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У роботі проведено моделювання процесу отримання декстрину методом термічної 
обробки крохмалю. Перевіряли розчинність одержаних зразків декстрину. Для визначення 
оптимальних умов виробництва декстрину використовували метод повнофакторного 
експерименту. Показано, що оптимальні умови одержання декстрину визначаються 
концентрацією кислоти та часом замочування. 

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

В работе проведено моделирование процесса получения декстрина методом 
термической обработки крахмала. Проверяли растворимость полученных образцов 
декстрина. Для определения оптимальных условий производства декстрина использовали 
метод полнофакторного эксперимента. Показано, что оптимальные условия получения 
декстрина определяются концентрацией кислоты и временем замачивания.  

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

In the work modeling of the process of obtaining dextrin by the method of heat treatment of 
starch. The solubility of the resulting samples of dextrin was checked. To determine the optimum 
conditions for the production of dextrin, the method of full-factor experiment was used. It is shown 
that optimum conditions for obtaining dextrin are determined by the concentration of acid and the 
time of soaking. 

Keywords: starch, dextrin, solubility, matrix of planning, full factor experiment, regression 
equation 
 

ВСТУП 
Нативний крохмаль являє собою природний рослинний полімер, що 

складається з двох складових частин – амілози та амілопектину. Цей вуглевод 
активно використовується як компонент багатьох технологічних добавок та БАДів. 
Крім того, у багатокомпонентних системах крохмаль здатний взаємодіяти з ліпідами, 
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цукрами та ферментами, регулювати вологість готового продукту, але для 
використання у промисловості більш важливе значення мають модифіковані 
крохмалі. 

Модифіковані крохмалі мають змінені властивості: розчинність у холодній 
воді, в’язкість клейстеру, прозорість водного розчину, здатність до кристалізації та 
інші властивості. Модифікація крохмалів відбувається за допомогою фізичних, 
хімічних, фізико-хімічних, біологічних факторів. Умови модифікування крохмалю та 
реактиви підбирають таким чином, щоб одержати крохмаль з певними властивостями 
для потреб харчової, фармацевтичної та інших промисловостей. 

Декстрин – полісахарид, який одержують шляхом термічного оброблення 
кукурудзяного або картопляного крохмалю. Залежно від кольору розрізняють: білі 
декстрини, що являють собою білий порошок, одержаний шляхом розщеплення 
вологого крохмалю; жовті («палені») декстрини, являють собою порошок жовто-
коричневого відтінку, отриманий шляхом нагрівання сухого крохмалю. Декстрини 
добре розчиняються у холодній воді, середньо-розчинні у спиртах, не розчиняються у 
жирних розчинниках [1].  

Для визначення оптимальних умов модифікування крохмалю використали 
метод повнофакторного експерименту, що дало змогу швидко та дешево одержати 
необхідний продукт.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою роботи було встановлення умов процесу хімічної модифікації нативного 

крохмалю дією неорганічних розчинників та встановлення впливу температури для 
одержання декстрину. 

Для вирішення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 
- дослідження фізико-хімічних закономірностей процесу модифікації; 
- визначення методом повнофакторного експерименту оптимальних умов для 

проведення термічної обробки крохмалю; 
- проведення термічної обробки нативного крохмалю; 
- одержання кислотного декстрину з використанням різних неорганічних 

розчинників; 
- 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 [2]. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Як фактори, що впливають на процес термічної модифікації було обрано: 
1) концентрації фосфорної та соляної кислот, моль/л (х1);  
2) час замочування, год (х2);  
Як функцію відгуку «у» обрано розчинність одержаних зразків декстрину. 
Рівні факторів і інтервали їхнього варіювання приведені в табл. 1. 
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Таблиця 1. Рівні факторів і інтервали їхнього варіювання 

Фактори Основний 
рівень 

Інтервали 
варіювання Верхній рівень Нижній рівень 

х1 -3 1 10-2 10-4 
х2 8 2 10 6 

 
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 [3]. 

Для одержання декстрину з кукурудзяного крохмалю використали метод 
термічного оброблення. Спочатку сухий кукурудзяний крохмаль замочували у 
кислоті та залишали на заданий час (впродовж 6-10 год). Для замочування можна 
використовувати різні кислоти. Для обробки обрали соляну та фосфорну кислоти, 
тому що сірчана кислота, яку досить часто використовують при прокалюванні буде 
окислювати крохмаль до вугля. Після витримування суспензії протягом заданого часу 
її відфільтровували під вакуумом і осад висушували та прокалювали. Визначали 
розчинність отриманих зразків у воді при t=20°С, згідно ГОСТ 10163-76. Маса 
нерозчинної частини декстрину, одержаного з сухого крохмалю більша, ніж маса  
нерозчинної частини декстрину одержаного з використанням кислоти. Це свідчить 
про те, що декстрин, одержаний без замочування кислотою має гіршу розчинність.  

Одержанні результати показали, що найкращу розчинність має декстрин, 
одержаний з використанням фосфорної кислоти, яка має більшу концентрацію, а саме 
10-2 моль/л.  

Також досить важливим параметром є час замочування крохмалю кислотою. 
Встановлено, що при більш тривалому замочуванні  крохмалю (10 год) кислотою 
одержаний кінцевий продукт – декстрин – має кращу розчинність. 

Теоретичні дослідження на моделі. Матриця планування повного факторного 
експерименту типу 22 процесу одержання декстрину та результати вимірювання 
розчинності з використанням фосфорної кислоти приведені у табл. 2. 
 

Таблиця 2. Матриця планування повного факторного експерименту 
з використанням фосфорної кислоти 

(у – це розчинність одержаного декстрину) 
№ х1 х2 С (H3PO4), моль/л τ, год у 
1 -1 -1 10-4 6 0,90 
2 +1 -1 10-2 6 0,64 
3 -1 +1 10-4 10 0,92 
4 +1 +1 10-2 10 0,46 
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На підставі одержаних даних визначили математичну модель процесу в формі 

рівняння регресії для двохфакторного експерименту: 
 

y = 0,73 − 0,18·C(H3PO4) − 0,04 τ − 0,05·C(H3PO4) τ   (1) 
 

Статистичний аналіз рівняння регресії показав, що рівняння адекватне.  
Матриця планування повного факторного експерименту типу 22 процесу 

одержання декстрину та результати вимірювання розчинності з використанням 
соляної кислоти приведені у табл. 3. 
 

Таблиця 3. Матриця планування повного факторного експерименту 
з використанням соляної кислоти 

№ х1 х2 С (HCl), моль/л τ, год у 

1 -1 -1 10-4 6 0,96 

2 +1 -1 10-2 6 0,93 

3 -1 +1 10-4 10 0,89 

4 +1 +1 10-2 10 0,84 
 

На підставі одержаних даних визначили математичну модель процесу в формі 
рівняння регресії для двофакторного експерименту: 
 

y = 0,905 − 0,02·C(HCl) − 0,04 τ − 0,005·C(HCl) τ    (2) 
 

Статистичний аналіз рівняння регресії показав, що рівняння адекватне. 
Регресійний аналіз рівнянь математичного опису одержання декстрину показує, 

що найбільший вплив на розчинність має фактор х1 (концентрація кислоти): при його 
збільшенні, збільшується значення «у», тобто збільшується розчинність декстрину. 
Це добре ілюструється за допомогою двовимірної проекції тривимірної поверхні 
відгуку (рис. 1, 2). В якості координат зазначені фактори, що впливають на процес, а 
«у» – це розчинність декстрину. 

Також видно, що фактор х2 має незначний вплив, тобто тривалість замочування 
має значно менший вплив у порівнянні з концентрацією кислоти. 

Оптимальні параметри одержання декстрину: концентрація складає 10-2 та час 
замочування 10 год, при використані кислоти з концентрацією 10-4 та меншим часом 
замочування, а саме 6 год, розчинність декстрину дуже мала.  
 

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 – 
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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 [2]. 

Площа поверхні відгуку з використанням фосфорної та соляної кислот 
зображена на рис. 3 та рис. 4. 

 
Рис. 1. Графічна інтерпретація рівняння регресії двофакторного експерименту 

процесу одержання декстрину з використанням фосфорної кислоти 
 

Кольорові області на графіку (рис.1) – двовимірна проекція тривимірної 
поверхні відгуку. В якості координат зазначені фактори, що впливають на процес; y – 
функція відгуку – розчинність. 
 

 
Рис. 2. Графічна інтерпретація рівняння регресії двофакторного експерименту 

процесу одержання декстрину з використанням соляної кислоти 
 

Кольорові області на графіку (рис.2) – двовимірна проекція тривимірної 
поверхні відгуку. В якості координат зазначені фактори, що впливають на процес; y – 
функція відгуку – розчинність. 
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Рис. 3. Площа поверхні відгуку процесу з використанням фосфорної кислоти 

 
Рис. 4. Площа поверхні відгуку процесу з використанням соляної кислоти  

 

ВИСНОВКИ 
Розроблено методику одержання декстрину методом термічного оброблення 

крохмалю. 
Встановлено, що під час обробки крохмалю при сталій концентрації кислоти 

час замочування має вплив на якість кінцевого продукту. 
Встановлено, що оптимальними умовами для одержання декстрину є фосфорна 

кислота з часом замочування протягом 10 годин.  
Одержана математична модель процесу одержання декстрину в модельних 

умовах показала, що визначальним фактором процесу є концентрація кислоти. 
Залежність між розчинністю та концентраціями кислот є немонотонною. 
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