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 ) قسمت اول(کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان پری 

 

سایر فرآوری های خوراک مانند  همچنینفرآیند اکستروژن می باشد) مرتبط با  و تولید های بخش ازی کاندیشنینگ یکپری 

با تنوع زیادی در . پارامترهای عملیاتی استطراحی های متنوعی دارای فرآیند ساده ای است، اما  در ظاهرچه پلت کردن(. اگر 

 وجود دارد که الزم است در زمان انتخاب یا طراحی یک پروسه فرآوری خوراک ، مورد بررسی قرار گیرد.  این بخش

 

 پری کاندیشنینگ چیست؟

شامل افزودن رطوبت و حرارت به خوراک قبل از اکستروژن یا پلت  واز پری کاندیشنینگ در تولید خوراک استفاده می شود 

   کردن می باشد. افزودن آب معموالً اندکی بصورت آب مایع و اندکی بصورت بخار است و میکس می شود. موضوعات اولیه

 ک عبارتند از :پری کاندیشنینگ در اکستروژن خورا

    شود توزیعور یکنواخت بدست می آید و تضمین اینکه بط آب که با مقدار کافی -تضمین یکنواختی هیدارته شدن -

فراهم  ) مرتبط با خصوصیات میکس کردن داخل سیستم است( و زمان کافی برای نفوذ آب به داخل ذرات خوراک

 ) که بستگی به اندازه ذرات دارد(. گردد

 کافی آب اتفاق می افتد.پخت یا درجه پخت بطور اولیه توسط دما و زمان با حضور مقدار  عمل –پخت اولیه  -

 .ی شودم بیان سیستمدر طول  بمنظور تشریح تغییرات مواد مختلف کلیمرحله  بعنوان عمل پختکنید در این بخش، توجه 

مختلف تجهیزات پری کاندیشنینگ تولیدکنندگان متغیرهای کلیدی مهمی در پری کاندیشنینگ می باشند. این روابط ساده 

 دربا مشخصات کلیدی پری کاندیشنینگ در رابطه ، این مقالهخاص خود برای کنترل و بهبود این متغیرها دارند. در روشهای 

 اکستروژن خوراک آبزیان صحبت خواهیم کرد. 

 

 مزیت های پری کاندیشنینگ :

تمام تهیه کنندگان تجهیزات پری کاندیشنینگ از این تکنولوژی حمایت می کنند. عملیات اصلی پری کاندیشنینگ عبارتند 

 از :
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شدن سمتی از عملیات پخت است و هیدارته قبدست آوردن ذرات نرم هیدارته شده و کاهش سایش اکسترودر. آب  -1

 درجه پخت را افزایش می دهد.  ،یکنواخت

بدست آوردن درجه پخت مورد نیاز که قابلیت هضم نیز بهبود می یابد. درجه باالی پخت به معنی اتصال و استحکام  -2

آید ) با اتصال پروتئین ها که ارتباط مستقیم با کیفیت پروتئین دارد(. می بدست نیز با نشاسته کمتر پلت است که 

بنابراین نرخ تولید بهبود می یابد.  ،ت در پری کاندیشنر شروع شود، به پخت کمتری در اکسترودر نیاز استاگر پخ

       بطور نسبی بدست می آید ،پخت تحت شرایط برش کم ، در مقایسه با پخت در اکسترودر اما در پری کاندیشنر

رآب در محصول اتفاق می افتد و انحالل پذیری آب کاهش یافته و جذب باالت همچنین، ) انرژی کمتر مکانیکی( 

 ماندگاری پلت بعد از اینکه مرطوب شود افزایش می یابد. 

یکنواختی و ثبات در محصول بهبود کافی هیدارته شدن و پخت یکنواخت را تضمین می نماید. بنابراین میکس  -3

 خواهد یافت. 

 

 دارد .....ه ادام

 بخش دوم  در رابطه با پارامترهای کلیدی و انواع مختلف پری کاندیشنرها صحبت خواهیم کرد.  در 
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