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A sikérfehérjék fontos szerepe a búzalisztből készült termékek gyártásá
ban és minőségük kialakításában már hosszú ideje ösztönzi a kutatókat arra, 
hogy igyekezzenek minél jobban megismerni e fehérjék kémiai szerkezetét és 
fizikai tulajdonságait.

Mindkét területen az utóbbi évtizedek jelentős eredményeket hoztak, azonban 
még jelenleg is távol vagyunk attól, hogy valamennyi felmerülő kérdésre kielégítő 
választ adjunk.

A klasszikus felfogás szerint a sikér két fehérje, a gliadin és a glutenin hid- 
ratációja és kapcsolódása révén jön létre. Az újabb vizsgálatok eredményei 
azonban nem támasztják alá ezt a feltevést. ^  búza érése közben végzett tanul
mányok (1) azt mutatták, hogy az érés egyik fázisában sem lehet különálló 
gliadint és glutenint kimutatni a búzaszemekben. Az elektromikroszlkópos vizs
gálatok is a keményítő szemcsékhez tapadó, illetve azok között helyet foglaló 
egységes szerkezetűnek látszó fehérje fibrillákat mutatnak. A Hess (2) eljárással 
szétválasztott ún. tapadó és köztes fehérje és annak frakciói (4) a vizsgálatok 
szerint kb. ugyanolyan mértékben tartalmaz gliadin és glutenin frakciót, mint 
a teljes sikér.

Az utóbbi időkben végzett egyéb fehérjefrakcionálási eljárás (híg szerves 
savak, szerves oldószerek, elektroforézis) azt mutatta, hogy a gliadinnak, ill. 
gluteninnek nevezett frakciók korántsem egységesek, számos további frakcióra 
bonthatók.

Mindezek alapján helyesnek látszik az a felfogás, amely a síkért egységes 
fehérje komplexumnak fogja fel. A sikérfehérje makromolekulája a többi fehérje 
makromolekulához hasonlóan igen bonyolult térbeli szerkezettel rendelkezik, 
amelyben a primer szerkezet polipeptid kötéseit a szekunder és tertier szerkezet 
nagyszámú és eltérő erősségű másodlagos láncon belüli, ill. láncok közötti kötése 
egészíti ki.

Ha különböző, de meghatározott szerekkel kezeljük a sikérfehérjét, akkor 
az egységes fehérjeaggregátum dezaggregálódik, és számos frakcióra esik szét, 
amelyek mennyisége és jellege attól függ, milyen körülmények között végeztük 
el a szétbontást.

Ez a feltevés azonban nem teszi szükségtelenné és értelmetlenné a sikér 
frakciókra bontását és azok vizsgálatát.A meghatározott körülmények között 
kinyert sikérfrakciók tulajdonságainak, szerkezetének ismerete nagyban hozzá
járulhat a teljes sikérkomplexum megismeréséhez.

Vizsgálataink során különböző hazai termesztésű búzafajták.sikérjét tanul
mányoztuk. Meghatároztuk a különböző töménységű ecetsavval kivonható 
frakciók mennyiségét, vizsgáltuk a frakciók mennyisége és a sütőipari minőség 
közötti összefüggéseket, továbbá a frakciók reológiai tulajdonságait.

Kísérleti rész
Vizsgált nyersanyagok. Vizsgálatainkhoz különböző hazai termesztésű 

búzafajták lisztjeit használtuk fel. Jellegzetes adataikat az 1. táblázatban fog
laltuk össze.
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7. táblázat
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1. BL 55 (San Pastore) . . . . 13,7 0,50 27,5 10,2 230 21,4 C, 32,4
2. BL 55 (Bezosztaja) ......... 12,8 0,48 29,9 10,6 90 33,4 A0 3,1
3. BL 55 (A n ton om ia)......... 14,1 0,46 29,9 11,5 192 26,2 Bő 14,5
4. BL 55 (Szkoraszpelka) . . 13,7 0,53 33,1 11,6 165 27,6 B. 11,6
5. BL 55 (P rod utore)............ 13,2 0,49 32,3 12,2 130 31,8 B, 16,9
6. BL 55 Kereskedelmi . . . . 12,6 0,45 34,2 11,8 149 28,9 B, 12,6
7. BL 55 Kereskedőimi . . . . 12,8 0,52 30,4 10,9 160 27,2 B. 10,5
8. BL 55 Kereskedelmi . . . . 13,1 0,49 28,5 10,2 205 24,1 B2 10,9
9. BL 55 Kereskedelmi . . . . 13,0 0,47 35,1 10,8 190 23,9 Во 18,2

10. BL 55 Kereskedelmi . . . . 12,1 0,48 29,5 9,9 210 23,1 в; 20,4
11. BL 112 (San Pastore) . . . . 14,2 0,99 28,5 11,9 255 19,0 С. 26,7
12. BL 112 (Bezosztaja) ......... 13,9 1,03 38,3 14,1 82 35,5 А, 2,5
13. BL 112 (A u ton óm ia)......... 12,8 1,05 31,7 11,8 170 24,8 В, 16,5
14. BL 112 (Szkoroszpelka) . . 13,9 1,07 37,6 13,8 125 29,6 в: 13,4
15. BL 112 (Produktore)......... 13,7 0,97 34,2 11,5 126 28,2 В. 8,6
16. BL 112 Kereskedelmi . . . . 14,2 1,01 37,9 13,7 148 27,9 В . 7,8
17. BL 112 Kereskedelmi . . . . 14,0 1,05 32,1 10,5 140 23,4 В„ 16,9
18. BL 112 Kereskedelmi . . . . 12,8 1,02 29,5 10,7 155 30,8 В, 13,2
19. BL 112 Kereskedelmi . . . . 12,6 1,00 39,3 12,9 120 31,2 В, ■ 10,2
20. BL 112 Kereskedelmi . . . . 13,9 0,98 32,7 11,7 215 22,0 В2 21,4

Vizsgálati módszerek
1. Frakcibnálás. A szabvány előírásai szerint (3) előállított nedves sikert 

0,005 n, 0,01 n és 0,02 n ecetsavval extraháltuk. Az ecetsavoldatok töménységét 
úgy választottuk meg, hogy figyelembevettük a sikér nedvességtartalmát is.
A frakcionálás menete: a nedves sikér minden 10 g-jához 50 ml 0,005 n ecet
savat adunk, és egy óráig rázógépen rázzuk. 24 órai állás után újból 60 perces 
rázásnak vetjük alá. Az így kapott szuszpenziót centrifugálva elválasztjuk az 
oldhatatlan maradékot. A kolloid oldatból Ca(OH)2 adagolással 6 pH-nál kivá
lik a fehérje (А-frakció). A frakciót ismételt centrifugálással tömörítjük és mos
suk. A 0,005 n ecetsavban nem oldódó maradékot a fent leírt eljárás szerint 
0,01 n ecetsavval kezeljük. így újabb fehérje frakcióhoz jutunk (B-frakció). 
Ennek maradékát tovább kezelve 0,02 n ecetsavval nyerjük a C frakciót, to
vábbá a maradék D frakciót.

2. A frakciók kémiai vizsgálata. A fehérjetartalom meghatározása a szoká- 4 
sós Kjeldahl-módszerrel történt, míg a nedvességtartalmat 105 ±2 C°-on szá
rítással határoztuk meg (5).

3. A frakciók reológiai vizsgálata.
a) Penetrométeres vizsgálat. A sikér és sikérfrakciók vizsgálatát „Labor 

365” penetrométerrel végeztük Auerman (6) módszerével.
b) Valorigráfos vizsgálat. A sikér és sikérfrakciók közvetlen valorigráfos 

vizsgálata tapasztalataink szerint körülményes és az eredmények nehezen 
reprodukálhatók. Bár az újabb időkben kidolgoztuk a sikér farinográfos vizs
gálatára alkalmas metodikát (7), ez igen hosszadalmas, mivel száraz natív sikér- 
őrleményt kíván meg. Ezért sikér-keményítő keverékekkel kísérleteztünk. E 
vizsgálatok eredményeként olyan eljárást dolgoztunk ki, amelynél 90 g sikér 
30 g keményítő és 15 ml víz kerül a valorigráf dagasztócsészéjébe. Az anyagok
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beadagolása minden esetben azonos módon 3 perc alatt történik; az első perc
ben adagoljuk be az apró részekre darabolt síkért vagy sikérfrakciót a mozgó 
dagasztókarok közé, a másodikban a vizet és a harmadikba a búzakeményítőt. 
A harmadik perc végén kapcsoljuk be a regisztráló szerkezetet. Ilyen körülmé
nyek között a valorigram a lisztvizsgálatoknál szokásoshoz hasonló jellegű.

4. A lisztből készült tészták vizsgálata
a) Laborográfos vizsgálat. A liszteket Gruzl (8) szerint vizsgáltuk az általá

nosan elfogadott metodikával.
b) Valorigráfos vizsgálat. A lisztminősítést a farinográffal szokásos meto

dika és értékelés szerint végeztük.
c) Penetrométeres vizsgálat. Auerman (6) nyomán a következő módszert 

alkalmaztuk: A lisztből víz hozzáadással és porcellánmozsárban történő kézi 
dagasztással tésztát készítünk. BL 55-ös és BFF 55-ös lis^eknél a vízadagolást 
úgy választjuk meg, hogy a tészta víztartalma 44,0% legyen. BL 112-es lisz
tek esetén az elérendő tészta víztartalom 44,5%. A kézi dagasztás ideje 3 perc. 
A tészta véghőmérséklete 35 C°. Az így készített tésztát plexiüvegből készült 
hengeralakú műanyagedénybe töltjük (külső méretek: 0 50 mm, magasság 
40 mm, belső méretek 0 40 mm, magasság 35 mm). A betöltést úgy végezzük, 
hogy légbuborékok a tésztában ne maradjanak, a tésztafelületet spatulával 
gondosan lesimítjuk. A tésztát ezután az edényekkel együtt 35 C°-on 90 percig 
termosztátban állni hagyjuk. A tészta felület kiszáradásának meggátlása érde
kében az edényeket vizes üvegbúrával borítjuk le. 90 perc után a tésztával 
telt hengert a penetrométerre (Labor 365) helyezve vizsgáljuk a 9 mm átmérőjű,, 
alul félgömbbel zárt hengeralakú nyomótest behatolását 5 mp alatt.

Vizsgálati eredmények és értékelésük
Vizsgálataink során 20 hazai termesztésű búza lisztjeit tanulmányoztuk. 

A nedves sikérből ecetsavas frakcionálással kapott frakciók mennyiségi viszo
nyait a 2. táblázat mutatja be. A jobb összehasonlíthatóság céljából vala-

2 .  t á b l á z a t

Sorszám Lisztfajta
Frakció mennyisége a száraz 

mennyiségének %-ában
sikér

A В C D

1. BL 55 (San Pastore) .................. 38,0 37,2 14,1 9,7
2. BL 55 (Bezosztaja) ..................... 32,8 39,0 11,1 16,8
3. BL 55 (Autonómia) .................... 45,0 23,2 2,9 28,5
4. BL 55 (Szkoroszpelka)................ 43,0 41,1 4,8 13,2
5. BL 55 (P rod uktore)..................... 14,2 25,2 27,9 30,8
6. BL 55 Kereskedelmi .................. 18,1 37,1 20,8 23,9
7. BL 55 Kereskedelmi .................. 39,1 28,4 5,0 25,7
8. BL 55 Kereskedelmi .................. 22^5 43j 1 17,8 1 5 , 2
9. BL 55 Kereskedelmi .................. 80,4 40,2 16,8 12,5

10. BL 55 Kereskedelmi .................. 27,9 38,6 14,2 18,5
11. BL 112 (San Pastore) .................. 7,6 45,1 23,8 22,9
12. BL 112 (Bezosztaja) ..................... 10,5 49,5 22,4 17,4
13. BL 112 (Autonómia) ..................... 5,5 49,6 23,4 23,2
14. BL 112 (Szkoroszpelka)................ 6,9 65,8 9,8 17,4
15. BL 112 (Produktore) .................... 14,6 38,9 15,8 28,5
16. BL 112 Kereskedelmi .................. 14,7 55,6 22,6 7,4
17. BL 112 Kereskedelmi .................. 21,5 51,2 15,9 10,9
18. BL 112 Kereskedelmi .................. 15,4 37,6 21,5 24,2
19. BL 112 Kereskedelmi .................. 10,8 49,8 22,4 16,8
20. BL 112 Kereskedelmi .................. 23,7 50,8 13,6 10,8
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mennyi frakciónál meghatároztuk a szárazanyagtartalmat és ezt viszonyítottuk 
a szárazsikér tartalomhoz. Ennek segítségével feleletet kívántunk kapni arra a 
kérdésre, hogy az egyes frakciók százalékos mennyisége valamint egymáshoz 
viszonyított aránya összefüggésben áll-e a lisztek sütőipari minőségével. A 2. 
táblázat adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az egyes lisztek sikérjében 
igen változó lehet a különböző frakciók mennyisége és aránya. Összehasonlitva 
a frakciók mennyiségét és a sütőipari minőséget jellemző egyes értékeket (fa- 
rinográfos planimetrált terület, korrigált laborográfos terület, penetrométeres 
besüllyedés) az látható, hogy ezek között nincsen azonosabb összefüggés. Elég 
például arra utalni, hogy a San Pastore és a Bezosztaja búzafajtákból készült 
liszt sütőipari minőség szempontjából lényegesen eltér, ugyanakkor a sikér- 
fehérjefrakciók eloszlása és mennyisége is közel azonos. Úgy látszik, hogy ahogy 
a klasszikus gliadin és glutenin aránya nem határozta meg egyértelműen a sikér 
sajátságait, illetve a sütőipari minőséget, ugyanúgy a finomabb ecetsavas frak- 
cionálással kapott frakciók mennyisége sem alkalmas önmagában a sikér, illetve 
a liszt értékének jellemzésére.

Reológiai vizsgálataink azt célozták, hogy a frakciók fizikai tulajdonsá
gairól, az esetleg mutatkozó különbségekről felvilágosítást kaphassunk. Az 
А, В és C frakciókat tanulmányoztuk elsősorban, mivel ezek tartalmazzák a 
sikérfehérje túlnyomó részét. A frakcionálási eljárás végén maradó D frakció 
■sok nem fehérje alkotórészt tartalmaz, szárazanyagában a fehérjetartalom leg
többször lényegesen kisebb 50%-nál.

Mind a Valorigráfos, mind a penetrométeres vizsgálatok azt mutatják, hogy 
bár az egyes lisztektől függően vannak különbségek az egyes frakciók között, 
mégis a különböző sikérekből származó azonos frakciók reológiai viselkedése 
hasonló jellegű. Az А-frakció erősen ragadó, valorigramja gyorsan kialakuló 
magas maximumot mutat. A csúcsot rövid idő (0,5-2,0 perc) után nagymér
tékű ellágyulás követi. Ezzel párhuzamosan gyorsan csökken a sávszélesség is. 
Az А-frakcióra jellegzetes valorigramot az 1. ábrán mutatunk be.

7. á b r a
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,Ъ ‘ frakcióН•

A ß-frakcio kevésbé ragadós, a valorigram nem mutat éles maximumot, 
az ellágyulás sikérenként változó, de minden esetben lényegesen kisebb, mint az 
А-frakciónál észlelt. (Lásd 2. ábra).

A C-frakció a legkevésbé ragadós, sok esetben morzsalékos. A valorigram a 
másik két frakcióhoz viszonyítva kisebb értékekről indul, azonban ellágyulás 
gyakorlatilag nem lép fel, sőt sok esetben a valorigram sávja emelkedik. A sáv- 
szélesség változó ugyan, de legtöbbször kisebb, mint a B- és részben az A-frak- 
ciónál (lásd 3. ábra).

frakció

200-

3 .  á b r a

A penetroinéteres vizsgálatok azt mutatják, hogy az azonos frakciók vi
selkedése hasonló jellegű. A leglágyabb konzisztanciával az А-frakció rendel
kezik. A penetrométeres behatolás mértéke az idő függvényében növekszik, 
jelentős ellágyulás követketik be. A ß-frakcio lényegesen keményebb. Kisebb 
a penetráció mértéke. Ellágyulás itt is fellép, mértéke azonban lényegesen ki
sebb. A C-frakció mutatja a legnagyobb ellenállást a deformációval szemben.
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Állás közben sok esetben színerézis következik be. A vízkiválással párhuzamosan 
tömörebb szerkezet alakul ki, a penetrométeres besüllyedés mértéke csökken. 
A három frakció viselkedését a 4. ábra diagramjain szemléltetjük.

Az eddig elvégzett vizsgálatok még nem adnak elég támpontot arra, hogy a 
frakciók reológiai sajátságai és a sütőipari minőség között kvantitatív összefüg
géseket mutassunk ki. Kétségtelen, hogy a nagyon jó és a gyenge (farinográfos, 
laborográfos és penetrométeres mérés alapján) lisztek sikérfrakciói között szá
mottevő különbség mutatható ki. Ez főleg az A és В frakcióra vonatkozik. 
Ugyanakkor a minták zömét képező átlagos liszteknél ilyen megállapítás nem 
tehető. Valószínűnek látszik, hogy a sikérminősítéshez hasonlóan a frakciók 
százalékos mennyiségét és reológiai tulajdonságait komplexen figyelembevevő 
értékszámok alkalmazása visz majd közelebb az összefüggés megkereséséhez.

Az ehhez szükséges további adatgyűjtést, valamint a frakciók kémiai szer
kezetében fellelhető különbségek vizsgálatát rendszeresen tovább végezzük.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ФРАКЦИЙ КЛЕЙКОВИНЫ

Р. Ластить — Й. Неделкович — Л. Сабо — М. Винклер,
Количество фракций извлекаемых из разных клейковин уксусной кисло

той (концентрации кислоты: 0,005; 0,01 и 0,0 2 н) колебается в широких 
пределах. Между количеством фракций и хлебопекарным качеством муки не 
имеется непосредственной зависимости.
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Исследованием фракций валориграфом и пенетрометром было установ
лено, что хотя в зависимости от хлебопекарного качества муки между фрак
циями имеются различия, однако одинаковые фракции разных клейковин 
показывают подобные реологические свойства.

UNTERSUCHUNG DER MENGE UND DER RHEOLOGISCHEN EIGEN
SCHAFTEN VON KLEB ERE IWIESS-FR AKT IONEN
R. Lásztity, J. Nedelkovits, L. Szabó, und M. Winkler «

Die Menge und das Verhältnis der aus verschiedenen Kleberarten vermit
tels Essigsäure von zunehmender Konzentration (0,005, 0,01 und 0,02 n) aus
ziehbaren Fraktionen ändert sich zwischen weiten Grenzen. Zwischen der Menge 
der einzelnen Fraktionen und der backtechnischen Qualität der Mehle kann 
kein Zusammenhang nachgewigsen werden.

Die valorigraphische und penetrometrische Prüfung der Fraktionen wies 
darauf hin, dass obwohl in Abhängigkeit von der backtechnischen Qualität 
der einzelnen Mehlsorten Unterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen 
bestehen, das Theologische Verhalten der von verschiedenen Kleberarten hervor
gehenden identischen Fraktionen einander ähnlich ist.

INVESTIGATION OF THE QUANTITY AND RHEOLOGICAL PROPER
TIES OF VARIOUS FRACTIONS OF GLUTEN PROTEINS

R. Lásztity, J. Nedelkovits, L. Szabó and M. Vinkier

The quantity and the ratio to each other of the fractions which can be 
extracted from various glutens by acetic acid solutions of different concentra
tion (0,005 n; 0,01 n and 0,02 n) varies within wide limits. No direct correlation 
could be proved between the quantity of the single gluten fractions and the 
quality of flours from the aspect of baking industry.

The investigation of the fractions by valorigraph and penetrometer indi
cated that, though some differences between the various fractions certainly 
exist, depending on the baking quality of the various flours, the rheologic be
haviour of identical gluten fractions originating from various glutens is of the 
same nature.

ÉTUDE DE LA QUANTITÉ ET DES PROPRIÉTÉS RHÉOLOGIQUES 
DES FRACTIONS DU GLUTEN

R. Lásztity, J. Nedelkovits, L. Szabó et M. Vinkier

La quantité et la proportion des fractions que Fon peut extraire des diffé- 
rents glutens avec de Pacidé acétique de concentration augmentant (0,005,01 et 
0,02 n) varient entre de larges limites. II n’y a pas de corrélation directe entre la 
quantité des diverses fractions et la qualité des farines au point de vue de l’indus- 
trie boulangére.

L’examen au valorigraphe et au pénétrométre montre que, quoique il у ait 
des différences entre les diverses fractions quant ä leur qualité boulangére, 
pourtant le comportement rhéologique des fractions identiques provenant des 
divers glutens présente un caractére analogue.
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