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У роботі проведено моделювання процесу отримання модифікованого крохмалю шляхом 
окиснення нативного картопляного крохмалю розчином калію перманганату. Для визначення 
оптимальних умов процесу модифікації крохмалю використовували метод повного факторного 
експерименту. Одержана математична модель процесу окиснення крохмалю показала, що найбільш 
визначальним фактором процесу є концентрація окисника, менш визначним є час модифікації. 

Ключові слова: крохмаль, окиснений крохмаль, матриця планування, повний факторний 
експеримент, рівняння регресії 
 

В работе проведено моделирование процесса получения модифицированного крахмала путем 
окисления нативного картофельного крахмала раствором калия перманганата. Для определения 
оптимальных условий процесса модификации крахмала использовали метод полного факторного 
эксперимента.  Полученная математическая модель процесса окисления крахмала показала, что 
наиболее определяющим фактором процесса является концентрация окислителя, менее значимым 
является время модификации. 

Ключевые слова: крахмал, окисленный крахмал, матрица планирования, полный факторный 
эксперимент, уравнение регрессии 
 

The process of obtaining modified starch by oxidation of native potato starch with potassium 
permanganate solution is performed in the work.  To determine the optimal conditions for the starch 
modification process, the full factor experiment method was used.  The obtained mathematical model of the 
starch oxidation process showed that the most determining factor of the process is the concentration of the 
oxidant, the less significant is the modification time. 

Keywords: starch, oxidized starch, planning matrix, complete factor experiment, regression equation 

 
ВСТУП 
Нативний крохмаль – природний рослинний полімер, в якому мономери 

(залишки α-D-глюкопіранози) зв’язані α–(1→4)– та α–(1→6)–глюкозидними 
зв’язками, утворюючи амілозу (полімер лінійної будови) та амілопектин (полісахарид 
розгалуженої будови). 

Властивості нативного крохмалю не завжди відповідають технологічним 
режимам виробництва. Різні види промисловості (текстильна, харчова, 
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фармацевтична, космічна та інші галузі) потребують використання не лише нативних, 
а й модифікованих крохмалів.  

Модифіковані крохмалі – це крохмалі, властивості яких були змінені фізичною, 
хімічною, фізико-хімічною чи біологічною обробкою нативного крохмалю. Такими 
властивостями можуть бути густина та прозорість крохмального клейстеру, 
розчинність у холодній та гарячій воді, стійкість до процесів заморожування та 
розморожування, зміна клеючої здатності та ін.. Реагент, який вибирають для 
проведення процесу модифікації підбирають таким чином, щоб властивості 
отриманого крохмалю відповідали заявленим умовам даного технологічного процесу 
[1]. Тому актуальним залишається питання вивчення особливостей проходження 
процесу хімічної модифікації, визначення зміни структури крохмалю після 
модифікації та впливу різних способів оброблення нативного крохмалю на фізико-
хімічні властивості готового продукту. 

Крохмалі, модифіковані різними окисниками, називають окисненими 
крохмалями. Найчастіше в якості окисників використовують калію перманганат, 
натрію гіпохлорит, перекис водню та йодну кислоту. Окиснені крохмалі здатні давати 
менш в'язкий, але прозоріший і стабільніший клейстер, не виявляють схильності до 
ретроградації та мають підвищену водопоглинальну та драглеутворюючу здатність 
[2].  

Використання методу повнофакторного експерименту дало змогу визначити 
оптимальні умови процесу модифікації крохмалю. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою роботи було встановлення умов процесу хімічної модифікації 

нативного крохмалю дією калію перманганату. 
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 
- дослідження фізико-хімічних закономірностей процесу модифікації; 
- визначення методом повнофакторного експерименту оптимальних умов для 

проведення хімічної обробки крохмалю; 
- проведення окиснення нативного крохмалю; 
- проведення контролю якості одержаних зразків крохмалю.   
Повний факторний експеримент (ПФЕ) – це активне планування експерименту, 

коли для кожного фактора вибирається певне число рівнів і реалізуються всі можливі 
їх комбінації. Дослідження починаються з вибору точки факторного простору, в 
якому значення функції відгуку найкращі. Інтервали варіювання факторів вибирають, 
по суті, довільно. Однак слід враховувати, що при невеликих їх значеннях може 
створитися враження, що даний фактор не впливає на функцію відгуку. При великих 
значеннях інтервалів варіювання важко врахувати взаємодію факторів [3].  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
У якості факторів експерименту, що впливають на процес окиснення нативного 

крохмалю були обрані: 
1) час (Х1); 
2) концентрація окисника (Х2); 
3) температура реакції (Х3). 
В якості функції відгуку (Y) обрана в’язкість модифікованого крохмального 

молока, яка є важливим фактором при формуванні крохмального клейстеру. 
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Рівні факторів і інтервалів їх вимірювання приведені в табл.1. 
 

Таблиця 1. Рівні факторів і інтервали їх варіювання 

Фактори Нульовий рівень 
Інтервал 

варіювання 
Верхній рівень Нижній рівень 

Х1 40 10 50 30 
Х2 1,09 0,36 1,45 0,73 
Х3 40 10 50 30 

 

Для зручності обчислення коефіцієнтів регресії всі фактори у ході ПФЕ 
варіюють тільки на двох рівнях, відповідних значень кодованих змінних +1 і –1. При 
двох рівнях факторів їх значення відповідають верхній і нижній границі інтервалу 
варіювання. У матриці планування чинники записуються у кодованому вигляді. 
Матриця планування експерименту – це таблиця кодованих значень варійованих 
факторів, що містить умови проведення дослідів відповідно до обраного за планом 
[4]. Для отримання окисненого крохмалю з картопляного крохмалю використовували 
метод хімічного оброблення. Для цього брали наважку крохмалю масою 3 г та 
додавали 15 мл дистильованої води. При цьому суспензію добре перемішували до 
повного розчинення. Підігрівали на водяній бані до 30°С або 50°С, після чого 
додавали 1 мл соляної кислоти (конц.) та різні об’єми калію перманганату (0,1 н), 
підтримуючи при цьому задану температуру. Тривалість процесу складає 30 або 
50 хв, після закінчення якого зникає характерне рожеве забарвлення суспензії. 

Потім отриману суміш кількісно переносили на паперовий фільтр для воронки 
Бюхнера і відфільтрували під вакуумом. На воронці крохмальне молоко 
нейтралізували Na2CO3 та промивали дистильованою водою. Сушать осад на 
паперовому фільтрі в сушильній шафі при t = 50°С протягом 1,5…2 годин. 

Теоретичні дослідження на моделі. Матриця планування повного факторного 
експерименту типу 3n, з усіма можливими комбінаціями факторів при їх варіюванні 
на двох незалежних змінних, процесу отримання окисненого крохмалю та результати 
вимірювання його в’язкості приведені у табл. 2. 
 

Таблиця 2. Матриця планування експерименту для двох незалежних змінних, що 
варіюються на двох рівнях 

№ Х1 Х2 Yn 

1 -1 -1 Y1 

2 +1 -1 Y2 

3 -1 +1 Y3 

4 +1 +1 Y4 

5 -1 -1 Y5 

6 +1 -1 Y6 

7 -1 +1 Y7 

8 +1 +1 Y8 

9 0 0 Y9 

 
Для інтерпретації отриманої моделі наведемо отримане рівняння регресії: 

 

Y = 6,58 + 1,6 X1 + 4,9 X2 – 1,9 X3 – 2,1 X1 X2 + 
0,5 X1 X3 + 1,6 X2 X3 
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Статистичний аналіз рівняння регресії показав, що рівняння адекватне. 
Регресійний аналіз рівнянь математичного опису отримання окисненого 

крохмалю показує, що найбільший вплив на в’язкість має фактор Х2 (концентрація 
окисника). Також видно, що фактор X1 має не такий значний вплив. Це свідчить про 
те, що підвищення концентрації окисника буде впливати на функцію відгуку 
сильніше, ніж збільшення часу. 

Можна побачити, що коефіцієнти перед X1 та X2 мають знак «+», це означає, 
що підвищення часу та температури  позитивно впливає на функцію відгуку – 
в’язкість крохмального молока.  

Встановлено, що явище синергізму не наявне між факторами X1 та X2. Це 
означає, що одночасне підвищення концентрації та температури не впливатиме на 
функцію відгуку сильніше, ніж їх окреме збільшення. Найбільше явище синергізму 
наявне між факторами X2 та X3. Таким чином, одночасне підвищення концентрації та 
температури впливатиме на функцію відгуку сильніше, ніж їх окреме збільшення. 
Менше явище синергізму наявне між факторами X1 та X3. 
 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОДЕЛІ 
Інтерпретація рівнянь регресії − найважливіший етап моделювання процесів 

при використанні планування експерименту. Інтерпретація включає аналіз, перш за 
все, впливу окремих факторів і їх взаємодій, а потім – особливостей поведінки 
функції відгуку в різних частинах вивченої області факторного простору. Спочатку 
оцінюється знак коефіцієнта bn у змінної в рівнянні регресії, що показує в який бік – 
збільшення або зменшення – впливає на відгук даний фактор. Потім порівнюються 
величини коефіцієнтів у змінних: чим більше коефіцієнт регресії у якогось фактора, 
тим сильніше цей фактор впливає на функцію відгуку [3]. 

Було отримано об’ємну поверхню відгуку (рис. 1) та її інтерпретацію – 
двомірне зображення на площині (рис. 2). 

Кольорові області на графіку – двовимірна проекція тривимірної поверхні 
відгуку. В якості координат зазначені фактори, що впливають на процес; y – функція 
відгуку –в’язкість. 
 

ВИСНОВКИ 
Розроблено методику одержання окисленого крохмалю методом обробки 

нативного крохмалю калію перманганатом. 
Розроблено математичну модель процесу хімічної модифікації крохмалю та 

визначено оптимальні умови процесу окиснення крохмалю. Наведено рівняння 
регресії для інтерпретації моделі. 

Одержана математична модель процесу окиснення крохмалю в модельних 
умовах показала, що визначальним фактором процесу є концентрація окисника. 
Незначний вплив має зміна часу модифікації: при більшій тривалості процесу 
в’язкість крохмалю зменшується.  
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Рис. 1. Площа поверхні відгуку процесу одержання окисненого крохмалю 
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Рис. 2. Графічна інтерпретація рівняння регресії двофакторного експерименту 

процесу отримання окисненого крохмалю 
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