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Abstract 
A blend of semolina bean (50%), einkorn wheat (40%), and buckwheat (10%) was extruded in a laboratory 

single screw extruder (Brabender 20 DN, Germany). Effects of moisture content, barrel temperature, screw 
speed, and screw compression ratio on density of bean-based extrudates were studied. Response surface 
methodology with combinations of moisture content (16, 19, 22, 25, 28%), barrel temperature (120, 140, 160, 
180, 200ºC), screw speed (120, 140, 160, 180, 200 rpm), and screw compression ratio (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1) 
was applied.  

The density values varied from 0,442 до 0,847 g/cm3. The linear effect due to the screw speed had mostly 
influence on the density. 
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Въведение 
Екструдирането се използва широко за 

обработка на зърнени суровини (под формата на 
брашно, грис или нишесте), като пшеница и 
царевица, при което се получават различни 
видове закуски и структурирани продукти. Този 
метод на обработка е малко използван за семена 
на бобови, поради схващането, че те не 
експандират добре при екструзия. През 
последните години все повече се разширява 
суровинната база и асортимента на 
екструдираните хранителни продукти, нараства и 
тяхната консумация. Понастоящем 
екструдирането се използва за производството на 
различни продукти, вариращи от снаксове до 
аналози на месото [2, 3, 5].  
Качеството на екструдираните продукти и 

процесите в машината зависят до голяма степен 
от структурно-механичните свойства на продукта 
както по време на самото екструдиране, така и 

след него. Екструдираните продукти не трябва да 
притежават голяма плътност и якост, и по 
правило трябва да са крехки. 
Плътността е важен параметър при 

производството на екструдирани хранителни 
продукти. Тя е показател за това каква експанзия 
е настъпила в резултат на екструзията [6, 7, 10]. 
Целта на настоящето изследване е да се 

установи влиянието на независимите променливи 
на процеса върху плътността на екструдати на 
бобова основа. 

Материали и методи 
Суровини. За провеждане на експеримента са 

използвани: зрял фасул сорт Биволар; 
еднозърнест лимец и елда, доставени от 
Производствена база – с. Ломец, община Троян. 
Суровините се смилат на чукова мелница и се 
пресяват за получаване на дребнозърнест грис. 
Получените грис от зрял фасул, лимец и елда се 
смесват в съотношение 50:40:10. Към пробите се 
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добавя дестилирана вода за постигане на 
желаната влажност (Таблица 1), след което се 
хомогенизират и съхраняват 12 часа при 5ºС в 
затворени полиетиленови пликове. Преди 
екструдиране се темперират в продължение на 2 
часа при стайна температура. 
Екструдиране. Експериментите са проведени 

на едношнеков лабораторен екструдер “Brabender 
20 DN“ (Германия). По време на опитите 
честотата на въртене на дозиращия шнек се 
фиксира на 50 min-1, а температурите на първа и 
втора зона – съответно на 100 и 140°С. 
Температурата на матрицата, честотата на 
въртене и степента на компресия на работния 
шнек варират в зависимост от плана на 
експеримента (Таблица 1). Отворът на дюзата на 
матрицата е с диаметър 3 mm. 
Определяне на плътността (ρ, g/cm3). 

Плътността се определя, като се измерва масата и 
средният диаметър на 10 бр. екструдати с еднаква 
дължина от всяка точка на експеримента. 
Изчислява се обема на всеки екструдат, като се 
приема, че формата му се доближава до 
цилиндричната. 
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където: ρ - плътност на екструдата, g/cm3; M - 
маса на екструдата, g; V - обем на екструдата,  

cm3; W - влажност на екструдата, %. 
Планиране на експеримента. За определяне 

влиянието на независимите променливи на 
процеса: влажност на материала (W, %) – Х1, 
температура на матрицата (T, ºC) – Х2, честота на 
въртене (N, min-1) – Х3 и степен на компресия на 
шнека (K) – Х4 върху плътността на екструдатите 
(отклик, у) е приложен метода на повърхността 
на отражението, като е използван ротатабелен 
централен композиционен план 2k+2.k+n0, където 
k е броя на входните фактори (независимите 
променливи), които участват в експеримента, а n0 
- броя на опитите в центъра на плана (n0=3) [1].  
Регресионният модел е от вида: 
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където bo, bi, bii и bij са коефициенти на 
уравнението. 

Резултати и обсъждане 
В Таблица 2 са представени стойностите за 

плътността на екструдатите, Резултатите за 
плътността варират от 0,442 до 0,847 g/cm3. Най-
ниската стойност се получава при степен на 
компресия на шнека 2:1 и стойности на 
останалите параметри в горните им нива, а най-
високата – при долните нива на независимите 
променливи. 

Таблица 1. 
Нива на вариране и наименования на независимите променливи 

Независими променливи Нива 
- 2 - 1 0 + 1 + 2 

Влажност на материала (W), % - X1 

Температура на матрицата (Т), °C - X2 

Честота на въртене на шнека (N), min-1 – X3 

Степен на компресия на шнека (K) – X4 

16 
120 
120 
1:1 

19 
140 
140 
2:1 

22 
160 
160 
3:1 

25 
180 
180 
4:1 

28 
200 
200 
5:1 

Таблица 2. 
Плътност на екструдатите 

№ ρ, g/cm3 № ρ, g/cm3 № ρ, g/cm3 

1 0,847 10 0,704 19 0,620 
2 0,831 11 0,799 20 0,646 
3 0,528 12 0,747 21 0,834 
4 0,657 13 0,710 22 0,546 
5 0,580 14 0,607 23 0,504 
6 0,620 15 0,734 24 0,806 
7 0,479 16 0,641 25 0,576 
8 0,442 17 0,740 26 0,566 
9 0,702 18 0,721 27 0,572 
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В Таблица 3 са дадени коефициентите на 
регресионното уравнение за плътността, 
получени при обработка на опитните резултати, 
както и резултатите от статистическия анализ на 
вариантите. В този случай 6 от ефектите са 
статистически различни от нула (P < 0,05) при 
95% доверителен интервал. Коефициентът на 
детерминация е 0,91. Средната абсолютна грешка 
е 0,03, а стандартната грешка на оценката е 0,05 

 
Таблица 3. 

Регресионни коефициенти на вариантите за 
плътност на екструдатите 

Променливи Коефициенти 
Константа +7,32636 
X1 - 0,12509 
X2 - 0,02465 
X3 - 0,02726* 
X4 - 0,62004* 
X1X1 +0,00418* 
X2X2 +0,00003 
X3X3 +0,00007* 
X4X4 +0,01878 
X1X2 +0,00003 
X1X3 - 0,00027 
X1X4 - 0,00754 
X2X3 +0,00002 
X2X4 +0,00303* 
X3X4 +0,00151* 

X1 - влага (%), X2 - температура на матрицата (°C),  
X3 - честота на въртене на шнека (min-1),  
X4 - степен на компресия на шнека. 
*Значими коефициенти на регресия при Р<0,05. 

 
Основните ефекти, линейни, квадратични и 

междуфакторни, са обобщени и оценките им са 
представени на стандартизирана диаграма – 
диаграма на Парето (фиг. 1), която се състои от 
хоризонтални блокове с дължини, 
пропорционални на абсолютните стойности на 
оценените ефекти, разделени на техните 
стандартни грешки. Схемата включва една 
вертикална линия на критичната стойност на 
Стюдънт за ниво на доверие 95%. От фигурата се 
вижда, че най-голямо влияние върху плътността 
на екструдатите оказва линейният ефект на 
честотата на въртене на шнека, следван от този 
на степента му на компресия. 
Увеличаването на честотата на въртене на 

шнека намалява плътността на екструдатите, 
което може да се дължи на структурни промени 
вследствие високите обороти. Увеличените 
обороти водят до нарастване на срязващия ефект, 
което причинява раздалечаване на белтъчните и 
скорбелни молекули, отслабвайки връзките 

между тях, а от там до получаване на по-пухкав, 
съответно с по-малка плътност, продукт [9]. При 
увеличаване оборотите на шнека от 120 до 200 
min-1 плътността на екструдатите намалява 1,5 
пъти. Получените резултати съответстват на 
установените от Петрова [4]. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 1. Диаграма на Парето за плътността 
 
Комбинацията от висока честота на въртене на 

шнека и висока температура на екструдиране 
води до получаване на продукти с по-малка 
плътност (фиг. 2), което вероятно се дължи на 
желатинизация на скорбялата. Когато степента на 
желатинизация нараства, обемът на 
екструдираните продукти се увеличава и 
плътността намалява [8, 11]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2. Промяна на ρ (g/cm3) в зависимост от  

Т (ºС) и N (min-1) при W = 22% и K = 3:1 
 

Заключение 

Стойностите за плътността на екструдатите на 
бобова основа варират от 0,442 до 0,847 g/cm3. 
Най-голямо влияние върху плътността имат 
линейните ефекти на честотата на въртене и 
степента на компресия на шнека. 
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