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REZUMAT 
Lucrarea prezintă rezultatele experimentale ale modificării viscozităţii unor suspensii de amidon în condiţ ii diferite de pH şi 
analiza acestor rezultate. 
 
ABSTRACT 
The paper presents assay value of consistency the starchy gel into varied conditions of pH and analyses their results. 

 

1. INTRODUCERE 

Prin încălzirea progresivă a unei suspensii de amidon 
în apă au loc transformări minore (granulele de amidon 
se umflă reversibil) până în momentul atingerii unei 
temperaturi critice, numită şi temperatura de gelatinizare. 

Unul din factorii care controlează gelatinizarea este 
pH-ul datorită influenţei pe care o are asupra formării 
asocierilor de tip complex între proteine şi amidon prin 
mărirea atracţiilor electrostatice (mai ales în cazul 
amidonurilor cerealiere cu un conţinut mai ridicat de 
proteine). 

2. MATERIALE ŞI METODE 

Comportarea la gelatinizare a amidonului s-a constatat 
prin studiul modificării consistenţei suspensiilor de amidon 

în condiţii diferite de pH, într-un ciclu de încălzire-răcire 
cu ajutorul amilografului Brabender. Rezultatele sunt ex-
primate în P (poise). 

Soluţiile de amidon au fost preparate în soluţie tampon 
fosfat de concentraţie 20mM la valorile de pH cores-
punzătoare, folosind un amidon alimentar din comerţ. 

Gelificarea a fost realizată cu probe de 150 ml, 
încălzite într-o baie de apă până la 95oC, cu o viteză de 
2oC/min. Valorile pH-ului au fost de 2,5; 4; 7 şi 10. 

3. REZULTATE 

Rezultatele obţinute sunt redate în graficul din figura 1. 
După cum reiese din grafic, gradul cel mai ridicat de 

gelatinizare, pentru amidonul studiat, s-a realizat la 
pH=10. În timpul realizării experimentului s-a mai ob-
servat de asemenea că, la pH = 10, la temperatura de 95oC 
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viteza de gelifiere creşte în prima parte a experimentului, dar stabilitatea gelului este mai mică în timp. 
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Fig. 1. Curbele amilografice la diferite 

 valori de pH. 
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Fig. 2. Efectul diferenţei de temperatură  

pentru gelatinizarea la pH=10. 
 

4. CONCLUZII  

Creşterea cea mai redusă a viscozităţii a avut loc la pH 
neutru. Faptul că la pH acid (2,4 şi 4) a avut loc o creştere 
mai accentuată a viscozităţii poate fi datorat prezenţei în 
amidon a unei mici cantităţi de proteine care, căpătând o 
sarcină electrică pozitivă, au determinat o asociere mai 
puternică în complexul amidon-proteină. 

Valoarea maximă a viscozităţii la pH = 10 este datorată 
sărurilor de fosfat care au asigurat pH-ul bazic al soluţiei 

de amidon, ca urmare a faptului că sărurile au ca efect 
sporirea integrităţii granulei de amidon. 
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MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR  
Format 170 x 240 mm, 274 pag., seria „Calitate” 
 

În condiţiile în care, în ultimii ani, sectorul  servi ciilor a cunoscut  şi în România o dezvoltare explozivă,  
autorii acestei cărţi îşi propun să răspundă - pentru prima dată în peisajul editorial românesc - în mod clar, precis, 
accesibil şi credibil la întrebarea atât de legitimă, actuală şi chiar presantă «  Cum putem îmbunătăţi calitatea 
unui serviciu ? » . De precizat că, spre deosebire de ceea ce se înţelege actualmente în mod curent, în România, 
prin „prestatori de servicii” (angaj aţii din hoteluri, restaurant e, spălătorii, croitorii, cizmării, etc.), în ţările 
dezvoltate –  deci şi în concepţia autorilor – sunt consideraţi a fi  „prestatori de servicii” (cu sau fără acordul  
lor!) şi proiectanţii, cercetătorii, arhitecţii, inginerii, avocaţii, profesorii, medicii, funcţionarii publici, etc.  

Lucrarea este organizată în cinci capitole şi o anexă ce conţin numeroase informaţii practice potenţial utile 
tuturor acelor manageri şi angajaţi ai organizaţiilor prestatoare ce sunt interesaţi să acţioneze în mod cât mai  
eficace şi efici ent pentru a obţine satisfacţia clienţilor serviciilor oferite de ei pe piaţă, adică, de fapt, pentru a 
realiza calitatea acestor servicii. 

Primul capitol este integral dedi cat conceptelor şi abordărilor fundamentale speci fi ce managementului  
calităţii serviciilor şi proceselor. În cel de-al doilea capitol, autorii prezintă modelele japonez, american şi  
european ale Managementului total a calităţii - modele ale căror criterii reprezintă, de fapt, pentru cititorul 
român, noi sisteme de valori. Cel de-al treilea capitol descri e metodele, tehnicile şi instrumentele utilizabile în 
managementul calităţii serviciilor. Auditul calităţii, certificarea calităţii şi acreditarea sunt prezentate în cel de-
al patrulea capitol ca metode eficace şi eficiente utilizabile pentru a genera încrederea clienţilor în anumite 
servicii şi în anumiţi furnizori/ prestatori de servicii. Cel de-al cincilea capitol prezintă tehnicile motivaţionale 
utilizabile pentru a dezvolta implicarea personalului furnizorului/ prestatorului de servi cii în construirea şi 
îmbunătăţirea calităţii. O amplă anexă prezintă în final – pentru exempli ficare – cât eva studii de caz conţinând 
numeroase modalităţi concrete de îmbunătăţire a calităţii serviciilor bancare. 
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