologicznych lub pracujące samodzielnie. Są 

przeznaczone do przyrządzania produktów 
spożywczych, wymagających smażenia bądź 

duszenia, o regulowanej temperaturze tłuszczu w 
przedziale od 50 do 280°C. Ogrzewa się je 

elektrycznie lub gazowo.  

 Wanna robocza z wyprofilowanym lejkiem, 
wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, 

jest wyposażona w pokrywę z przeciwwagą. 
Komorę smażenia można przechylać za pomocą 
specjalnego mechanizmu - przekładni ślimakowej, 

co ułatwia zlewanie zużytego tłuszczu i mycie 
urządzenia 



 Patelnia elektryczna zawiera termostat, który 
utrzymuje określoną temperaturę smażenia, oraz 
mikrowyłączniki, odcinające zasilanie w momencie 

przechyłu misy.  

 Urządzenie gazowe ma płynną regulację 
temperatury oraz zabezpieczenia przed 

nadmiernym nagrzaniem się powierzchni misy. 
Odpowiedni rodzaj zaworu automatycznie odcina 
dopływ gazu, jeśli palnik zgaśnie lub nastąpi spadek 

ciśnienia w instalacji gazowej. Źródła ciepła, w 
postaci grzałek elektrycznych lub palników 

gazowych, umieszczono pod powierzchnią płyty 
grzejnej. 

 Patelnie powinny być ustawione na twardym 
podłożu, blisko kratki ściekowej, pod okapem 

wentylacyjnym i odpowiednio wypoziomowane, 
Gazowe muszą mieć także możliwość 

odprowadzania spalin. 

 



Patelnia elektryczna (źródło: Megast) 



Frytownice 

 We frytownicach produkty smaży się w kąpieli 
tłuszczowej (fryturze), w której przeprowadza się 

obróbkę termiczną ryb, frytek, drobiu, ciastek, takich 
jak pączki czy gniazdka. Na rynku można znaleźć 

frytownice wolno stojące oraz nastawne, wyposażone 
w jedną lub dwie komory robocze, o pojemności 

od 4 do 24 I. Urządzenia te są wykonane z 
materiałów wysokiej jakości, zbudowane z wanny 

roboczej ogrzewanej elektrycznie - grzałki są 
zanurzone we fryturze - lub gazowo - palniki znajdują 

się pod spodem komory smażalniczej. Cechą 
charakterystyczną ich konstrukcji jest zanurzony w 

tłuszczu kosz, w którym umieszcza się produkt. 

 



Frytownica elektryczna (źródło: Stalgast) 



 Frytownice zaprojektowano tak, że niezależnie od 
sposobu ich ogrzewania i kształtu wanny roboczej na 
dnie zbiornika znajduje się zimna strefa tłuszczu, w 
której gromadzą się resztki produktów powstałe 

podczas smażenia. Niska temperatura nie powoduje 
ich zwęglenia, tym samym frytura nie ulega 

zanieczyszczeniu i nie pogarsza swojej jakości. W dnie 
zbiornika zainstalowano odpływ zużytego tłuszczu. 

 Właściwy przebieg procesu obróbki termicznej 
umożliwiają przyrządy kontrolno-pomiarowe, w 

których podstawowym elementem jest termostat, 
utrzymujący określoną temperaturę smażenia, 

sygnalizowaną lampkami kontrolnymi. Nowoczesne 
typy frytownic są sterowane elektronicznie, sensory - 

przyciski reagujące na dotyk - zastępują w nich 
tradycyjny elektromechaniczny sposób obsługi, 



 W gospodarstwie domowym używa się 

frytownic elektrycznych, wyposażonych w 

obudowę wykonaną z tworzywa 

sztucznego, o dużo mniejszej pojemności, 

w których grzałki są umieszczone tuż pod 

zbiornikiem na tłuszcz. 

 



 Frytownice ciśnieniowe to urządzenia 
profesjonalne, mające szczelnie zamykaną 
pokrywę oraz umieszczony w niej zawór, 

regulujący ciśnienie pary wodnej 
wydzielającej się z produktów 

poddawanych obróbce termicznej. 
Podwyższone ciśnienie zwiększa 

efektywność wymiany cieplnej, podnosi 
walory smakowe produktów, a także 

likwiduje uciążliwe zapachy. 

 



Zasady właściwej eksploatacji 

aparatów do smażenia 

  Przeczytać uważnie instrukcję obsługi i stosować zawarte w niej zalecenia. 

 Przystępując do pracy, sprawdzić, czy komora smażalnicza jest 
odpowiednio wypoziomowana, 

 W przypadku frytownicy sprawdzić zamknięcie zaworu spustowego 
tłuszczu. 

 Napełnić wannę roboczą urządzenia odpowiednią ilością świeżego tłuszczu 
(w przypadku frytury stałej należy ją wcześniej rozpuścić). Nie włączać 
pustej komory roboczej! 

 Włączyć system ogrzewania, ustawić odpowiednią temperaturę, 
obserwować w tym celu lampki sygnalizacyjne urządzenia. W rozgrzanym 
tłuszczu umieszczać odpowiednią ilość nie wilgotnego produktu. 

 Kontrolować proces smażenia, nie dopuszczając do przegrzania się tłuszczu 
i spalenia produktu. 

 Po zakończeniu odłączyć urządzenie od instalacji. Zlać wystudzony tłuszcz. 

 Bardzo dokładnie umyć urządzenie wodą o odpowiedniej temperaturze z 
dodatkiem detergentu. 

 Instalację, montaż i naprawę urządzeń powinni przeprowadzać pracownicy 
firm serwisowych. 

 Pamiętaj! Pod żadnym pozorem nie wolno gasić palącego się 
tłuszczu wodą. 


