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Wstęp
Właściwości skrobi moi.na zmicmac (modyfikować) metodami chemicznymi, fizycznymi i enzymatycznymi, wzglc;dnic kombinacjami tych metod. W
wyniku modyfikacji można wytworzyć preparaty skrobiowe o poż,1danych właści
wościach , nieraz diametralnie różniące sic; od skrobi naturalnej. Modyfikaty skrobiowe znajdują coraz szersze zastosowanie nie tylko w prze myśle spożywczym,
lecz także w pr1.emysłach „niespożywczych", np. papiernictwie, włókiennictwie,
farmacji, budownictwie.
Ciągle poszukuje sic; nowych możliwości zmieniania i kształtowania cech
skrobi. W wiciu pracach stwierdzono, że dodanie różnych substancji, jak np.
cukrów IRICIIARDS0N i in . 2003; ABU-JDAYIL i in. 2001; MAAUiff i in . 2001 ), kwasów
organicznych IYAMADA i in. 1986; VAJJ ,1\s-PAMIES i in. 1997), substancji powierzchniowo czynnych IR0ACII. Il0SI :NEY 1995; RICHARDSON i in. 2003] lub soli [JANE
1993; MAAURF i in. 2001) wpływa na przebieg procesu kleikowania, lepkość kleików, rozpuszczalność i wodochłonność, podatność na synerezą i inne cechy skrobi. Na właściwości skrobi wpłynąć mo;i.e również dodatek nierozpuszczalnych w
wodzie substancji mineralnych. Stwierdzono, że dodatek cementu i hydroksyapatytów poprawia właściwości biomateriałów skrobiowych stosowanych w medycynie
[MANO i in. 1999; FLORES i in. 2000), a dodatek związków krzemu kaolinu i talku
wpływa na właściwości termoplastycznej skrobi (BIIATNAGAR, HANNA 1996; CARVALI 10 i in. 2001) stosowanej jako składnik tworzyw biodegradowalnych.
Nic był badany wpływ innego związku krzemu - krzemianu sodu
Na 2O·nSiO 2. Związek ten i.mieszany z ługiem sodowym nazywany jest „szkłem
wodnym" i stosowany jest m.in. jako środek do impregnacji tkanin i drewna, klej
mineralny, surowiec do produkcji kitów i zapraw. Krzemiany w nim zawarte na
skutek kontaktu z CO 2 z powietrza stają się nierozpuszczalne w wodzie. Dodatek
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szkła wodnego do skrobi powinien wpłynąć na zwiąkszenie odporności na działa
nie wody oraz podobnie jak innych związków krzemu na właściwości mechaniczne ekstrudowanej skrobi. Mieszaniny termoplastycznej skrobi ze szkłem wodnym
mogą stanowić składnik biodegradowalnych tworzyw opakowaniowych. Wyekspandowane ekstrudaty w formie kulek lub płatków służyć mogą jako materiał
wypełniający opakowan ia, zabezp ieczaj ący delikatne wyroby (szkło, porcelana)
przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
Celem pracy było określenie wybranych właściwości skrobi ziemniaczanej
zmieszanej ze szkłem wodnym w różnych proporcjach i poddanej procesowi
ekstruzji w różnych temperaturach.

Materiał

i metodyka

Materiał badawczy stanowiła przemysłowa skrobia ziemniaczana oraz szkło
wodne wyprodukowane przez firmą „Synpeko".
Skrobią doprowadzono do wilgotności 25% przez dodanie odpowiedniej
ilości wody i ujednolicono przez mieszanie . Nastąpnie dodawano szkło wodne w
takich ilościach, aby zawartość szkła wodnego w mieszaninie ze skrobi,1 wynosiła
odpowiednio O, 5, 10, .... 50% (w przeliczeniu na bezwodn ,1 skrobią). Po wymieszaniu pozostawiono próby na 24 godziny w temperaturze ok. 200C. Nastąpnie
rozdrobniono powstałe grudki i przecierano przez sito o otworach I x I 111111.
Ekstruzją przeprowadzono w jednoślimakowy111 ckstruderze laboratoryjnym
Brabender, stosując ślinrnk 2:1, okrągłą dyszą o średnicy 4 111111, przy obrotach
ślimaka 80 obr.·min- 1, w trzech różnych wariantach temperatur (tab. 1).

"fa bela I; 'fabie 1
Temperatury procesu ekstruzji (°C)
Extrusion temperaturcs (°C)
Wariant
Experimcnt

1cmpcratura w I sekcji
"Icmpcraturcs
in section I

doświadczenia

·1cmpcratura w Jl sekcji
Tcmpc raturcs
in scction II

·1cmpcratura w llI sekcj i
·rem pcrat.11 res
in scction Ili

I

50

60

7(1

li

90

100

120

III

140

150

170

Otrzymane ekstrudaty w formie walca były ciąte na odcinki o długości
20 cm i przetrzymywane przez tydzień w temperaturze ok. 20°C. Nast<.;pnie
cześć z nich była rozdrabniana w młynku nożowym Pulverisette 22 firmy „Fritsch" do cząsteczek o średnicy mniejszej niż 0,5 mm. Zarówno całe, jak i rozdrobnione ekstruclaty, przetrzymywane były przez 2 miesiące w pomieszczeniu o temperaturze około 20°C i w wilgotności wzglądnej około 60%, a nastąpnie poddane
analizom.
około

W nierozdrobnionych ekstrudatach oznaczono:
stopień ekspansji - jako stosunek średnicy ekstrudat u do średnicy dyszy
ckstrudera [RY U, W ALKER 1995];
gęstość - jako stosunek masy ekstrudatu do jego objątości [ RYU , WALKfl<.
1995];
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naprążcnic zrywajqcc oraz odkształcenie przy zerwaniu - przy użyciu
maszyny wytrzymałościowej Instron 5566 z głowicą tensometryczną o zakresie pomiarowym 1 kN, przy szybkości rozciągania 5 mnrmiu- 1 na próbkach
ckstrudatów o długości 40 mm.

W rozdrobnionych ckstrudatach oznaczono:
rozpuszczalność w wodzie w temperaturze 30°C [RICIITER i in. 1968];
temperatury i ciepło przemiany fazowej - przy użyciu rói.nicowego kalorymetru skaningowego DSC Mettler-Toledo. Naważki ckstrudatów (około
20 mg) umieszczano w aluminiowych naczyńkach o pojemności 40 µ.I,
szczelnie zamykano i ogrzewano w zakresie temperatur 20-200°C przy szybkości ogrzewania 6°C-min- 1•
Wyniki doświadczeń poddane zostały obliczeniom statystycznym (analiza
wanancJI, obliczenie współczynnika determinacji) przy użyciu pakietu Statistica
6,0.

Omówienie i dyskusja wyników
Dodatek szkła wodnego do skrobi ziemniaczanej wpływał na zmiany wyglą
du i konsystencji mieszaniny, przeznaczonej do ekstru;,ji. Próby, w których udział
szkła wodnego wynosit 40% i wic;cej, po 24 godzinach przetrzymywania stawały
sią tak maziste i lepiące, że uniemożliwiało to ich ekstrudowanie. Próby, w których dodatek szkła wodnego wahał sią od 20% do 35% lekko zbrylały sią i lepiły.
Po 24 godzinach przetrzymywania powstałe grudki dawały sic; jednak z łatwością
rozdrobnić i przetrzeć przez sito o otworach 1 x 1 mm.
Ekstrudaty wytworzone w temperaturze 50°--łi0°-70°C i 90°-100°-120°C
(wariant I i IJ) miały gładką i błyszcz,1cą powierzchnią. Ekstrudaty wytworzone z
samej skrobi były przóroczyste, a z dodatkiem szkła wodnego mleczno-matowe
tym silniej, im wiąks;,.y był udział szkła wodnego w mieszaninie. Ekstrudaty wytworzone w temperaturze 130°-1500-I 70°C (wariant III) miały charakterystyczny
wygh1d produktów ekspandowanych, tj. chropowatą powierzchnią i strukturc;
przypominaj,!Gl pumeks. Barwa ekstrudatów wahała sic; od śnici.nobialej (próba
bez dodatku szkła wodnego) poprzez żółtawą do żółtobrązowej (próba z najwic;kszym dodatkiem szkła wodnego). Zabarwienie ckstrudatów powstawało prawdopodobnie na skutek hydrolizy skrobi zachodzącej w wysokim pH (szkło wodne
ma silnie alkaliczny odczyn wywołany obecnością NaOI-1) i karmelizacji powstałych cukrów. Stosowany do doświadczeń preparat szkła wodnego nic zmieniał
swego zabarwienia po podgrzaniu do temperatury 170°C, więc nic wpływał bezpośrednio na zabarwienie próby.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, stopień ekspansji ekstrudatów wytworzonych w warunkach wariantu I i II był podobny i wahał sią od 1,6
do 1,8 bez wzglądu na ilość dodanego szkła wodnego. Ekstrudaty wytworzone w
najwyższej temperaturze (wariant III) charakteryzowały sic; nieco wiąkszym stopniem ekspansji (1,9-2,3) przy czym też nic stwierdzono wpływu wielkości dodatku
szkła wodnego na tą cechą ckstrudatów. Ekspansja zależy od współdziałania
wiciu czynników, np. wilgotności, temperatury ekstruzji, rodzaju skrobi, obecności
substancji organicznych i nieorganicznych (ClllNNJ\SWAMY 1993; RYU, WALKER 1995;
BHJ\TNAGJ\R, IIANNJ\ 1996; MAAURF i in. 2001; ZIOBRO i in. 2002].
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'fahcla 2; 'fa.hic 2
Stopień ekspansji oraz g(,slość ekstrudatów
Expansion degrec and density of cxtrudatcs
Udz i a ł szkła

G c; stość

Stopień ekspansji
Expansion dcgrcc
(mm·mm··1)

wodn ego w
m icszaninic ze

Dcnsity
(g·cn1 1)

s krobią

I

wariant Il
cxpcrim cnt
II

wariant III
cxpcrimcnt
III

wariant I
cxpcrimcnt
I

wari ant II
cxpc rim cnt
li

wariant III
cxp crimcnt
III

1,6
1,7
1,7
1,8
1,7
1,8
1,8
1.8

1,6
1,7
1,7
1,7
1.8
1,7
1,8
1,8

2,2
2,0
1,9
2.0
2,1
2,3
2,3
2,1

1,46
1,40
1,37
1,38
1,43
1,40
1,36
1,:io

1,4 1

0,65
0 ,48
0,57
0,61
0,64
0,68
0.73
0,81

Pcrcentage of
watcr glass
(%)

wariant I
cxpcriment

o
5
IO
15
20
25
30
35

NIR;

um

0,2

l ,:l5
J.35

1,40
1,44
1,42
1,41
1,41
0,06

Gęstość ckstrudatów wytwarza nych w warunkach wariantu I i Il hyła zb liżo
na i oscyl owała pomic;dzy 1,30- 1,46 g·cnr3 (tab. 2). Cic;stość ekstrudatów wytwarzanych w temperaturze 130°-150°-170°C (wariant III) była znacznie mniejsza, co
wiązało sią z charak t erystyczną porowatą strukturą ckstrudatów. Gąstość ekstrudatów wytworzonych w tej temperaturze z samej skrobi wahała sic; od 0,48 g·cm-3
do 0,81 g·cm-3 i była tym wiąksza, im wic;kszy był dodatek szkła wodnego. Gąs
tość nic była zależna od stopnia ekspansji, wpływały na ni,1 ilość i wielkość porów
oraz grubość ich ścianek. Na zależność gc;stośc i od porowatości ckstrudatów
wskazywali również inni autorzy [TAK/\MINE i in. 1995; BI 1/\TN/\G/\R, IIANl\"/\ 1996].
Od budowy (struktury) ckstrudatów za l eżała nic tylko ich gąstość lecz także
ich wła ś ciwoś ci mechaniczne. Jak wynika z danych przedstawionych na rysunkach
] , 2, 3 ckstrudaty wytworzone w najwyżs zej ze stosowanych w doświadczeniu temperaturze 140°-150°-l70°C (wariant III) ze wzglc;du na porowatą strukturą
charakteryzowały sią znacznie gorszymi właściwościami mech a nicznymi nii. ckstrudaty wytworzone w niższych temperaturach ekstruzji.
Wie lk ość naprc;żcnia zrywaj ą cego ckstrudatów wytworzonych w tempera turze 50°--60°-70°C i w temperaturze 90°- 100°-120°C zależała od ilości dodanego
szkła wodnego i była tym niższa, im wic;kszy był dodatek - zależność wyrażona
funkcją lin iową (rys. 1). Natomiast za l eżność pomic;dzy zmniejszaniem sic; wartości odkształcenia przy zerwaniu od dodatku szkła wodnego była opisa n:1 funkcją
wykładniczą (rys. 2). Moduły sprc;żystości ekstruda tów wytworzonych w omawianych warunkach (wariant I i II) były zbliż.one do siebie i praktycznie nic zależały
od wielkości dodatku szkła wodnego (rys. 3).
Dodatek szkła wodnego s powodował pogorszenie wła ś ciwości mechanicznych ckstrudatów. Spowodowane było to prawdopodobnie tym , że krzemian sodu
zawarty w szkle wodnym nic „wbudował sią" w matryce skrobioW[j tak jak kaolin
czy talk, co sprawiało, że ekstrudaty stawały sic; twardsze i hardziej sprc;żystc
[BH/\TNAGAR, HANNA 1996; CJ\R.VALHO i in. 2001).
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Na podstawie pomiarów przeprowadzonych za pomocą ró:i.nicowego kalorymetru skaningowego (DSC) stwierdzono, :i.e dodatek szkła wodnego do skrobi
nie wpływał na temperatury i ciepło przemian fazowych miesi.a n in ( dane nic
zamieszczone). Wpływ na parametry przemian fazowych miała jedynie wysokość
temperatury ekstruzji. Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 3, próby ekstrudowane w najwyższej
stosowanej w
doświadczeniu
temperaturze
(140°-l50°-170°C - wariant III) pobierały mniej ciepła do pr1.emiany fazowej niż
próby ekstrudowane w niższych temperaturach (wariant I i II). Świadczy to o
mocniejszym zdestrukturyzowaniu skrobi w wyższej temperaturze ekstruzji.
'[~1bc la 3; 'fabie 3
1cmperatury i

ciepło

przemiany fazowej ekstrudatów wytworzonych
w różnych temperaturach

"Icmperatures and enthalpy of potato starch extrudates obtained
at different temperatures
Temperatura przemian fazowych
Phase tra nsition tempcraturcs
"Iemperatura ekstruzji (0 C)
Extrusion tcmperatures (°C)

temperatura początku
przemiany
onset temperature

50--00-70

Ciepło

temperatura kot\ca
przemiany
Endsct temperaturc
(OC)

przemiany
Enlhalpy
(J g ')

155±5

177±8

- 215 ± 15

90-100-120

155±5

175±6

- 216±10

140-150-170

148±6

179 ± 7

- 195±10

(°C)
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Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 4, rozpuszczalność ekstru datów zależała od temperatury, w jakiej przeprowadzano ekstruzje; i hyła tym
wic;ksza im wyższa była temperatura ckstru;,ji. Po godzinnym przetrzymywaniu
rozdrobnionych ckstrudatów wytworzonych w temperaturze 50°--60°-70°C w
wodzie o temperaturze 30°C rozpuszczało sic; około 40-50% ich masy, a w przypadku ekstrudatów wytworzonych w temperaturze 140°-150°-170°C rozpuszczalność niektórych prób wynosiła ponad 90%. Na podobne zależności pomic;dzy rozpuszczalnością ckstrudowanej skrobi ziemniaczanej a temperaturą ekstruzji wskazywano w innych pracach [ŚMIETANA i in. 1996; ZIOBRO i in. 2002].
Dodatek szkła wodnego powodował zmniejszenie rozpuszczalności ekstrudatów wytworzonych w wyższych temperaturach ekstruzji (wariant II i III) w stosunku do ckstrudatów wytworzonych z samej skrobi. Zmniejszenie rozpuszczalności było tym wic;kszc im wic;kszy był dodatek szkła wodnego. W przypadku ekstrudatów wytworzonych w temperaturze 140-150-170°C (wariant III) rozpuszczalność w wodzie zmniejszyła sic; o około 30% (z 95% do 65% ), a w ekstrudatach
wytworzonych w temperaturze 90-100-120°C (wariant II) o około 20% (z 80%
do 60%).
Oceniając przydatność ekstrudowanych mieszanin skrobi ze szkłem wodnym
jako składnika tworzyw biodegradowalnych stwierdzić można, że nie uzyskano
spodziewanego efektu całkowitego „zaimpregnowania" ekstrudatów, tak aby były
odporne na działanie wody.
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Można polecić dodatek szkła wodnego w ilości 5%-10% w przypadku wytwarzania „wypełniaczy" do opakowań. Dodatek ten powoduje, że wytworzone w
temperaturze 140-150-170°C ekstrudaty mają mniejszą gąstość niż ekstrudaty
wytworzone z samej skrobi, a ich właściwości mechaniczne nic odbiegają znaczą
co od ckstrudatów wytworzonych bez dodatku szkła wodnego.

Wnioski

l.

Możliwe

jest wytworzenie ckstrudatów z mieszaniny skrobi ziemniaczanej i
wodnego, w których udział szkła wodnego nic przekracza 35%. Przy
wyższych dodatkach szkła wodnego mieszanina stawała sią mazist a i lepią
ca, co uniemożliwiało ekstruzję.
szkła

2.

Właściwości ckstrudatów
temperatury ekstruzji.

zależały

3.

Dodatek szkła wodnego powodował obniżenie rozpuszczalności, zmniejszenie naprężenia potrzebnego do zerwania i zmniejszenie odkształcenia przy

od

wielkości

doda tku

szkła

wodnego i od

zerwaniu ekstrudatów.

4.

Ekstrudaty wytworzone w najwyższej ze stosowanych temperatur
(140°-l50°-170°C) charakteryzowały się większym stopniem ekspansji, więk
szą rozpuszczalnością, mniejszą gęstością, niższymi lcmperaturami przemian
fazowych, mniejszą ilością ciepła potrzebnego do przemiany fazowej oraz
gorszymi właściwościami mechanicznymi (mniejszym napięciem zrywaj,,cym,
mniejszym odkształceniem przy zerwaniu, mniejszym modułem sprężystości)
niż ckstrudaty wytworzone w temperaturze 50°--ó0°-70°C i 90°-100°-120°C.
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Streszczenie

Badano właściwości ekstrudatów wytworzonych ze skrobi 7.iemniaczaneJ 1
wodnego sodowego przy użyciu jednoślimakowego ekstrudera laboratoryjnego Brabender w temperaturach : 50-60-70°C, 90-100-120°C i 130-150-170°C.
Stwierdzono, że wygląd i właściwości ekstrudatów zależały od temperatury
ekstruzji i wielkości dodatku szkła wodnego. Dodatek szkła wodnego powodował
obniżenie rozpuszczalności, zmniejszenie naprężenia potrzebnego do zerwania i
zmniejszenie odkształcenia przy zerwaniu ekstrudatów. Ekstrudaty wytworzone w
najwyższej ze stosowanych temperatur (140-150-l 70°C) ch a rakteryzowały się
większym stopniem ekspansji, większą rozpuszczalnością, mniejszą gęstością, niż
szymi temperaturami przemian fazowych, mniejs zą il oś cią ciepła potrzebnego do
przemiany fazowej oraz gorszymi właściwościa mi (mniejszym napięciem zrywają
cym, mniejszym odk ształceniem przy zerwaniu, mniejszym modułe m sprężystośc i)
niż ekstrudaty wytworzone w temperaturze 50-60-70°C i 90-100-1200C.
szkła
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THE PROPERTIES OF STARCH EXTRUDED
WITll WA.TER GLASS ADDITIVE
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Summary

The propertics of cxtrudates obtaincd from potato starch and sodium
watcr glass werc detcrmincd usi.ng a Branderbcr screw cxtruder at : 50--00-7D°C;
90-100-120°C and 130-150-170°C.
It was found that the appcarance and propcrties of extrudatcs dcpcndcd
on the tcmpcraturc of cxtrusion and watcr glass addition. The addition o f water
gl ass dccrcascd solubility, brcaking stress and strain of extrudatcs. The cxtrudatcs
produccd at the highest tcmperaturcs (140-150-l70°C) cxhibitcd the highcr degrec of cxpansion and solubility, but !ower density, lower pha sc transition
tcmperaturcs, )ower cnthalpy neecssary for phasc transition and worse propcrties
(brcaking stress, and strain and modulus of clasticity) as comparcd to thosc
cxtruded at 50~0-70°C and 90-100-120°C.
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