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Дисертационният труд е обсъден и насочен към защита на 

разширен научен съвет на отдел „Хранителни технологии“, проведен 

на 24.06.2022 год. 

 

Дисертационният труд е написан на 150 стандартни 

машинописни страници. Съдържа 39 таблици и е онагледен с 36 

фигури. Цитирани са 219 литературни източника, от които 14 на 

кирилица и 205 на латиница. 

 

Използваната номерация на таблиците и фигурите не съответства 

на номерацията в дисертацията. 
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ИККХ-Пловдив и на сайта: https://www.canri.org 
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В Ъ В Е Д Е Н И Е 
 

Нарастването на търсенето на храни, богати на растителни протеини е 

световна тенденция, която не прави изключение и на европейско равнище. 

В Европа се наблюдава голям недостиг на протеин, а бобовите култури се 

характеризират с високото съдържание на белтъчини (25-40%). Затова през 

програмния период 2014-2020 г. Европейската комисия решава да осигури 

специални насърчения за подпомагане на производителите на бобови 

култури.  

Семената на бобовите растения са ценна храна за хората и домашните 

животни. Високото съдържание на белтъчини в семената им е повече в 

сравнение с това на средно по качество говеждо месо (19-20%). Белтъците 

им съдържат почти всички незаменими аминокиселини. Семената на някои 

зърнено-бобови култури, освен белтъчини, съдържат и много мазнини, 

витамини. Източник са и на комплексни въглехидрати, хранителни 

влакнини, полиненаситени свободни мастни киселини. Сухите продукти от 

бобови култури са по-евтини и имат по-продължителен срок на съхранение. 

Нахутът (Cicer arietinum L.) е третата най-важна бобова култура в 

света след сух боб и сух грах. Изследванията показват, че той е отличен 

източник на белтъци (24,4%), хранителни влакнини (9,0%), въглехидрати 

(60,0%), фолати и микроелементи, като желязо, молибден, манган. 

Съобщава се, че нахутът намалява нивата на холестерола и кръвната 

глюкоза. Следователно, той все повече се използва при здравословни диети 

за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания и диабет. 

Eкструзията е съвременен, високоефективен, с доказани технически и 

икономически предимства, метод за обработка на суровини. Използва се 

най-широко за преработка на зърнени суровини, но е малко използван за 

семена на бобови, поради схващането, че те не експандират добре при 

екструзия.  

Екструдирането е „високо температурна – кратковременна“ обработка, 

при която от селскостопанските суровини, обикновено в гранулирана 

форма или под формата на прах, се получават готови за консумация 

хранителни продукти.  

Термичната обработка на бобовите растения значително подобрява 

качеството на белтъците и тяхната усвояемост от организма, както и 

намалява съдържанието и / или инактивира нежеланите вещества 

(антихранителни фактори). Установено е, че след процеса на екструдиране 

се постига максимална хранителна стойност на суровините и се повишава 

тяхното усвояване. Освен това екструдатите имат ниско съдържание на 

влага и се разглеждат като стабилни при съхранение продукти. 

Засиленият интерес към зърнено-бобовите култури през последните 

години, както и към храните, които могат лесно и бързо да се приготвят и 

поднесат за консумация, обуславят актуалността на темата на дисертацията.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА 

 

Целта на настоящата дисертационна работа е изследване на 

процеса на екструдиране на нахут и получаване на полуфабрикати за 

инстантни храни. 

 

За реализиране на поставената цел са дефинирани следните 

ЗАДАЧИ: 

1. Многофакторно планиране на експеримента.  

2. Създаване на регресионни математични модели на зависимите 

променливи на изследвания процес. 

3. Оптимизиране на изследвания процес чрез използване на 

създадените целеви функции и метода на повърхността на 

отражението при зададени ограничения. 

4. Изследване на сорбционните свойства на екструдатите. 

5. Разработване на технология за получаване на полуфабрикати за 

инстантни храни. 
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СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ 

1. СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ 

1.1. Нахут (Cicer arietinum L.) 

Използва се нахут (Cicer arietinum L.) сорт № 27 от реколта 2019 г., 

отгледан в Института по растителни генетични ресурси „Константин 

Малков“ - гр. Садово. Използваното зърно от нахут е със съдържание на 

активен азот 3,22% и протеини 18,35%. 

1.2. Допълнителни суровини и материали 

 сусам (Sesamum Indicum L.) –сорт „Хасковски подобрен“; 

 трапезна фина сол – закупена от търговската мрежа; 

 чесън на прах – закупен от търговската мрежа; 

 кимион смлян – закупен от търговската мрежа; 

 слънчогледово масло – закупено от търговската мрежа; 

 сусамов тахан – закупен от търговската мрежа; 

 нахут, консерва – закупен от търговската мрежа. 

2. СМИЛАНЕ НА СУРОВИНАТА 

Грисът от нахут се получава посредством смилане по предварително 

установена и изпробвана в лабораторни условия технологична схема, 

показана на фиг. 1. Избраният за екструзия нахутен грис е с клас на едрина 

28/42 (710 μm / 450 μm). 

 
Фиг. 1  Технологична схема за смилане на нахут до грисови фракции 

 

3. ОПИТНА ПОСТАНОВКА 

3.1. Подготовка на пробите за екструдиране 

За постигане желаната влажност на пробата грисът от нахут се 

смесва с необходимото количество дестилирана вода, след което пробите 

се разбъркват и престояват 1 денонощие в хладилни условия при 5ºС.  

3.2. Екструдер 

За получаване на екструдатите се използва едношнеков лабораторен 

екструдер “BRABENDER 20 DN” (Германия).  
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3.3. Параметри на процеса екструдиране 

 Степен на компресия на шнека – 3:1 

 Диаметър на дюзата на матрицата – 4 mm 

 Температурен профил: 

 Температура на първа зона – 100°C 

 Температура на втора зона – 150°C 

 Температура на матрицата – променя се според плана на 

експеримента (140, 150, 160, 170, 180°C) 

 Честота на въртене на дозиращия шнек – променя се според плана 

на експеримента (20, 35, 50, 65, 80 min
-1

) 

 Честота на въртене на основния шнек – променя се според плана 

на експеримента (130, 150, 170, 190, 210 min
-1

) 

 

4. МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ 

4.1. Производителност (Q, kg/h) 



m
Q        (1) 

където: m – маса на екструдата, kg; Ԏ – време на екструдиране, h. 

4.2. Специфичен разход на енергия (SMЕ, kJ/kg) 

𝑆𝑀𝐸 =  
2𝜋𝑀𝑛𝑁/60

𝑄
. 3,6              (2) 

където: Mn – въртящ момент на екструдера, N.m; N – честота на 

въртене на шнека, min
-1

; Q – производителност на екструдера, kg/h. 

4.3. Степен на експанзионен индекс (SEI, %) 

100.
0D

D
SEI e        (3) 

където: De – средeн диаметър на екструдата, mm; D0 – диаметър на 

отвора на дюзата на матрицата, mm. 

4.4. Плътност (ρ, kg/m
3
) 

𝜌 =  
4 .𝑚

𝜋 .𝐷2 .𝐿
      (4) 

където: m – маса на екструдата, kg; L – дължина на екструдата, m; D – 

диаметър на екструдата, m. 

4.5. Текстурен анализ / Твърдост (H, N) 

Твърдостта на екструдатите е измерена с TA.XT Plus Texture Analyser, 

като са използвани 50 kg натоварваща клетка и 2-bladed Kramer shear cell 

(разстояние 10 mm, скорост 1,0 mm/s). Получената при теста крива „сила –

 разстояние“ се анализира, като се определя стойността на максималния пик 

на кривата (H, N), който представлява силата, необходима за натрошаване 

на пробата и характеризира нейната твърдост.  
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4.6. Промяна на цвета (∆E) 

Екструдатите се смилат в лабораторна чукова мелница до размери на 

частиците 200 µm, след което цветът им се определя инструментално с 

колориметър Colorgard 2000 по системата CIE Lab. 

Разликата в промяната на цвета (∆E) се определя по формулата: 

     222

ooo bbaaLLE           (5)
 

където: L, a, b – цветови координати на екструдираните проби; Lo, ao, 

bo – цветови координати на контролната проба. 

4.7. Индекс на разтворимост (WSI, %) 

Екструдатът се смила, след което от него се претеглят 0,2 g и се 

долива 5 cm
3 

дестилирана вода. Следва темпериране на водна баня при 

температура 30±1ºС за 30 min и центрофугиране за 20 min при 3000 min
-1

 в 

центрофуга ЕВА 200 (Andreas Hettich GmbH & Co.KG). Надутаечната 

течност се отделя в тегловно стъкло и суши се при температура 105ºC до 

постоянна маса.  

100.
o

ds

m

m
WSI        (6) 

където: mds – маса на сухото вещество след изпаряване на 

надутаечната течност, g; mo – маса на пробата, g. 

4.8. Индекс на абсорбция на вода (WAI, g/g) 

Екструдатът се смила, след което от него се претеглят 0,2 g и се 

долива 5 cm
3
 дестилирана вода. Следва темпериране на водна баня при 

температура 30±1ºС за 30 min и центрофугиране за 20 min при 3000 min
-1

 в 

центрофуга ЕВА 200 (Andreas Hettich GmbH & Co.KG). 

o

g

m

m
WAI          (7) 

където: m
g – маса на утайката, g;  mo – маса на пробата, g. 

4.9. Количество на белтъците по метода на Лоури 

Извършва се екстракция на белтъците чрез хомогенизиране на 2,5 g 

проба с 48,5 cm
3
 PBS буфер (49 mM Na2HPO4.7H20; 4,5 mM NaH2PO4.H20 и 

KCl до достигане на йонна сила 0,55), както e описано от Khan (1962), с 

някои модификации. Хомогената се термостатира за 12 h при температура 4 

±2ºС, след което се центрофугира при 3000 min
-1

 за 15 min. Горният бистър 

слой се отделя и се използва за определяне на количеството на белтъците 

по метода на Lowry et al. (1951). 

4.10. Количество на свободния аминен азот 

Количеството на свободния аминен азот се определя 

спектрофотометрично по метода на Lorenzo et al. (2008). Едновременно с 

опитната проба се приготвя контрола, в която вместо екстракт има вода.  

4.11. Степен на хидролиза на белтъците 

Степента на хидролиза на белтъците се изчислява като количеството 

на свободния аминен азот се отнесе към общото количество азот в пробата, 

определено по метода на Лоури. 
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4.12. Окислителни промени в белтъчната фракция чрез 

определяне на количеството на карбонилните съединения 

Продуктите на белтъчно окисление, изразени чрез концентрацията на 

карбонилните групи, са определени спектрофотометрично, по метода на 

Merciera et al. (2004). За целта се използва двойнолъчев UV-VIS 

спектрофотометър Camspec, модел M 550 (Camspec Ltd., 11 High str., 

Sawston, Cambridge, Cambridge-shire CB22 3BG, United Kingdam). 

Резултатите се изразяват като наномолове карбонилни групи, фиксирали 

DNPH (2,4-динитрофенилхидразин) в 1 mg протеин (nmol карбонили/mg 

белтък). 

4.13. Сухо вещество (тегловно) – БДС EN 12145:2000 

4.14. Плътност на хумуса 

За определяне плътността на хумуса е използван 10 cm
3
 градуиран 

цилиндър и плътността е изчислена като съотношението на масата на 

пробата към нейния обем. 

4.15. Диференциална сканираща калориметрия (DSC) на брашно и 

екструдати 

За изследване на термичните свойства на брашната е използван 

диференциално сканиращ калориметър DSC 204 F1 Phoenix NETZSCH-

Gerätebau GmbH, Germany. В тигли се претеглят 3 mg брашно или смлян 

екструдат. Към всяка проба се добавя с пипета дестилирана вода в 

съотношение 1:4 (продукт:вода). Тиглите се затварят и престояват 12 часа 

при стайна температура (20ºC) преди анализ. Нагряват се от 20 до 130°С, 

със скорост на нагряване 10°K/min. За еталон се използва празен алуминиев 

съд. Определят се енталпия, начална, пикова и крайна температура на 

клейстеризация на скорбялата чрез анализ на данните с помощта на 

специализиран софтуер Proteus. 

4.16. Снемане на сорбционни равновесни изотерми  
Пробите се смилат и изсушават до постоянна маса в сушилна камера 

при температура 105ºС за 24 h.  

Използван е статичният гравиметричен метод, препоръчван от Project 

COST 90 и осъвременен от Bell и Labuza (2000). Използваните соли и 

съответните водни активности са представени в Таблица 1.  

 

ТАБЛИЦА 1. Водни активности на наситени разтвори на соли при 

температура 25ºС 

LiCl CH3COOK MgCl2 K2CO3 Mg(NO3)2 NaBr NaCl KCl 

0,113 0,225 0,328 0,432 0,529 0,576 0,753 0,843 

 

За описание на получените сорбционни изотерми са използвани 

двупараметричните модели на Chung-Pfost, Halsey, Oswin и Henderson:  

Chung-Pfost aw = exp[−𝐴 exp(−𝐵M)] (8) 

Halsey aw = exp(−𝐴M−𝐵) (9) 



 9 

Oswin M = 𝐴 [
aw

(1 − aw)
]

𝐵

 (10) 

Henderson (1 − aw) = exp (−𝐴M𝐵) (11) 

където: M – средна стойност на равновесната влажност, % суха маса; 

aw – водна активност; A, B – константи. 

За определяне на мономолекулната влажност е използван модела на 

Brunauer-Emmett-Teler (BET), валиден за aw < 0,5 : 

𝑀 =
𝑀𝑚 𝐶𝑎𝑤 

(1 − 𝑎𝑤)(1 − 𝑎𝑤 + 𝐶𝑎𝑤 )
 (12) 

където: Mm – мономолекулна влажност, % суха маса; aw – водна 

активност; C – константа. 

4.17. Сензорен анализ  

 Рангов тест 

Пробите се представят на оценителя едновременно, като той трябва да 

ги подреди по предпочитание. Най-харесваната проба получава първи ранг, 

а останалите – по-големи рангове (втори, трети и т.н.). За целите на 

експеримента са използвани десет оценители. 

 Ранжиране в интензитет 

За определяне на сензорните показатели на пробите: външен вид, цвят, 

мирис, вкус, кремообразност, зърнистост и остатъчен вкус е приложена 

количествена оценка по 10 mm (от 0 до 10) неструктурирана линейна скала 

за измерване в интензитет (ISO 4121:2003). Пробите хумус, приготвени 

един час преди сесията на панела, се поднасят за дегустация в случаен 

порядък, в кодирани съдове, покрити с алуминиево фолио. Интензитетът на 

всеки сензорен показател се оценява от десет полуобучени дегустатори.  

4.18. Енергийна стойност 

Енергийната стойност се изчислява като се използват следните 

фактори на превръщане: Въглехидрати – 17 kJ/g (4 kcal/g); Белтъци – 17 

kJ/g (4 kcal/g); Мазнини – 37 kJ/g (9 kcal/g); Влакнини – 8 kJ/g (2 kcal/g). 

5. ПЛАНИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 

При определяне влиянието на независимите променливи и 

оптимизирането на процеса е приложен метода на повърхността на 

отражението. Този метод дава изменението на зависимата променлива Y 

при изменение на независимите променливи (x1, x2,…, xn).  
За постигане на поставената цел в работата е използван ротатабелен 

централен композиционен план от типа 2
m

+2.m+n0 (Ламбрев, 1994), където 

m е броя на входните фактори (независимите променливи), които участват в 

експеримента, а n0 – броя на опитите в центъра на плана.  
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. МНОГОФАКТОРНО ПЛАНИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА  

Нивата и интервалите на вариране на съответните входни фактори 

(независими променливи) са показани в Таблица 2. 

 

ТАБЛИЦА 2. Нива на вариране на независимите променливи 

Независими променливи 
Нива на вариране 

- 2 - 1 0 + 1 + 2 

Влага на материала (W), % – X1 17 20 23 26 29 

Температура на матрицата (Тm), 

C – X2 
140 150 160 170 180 

Честота на въртене на основния 

шнек (N), min
-1

 – X3 
130 150 170 190 210 

Честота на въртене на дози-

ращия шнек (n), min
-1

 – X4 
20 35 50 65 80 

 

2. СЪЗДАВАНЕ НА РЕГРЕСИОННИ МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ НА 

ЗАВИСИМИТЕ ПРОМЕНЛИВИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОЦЕС 

2.1. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

В Таблица 3 са представени средните стойности за изменението на 

производителността при екструдиране на грис от нахут. Коефициентът на 

множествена корелация е 0,91. От ефектите 5 са статистически различни от 

нула (Р<0,05) при 95% доверителен интервал. 

След обработка на експерименталните резултати и елиминиране на 

незначимите ефекти е получен следният регресионен модел: 

Q = 91,5347 – 1,356X1 + 0,1699X4 + 0,0134X1X2 – 0,0115X1X4 – 0,0017X4
2
     

(13) 

ТАБЛИЦА 3. Производителност  

№ Q, kg/h № Q, kg/h № Q, kg/h 

1 4,46 10 4,24 19 7,65 

2 3,83 11 6,90 20 5,69 

3 3,15 12 5,10 21 5,40 

4 4,81 13 8,12 22 5,78 

5 3,94 14 5,41 23 2,34 

6 3,92 15 7,62 24 6,87 

7 4,16 16 7,83 25 5,98 

8 4,07 17 6,68 26 5,92 

9 7,33 18 4,77 27 5,94 

 

Основните ефекти, линейни, квадратични и междуфакторни, са 

обобщени и оценките им са представени на стандартизирана диаграма – 

диаграма на Парето (фиг. 2). От нея се вижда, че най-голямо влияние върху 
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производителността на екструдера оказва линейният ефект на честотата на 

въртене на дозиращия шнек, следван от този на съдържанието на влага в 

материала, подаван за екструдиране. При повишаване на честотата на 

въртене на дозиращия шнек производителността нараства. С увеличаване 

на честотата на въртене на шнека от 20 на 80 min
-1

 при влага на материала 

23%, температура на матрицата 160ºС и честота на въртене на основния 

шнек 170 min
-1 

производителността на процеса нараства около 3 пъти 

(Таблица 3). Резултатите съответстват на установените от Симитчиев 

(2013). 

Най-висока производителност (8,12 kg/h) се получава при влага на 

материала 20%, температура на матрицата 150ºС, честота на въртене на 

основния шнек 190 min
-1

 и честота на въртене на дозиращия шнек 65 min
-1

, 

а най-ниска (2,34 kg/h) – при влага на материала 23%, температура на 

матрицата 160ºС, честота на въртене на основния шнек 170 min
-1

 и честота 

на въртене на дозиращия шнек 20 min
-1

.  

Увеличаването на съдържанието на влага в материала води до 

намаляване на производителността на процеса на екструдиране (фиг. 3). 

Резултатите съответстват на установените от Chevanan et al. (2010), които 

съобщават, че увеличаването на влагата от 20 на 25% води до значително 

намаляване (с 12,8%) на производителността. 

 
 

ФИГ. 2. Оценени ефекти на 

коефициентите на регресионния 

модел за Q 

ФИГ. 3. Промяна на Q (kg/h) в 

зависимост от Tm (ºС) и W (%)  

при N = 170 min
-1 

 и  n = 50 min
-1 

 

При висока температура наблюдаваме понижаване стойностите на 

производителността (фиг. 3). С повишаване на температурата на матрицата 

от 140 на 180ºС при съдържание на влага 23%, честота на въртене на 

основния шнек 170 min
-1

 и честота на въртене на дозиращия шнек 50 min
-1

 

производителността намалява от 7,65 на 5,69 kg/h (Таблица 3). Подобни 

тенденции се наблюдават от Chevanan et al. (2010), Lam и Flores (2003). 

Това вероятно се дължи на макромолекулните трансформации, настъпващи 

при по-високи температури, и увеличаване на напрежението при 

преместване на пластифицираната маса в екструдера (Chevanan et al., 2008). 

Standardized Pareto Chart for Q
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2.2. СПЕЦИФИЧЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ 

Средните стойности, получени за специфичния разход на енергия са 

представени в Таблица 4. Изследваният процес се описва със сравнително 

висока точност от математичния модел, като коефициентът на множествена 

корелация е 0,84. В този случай 4 от ефектите са статистически различни от 

нула (Р<0,05) при 95% доверителен интервал. 

 

ТАБЛИЦА 4. Специфичен разход на енергия  

№ SME, kJ/kg № SME, kJ/kg № SME, kJ/kg 

1 171,71 10 113,01 19 190,42 

2 97,36 11 201,87 20 175,43 

3 239,86 12 118,92 21 159,70 

4 86,94 13 92,61 22 170,52 

5 109,06 14 119,14 23 147,52 

6 115,70 15 135,34 24 137,71 

7 202,28 16 88,66 25 179,78 

8 115,57 17 211,03 26 180,04 

9 166,19 18 102,09 27 178,89 

 

Получен е следният регресионен модел след обработка на 

експерименталните резултати и елиминиране на незначимите ефекти: 

SME = -3102,61 + 76,5493X1 – 0,5727X1X2 + 0,2741X1X3 – 0,0602X4
2
    (14) 

От диаграмата на Парето (фиг. 4) се вижда, че най-голямо влияние 

върху специфичния разход на енергия оказва линейният ефект на 

съдържанието на влага в материала, следван от взаимодействието между 

съдържанието на влага и температурата на матрицата.  

Нашите резултати показват, че стойностите на специфичната 

механична енергия намаляват около 2 пъти с повишаване на съдържанието 

на влага от 17 на 29% в гриса от нахут, който се екструдира, и стойности на 

останалите параметри на процеса в центъра на експеримента (Таблица 4).  

Стойностите на консумираната енергия имат тенденция към 

намаляване, когато температурата на екструдиране и съдържанието на 

влага в материала се увеличават (Пенов и Петрова, 2014), което се вижда и 

от диаграмата на Парето (А х В). И от фиг. 5 се вижда, че по-ниски 

стойности на специфичната механична енергия се получават при 

комбинация от високо съдържание на влага и висока температура на 

матрицата. Тези резултати съответстват на установените от Ruiz-Ruiz et al. 

(2008), Ruskova et al. (2016) и Singh et al. (2007). Повишената влага на 

материала намалява силите на триене в цилиндъра на екструдера и 

необходимостта от механично въвеждане на енергия, а по-високата 

температура повишава пластификацията на „тестото“, при което се 

намалява вискозитета и триенето в материала (Ruiz-Ruiz et al., 2008).  
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ФИГ. 4. Оценени ефекти на 

коефициентите на регресионния  

модел за SME 

ФИГ. 5. Промяна на SME (kJ/kg) в 

зависимост от Tm (ºС) и W (%) 

при N = 170 min
-1 

 и n = 50 min
-1 

 

2.3. СТЕПЕН НА ЕКСПАНЗИОНЕН ИНДЕКС 

В Таблица 5 са представени средните стойности на експерименталните 

данни, получени за влиянието на независимите променливи на процеса 

екструзия на грис от нахут върху степента на експанзионния индекс на 

получените екструдати. Данните показват, че степента на експанзия варира 

значително в зависимост от параметрите на процеса. От таблицата се 

вижда, че най-ниската стойност за SEI е 102% (съдържание на влага 20%, 

температура на матрицата 150°C, честота на въртене на основния шнек 190 

min
-1

 и на дозиращия шнек 65 min
-1

), а най-високата стойност е 137% 

(съдържание на влага 23%, температура на матрицата 160°C, честота на 

въртене на основния шнек 170 min
-1

 и на дозиращия шнек 50 min
-1

). 

От ефектите 9 са статистически различни от нула (Р<0,05) при 95% 

доверителен интервал. Математическият модел описва изследвания процес 

със сравнително висока точност (R
2
 = 0,89). 

SEI = -953,579 – 3,595X4 – 0,46875X1
2
 – 0,127X1X2 + 0,0819X1X4 – 

0,035X2
2
 + 0,025X2X3 – 0,016X3

2
 + 0,011X3X4 – 0,022X4

2
                (15) 

 

ТАБЛИЦА 5. Степен на експанзионен индекс 

№ SEI, % № SEI, % № SEI, % 

1 123 10 126 19 126 

2 131 11 112 20 121 

3 116 12 106 21 106 

4 107 13 102 22 116 

5 112 14 126 23 107 

6 111 15 121 24 128 

7 120 16 133 25 137 

8 105 17 117 26 136 

9 114 18 124 27 136 

Standardized Pareto Chart for SME
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От диаграмата на Парето (фиг. 6) се вижда, че най-голямо влияние 

върху степента на експанзионния индекс оказва квадратичният ефект на 

честотата на въртене на основния шнек на екструдера, следван от този на 

честотата на въртене на дозиращия шнек. Върху степента на експанзия 

влияние оказват също и съдържанието на влага в материала, и 

температурата на екструдиране (Ding et al., 2006; Filli et al., 2012), както и 

съставките, съдържащи се в екструдираните суровини, като скорбяла, 

протеини, мазнини, захар, диетични фибри и др. Всички те имат различен 

ефект върху експандирането на материала (Park et al., 1993). 

Експанзията се влияе от влагосъдържанието и температурата и се 

увеличава с повишаване на температурата при съдържание на влага в 

материала от 20 до 23%, след което намалява (фиг. 7). При по-високо 

съдържание на влага по-нататъшното намаляване на вискозитета чрез 

повишаване на температурата води до спад в експанзията (Doğan & Karwe, 

2003; Pérez et al., 2006). Повишеното съдържание на влага по време на 

екструдирането може да намали еластичността на „тестото“ чрез 

пластифициране на стопилката, в резултат на което внасяната специфична 

механична енергия намалява, намалява и степента на желатинизация на 

скорбялата, при което настъпва по-малка експанзия (Ding et al., 2006; Ryu, 

2004). Подобни резултати се наблюдават от Balandran-Quintana et al. (1998), 

които екструдират бобови брашна при три различни температури на 

матрицата (140, 160 и 180°C), съдържание на влага (18, 20 и 22%) и честота 

на въртене на шнека (150, 200 и 250 min
-1

). Те съобщават, че степента на 

експанзия нараства с повишаване на температурата при съдържание на 

влага 18 и 20%. При влагосъдържание 22% степента на експанзия нараства 

при температура между 140 и 160°C, след което рязко намалява. 

 

  

ФИГ. 6. Оценени ефекти на 

коефициентите на регресионния 

модел за SEI 

ФИГ. 7. Промяна на SEI (%) в 

зависимост от Tm (ºС) и W (%)  

при N = 170 min
-1 

 и  n = 50 min
-1

 

 

 

 

Standardized Pareto Chart for SEI
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2.4. ПЛЪТНОСТ НА ЕКСТРУДАТИТЕ 

В Таблица 6 са представени средните стойности за плътността на 

получените екструдати. Данните показват, че стойностите на плътността 

варират значително в зависимост от параметрите на процеса. Екструдати с 

най-малка плътност са получени при съдържание на влага в материала 23%, 

температура на матрицата 160°C, честота на въртене на основния шнек 170 

min
-1

 и на дозиращия шнек 50 min
-1

, а с най-голяма плътност – при честота 

на въртене на дозиращия шнек 65 min
-1 

и долните нива на останалите 

параметри от плана на експеримента.  

 

ТАБЛИЦА 6. Плътност на ексрудатите 

№ ρ, kg/m
3
 № ρ, kg/m

3
 № ρ, kg/m

3
 

1 105 10 83 19 109 

2 87 11 107 20 99 

3 97 12 102 21 94 

4 98 13 115 22 87 

5 114 14 92 23 102 

6 95 15 100 24 99 

7 89 16 80 25 81 

8 87 17 115 26 80 

9 116 18 93 27 79 

 

Коефициентът на множествена корелация е 0,957. В този случай 9 от 

ефектите са статистически различни от нула (Р<0,05) при 95% доверителен 

интервал. 

Експерименталните резултати са обработени и след елиминиране на 

незначимите ефекти е получен следният регресионен модел: 

ρ = 1999,99 – 49,14X1 – 18,116X2 + 0,633X1
2
 + 0,14X1X2 – 0,06X1X4 + 

0,057X2
2
 – 0,023X2X3 + 0,006X3

2
 + 0,021X4

2                                             
  (16) 

От диаграмата на Парето (фиг. 8) се вижда, че най-голямо влияние 

върху плътността на екструдатите оказва линейният ефект на съдържанието 

на влага в материала, подаван за екструдиране, следван от квадратичният 

ефект на температурата. 

Промяната на плътността на екструдатите в зависимост от 

съдържанието на влага в гриса от нахут и температурата на матрицата при 

равни други условия е дадена на фиг. 9. 

Установено е, че плътността на екструдатите зависи от съдържанието 

на влага в материала и температурата на екструдиране. Плътността 

намалява с увеличаване на влагата (фиг. 8 и 9). Увеличеното ú съдържание 

в материала би променило макромолекулната структура на разтопената 

маса, понижава нейната еластичност, като по този начин намалява 

експанзията и спомага за образуването на по-компактни екструдати (Lazou 

& Krokida, 2010). Плътността намалява с увеличаване на влагата до 
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определена точка и след това се увеличава при по-нататъшното ú 

завишаване (Park et al., 1993). 

 

 
 

ФИГ. 8. Оценени ефекти на 

коефициентите на регресионния  

модел за ρ  

ФИГ. 9. Промяна на ρ (kg/m
3
) в 

зависимост от Tm (ºС) и W (%)  

при N = 170 min
-1 

и n = 50 min
-1 

 

Повишената температура на екструдиране води до намаляване на 

плътността на екструдатите (фиг. 8). Повишаването на температурата 

увеличава степента на прегряване на водата в екструдираната маса, така че, 

когато екструдатът излиза от дюзата на матрицата, част от влагата бързо се 

изпарява и се получава експандиран продукт с големи въздушни 

пространства и малка плътност (Пенов и Петрова, 2014; Chakraborty et al., 

2011). От друга страна, ако недостатъчно топлина се генерира за изпаряване 

на влагата, се постига по-малка експанзия, водеща до по-голяма плътност 

на продукта с деформирани клетки, които обикновено се разпадат при 

охлаждане (Chakraborty et al., 2011).  

 

2.5. ТЕКСТУРЕН АНАЛИЗ / ТВЪРДОСТ 

В Таблицa 7 са дадени средните стойности на твърдостта на 

екструдатите от нахут. Te варират от 64,72 до 212,74 N. Най-малка твърдост 

на екструдатите е получена при честота на въртене на шнека 130 min
-1

 и 

стойности на останалите параметри на процеса в центъра на експеримента, 

а най-голяма твърдост – при влага на подавания за екструдиране материал 

29% и стойности на останалите параметри в центъра на експеримента. 

Сравняването на експерименталните данни, получени от отделните 

авторски колективи за определяне на текстурните характеристики на 

екструдираните продукти е трудно, поради различните условия на 

екструдиране, естеството на вложените суровини, както и използването на 

различни методики и апарати за тяхното измерване. 
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ТАБЛИЦА 7. Твърдост на екструдатите 

№ H, N № H, N № H, N 

1 116,61 10 117,15 19 154,98 

2 123,66 11 87,96 20 121,19 

3 103,76 12 94,59 21 64,72 

4 141,56 13 193,39 22 71,26 

5 123,60 14 160,49 23 86,39 

6 91,89 15 172,08 24 115,78 

7 76,43 16 115,55 25 117,31 

8 94,08 17 164,74 26 119,80 

9 118,13 18 212,74 27 116,09 

 

Изследваният процес се описва със сравнително висока точност от 

математичния модел (уравнение 17). Коефициентът на множествена 

корелация на изведения регресионен модел за твърдостта на екструдатите е 

0,93, което показва значителна зависимост между променливите величини. 

От ефектите 6 са статистически различни от нула (Р<0,05) при 95% 

доверителен интервал. 

H = 804,86 – 13,52Х2 + 0,26Х4 + 1,91Х1
2
 – 0,16Х1Х3 – 0,03Х3

2
 + 0,07Х3Х4  (17) 

От диаграмата на Парето (фиг. 10) се вижда, че взаимодействието 

между факторите честота на въртене на основния и дозиращия шнек на 

екструдера има най-голямо влияние върху твърдостта на екструдатите от 

нахут, следвано от квадратичните ефекти на съдържанието на влага в 

материала и честота на въртене на шнека. 

Установено е, че съдържанието на влага в материала има значителен 

ефект върху текстурата на получения продукт (Пенов & Петрова, 2014; 

Chakraborty et al., 2011). Като цяло, с увеличаване съдържанието на влага 

налягането при дюзата намалява, при което се получава по-плътен и по-

твърд продукт (Altan et al., 2008; Meng et al., 2010). Твърдостта на 

екструдатите нараства с 23% при повишаване на влагата от 17 до 29% при 

равни други условия (Tm = 160ºС, N = 170 min
-1

, n = 50 min
-1

). Въпреки че 

увеличаването на влагата в материала води до повишаване на твърдостта на 

крайния продукт, в определен момент се наблюдава рязък спад в енергията, 

необходима за натрошаване на екструдатите, което показва по-крехка 

текстура (Ding et al., 2006) (фиг. 11).  

Друг входен фактор, влияещ значимо върху твърдостта на 

екструдатите е честотата на въртене на дозиращия шнек на екструдера. 

Възможно е при увеличение на честотата на въртене на шнека да се 

повишава вискозитета на сместа в екструдера, водещо до получаване на по-

твърд екструдат, което се наблюдава и в нашето изследване (Таблица 7 – 

проби 23 и 24; фиг. 10 – фактор D). 
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ФИГ. 10. Оценени ефекти на 

коефициентите на регресионния  

модел за Н  

ФИГ. 11. Промяна на H (N) в 

зависимост от W (%) и Tm (ºС) 

при N = 170 min
-1

 и  n = 50 min
-1

 
 

Върху текстурата на екструдираните продукти значително влияние 

оказва и температурата на процеса (Altan et al., 2008; Meng et al., 2010). 

Повишаването ú води до намаляване на твърдостта на екструдатите (фиг. 10 

и 11). Завишаването на температурата понижава вискозитета на разтопената 

маса в екструдера, но това увеличава и налягането на парите на водата и 

благоприятства растежа на въздушните мехурчета, което води до 

получаване на продукти с ниска плътност, намалявайки твърдостта на 

екструдатите (Bhattacharya & Choudhury, 1994). 

Взаимодействието между честотата на въртене на основния шнек на 

екструдера и масовия дебит / честотата на въртене на дозиращия шнек има 

значително влияние върху твърдостта (фиг. 10 – взаимодействието C x D). 

Тя нараства, когато оборотите на шнека се увеличават, особено при по-

високите стойности на масовия дебит (фиг. 12). Това евентуално може да се 

обясни с уплътняването на продукта при тези условия на обработка, в 

резултат на което се получават екструдати с по-висока плътност 

(Rosentrater et al., 2009). 

  
ФИГ. 12. Промяна на H (N) в зависимост от N (min

-1
) 

и  n (min
-1

) при W = 23% и Tm = 160ºС 
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2.6. ПРОМЯНА НА ЦВЕТА 

В Таблица 8 са представени експерименталните данни, получени за 

влиянието на независимите променливи на процеса екструзия на грис от 

нахут върху промяната на цвета на получените екструдати. Стойностите на 

ΔЕ варират от 2,3 до 5,23. Най-голяма промяна на цвета е получена при 

съдържание на влага в материала 20%, температура на матрицата 150ºС, 

честота на въртене на основния шнек 190 min
-1 

и на дозиращия 65 min
-1

.  

 

ТАБЛИЦА 8. Промяна на цвета на екструдатите 

№ ΔЕ № ΔЕ № ΔЕ 

1 2,66 10 2,83 19 3,08 

2 2,44 11 3,25 20 2,74 

3 2,31 12 2,89 21 2,45 

4 2,58 13 5,23 22 2,88 

5 2,73 14 4,07 23 2,30 

6 2,63 15 4,10 24 3,42 

7 2,32 16 4,45 25 2,43 

8 2,63 17 3,35 26 2,43 

9 3,37 18 3,89 27 2,44 

 

Анализът на параметрите на цвета на пробите преди и след 

екструдиране показва, че стойностите на L* варират от 85,48 до 89,86. 

Екструдатите обикновено имат по-тъмен цвят от този на суровото брашно 

(L* стойностите на екструдатите са по-ниски от L* стойността на суровото 

брашно - данните не са показани), което се дължи на неензимни реакции на 

потъмняване, протичащи по време на екструдирането. В някои случаи е 

наблюдавано избледняване на цветовете (Maga & Liu, 1993). То се дължи на 

частично разрушаване на пигментите при обработката, в резултат на което 

се получават екструдати с по-високи стойности на L, което се установява и 

в нашето изследване за някои от пробите. 

Математическият модел описва изследвания процес със сравнително 

висока точност (R
2
 = 0,89). В случая 4 от ефектите са статистически 

различни от нула (Р<0,05) при 95% доверителен интервал. 

След обработка на експерименталните резултати и отстраняване на 

незначимите ефекти е получен следният регресионен модел:   

∆E = 81,353 – 0,071Х3 – 0,132Х4 + 0,036Х1
2
 + 0,001Х3Х4     (18) 

От диаграмата на Парето (фиг. 13) се вижда, че най-голямо влияние 

върху промяната на цвета на екструдатите оказва линейният ефект на 

честотата на въртене на дозиращия шнек на екструдера, следван от 

квадратичният ефект на съдържанието на влага в подаваната за 

екструдиране суровина.  
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Промяната на цвета на екструдатите в зависимост от съдържанието на 

влага в гриса от нахут и температурата на матрицата при равни други 

условия е дадена на фиг. 14. 
 

  
ФИГ. 13. Оценени ефекти на 

коефициентите на регресионния 

модел за ΔЕ  

ФИГ. 14. Промяна на ΔЕ в 

зависимост от Tm (ºС) и W (%) 

при N = 170 min
-1 

и n = 50 min
-1

 
 

Получените резултати от изследванията на редица автори показват, че 

съдържанието на влага в материалите, подложени на екструдиране, оказва 

значително влияние върху цветовите характеристики на крайните продукти. 

Колкото по-високо е съдържанието на влага, толкова по-светъл е цветът на 

екструдатите, които се характеризират с висока L* и ниска а* стойност 

(Hagenimana et al., 2006; Leonel et al., 2009). Стойността на L* нараства от 

87,32 до 89,38, а* намалява от 1,15 до 0,4 (данните не са показани) с 

увеличаване съдържанието на влага от 17 до 29% при равни други условия. 

Резултатите, получени от някои изследователи (Badrie & Mellowes, 

1991; Gutkoski & El-Dash, 1999; Sgaramella & Ames, 1993) показват, че 

повишаването на температурата увеличава интензивността на цвета, което 

води до намаляване на L и увеличаване на a и b стойностите. Тези данни се 

различават от резултатите, получени от други изследователи. В нашето 

изследване при повишаване на температурата на матрицата от 140 на 180ºС 

стойността на L* намалява от 88,14 до 87,75, а* се увеличава от 0,91 до 0,98 

(данните не са показани) с увеличаване съдържанието на влага от 17 до 29% 

при равни други условия. 

 

2.7. ИНДЕКС НА РАЗТВОРИМОСТ 

В Таблицa 9 са дадени средните стойности на индекса на 

разтворимост, които варират от 8,75 до 21,35%. Най-малка разтворимост е 

получена при температура на матрицата 150ºС и горните нива на 

останалите параметри, а най-високата стойност е получена при долните 

нива на влагата на материала и честотата на въртене на дозиращия шнек и 
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при горните нива на температурата на матрицата и честотата на въртене на 

основния шнек.  

 

ТАБЛИЦА 9. Индекс на разтворимост  

№ WSI, % № WSI, % № WSI, % 

1 13,59 10 14,88 19 13,11 

2 12,64 11 11,96 20 19,95 

3 12,43 12 9,75 21 10,69 

4 10,08 13 12,54 22 11,45 

5 15,29 14 8,75 23 8,94 

6 10,34 15 15,97 24 9,74 

7 21,35 16 10,81 25 11,65 

8 13,05 17 16,59 26 11,66 

9 15,38 18 11,63 27 11,65 

 

Математичният модел описва изследвания процес с висока точност, 

като коефициентът на множествена корелация е 0,92. 7 от ефектите са 

статистически различни от нула (Р<0,05) при 95% доверителен интервал. 

След обработка на експерименталните резултати и игнориране на 

незначимите ефекти е получен следният регресионен модел: 

WSI = 414,997 + 1,223X1 – 4,855X2 + 0,074X1
2
 – 0,017X1X3 + 0,013X2

2
 + 

0,008X2X3 – 0,003X3X4                                                                     (19) 

От диаграмата на Парето (фиг. 15) се вижда, че най-голямо влияние 

върху индекса на разтворимост оказва линейният ефект на съдържанието на 

влага в подаваната за екструдиране суровина, следван от междуфакторния 

ефект на температурата на матрицата и честотата на въртене на основния 

шнек на екструдера.  

Според повечето литературни източници най-голямо влияние върху 

индекса на разтворимост оказват входната влага на сместа и температурата 

на екструдиране (Пенов и Петрова, 2014). Повишеното съдържание на влага 

в материала води до значително намаление на WSI след неговото 

екструдиране (фиг. 15 и 16). При екструдиране в условия на ниска влага 

вероятно степента на разграждане на скорбялата е по-голяма и 

преобладаващият механизъм се явява декстринизацията (Пенов и Петрова, 

2014). При екструдирането на гриса от нахут е установено значително 

намаление на WSI (от 21,35 на 10,34%) с повишаване на входната влага от 

20 на 26% и увеличаване на температурата от 150 на 170ºС при равни други 

условия. Нарастването на стойностите на WSI с увеличаване на 

температурата на екструдиране (фиг. 15 и 16) може би е свързано с 

деполимеризация на скорбялата при по-високи температури, което 

намалява дължината на веригите в молекулите на амилозата и 

амилопектина и увеличава количеството на разтворимите молекули (Пенов 

и Петрова, 2014).  
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ФИГ. 15. Оценени ефекти на 

коефициентите на регресионния 

модел за WSI 

ФИГ. 16. Промяна на WSI (%) в 

зависимост от Tm (ºС) и W (%) 

при N = 170 min
-1 

и n = 50 min
-1

 

 

2.8. ИНДЕКС НА АБСОРБЦИЯ НА ВОДА 

В Таблица 10 са представени средните стойности за индекса на 

абсорбция на вода. Данните показват, че стойностите на WAI варират 

значително в зависимост от параметрите на процеса. Най-ниска стойност 

(7,566 g/g) е получена при долните нива на параметрите на процеса, а най-

високата (10,320 g/g) – при честота на въртене на основния шнек 130 min
-1

 и 

стойности на останалите параметри на процеса в центъра на експеримента. 

Te са значително по-високи от стойността на суровото брашно от нахут 

(3,215 g/g), което е в съответствие с получените резултати от Bencini (1986), 

Narayana и Narasinga (1982), които съобщават, че топлинната обработка на 

различни видове бобови брашна повишава WAI. Желатинизацията на 

скорбялата, денатурирането на белтъците и набъбването на суровите 

влакнини, настъпили по време на екструзия, могат да бъдат отговорни за 

повишените стойности на индекса на абсорбция на вода на екструдираните 

продукти (Gujska & Khan, 1990).  

 

ТАБЛИЦА 10. Индекс на абсорбция на вода 

№ WАI, g/g № WАI, g/g № WАI, g/g 

1 7,566 10 10,167 19 8,171 

2 8,260 11 9,469 20 9,348 

3 8,408 12 10,016 21 10,320 

4 9,038 13 8,264 22 9,926 

5 8,701 14 9,420 23 9,156 

6 9,193 15 8,689 24 9,529 

7 9,747 16 8,872 25 9,815 

8 9,121 17 8,404 26 9,819 

9 9,452 18 9,398 27 9,812 
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В случая 8 от ефектите са статистически различни от нула (Р<0,05) 

при 95% доверителен интервал. Математическият модел описва 

изследвания процес със сравнително висока точност (R
2
 = 0,915). След 

елиминиране на незначимите ефекти е получен следният регресионен 

модел: 

WAI = - 138,403 + 2,39X1 + 1,21X2 + 0,49X4 – 0,03X1
2
- 0,003X2

2
- 0,001X2X4 – 

0,002 X3X4 – 0,001 X4
2
                                                                       (20) 

От диаграмата на Парето (фиг. 17) се вижда, че взаимодействието 

между факторите честота на въртене на основния и дозиращия шнек на 

екструдера има най-голямо влияние върху индекса на абсорбция на вода, 

следвано от квадратичният ефект на температурата. Съдържанието на влага 

в материала също оказва значителен ефект върху WAI. Повишеното 

съдържание на влага в материала води до по-високи стойности на индекса 

(фиг. 17 и 18), което може би се дължи на по-ниския вискозитет на 

„тестото“, увеличаващ степента на експанзия на екструдатите и от там 

водосвързващата им способност (Chakraborty et al., 2011).  

 

  
ФИГ. 17. Оценени ефекти на 

коефициентите на регресионния 

модел за WAI  

ФИГ. 18. Промяна на WАI (g/g) в 

зависимост от Tm (ºС) и W (%)  

при N = 170 min
-1 

и n = 50 min
-1 

 

2.9. СТЕПЕН НА ХИДРОЛИЗА НА БЕЛТЪЦИТЕ 

В Таблица 11 са представени средните стойности за количеството на 

белтъците по метода на Лоури, количеството на свободния аминен азот и 

степента на хидролиза на белтъците. Данните показват, че стойностите 

варират значително в зависимост от параметрите на процеса. Най-ниска 

стойност на степента на хидролиза на белтъците (12,76%) е получена при 

долните нива на влагата на материала, температурата на матрицата и 

честотата на въртене на дозиращия шнек и при горното ниво на честотата 

на въртене на основния шнек. Най-високите стойности на степента на 

хидролиза на белтъците са 17,86% – при горните нива на влагата на 

материала и честотата на въртене на основния шнек и долните нива на 
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температурата на матрицата и честотата на въртене на дозиращия шнек, и 

17,36% – при горните нива на влагата на материала, температурата на 

матрицата и честотата на въртене на дозиращия шнек и при долното ниво 

на честотата на въртене на основния шнек. 

 

ТАБЛИЦА 11. Количество на белтъците по метода на Лоури (PL), 

количество на свободния аминен азот (AN) и степен на хидролиза на 

белтъците (DH) 

№ AN (mgLeu/g) PL (mg/g) DH (%) 

1 8,8 64,61 13,62 

2 7,81 48,26 16,18 

3 6,75 48,11 14,03 

4 6,36 42,27 15,05 

5 7,11 55,7 12,76 

6 8,27 46,29 17,86 

7 7,26 51,98 13,97 

8 7,86 54,39 14,45 

9 7,77 58,33 13,32 

10 7,31 48,48 15,08 

11 9,07 57,46 15,78 

12 8,77 50,52 17,36 

13 7,98 59,94 13,31 

14 7,84 54,54 14,37 

15 7,98 56,14 14,21 

16 8,35 56,36 14,82 

17 8,5 61,03 13,93 

18 8,5 50,3 16,90 

19 8,56 57,75 14,82 

20 6,53 46,72 13,98 

21 7,11 47,02 15,12 

22 6,93 52,42 13,22 

23 7,26 50,37 14,41 

24 8,0 56,36 14,19 

25 7,9 54,97 14,37 

26 7,9 54,97 14,37 

27 7,9 54,98 14,37 

 

От диаграмата на Парето (фиг. 19) се вижда, че влагата на материала 

има най-голямо влияние върху DH. 

След обработка на експерименталните резултати и игнориране на 

незначимите ефекти за DH е получен следният регресионен модел: 

DH = - 41,8058 + 1,284X1 + 0,286X3 – 0,014X1X2 + 0,004X2X4                (21) 
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Математическият модел описва изследвания процес със сравнително 

висока точност (R
2
 = 0,86). 

Промяната на степента на хидролиза на белтъците в зависимост от 

съдържанието на влага в гриса от нахут и температурата на матрицата при 

равни други условия е дадена на фиг. 20. Увеличаването на съдържанието 

на влага в материала и температурата на екструдиране водят до 

увеличаване на степента на хидролиза на белтъците. Акумулирането на 

аминен азот е свидетелство за протичане на хидролитични процеси в 

белтъчната фракция, в резултат на които количеството му нараства. 

 

 

 
ФИГ. 19. Оценени ефекти на 

коефициентите на регресионния 

модел за DH 

ФИГ. 20. Промяна на DH (%) в 

зависимост от Tm (ºС) и W (%)  

при N = 170 min
-1 

и n = 50 min
-1

 

 

2.10. ОКИСЛИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В БЕЛТЪЧНАТА ФРАКЦИЯ 

В Таблица 12 са представени средните стойности за концентрацията 

на карбонилните групи, изразяващи окислителните промени в белтъчната 

фракция на получените екструдати. Най-висока концентрация на 

карбонилни групи (0,779 nmol DNPH/mg protein) е получена при влага на 

материала 20%, температура на матрицата 170ºС, честота на въртене на 

основния шнек 150 min
-1

 и честота на въртене на дозиращия шнек 65 min
-1

, 

а най-ниска (0,259 nmol DNPH/mg protein) – при температура на матрицата 

170ºС и стойности на останалите параметри в центъра на експеримента. 

Промяната на концентрацията на карбонилните групи в зависимост от 

температурата на матрицата и честота на въртене на основния шнек при 

равни други условия е дадена на фиг. 21. Увеличаването на температурата 

на екструдиране води до повишаване на концентрацията на карбонилните 

групи, което кореспондира с резултатите, получени от други автори (Zhang 

et al., 2013). По-високата температура подпомага протичането както на 

хидролитичните, така и на окислителните процеси в белтъчната фракция на 

екструдатите.  

 

Standardized Pareto Chart for CX

0 2 4 6 8
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D:nd
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ТАБЛИЦА 12. Концентрация на карбонилните групи 

№ 

PO 

(nmolDNPH/mg 

protein) 

№ 

PO 

(nmolDNPH/mg 

protein) 

№ 

PO 

(nmolDNPH/mg 

protein) 

1 0,451 10 0,669 19 0,259 

2 0,397 11 0,779 20 0,497 

3 0,41 12 0,682 21 0,544 

4 0,497 13 0,351 22 0,627 

5 0,349 14 0,32 23 0,54 

6 0,362 15 0,378 24 0,342 

7 0,388 16 0,285 25 0,661 

8 0,401 17 0,285 26 0,66 

9 0,472 18 0,259 27 0,661 

 

 

ФИГ. 21. Промяна на PO 

(nmol DNPH/mg protein) в 

зависимост от  

Tm (ºС) и N (min
-1

)  

при W = 23%
 
 и n = 50 min

-1 

 

2.11. ТЕРМИЧНИ СВОЙСТВА НА БРАШНО ОТ НАХУТ 

Температурата на желатинизация на скорбялата зависи от сорта на 

нахута, едрината на смилане, формата и разпределението на скорбелните 

зърна, както и от подреждането на фракциите вътре в скорбелните зърна 

(Jafari et al., 2017). Енталпията на желатинизацията се влияе от фактори, 

като форма на скорбелните зърна и процентно съотношение на големи и 

малки зърна. Ниската стойност на еталпията за брашно от нахут показва, че 

е необходима по-малка енергия, за да се разрушат междумолекулните 

връзки в скорбелните зърна за постигане на желатинизация на скорбялата 

(фиг. 22). 

При изследваните проби от нахут, екструдирани при оптимални 

условия, не е регистриран ендотермичен пик, вероятно поради настъпилата 

желатинизация на скорбялата по време на самото екструдиране. Авторски 

колективи (Lee et al., 1999; Aguilar-Palazuelos et al., 2012) съобщават, че 

степента на желатинизация на скорбялата в екструдираните продукти е 

висока. Те установяват, че екструдираните при 80ºС продукти показват 

нисък ендотермичен пик, но при екструдиране над 90ºС те не показват 
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такъв. Други автори (Gomez & Aguilera, 1984) установяват екстензивно 

разграждане на скорбялата по време на екструзия при ниска влага и 

получените термограми не показват ендотермичен пик. 

 

ФИГ. 22. Термограма на брашно  

от нахут  

 

3. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

СЪЗДАДЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ФУНКЦИИ И МЕТОДА НА ПОВЪРХНОСТТА НА 

ОТРАЖЕНИЕТО ПРИ ЗАДАДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Комбинацията от влага, висока температура, налягане и механично 

срязване по време на екструдирането води до денатуриране на протеините, 

желатинизация на скорбялата и различни промени в другите съставки. 

Желатинизацията на скорбялата е фактор, от който зависят експанзията и 

усвояемостта на произвежданите продукти. Индексът на абсорбция на вода 

е косвен показател за степента на желатинизация на скорбялата. За 

производството на инстантни крем супи и някои гарнитури е необходимо 

да се повишава водозадържащата способност, каквато е и нашата цел.  

Разтворимостта във вода / водосвързваща способност, плътността, 

респективно степента на експанзия на екструдатите и специфичната 

механична енергия са пряко свързани със „степента на сваряване“ (Pérez et 

al., 2006).   

За оптимизиране на процеса на екструдиране на нахут, въз основа на 

казаното по-горе, като целеви функции са избрани степента на 

експанзионен индекс, индексът на абсорбция на вода и специфичният 

разход на енергия. За да се оптимизира процеса е необходимо да се реши 

системата от регресионни уравнения 14, 15 и 20, които са целеви функции, 

при следните граници (Таблица 13): 

 

ТАБЛИЦА 13. Граници на целевите функции за оптимизация 

У-ние 

№ 
Целева функция 

Граници на целевата 

функция 

14 Специфичен разход на енергия SME < 180 kJ/kg 

15 Степен на експанзионен индекс SEI > 132% 

20 Индекс на абсорбция на вода WAI > 9,5 g/g 

 

При стойности на честота на въртене на основния шнек и честота на 

въртене на дозиращия шнек в центъра на експеримента оптималната област 
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за изследвания процес е заключена между точките A, B, C и D 

(защрихованата площ на фиг. 23 а). 

При стойности на влагата на материала и температурата на матрицата 

в центъра на експеримента оптималната област за изследвания процес е 

заключена между точките A, B, C и D (защрихованата площ на фиг. 23 b). 

  
a b 

ФИГ. 23. Графична оптимизация на процеса – чрез влагата на материала и 

температурата на матрицата (a) и чрез честотата на въртене на основния и 

на дозиращия шнек (b) 

 

При анализ на вариантите на оптимизация може да се препоръча 

екструдирането на нахута да се извършва при следните оптимални условия: 

влага на материала от 22 до 26%, температура на матрицата от 150 до 

169ºC, честота на въртене на основния шнек от 155 до 190 min
-1

 и честота 

на въртене на дозиращия шнек от 40 до 65 min
-1

 за получаване на инстантен 

полуфарикат, подходящ за приготвяне на хумус. 

 

4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОРБЦИОННИТЕ СВОЙСТВА НА ЕКСТРУДАТИТЕ  

На фиг. 24 графично са представени изотермите за процеса на 

адсорбция на екструдатите от нахут и на контролата при температура 25ºС. 

Те имат S-образен характер – типичната форма за повечето хранителни 

продукти. Това са равновесни изотерми на колоидни капилярно-порести 

тела от втори тип по класификацията на Brunauer. 

Анализирайки получените статистически данни и критериите за 

подбор на подходящ модел за описание на сорбционните изотерми, може да 

бъде препоръчан моделът на Oswin. 

На фиг. 25 и 26 са представени линеаризациите на модела на Brunauer-

Emmett-Teller, на база на които са изчислени мономолекулните влажности 

(Таблица 14) за изследваните проби при 25°C. 
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ФИГ. 24. Адсорбционни изотерми при 25°C 

  

 
 

ФИГ. 25. Линеаризация на BET 

модела за процеса на адсорбция на 

контролната проба и екструдати от 

нахут – проби № 17, 18, 19 и 20 

ФИГ. 26. Линеаризация на BET 

модела за процеса на адсорбция на 

екструдати от нахут – проби № 21, 

22, 23, 24 и 25 

 

ТАБЛИЦА 14. Мономолекулна влажност (Mm, % с. м.) за процеса на 

адсорбция на екструдати от нахут при температура 25°C 

Проба № 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Mm, % с. м. 7,11 6,25 6,10 6,68 5,92 6,44 6,31 6,13 5,54 

 

Изчислените стойности за мономолекулна влажност на изследваните 

проби варират в диапазона от 5,54 до 7,11% с. м., които отговарят на водна 

активност в диапазона от 0,225 до 0,328. Поддържането на условията -

температура 25°C и водна активност в границите 0,225-0,328 гарантира 

дълготрайно запазване на качествените показатели на екструдатите от 

нахут.  

 

5. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА ИНСТАНТНИ ХРАНИ  

В резултат на проведените експерименти може да се представи 

следната принципна технологична схема за екструдиране на нахут и 

получаване на полуфабрикати за инстантни храни – фиг. 27. 
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ФИГ. 27. Блок-схема за получаване на инстантно брашно от нахут 

 

5.1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНСТАНТЕН МИКС ЗА ХУМУС 

Екструдат, получен от смлян на грис нахут при параметри на 

екструдиране от установената оптимална област на процеса 

(влагосъдържание на гриса от нахут 24%, температура на матрицата 160ºС, 

честота на въртене на основния шнек 175 min
-1

 и честота на въртене на 

дозиращия шнек 55 min
-1

), се смила на чукова мелница и се пресява през 

сито с размер на отворите 0,5 mm. От така полученото инстантно брашно от 

нахут се приготвя инстантен микс за хумус в три варианта (Таблица 15). 

 

ТАБЛИЦА 15. Рецептурни състави на инстантен микс за хумус 

Съставки 

Хумус 1 Хумус 2 Хумус 3 

%-но 

съдържание 

%-но 

съдържание 

%-но 

съдържание 

Инстантно брашно от нахут 48 43 35 

Сусамово брашно 12 22 35 

Слънчогледово масло 24 22 18 

Чесън на прах 5 4 4 

Кимион, смлян 5 4 4 

Готварска сол 6 5 4 

 

 

 

НАХУТ 

СМИЛАНЕ 

 

ГРИС 

ОВЛАЖНЯВАНЕ 

(W = 22 ÷ 26%) 

ЕКСТРУДИРАНЕ 
(едношнеков екструдер “Brabender 20 DN”) 

ЕКСТРУДАТ 

ОХЛАЖДАНЕ И ПОДСУШАВАНЕ 

СМИЛАНЕ 

ИНСТАНТНО БРАШНО 

(ПОЛУФАБРИКАТ) 
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Приготвяне на контролна проба хумус 

Контролната проба хумус се приготвя по традиционна рецепта на база 

сварен нахут и тахан. Свареният нахут (35%) се почиства от люспите, 

добавя се сусамов тахан (35%) и слънчогледово масло (18%), след което 

сместа се хомогенизира. Следващият етап е прибавяне на подправките – 

чесън на прах (4%), кимион смлян (4%) и готварска сол (4%). Всички 

съставки се смесват до получаване на пастообразен продукт. 

Приготвяне на хумус от инстантен микс 

Инстантното брашно от нахут и сусамово брашно, заедно с 

подправките, се смесват предварително, след което се прибавят вода 

(загрята до 95ºС) в съотношение 1:2 (инстантен микс:вода) и слънчогледово 

масло.  

На така приготвените три варианта хумус са определени физични и 

сензорни показатели, цветови характеристики, химичен състав и енергийна 

стойност (Табл. 16, 17 и 18; фиг. 28). 

 

ТАБЛИЦА 16. Физични показатели на хумус 

Проба Сухо вещество (%) Плътност (g/cm
3
) 

Контрола 52,67±0,02 1,40±0,01 

Хумус 1 34,86±0,03 1,40±0,03 

Хумус 2 42,85±0,01 1,60±0,01 

Хумус 3 33,33±0,01 1,30±0,02 

 

ТАБЛИЦА 17. Цветови параметри на хумус 

Проба L* a* b* C* H* 

Контрола 53,62±6,45 5,40±0,83 23,80±0,59 24,42±0,39 77,19±2,22 

Хумус 1 63,70±0,62 2,21±0,31 16,23±0,42 16,38±0,46 82,25±0,89 

Хумус 2 54,26±1,35 3,03±0,38 15,44±0,18 15,74±0,25 78,92±1,24 

Хумус 3 51,18±2,29 4,33±1,20 16,65±0,52 17,22±0,80 75,52±3,42 

 

ТАБЛИЦА 18. Химичен състав и енергийна стойност на хумус 

Показател Контрола Хумус 1 Хумус 2 Хумус 3 

Протеини, % 9,67 7,24 7,83 8,68 

Мазнини, % 23,77 16,75 17,16 17,77 

Въглехидрати, % 9,75 7,83 7,41 6,81 

Хранителни влакнини, % 3,82 2,67 2,94 3,33 

Енергийна стойност, 

kcal /100 g 
299,25 216,35 221,30 228,55 
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ФИГ. 28. Сензорни профили на хумус 

 

Приготвените варианти хумус са ранжирани по степен на 

предпочитание от оценителите. Обобщената рангова оценка, представена 

на фиг. 29 показва, че най-добре се възприема Хумус 3, а най-малко 

предпочитана (с най-висок ранг) е контролната проба. 

 

 
ФИГ. 29. Рангови суми на хумус 

 

Пробите хумус, получени от инстантния микс са с понижена 

енергийна стойност (от 216,35 до 228,55 kcal), в сравнение с контролата 

(299,25 kcal). 

Вариант 3 е с най-голямо съдържание на хранителни влакнини (3,33%) 

и може да бъде обозначен като „източник на хранителни влакнини“ 

съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006. 

Пробите, получени от инстантен микс за хумус се възприемат много 

добре от оценителите. 
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

1. Проведено е многофакторно планиране на експеримента. За 

независими променливи са избрани: влага на материала, температура на 

матрицата, честота на въртене на основния и дозиращия шнек на 

екструдера. Като зависими променливи са избрани производителността, 

специфичният разход на енергия, степента на експанзионен индекс, 

плътността и твърдостта на екструдатите, индексът на абсорбция на вода, 

индексът на разтворимост, промяната на цвета, степента на хидролиза на 

белтъците и окислителните промени в белтъчната фракция. 

2. Създадени са регресионни математични модели на зависимите 

променливи на изследвания процес. 

 Най-висока производителност (8,12 kg/h) е получена при влага 

на материала 20%, температура на матрицата 150ºС, честота на въртене на 

основния шнек 190 min
-1

 и честота на въртене на дозиращия шнек 65 min
-1

, 

а най-ниска (2,34 kg/h) – при влага на материала 23%, температура на 

матрицата 160ºС, честота на въртене на основния шнек 170 min
-1

 и честота 

на въртене на дозиращия шнек 20 min
-1

.  

 Стойностите на специфичния разход на енергия при 

екструдиране на грис от нахут варират от 86,94 до 239,86 кJ/kg. Най-висок 

разход на енергия е получен при съдържание на влага в материала 20%, 

температура на матрицата 170ºС и долните нива на честотата на въртене на 

основния и дозиращия шнек, а най-нисък – при
 

горните нива на 

съдържанието на влага и температурата на матрицата и долните нива на 

честотата на въртене на основния и дозиращия шнек. 

 Най-ниската стойност за степента на експанзионен индекс е 

102% (съдържание на влага 20%, температура на матрицата 150°C, честота 

на въртене на основния шнек 190 min
-1

 и на дозиращия шнек 65 min
-1

), а 

най-високата стойност е 137% (съдържание на влага 23%, температура на 

матрицата 160°C, честота на въртене на основния шнек 170 min
-1

 и на 

дозиращия шнек 50 min
-1

). 

 Екструдати с най-малка плътност (79 kg/m
3
) са получени при 

съдържание на влага в материала 23%, температура на матрицата 160°C, 

честота на въртене на основния шнек 170 min
-1

 и на дозиращия шнек 50 

min
-1

, а с най-голяма плътност (116 kg/m
3
) – при честота на въртене на 

дозиращия шнек 65 min
-1 

и долните нива на останалите параметри от плана 

на експеримента.  

 Средните стойности за твърдостта на екструдатите варират от 

64,72 до 212,74 N. Най-малка твърдост на екструдатите е получена при 

честота на въртене на шнека 130 min
-1

 и стойности на останалите параметри 

на процеса в центъра на експеримента, а най-голяма твърдост – при влага 

на подавания за екструдиране материал 29% и стойности на останалите 

параметри в центъра на експеримента. 

 Стойностите за промяната на цвета на екструдатите варират от 

2,3 до 5,23. Най-голяма е промяната на цвета при съдържание на влага в 
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материала 20%, температура на матрицата 150ºС, честота на въртене на 

основния шнек 190 min
-1 

и на дозиращия шнек 65 min
-1

.  

 Средните стойности на индекса на разтворимост варират от 8,75 

до 21,35%. Най-малка разтворимост е получена при температура на 

матрицата 150ºС и горните нива на останалите параметри, а най-високата 

стойност е получена при долните нива на влагата на материала и честотата 

на въртене на дозиращия шнек и при горните нива на температурата на 

матрицата и честотата на въртене на основния шнек. 

 Най-ниската стойност за индекса на абсорбция на вода (7,566 

g/g) е получена при долните нива на параметрите на процеса, а най-

високата (10,320 g/g) – при честота на въртене на основния шнек 130 min
-1

 и 

стойности на останалите параметри на процеса в центъра на експеримента. 

 Най-ниска стойност на степента на хидролиза на белтъците 

(12,76%) е получена при долните нива на влагата на материала, 

температурата на матрицата и честотата на въртене на дозиращия шнек и 

при горното ниво на честотата на въртене на основния шнек. Най-високите 

стойности на степента на хидролиза на белтъците са 17,86% – при горните 

нива на влагата на материала и честотата на въртене на основния шнек и 

долните нива на температурата на матрицата и честотата на въртене на 

дозиращия шнек, и 17,36% – при горните нива на влагата на материала, 

температурата на матрицата и честотата на въртене на дозиращия шнек и 

при долното ниво на честотата на въртене на основния шнек.  

 Най-висока концентрация на карбонилни групи 

(0,779 nmol DNPH/mg protein) е получена при влага на материала 20%, 

температура на матрицата 170ºС, честота на въртене на основния шнек 150 

min
-1

 и честота на въртене на дозиращия шнек 65 min
-1

, а най-ниска 

(0,259 nmol DNPH/mg protein) – при температура на матрицата 170ºС и 

стойности на останалите параметри в центъра на експеримента.  

3. Изследваният процес е оптимизиран чрез използване на създадените 

целеви функции и метода на повърхността на отражението при зададени 

ограничения. 

 Установена е оптималната област на екструдиране на грис от 

нахут за получаване на инстантен полуфабрикат, подходящ за приготвяне 

на хумус: влага на материала от 22 до 26%, температура на матрицата от 

150 до 169ºC, честота на въртене на основния шнек от 155 до 190 min
-1

 и 

честота на въртене на дозиращия шнек от 40 до 65 min
-1

. 

4. Изследвани са сорбционните свойства на екструдатите. 

 Получените сорбционни изотерми са равновесни изотерми на 

колоидни капилярно-порести тела от втори тип по класификацията на 

Brunauer. Моделът на Oswin е най-подходящ за тяхното описание. 

Мономолекулната влажност на изследваните екструдати е от 5,54 до 7,11% 

с.м. и за да бъдат екструдатите с влажност, близка до мономолекулната, е 

необходимо да се съхраняват при водна активност 0,225-0,328 и 

температура 25°C. 
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5. Разработена е технология за получаване на полуфабрикат за 

инстантни храни.  

 Чрез сензорен анализ е установено много добро възприемане от 

оценителите на пробите, получени от инстантен микс за хумус.  
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ 

 Получени са адекватни математични модели за 

производителността, специфичният разход на енергия, степента на 

експанзионен индекс, плътността, твърдостта, промяната на цвета на 

екструдатите от нахут, индексът на разтворимост, индексът на абсорбция на 

вода и степента на хидролиза на белтъците. 

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 Установена е оптималната област на екструдиране на грис от 

нахут за получаване на инстантен полуфабрикат, подходящ за приготвяне 

на хумус. 

 Определена е стойността на водната активност, осигуряваща 

микробиологичната и химичната стабилност на екструдатите при 

съхранение. 

 Разработена е технология за получаване на полуфабрикат за 

инстантни храни.  
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