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Abstract: Blend of soybean grouts and wheat semolina was extruded using a single-screw laboratory extruder 
“BRABENDER 20 DN“ (Germany) with a screw diameter of 20 mm and a die nozzle diameter of 3 mm, in 
order to obtain an aquafeed. The effect of the feed moisture content, the die temperature, the screw speed and the 
degree of compression of the basic screw on the main extrusion processing parameters was investigated. During 
the experiments, the speed of the dosing screw was fixed at 70 min-1, the temperature in the first zone was 120°С 
and in the second zone was 160°С.
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ВъВЕДЕНИЕ
Рибата има съществено значение за храненето 

на човечеството, тъй като е храна богата на 
белтъци. Интензивният улов и замърсяването на 
Световния океан през последните години, станаха 
причина за намаляване улова на риба в него, 
затова трябва в по-голяма степен да се развива 
рибовъдството в сладководни басейни. Един от 
най-важните фактори, от които зависи успешното 
отглеждане на рибите, са произвежданите за тях 
храни.

Процесът екструдиране намира широко 
приложение за производството на снаксове, 
храни за различни селскостопански животни, 
домашни любимци и риби [3,4,20]. По време на 
екструзионния процес богати на въглехидрати 
суровини се превръщат в храни с по-добра 
усвояе-мост за хора и животни, и затова методът 
намира широко приложение в хранително-
вкусовата и фуражната промишленост. Екстру- 
дираните храни са разнообразни, съобразени 
със специфичните особености на животните – 
храносмилателна система, начин на хранене, 
средата в която живеят (сухоземни и водни) и 
размери на храната [3].

Смеските предназначени за производство на 
храни за риби, изискват високо съдържание на 
нишесте и белтъчини, но в настоящия момент 
има малко информация за екструзията на смеси 
от тези две съставки [13,15].

Храните за риби се разделят на три основни 
типа [20]: плаващи храни - това са храни с ниска 
плътност (от 0,4 до 0,8g/cm3), които се задържат 
на повърхността на водния басейн; бавно 

потъващи храни – храни с по-висока плътност 
(от 0,8 до 1g/cm3); потъващи храни – те са с най-
висока плътност  (над 1g/cm3), които потъват на 
дъното и служат за храна на дънните риби.

Целта на настоящата разработка е да се 
изследва влиянието на някои параметри на 
екструдиране на храни за риби върху основни 
инженерни параметри на процеса – такива като 
налягане, специфична механична енергия, вър- 
тящ момент и производителност.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА чАСТ
Материали и методи
Съставът на сместа е: 40% соев шрот със 

средна едрина на частиците 1 mm, доставен 
от фирма “ЗООХРАН” ЕАД, 55% пшеничен 
грис с dср= 0,545 mm, доставен от “Кооперация 
Симид-1000”- Пловдив, 4% Премикс, 0,5% 
дикалциев сулфат и 0,5% сол [9]. Общото 
протеиново съдържание на сместа е 27,31% [18].  

Към сместа се добавя дестилирана вода за 
постигане на желаната влажност, след което се 
хомогенизира и  съхранява 12 часа при 5ºС в 
затворени полиетиленови пликове.

Експериментите са проведени на едношнеков 
лабораторен екструдер “BRABENDER 20 DN“ 
(Германия) [1,7]. По време на опитите честотата 
на въртене на дозиращия шнек се фиксира на  
70 min-1. Температурата на първа зона е фиксирана 
на 120°С, а тази на втора зона на 160°С. Отвора на 
дюзата на матрицата е кръгъл с диаметър 3 mm.

В работата е използван пълен факторен 
експеримент от типа 24. Наименованието на 
входните фактори (независими променливи) и 
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нивата им на вариране са дадени в Таблица 1, 
като те са определени на база литературни данни 
и предварителни експерименти [10].  

Параметрите на оптимизация (зависими 
променливи) са технико-икономическите и инже- 
нерни параметри на процеса -  производителност 
Q, kg/h, налягане в матрицата P, MPa и специфич- 
на механична енергия SME, W.h/kg.

Налягането в матрицата е измерено с помощта 
на датчик за налягане тип Dynisco 1400. Данните 
са взети след като системата достигне равновесие 
при дадените работни условия.

Производителността на процеса е определена 
с помощта на хронометър и везна.

Специфичният разход на механична енергия 
е изчисляван по формулата [7]:

Q

.ωсM
SME = , 

30
π.n

ω =    (1)

Където Mс – съпротивителен (усукващ) 
момент на екструдера, N.m; n – честота на въртене 
на шнека на екструдера, min-1; w - ъглова скорост, 
s-1; Q – Производителност на екструдера, kg/h.

Резултати и дискусия
При спазване на общата процедура за много- 

факторно планиране на експеримента са прове- 
дени по три паралелни опита, като средните им 
стойности са показани в таблица 2. 

Получените регресионни уравнения са 
представени в табличен вид (таблица 3).

За графична интерпретация на получените 
уравнения са направени изолинии при различни 

условия на екструдиране. Така при полагане на 
изходната влажност на сместа на долно (-1) и 
горно (+1) ниво, температурата на матрицата 
на централно ниво са получени графични 
зависимости, отразяващи изменението на про-
изводителността в зависимост от честотата на 
въртене и степента на компресия на пресуващия 
шнек (фиг.1). Производителността на процеса 

Таблица 1.  Входни фактори и нива на вариране

Независими променливи 
(входни фактори ) 

Горно ниво 
г
jZ ( г

jX ) 
Долно ниво 

д
jZ ( д

jX ) 
Център на 

плана  

jZ
−

 

Интервал на 
вариране 

jΔZ  

Честота на въртене на 
пресуващия шнек Z1 (X1), 

min-1 

200 
(+1) 

140 
(-1) 

170 
(0) 

30 

Входна влажност Z2 (X2), % 28 
(+1) 

22 
(-1) 

25 
(0) 

3 

Температура на матрицата 
Z3 (X3),°С  

180 
(+1) 

160 
(-1) 

170 
(0) 

10 

Степен на компресия на 
пресуващия шнек, Z4 (X4)  

4:1 
(+1) 

2:1 
(-1) 

3:1 
(0) 

1 

 

Таблица 2.  Средни стойности от опитите

№ Произво-
дителност, 

Qср, 
kg/h 

Налягане, 
P, 

MPa 

SME, 
W.h/kg  

1 10,83 4,46 97,29 
2 8,18 3,55 94,06 
3 8,22 3,2 89,17 
4 6,6 2,57 72,55 
5 10,75 3,64 104,47 
6 7,7 2,8 89,43 
7 8,94 2,1 81,53 
8 6,53 1,73 84,58 
9 11,44 4,15 55,5 

10 8,37 3,55 82,25 
11 8,25 2,54 96,03 
12 6,66 2,08 79,25 
13 9,02 2,66 122,21 
14 7,47 2,26 97,36 
15 8,05 1,75 93,65 
16 6,25 1,61 80,45 

 

Коефи-
циенти 

Наля-
гане 

Произво-
дителност 

SME 

Bo 2,79 8,33 88,74 
X1 0,27 1,11 3,75 
X2 -0,59 -0,89 -4,09 
X3 -0,47 -0,24 5,48 
X4 -0,21 -0,14  

X1X2 -0,07 -0,18 1,7 
X1X3 *  2,51 
X2X3 0,07 0,24 -5,07 
X1X4 -0,07   
X2X4   3,09 
X3X4 -0,03 -0,25 4,61 

X1X2X3  0,13 -5,42 
X1X2X4   2,29 
X2X3X4 0,12  -5,3 
X1X3X4  -0,16 3,49 

X1X2X3X4   -1,48 
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(масовия дебит) е основен технико-икономически 
параметър, който характеризира работата на  
екструдера. Производителността при еднош- 
нековите екструдери зависи от честотата на 
въртене на шнека, създаваното налягане и 
конструкцията на матрицата [23,25]. От фигура 
1 следва, че с увеличаване честотата на въртене 
на пресуващия шнек производителността на 

процеса логично нараства, а с повишаване на 
входната влажност производителността намалява 
[1,12,19,24,25].

Намаляването на производителността с 
увеличаване на входната влажност, вероятно 
е свързана с характеристиките на изтичане на 
суровината. С повишаване на входната влажност 
се усилват адхезионните сили, появяват се 
конгломерати, затрудняващи изтичането на 
материала в екструдера [1], освен това се 
намалява коефициента на триене, респективно и 
напрежението на преместване и като резултат – 
увеличение на потока под налягане в хлабината 
между шнека и цилиндъра (обратния поток 
в екструдера). Високата степен на компресия 
намалява производителността на процеса, което 
е по-ясно изразено при по-високата честота 
на въртене на шнека, защото намаленият обем 
на междувитковото пространство не може да 
се компенсира от повишената плътност на 
преработвания материал.

Налягането се явява като резултат от оказва- 
ното съпротивление при движение на материала 
през дюзата на матрицата. Налягането се увели- 
чава с повишението на честотата на въртене на 
пресуващия шнек и се намалява с увеличението 
на степента на компресия (фиг.2).

Повишението на честотата на въртене води 
до увеличаване на количеството на материала 
преминаващ през екструдера за единица време, но 
при положение, че диаметъра на матрицата остава  
постоянен, то увеличението на скоростта на 
изтичане не може да компенсира по-големия обем 
материал и налягането се повишава до определена 

№ Произво-
дителност, 

Qср, 
kg/h 

Налягане, 
P, 

MPa 

SME, 
W.h/kg  

1 10,83 4,46 97,29 
2 8,18 3,55 94,06 
3 8,22 3,2 89,17 
4 6,6 2,57 72,55 
5 10,75 3,64 104,47 
6 7,7 2,8 89,43 
7 8,94 2,1 81,53 
8 6,53 1,73 84,58 
9 11,44 4,15 55,5 
10 8,37 3,55 82,25 
11 8,25 2,54 96,03 
12 6,66 2,08 79,25 
13 9,02 2,66 122,21 
14 7,47 2,26 97,36 
15 8,05 1,75 93,65 
16 6,25 1,61 80,45 

 

Коефи-
циенти 

Наля-
гане 

Произво-
дителност 

SME 

Bo 2,79 8,33 88,74 
X1 0,27 1,11 3,75 
X2 -0,59 -0,89 -4,09 
X3 -0,47 -0,24 5,48 
X4 -0,21 -0,14  

X1X2 -0,07 -0,18 1,7 
X1X3 *  2,51 
X2X3 0,07 0,24 -5,07 
X1X4 -0,07   
X2X4   3,09 
X3X4 -0,03 -0,25 4,61 

X1X2X3  0,13 -5,42 
X1X2X4   2,29 
X2X3X4 0,12  -5,3 
X1X3X4  -0,16 3,49 

X1X2X3X4   -1,48 
 

Таблица 3.  Регресионни коефициенти

*Незначим коефициент в уравнението на регресия

Фигура 1. Изолинии на производителността Q, kg/h в зависимост от честотата на въртене X1 и степента 
на компресия на пресуващия шнек X4 при температура на матрицата 170°С и влажност : a – 22%; б – 28%
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стойност, ограничена от повишения обратен 
поток на материала. С увеличаване на степента 
на компресия на шнека се намалява обема на 
междувитковото пространство, съответно и 
обема на преработвания материал, при което 
трябва да се очаква и повишаване на създаваното 
налягане. Но в нашето изследване се получава 
точно обратното, налягането намалява, като 
най-вероятната причина е, че се създават по-
големи сили на срязване, респективно по-добри 
условия на обработка на материала, при които се 
отделя остатъчното масло от соевия шрот, което 
намалява коефициента на триене и вискозитета 

на стопения материал, и в крайна сметка се пони- 
жава налягането в матрицата. В [1] също е 
докладван подобен резултат при екструдиране 
на соев грис.

Повишената температура също намалява 
създаваното налягане, като причината отново е 
намаления вискозитет на обработвания материал 
[1,14,19,24,25]. В [21] също е получен такъв 
резултат при екструдиране на храни за риби.

От таблица 3 можем да отчетем, че когато 
входната влажност се увеличава налягането в 
матрицата намалява във всички случай (отри- 
цателен коефициент), това е свързано с намаля- 
ване вискозитета на разтопения (пластифициран) 
материал пред и в зоната на матрицата 
[1,14,19,24,25].

Влиянието на честотата на въртене на шне- 
ка и входната влажност на сместа, при постоян- 
ни други условия, върху специфичната меха- 
нична енергия може да се оцени от фигура 3. 
Повърхнината на отражение за случай (а) има 
сложен профил, който може геометрично да се 
интерпретира като хиперболичен параболоид 
тип “седло” с относително широко и равно 
място. Центърът на повърхнината на отражението 
представлява повърхнина тип “Мини Макс”. При 
комбинацията от висока влажност, ниски обороти 
на шнека и постоянна температура на матрицата, 
се намалява специфичната механична енергия, 
защото се намалява вискозитета на сместа и 
количеството допълнително внесена механична 
енергия. 

При по-високата температура случай (б) с 

Фигура 3. Изменение на специфичната механична енергия SME,W.h/kg в зависимост от честотата  
на въртене X1 и входната влажност на сместа X2 при степен на компресия на шнека 3:1   

и температура на матрицата: a – 160°C; б – 180°C

  
 

 
Фигура 2. Изменение на налягането в матрицата 
P, MPa в зависимост от честотата на въртене 

X1 и степента на компресия на шнека X4 при 
температура на матрицата 170°C и входна 

влажност 25%
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повишаване на честотата на въртене на шнека се 
повишава и специфичната механична енергия, 
а при нарастване на влажността се намалява 
[19,24].

В нашето изследване степента на компресия 
на шнека не оказа влияние върху стойността на  
специфичната механична енергия. Данните за 
SME са в съответствие с данните, получени в 
[2,8,24,25]. Повишаването на температурата на 
матрицата води до повишаване и на специфич- 
ната механична енергия. С увеличаване на 
температурата се повишава декстринизацията 
и промените в структурата на съставките на 
сместа, появяват се конгломерати, затрудняващи 
въртенето на шнека,  съпротивителният момент 
нараства, а от там се повишава и специфичната 
механична енергия. Самата стойност на съпроти- 
вителния момент участва в числителя на формула 
(1), от което следва, че между SME и Mс  
съществува правопропорционална зависимост.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Чрез използване на многофакторното пла- 

ниране на експеримента са създадени матема- 
тични регресионни модели, описващи влиянието 
на четери независими променливи на процеса 
екструдиране на храни за риби, върху основни 
процесни характеристики. Получените регре- 
сионни уравнения и изолинии показват, че 
увеличаването на входната влажност на сместа, 
води до намаляването и на трите изследвани 
инженерни параметри на процеса. Повишаването 
на температурата при равни други условия на 
екструдиране, повишава специфичната механич-
на енергия, но понижава производителността и 
налягането в матрицата.
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EffECTS Of SEVERAL ExTRUSION PARAMETERS  
ON IMPORTANT Of ExTRUSION PROCESSING  

PARAMETERS Of AqUAfEED

Nesho Toshkov
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Plovdiv, Bulgaria; e-mail: nesho.t@abv.bg

Abstract: Blend of soybean grouts and wheat semolina was extruded using a single-screw laboratory extruder 
“BRABENDER 20 DN“ (Germany) with a screw diameter of 20 mm and a die nozzle diameter of 3 mm, in 
order to obtain an aquafeed. The effect of the feed moisture content, the die temperature, the screw speed and the 
degree of compression of the basic screw on the main extrusion processing parameters was investigated. During 
the experiments, the speed of the dosing screw was fixed at 70 min-1, the temperature in the first zone was 120°С 
and in the second zone was 160°С.

Keywords: extrusion, fish feed, extruder parameters, modeling, screw revolutions. 
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