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Cercetarea gradului de modificare chimicã
a unor amidonuri prin metoda amilograficã
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The amyl graphic behaviour for products like carboxymetil starch obtained in different reaction conditions
was looked into. The procedure specific feature is the chemical modification that takes place in a
heterogeneous medium though the reaction of the reactant starch particle in indestructible conditions.
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Urmãrirea gradului de transformare chimicã a
macromoleculelor poliglucanice ºi a structurii granulelor
sub acþiunea agenþilor chimici ºi a condiþiilor de mediu de
reacþie prin  metoda graficã, a permis elucidarea unor
procese ºi mecanisme de reacþie pe care le redãm în
lucrarea de faþã [1-7].

Materiale ºi metode de cercetare
S-a studiat comportarea amilograficã a unor produºi de

tipul carboximetilamidon (CMA) obþinuþi în diferite condiþii
de reacþie.

Particularitatea procedeului constã în aceea cã
modificarea chimicã se realizeazã în mediu heterogen prin
atacul reactantului asupra granulei de amidon în condiþii
nedestructibile. Reacþia de obþinere a CMA decurge dupã
schema din figura 1:

Viscozitatea s-a determinat la concentraþia de 2%
amidon în soluþie de KOH 1 N cu viscozimetrul Hoppler, la
25°C.

Carboximetil amidonurile sintetizate au fost testate ca
agenþi de îngroºare (aglutinaþi) ai pastelor din imprimeria
textilã ºi de aceea, capacitatea aglutinantã  s-a raportat la
un produs comercial consacrat pe piaþa mondialã ºi anume
Solvitose C-5 produs de firma Scholten-Olanda.

Gradul de gelificare a martorilor ºi a probelor tratate
chimic s-a cercetat cu amilograful Branbender modificat
pentru a lucra cu ºi fãrã încãlzire, curbele trasate la
temperatura camerei au fost în general asemãnãtoare,
prezentând doar în câteva cazuri creºteri de viscozitate,
dar nesemnificative pentru studiul gelificãrii. De aceea
probele s-au cercetat prin trasarea curbelor la cald.
Temperatura iniþialã a suspensiei de amidon în apã
disitilatã este 20°C. Încãlzirea s-a fãcut cu vitezã constantã
de 10°C în 3 min. Cantitatea de apã adãugatã la formarea
suspensiei s-a calculat în funcþie de umiditatea probei
analizate; amestecarea a durat 2 min ºi s-a fãcut în vasul
cu agitator din dotarea aparatului.

Deoarece unele probe ca CMA 1/9 ºi CMA 1/23 nu au
putu fi studiate în concentraþii mai mari de 6,66%, toate
amilogramele, inclusiv la probele cu viscozitate micã în
timpul încãlzirii, s-au trasat la aceastã concentraþie.

Întreruperea înregistrãrii curbelor s-a fãcut în funcþie de
comportarea gelului la temperaturi din ce în ce mai
ridicate. Astfel, la cele cu viscozitate crescãtoare,
întreruperea înregistrãrii s-a fãcut dupã ce s-a trecut prin
maximul unei amilograme clasice, sau la fierberea gelului.
La alte probe, la care viscozitatea a scãzut mai mult sau
mai puþin uniform pe mãsura creºterii temperaturii,
înregistrarea s-a întrerupt în jur de 85°C, temperaturã la
care începe o accentuatã hidrolizã a gelului format.

Fig. 1. Carboximetilamidon CMA

Tabelul 1
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE AMIDONURILOR UTILIZATE

Amidonurile utilizate  în sintezã au provenit de la Fabrica
de amidon Tg. Secuiesc (simboluri I.C.T.-1 de cartofi ºi
I.C.T. - 2 de porumb) ºi de la fabrica similarã din Brãila
(simboluri AB - 1, AB - 2, ambele amidon de porumb).
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 Alte caracteristici fizico-chimice ale produºilor studiaþi
s-au determinat dupã metode din literatura de specialitate.

Rezultate ºi discuþii
În desfãºurarea cercetãrilor s-au urmãrit douã aspecte

distincte, care concurã la stabilirea unei tehnologii
adecvate pentru obþinerea industrialã a produºilor din clasa
CMA:

-influenþa naturii materiei prime asupra eficienþei
tratamentului chimic, respectiv efectul operaþiilor de
spãlare, uscare ºi uneori de neutralizare, asupra
comportãrii la dizolvare ºi la prepararea pastelor de înaltã
viscozitate dar cu conþinut redus de substanþã uscatã;

-efectul condiþiilor de reacþie asupra gradului de
transformare chimicã ºi dependenþa dintre acest grad ºi
comportarea aglutinantã a pastelor obþinute cu amidonuri
modificate.

Pentru compararea din punct de vedere al valorii de
întrebuinþarea a CMA, caracteristicile fizice ºi chimice au
fost comparate cu cele ale unui produs consacrat ºi anume
Solvitose.

Produsul Solvitose C-5, luat ca etalon, prezintã
amilograma din figura 1, din care se observã un maxim de
gelificare de 600 U.B. în jur de 35°C, deci dupã 5 minute de
la începerea înregistrãrii adicã dupã o uºoarã încãlzire. Din
acest motiv s-a examinat ºi curba trasatã la rece,
constatându-se o întârziere în apariþia maximului de 10
minute, fapt ce dovedeºte cã viscozitatea nu a crescut atât
datoritã creºterii temperaturii cât ºi datoritã unei
omogenizãri incomplete în timpul scurt afectat (2 min). este esenþialã ºi cã de eficienþa reacþiei de formare a

centrelor AMID-O-Na+ va depinde direct gradul de
substituþie, iar de modul de dezintegrare a granulei în
condiþiile sodãrii (temperaturã, duratã, rapoarte molare
dintre reactanþi etc) va depinde direct de uniformitatea
repartiþiei grupelor substituente pe catenele polimere.

Modificarea adecvatã a condiþiilor de sodare a
amidonului de plecare a permis ulterior obþinerea unei
game largi de produºi CMA având grade de substituþie de
la 0,2–1,2 (maxim 3). O altã serie de sinteze s-a efectuat
cu amidon AB -1 ºi 2 provenite de la Fabrica de amidon
din Brãila. Amilogramele trasate la studiul acestor douã
probe sunt asemãnãtoare cu celelalte probe martor
amintite mai înainte, ceea ce se observã ºi din figura 3.

Cu toate asemãnãrile de comportament amilografic,
dupã tratamentul chimic adecvat, amidonurile au prezentat
modificãri profunde ºi care se vor evidenþia din diagramele
figurilor 4 ºi 5. Pentru o mai bunã corelare a datelor
amilografice cu caracterul chimic general al produºilor
studiaþi, în tabelul 2 se redau principalele caracteristici
fizico-chimice ale CMA sintetizate din materiile prime
indicate mai înainte.

Aceasta dovedeºte cã produsul formeazã gel cu
viscozitate maximã, deci randament optim de utilizare,
dupã omogenizare timp de 10 -15 min la rece sau  5- 7 min
la 35°C cu cantitatea necesarã de apã.

O serie de sinteze de CMA s-a efectuat cu amidon ICT -
1 ºi 2 a cãror amilogramã, comparativ cu cea a produsului
sodat se redau în figura 2.

Amilogramele aratã o comportare similarã,
caracteristicã amidonului în stare nativã, adicã gelifierea
începe la 72 - 73°C ºi atinge un maxim la 88 - 90°C, dupã
care viscozitatea scade datoritã hidrolizei gelului format.
Se constatã cã valoarea maximului de gelificare este mai
mare cu aproape 100 U.B. la proba de amidon de porumb,
ceea ce-i conferã un plus de calitate la utilizare în sintezã
CMA.

Aceeaºi curbã s-a obþinut ºi la trasarea curbei
amilografice a produsului sodat ICT -1 - Na, cu deosebirea
cã maximul de viscozitate este cu 50 U.B. mai ridicat ca la
martorul ICT -1, iar temperatura atinsã de gel în acest punct
este cu 5°C mai micã. Aceste douã date aratã o foarte slabã
modificare a granulei ºi structurii polimere a catenelor.

De aici s-a tras concluzia cã etapa de sodare a
amidonului înaintea esterificãrii cu acid monoclor acetic

Fig. 2  Amilograma produsului Solvitose C-5 în apã distilatã la cald
ºi la rece

Fig. 3  Amilogramele amidonurilor ICT-1 ºi 2, comparative cu cea a
produsului  sodat ICT – 1 – Na

Fig. 4  Amilogramele amidonului de porumb AB-1 ºi AB-2
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Probele CMA 1/78 ºi CMA 2/78 examinate comparativ,
dovedesc o gelifiere parþialã a granulelor de amidon, care
se oglindeºte la CMA 1/78 în viscozitatea iniþialã uºor
crescutã, iar la a doua în viscozitatea crescãtoare în raport
cu temperatura. La primul produs viscozitatea creºte
uniform  de la 40  pânã la 96°C, când atinge un maxim la
54 - 60°C, dupã care rãmâne constantã pânã la fierbere.

Comparativ cu Solvitose C-5, aceste probe au un maxim
de gelifiere mult mai scãzut ºi anume CMA 1/78 are la 35°C
o viscozitate de 70 U.B., iar a doua are la aceeaºi
temperaturã 300 U.B., ceea ce confirmã ipoteza cã un grad
de substituþie mai ridicat favorizeazã o creºtere mai
accentuatã a mãrimilor viscozimetrice. În proba CMA 2/78
tratamentul chimic a fost mult mai eficace distrugând o
bunã parte din capacitatea de gelifiere a amidonului nativ.

De fapt reþeta de obþinere a CMA 2/78 a fost verificatã ca
reproductibilitate pe o instalaþie pilot de laborator.

Tabelul 2
PRINCIPALELE CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE ALE AMIDONURILOR MODIFICATE PRIN

ESTERIFICARE (CMA)

În cazul experimentãrilor de sintezã s-a urmãrit, dupã
un numãr mare de încercãri, obþinerea unor produºi
similari Solvitase C-5, au fost CMA 1 ºi 2/9, respectiv CMA 1
ºi 2/23. Se pare cã acest lucru s-a reuºit în parte cu
variantele 1/9 ºi 1/23. Amilogramele probelor sunt redate
în figura 5.

Proba CMA 2/23 are viscozitatea iniþialã de 200 U.B., iar
la 87°C atinge un maxim de 400 U.B., pe când la CMA 2/9
modificarea chimicã este mai uniformã ºi granula
dezintegratã, deoarece chiar dupã omogenizare
viscozitatea este de 420 U.B., valorare ce scade foarte puþin
cu temperatura. Produsul CMA 1/9 s-a comportat cel mai
bine, foarte aproape fiind ºi CMA 1/23. Viscozitatea
Brabender a fost cu 250 unitãþi mai mare la aceste probe
ca la martorul Solvitose. Comportarea termicã a fost de
asemenea superioarã martorului analizat.

De fapt, s-a ajuns la astfel de rezultate dupã un numãr
mare de sinteze ºi analize, prin corelarea tuturor
parametrilor ce concurã la desãvârºirea procesului chimic
de transformare în serie polimer-analogã.

Concluzii
Caracterizarea fizico-chimicã a produºilor sintetizaþi ºi

soluþiilor lor apoase a condus la stabilirea celor mai propice
condiþii de lucru în procesul de sintezã, în acest sens
metoda amilograficã, alãturi de alte metode viscozi-
metrice Hoppler, Ubbelohde, Brookfield etc., ne-a permis
sã urmãrim comportarea complexã în timp, funcþie de
concentraþie, temperaturã ºi adaosuri de carboximetil
amidon de diverse grade de substituþie, umiditate ºi
puritate.

În concluzie putem afirma cã metoda amilograficã a
corespuns întru totul scopului propus în desfãºurarea
sintezei CMA.

Fig. 6  Amilogramele câtorva produºi CMA similari cu Solvitose C-5

Fig. 5 Amilogramele produselor CMA 1/78 ºi a CMA 2/78
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