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Резюме: Проведено е екструдиране на царевичен грис с добавен сух суроватъчно-протеинов изолат на 
едношнеков лабораторен екструдер “BRABENDER 20 DN“. Чрез пълен факторен експеримент е изследвано 
влиянието на количеството добавен суроватъчно-протеинов изолат и влажността на сместа върху плътността 
и експанзионнния индекс на екструдатите. Най-силно влияние върху експанзионния индекс и плътността 
на екструдатите оказва изходната влажност на сместа за екструдиране. При повишаване на влажността и 
количеството на суроватъчния протеин експанзионният индекс намалява, докато плътността на продукта 
нараства. 
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ВъВЕДЕНИЕ
Процесът екструзия се прилага широко в 

хранителната промишленост. Екструзията на 
зърнени продукти, имащи високо съдържание на 
нишесте, представлява важен сегмент от храни- 
телните технологии [1].

През последните години се изследва екстру- 
дирането на протеин в блендове с нишесте, кое- 
то намалява разходите при приготвянето на експан- 
дирани снаксове и подобрява хранителната им стой- 
ност [2,3,4]; на текстурирани протеини [5] и 
на трето поколение снаксове [6]. Най-често 
използваните протеини, които се влагат в екстру- 
дираните продукти, са суроватъчните (живо- 
тински произход) и соевите (растителен произ- 
ход) [7]. По време на процеса екструзия са важ- 
ни начинът и вида на връзките между нишестето 
и протеина. Нагъването на глобуларния протеин 
подобрява връзките с другите съставки, като по 
този начин могат да се създават нови структури 
и продукти [5]. Добавянето на малки количества 
протеин към нишестени продукти подобрява 
текстурата на получените екструдати. Протеините 
подсилват клетъчните стени и по този начин по- 
добряват хрупкавостта на продукта [8]. Добавянето 
на повече от 10 % протеин към снаксови продукти, 
обаче води до намаляване на експанзията, 
увеличаване на плътността и твърдостта [9]. Друг 
основен фактор оказващ значително влияние 
върху свойствата на екструдираните продукти 
е влажността на сместа за екструдиране [10]. 
Увеличаването на влажността също води до 

намаляване на експанзията и влошаване на 
текстурата на продукта [11].

Цел на настоящата работа е да се изследва 
влиянието на количеството добавен суроватъчен 
протеин и влажността на сместа върху плътност- 
та и експанзионнния индекс на екструдати от 
царевичен грис.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Изследването е проведено с: царевичен грис, 

доставен от ЕТ ”Олимпия Чалъмова”, с влажност 
11 % и dср = 1,138 mm; суроватъчно протеинов 
изолат, доставен от фирма  “Inner Armour” със 
съдържание на протеин - 90,6 %.

Екструдирането е проведено на едношнеков 
лабораторен екструдер “BRABENDER 20 DN“ 
(Германия) [12]. По време на опитите честотата 
на въртене на дозиращия шнек се фиксира на  
30 min-1; на работния - 200 min-1; степен на 
компресия на шнека 4:1; отворът на дюзата на 
матрицата е кръгъл с диаметър 4 mm; температури 
в трите зони съответно 150, 160 и 170°С.

Независимите променливи в изследването 
са влажността на сместа и количеството добавен 
суроватъчен протеин. Проведен е пълен факторен 
експеримент от типа 22 с допълнителни три опита 
в центъра на плана. Планът на експеримента с 
натурални стойности на факторите и в кодиран 
вид е представен в таблица 1. Опитите във 
всяка точка от плана са провеждани с трикратни 
повторения.
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Таблица 1 
План на експеримента

№ Натурални Кодирани 
Влажност, 

% 
Протеин, 

% 
Х1 Х2 

1 20 10 -1 -1 
2 30 10 +1 -1 
3 20 20 -1 +1 
4 30 20 +1 +1 
5 25 15 0 0 
6 25 15 0 0 
7 25 15 0 0 

 

Радиалният експанзионен индекс (SEI) за 
всяко повторение е изчислен като отношение на 
средния от 10 измервания диаметър на екструдата 
към диаметъра на дюзата на матрицата.

Плътността на сухия екструдат (ρ) за всяко 
повторение е определена като съотношение 
между масата и обема на цилиндрична проба. За 
целта екструдатите са нарязвани на цилиндърчета 
с дължина около 20 mm. За определяне на обема 
са използвани средните измервания на дължината 
и диаметъра на по 10 за всяко повторение 
случайно подбрани цилиндърчета.

За моделиране на зависимостите в кодиран  
вид е използвано линейно регресионнно уравне- 
ние с междуфакторно взаимодействие:
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където: b0, bi и  bij са съответно свободен 
коефициент и коефициенти на линейните ефекти 
и междуфакторното взаимодействие.

Математическата обработка на резултатите 

от експеримента и изчертаването на линиите 
на равен изход са направени с помощта на 
компютърна програма “Statgraf v2.0”.

РЕЗуЛТАТИ И ОБСъЖДАНЕ
Получените резултати от пълния факторен 

експеримент са представени в таблица 2.
Експанзионнният индекс варира между 0,94 

и 2,77 и е съпоставим с резултатите в [4] за 
бленд от картофено брашно и сух суроватъчно-
протеинов изолат и с резултатите в [13] за 
царевичен грис с диафилтрационен суроватъчен 
концентрат. Плътността варира между 0,213 и 
0,563 g/cm3 и също е сходна с резултатите на 
Душкова и кол. [13].

Получени са следните адекватни, при ниво на 
значимост 0,05, линейни модели:

SEI = 1,48494 – 0,480833X1 – 
– 0,4375X2 + 0,3775X1 X2 (2)
ρ = 0,365571 + 0,31875X1 (3)

Таблица 2 
Опитно получени стойности за експанзионен 

индекс (SEI) и плътност (ρ, g/cm3)

№ SEI ρ, g/cm3 
1 2,77±0,19* 0,213±0,006 
2 1,06±0,02 0,54±0,047 
3 1,14±0,03 0,335±0,016 
4 0,94±0,006 0,563±0,037 

 5 1,5±0,05 0,3±0,009 
 6 1,47±0,06 

 
0,282±0,006 

 
 

7 1,41±0,06 0,325±0,02 
 *средна ± стандартно отклонение от три повторения

Фигура 1. Повърхнина на отражение за SEI Фигура 2. Повърхнина на отражение за ρ, g/cm3 
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Анализът на получените регресионни урав- 
нения показва, че най-силно върху експанзионния 
индекс и плътността влияе изходната влажност 
на смеската за екструдиране. Нарастването на 
влажността понижава степента на желатиниза- 
ция, което редуцира експанзията и увеличава 
плътността на получените екструдати. При 
екструдирането на по-влажен грис не може да се 
изпари достатъчно количество вода, което заедно  
с пониженото налягане в цилиндъра на екструдера, 
дължащо се на по-ниския вискозитет на тестото, 
води до намаляване на експанзията и съответно 
повишаване на плътността на екструдираните 
продукти. По-високото протеиново съдържание 
също намалява степента на експанзия [5,13,14], 
но само при ниска влажност. При горно ниво 
на влажността увеличаването на протеина не 
оказва значимо влияние върху двата изследвани 
параметъра, дори по отношение на плътността 
е незначимо влияещ фактор. При по-високата 
влажност стойностите на експанзионния индекс 
са малко над 1, което на практика означава липса 
на експанзия, и затова влиянието на протеина 
е незначително. Тошков [12], при екструзията 
на протеиново богата смес за храна за риби, 
обяснява този ефект с това, че съчетанието от 
висока влажност, високи обороти (200 min-1) 
и повишена степен на компресия на работния 
шнек (4:1) водят до увеличаване подвижността 
на протеиновите молекули, което позволява да 
се увеличи броя на местата за осъществяване 
на напречни връзки със съседни нишестени 
молекули, образувайки по този начин еластична 
и експандирана матрица, което улеснява експан- 
зията. При ниската влажност обаче, протеиновите 
молекули губят своята мобилност и редуцират 
степента на радиална експанзия образувайки 
нишестено-белтъчни комплекси с преобладаваща 
линейна структура [14]. Matthey and Hanna [15] 
предполагат, че образувалите се нишестено-
белтъчни комплекси подтискат процеса на 
желатинизация на нишестето и способстват за 
декстринизацията му, което се отразява негативно 
на експанзионнния индекс и текстурата на 
екструдатите.

Допълнително възстановяване на степента 
на експанзия и текстурата на протеиново обога- 
тените екструдати може да се получи чрез 
последващо микровълново загряване, което ще 
бъде обект на бъдещи изследвания.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Чрез използване на многофакторно планиране 

на експеримента са създадени математични 
регресионни модели, описващи влиянието на 
количеството добавен протеин и влажността на 
смеската върху плътността и експанзионнният 
индекс на екструдати от царевичен грис и сух  
суроватъчно протеинов концентрат. Най-силно 
влияние върху експанзионния индекс и плътност- 
та на екструдатите оказва изходната влажност 
на смеската за екструдиране. При повишаване 
на влажността и количеството на суроватъчния 
протеин експанзионният индекс намалява, докато 
плътността на продукта нараства. 
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Abstract: Extrusion of corn semolina with added dry whey protein isolate using a single screw laboratory 
extruder "BRABENDER 20 DN" was carried out. The effect of the amount of added whey protein and moisture 
content of the mixture on the density and expansion index using a full factorial experiment was investigated. The 
most important effect on the expansion index and density of the extrudates has the initial moisture content. The 
expansion index decreases and the density increases with an increase in moisture and protein content.
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