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Listă abrevieri 
 

a  – coeficientul lui Yasuda 

BSA   – albumină serică de bovină 

DSO   – (direct strain oscillation) 

DSC   – calorimetrie diferențială 

DTA  – derivata curbei temperaturii 

DTG   – derivata curbei termogravimetrice 

ΔE  – abaterea energiei aparente de activare 

E1410   – amidon monoester fostat 

E1412   – amidon diester fosfat 

E1440   – amidon hidroxipropil eter 

E1422   – amidon acetilat adipat 

G’   – modulul de acumulări 

G”   – modulul de pierderi 

HMW-GS  – subunitate glutenină cu masă moleculară mare 

LVR  – domeniul vâscoelastic liniar 

ω   – frecvența unghiulară 

TMV   – virusul mosaic de tutun 

η0   – vâscozitatea la forfecare 0 

PEO-PPO-PEO – poli(etileoxid)-poli(propilenoxid)-poli(etilenoxid) 

pHI   – punct izoelectric 

LMW-GS  – subunitate glutenină cu masă moleculară mică 

γ  – deformația sau unghiul deformației de forfecare 

•
γ   –viteza de forfecare 

η   – vâscozitate  

γL   – deformația limită (valoarea deformației la limita domeniului 

  vâscoelastic liniar) 

η∞  – vâscozitatea la forfecare infinită 

λ  – timpul de relaxare 

n  – indicele din legea puterii 
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|η*|   – vâscozitatea complexă 

rad  – radian 

R   – raportul de corelare a vâscozității complexe 

SAOS  – (small angle oscilatory shear) teste oscilatorii la deformații mici 

TEMPO  – 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil oxi 

THF   – tetrahidrofuran 

Tonset  – temperatura de începere a unei etape de degradare termică 

Tendset  – temperatura la care se termină o etapă de degradare 

Tpeak  – temperatura la care viteza de degradare termică într-o etapă este 

  maximă 

TG  – curbă termogravimetrică 

τ   – tensiunea de forfecare 
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Dorința obținerii de materiale noi, cu proprietăți deosebite și la un cost redus, a fost 
mereu un stimul important în evoluția tehnologiei, împingând mereu cercetările științifice pe 
drumul cunoașterii. În acest sens, putem spune că domeniul Chimiei, incluzând și pe cel al 
Biochimiei, este cel care la ora actuală înregistrează cele mai spectaculoase rezultate. 

Lucrarea de față încearcă să aducă unele contribuții în cadrul acestui domeniu, 
investigând  materiale cu aplicații în industria alimentară. S-a plecat de la ideea că în momentul 
de față sunt utilizate în domeniul alimentar diferite amestecuri de polizaharide și proteine (drept 
aditivi sau înlocuitori), fără să fie suficient de bine cunoscute aspectele teoretice legate de 
comportamentul acestora, în corelație cu interacțiunile pe care le dezvoltă diferitele elementele 
componente. 

Teza își propune studierea unor rețele bi- și tridimensionale formate din gluten, gelatină 
și amidon, punând în evidență interacțiunile formate în interiorul sistemelui, utilizând ca metodă 
principală de caracterizare reologia. În același timp, a fost studiată și posibilitatea înlocuirii cu 
gelatină a glutenului prezent în aluaturile din făina de grâu, în condițiile păstrării 
comportamentului aluatului. Au fost de asemenea investigate și o serie de sisteme compozite pe 
bază de gelatină și azo-polisiloxani, materiale cu o potențială utilizare drept suport pentru 
eliberarea controlată de medicamente. 

Teza de doctorat este împărțită în 9 capitole, dintre care două fac parte din stadiul actual 
al cunoașterii și șapte capitole din contribuții originale, toate întinzându-se pe 246 de pagini cu 
172 de trimiteri bibliografice. În cele ce urmează vor fi prezentate sub formă de rezumat 
capitolele tezei de doctorat. 

 

Contribuții originale 

Capitolul III. Obiectivele tezei de doctorat 

Scopul cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat intitulată „Proprietăți 
vâscoelastice ale unor rețele tridimensionale pe bază de gluten, gelatină și amidon” a fost 
obținerea și caracterizarea unor sisteme polimerice bi- și tridimensionale pe bază de amidon, 
gluten și gelatină, biopolimeri cu multiple aplicații atât în industria alimentară dar și în multe alte 
domenii ce implică utilizarea de materiale biodegradabile și biocompatiblie. De asemenea, s-a 
urmărit modul în care caracteristicile structurale ale acestor rețele pot fi prestabilite și controlate 
prin intermediul modelelor reologice.  

Prima etapă în atingerea obiectivelor tezei de doctorat a constat în alegerea și 
caracterizarea componentelor rețelelor, stabilirea condițiilor optime de formare a acestora, 
precum și analiza reologică a sistemelor obținute. 
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În a doua parte a lucrării s-a efectuat studiul reologic al aluaturilor din făina de grâu și 
influența conținutului de gluten și gelatină asupra proprietăților vâscoelastice. 

În ultima parte, au fost investigate unele aspecte legate de influența gelatinei asupra 
texturii și proprietăților vâscoelastice ale aluaturilor. S-a pornit de la ideea importanței înlocuirii 
glutenului într-o serie de alimente, cu produse care nu generează intoleranță. O tendință de 
ultimă ora este de a înlocui glutenul cu gelatina, afectându-se cât mai puțin proprietățile 
reologice responsabile de fapt, în mare măsură, de calitatea și acceptabilitatea produselor finite.  

O altă direcție dezvoltată în cadrul tezei de doctorat se referă la verificare posibilității de 
utilizare a rețelelor biopolimerice în aplicații biomedicale. 

Obiectivele stabilite și rezolvate pe parcursul tezei de doctorat sunt: 

 Obținerea unor rețele polimerice (geluri) pe bază de amidon, gluten și gelatină. 
 Caracterizarea și evidențierea interacțiunilor ce au loc în gelurile obținute prin 

metoda analizei reologice si termogravimetrice. 
 Înglobarea de componente bioactive în rețelele biopolimerice 
 Optimizarea metodei de analiză reologică a aluaturilor din făina de grâu. 
 Caracterizarea vâscoelastică a mai multor tipuri de făinuri de grâu sub influența 

diverșilor parametri precum: conținutul de apă, conținutul de sare, conținutul de 
gluten, timpul și temperatura de frământare. 

 Influența gelatinei asupra proprietăților vâscoelastice ale altuaturilor 

Interacțiunile dintre componenții ce au format rețelele tridimensionale au fost puse în 
evidență cu ajutorul metodelor reologice utilizând un reometru Anton Paar Physica MCR501, 
rezultatele fiind susținute și prin analize termogravimetrice aplicând metoda Freeman-Caroll. 

 

Capitolul IV. Caracterizarea reologică 

IV.1. Analiza reologică a compușilor de pornire (amidon, gluten, gelatină) și a 
amestecurilor acestora 

S-au analizat proprietățile reologice ale materialelor de bază și s-a stabilit modul în care 
acestea vor fi utilizate în momentul constituirii amestecurilor, pentru a avea cele mai bune 
proprietăți vâscoelastice și de compatibilitate. În figurile următoare sunt prezentate proprietățile 
reologice ale materialelor ce vor forma seriile de amestecuri binare amiglu, amigel și glugel. 
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Figura 4.22. Rezultatul testului de baleiaj de 
frecvență pentru o soluție de gelatină 5% 

Figura 4.21. Rezultatul testului de baleiaj de 
amplitudine a deformației pentru soluția de 

gelatină 5% 

Figura 4.14. Rezultatul testului de baleiaj de 
frecvență pentru dispersia de gluten tratată 

termic 

Figura 4.12. Rezultatul testului de baleiaj de 
temperatura pentru o dispersie de gluten 5% 

tratată termic 

Figura 4.6. Curba baleiajului de frecvență 
pentru soluția de amidon cu o concentrație de 
5%, pretratată termic la 95oC timp de 8 h 

Figura 4.3. Curba baleiajului de amplitudine a 
deformației pentru o soluție de amidon 5% 

pretratată termic la 95oC timp de 8 ore 
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IV.3. Studiul reologic al seriilor de compuși amiglu și amigel 

Amestecurile de polizaharide și proteine sunt larg utilizate în industria alimentară pentru 
a controla structura, textura și stabilitatea alimentelor. Proteinele contribuie la formarea și 
stabilizarea emulsiilor și spumelor, pe când polizaharidele sunt utilizate ca agent de îngroșare și 
de reținere a apei. Textura și stabilitatea totală a produselor alimentare nu depinde numai de 
proprietățile proteinelor și polizaharidelor, ci și de natura și tăria interacțiunii 
proteină/polizaharidă. [97] 

În tabelul 4.10. sunt prezentate seriile de compuși amiglu și amigel. 

Tabelul 4.10 

Nr. 
crt. 

Denumire 
probă 

Raport 
amidon:gluten 

Nr. 
crt. 

Denumire 
probă 

Raport 
amidon:gelatină 

1 Amiglu10.0 10:0 12 Amigel10.0 10:0 
2 Amiglu9.1 9:1 13 Amigel9.1 9:1 
3 Amiglu8.2 8:2 14 Amigel8.2 8:2 
4 Amiglu7.3 7:3 15 Amigel7.3 7:3 
5 Amiglu6.4 6:4 16 Amigel6.4 6:4 
6 Amiglu5.5 5:5 17 Amigel5.5 5:5 
7 Amiglu4.6 4:6 18 Amigel4.6 4:6 
8 Amiglu3.7 3:7 19 Amigel3.7 3:7 
9 Amiglu2.8 2:8 20 Amigel2.8 2:8 
10 Amiglu1.9 1:9 21 Amigel1.9 1:9 
11 Amiglu0.10 0:10 22 Amigel0.10 0:10 

 

 

Figura 4.47. Rezultatele testelor de baleiaj de amplitudine pentru probele amiglu8.2, amiglu7.3, 
amigel8.2 și amigel7.3 
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Figura 4.53. Rezultatele testelor de baleiaj de amplitudine pentru probele amiglu6.4, amiglu5.5, 

amigel6.4 și amigel5.5 

 

Figura 4.48. Rezultatul testelor de baleiaj de frecvență pentru probele amiglu8.2, amiglu7.3, 
amigel8.2 și amigel7.3 

 
Figura 4.54. Rezultatul testelor de baleiaj de frecvență pentru probele amiglu6.4, amiglu5.5, 

amigel6.4 și amigel5.5 
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Figura 4.49. Rezultatul testelor de baleiaj de temperatură pentru probele amiglu8.2, amiglu7.3, 
amigel8.2 și amigel7.3 

 

Figura 4.55. Rezultatele testelor de baleiaj de temperatură pentru probele amiglu6.4, amiglu5.5, 
amigel6.4 și amigel5.5 

Probele expuse în graficele de mai sus prezintă cele mai bune proprietăți de gel din seriile 
amiglu și glugel, rezultate întărite și de analiza termică aplicând metoda Freeman-Caroll. 

(Capitolul VI.1.): Diagrama energie aparentă de activare funcţie de compoziţie, exprimată 
prin fracţia masică de gluten, prezentată în figura 6.3, indică existenţa unor abateri de la 
aditivitate, care pot fi asociate cu existenţa unor forţe de interacţiune dintre amidon şi gluten care 
asigură realizarea unei „pseudocompatibilităţi” a amestecurilor. Analiza rezultatelor obţinute 
relevă interacţiuni puternice în cazul amestecurilor ce conţin 20, 30 şi 40% gluten, când apar 
abateri pozitive de la aditivitate. 
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Figura 6.3. Variaţia energiei aparente de activare cu fracţia masică de gluten 

(Capitolul VI.2.): Pentru amestecurile amidon-gelatină diagrama energie aparentă de 
activare funcţie de compoziţie, exprimată prin fracţia masică de gelatină, prezentată în figura 6.6, 
indică existenţa unor abateri de la aditivitate doar în cazul  în care conţinutul de gelatină este de 
10%, 30% şi 40%. Aceste abateri pot fi asociate cu existenţa unor forţe de interacţiune dintre 
amidon şi gelatină care asigură realizarea unei „pseudocompatibilităţi” a amestecurilor. Pentru 
celelalte amestecuri valorile energiei de activare sunt identice sau foarte apropiate de cele 
calculate pe baza energiei aparente de activare ale componenţilor de bază, respectând legea 
aditivităţii. Analiza rezultatelor obţinute relevă interacţiuni puternice în cazul amestecurilor ce 
conţin 30 şi 40% gelatină, când apar abateri pozitive de la aditivitate. 

 

Figura 6.6. Variaţia energiei aparente de activare cu fracţia masică de gelatină 
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Rezultatele microscopiei optice au arătat de asemenea pentru probele respective o mai 
bună omogenitate a sistemului. 

IV.4. Studiul reologic al seriei glugel 

În tabelul 4.24 este prezentată seria de probe glugel 

Tabelul 4.24 

Nr. 
crt. 

Denumire 
probă 

Raport 
gluten:gelatină  

1 Glugel10.0 10:0 
2 Glugel9.1 9:1 
3 Glugel8.2 8:2 
4 Glugel7.3 7:3 
5 Glugel6.4 6:4 
6 Glugel5.5 5:5 
7 Glugel4.6 4:6 
8 Glugel3.7 3:7 
9 Glugel2.8 2:8 
10 Glugel1.9 1:9 
11 Glugel0.10 0:10 

 
Amestecurile de proteine sunt utilizate pentru a fortifica produsele alimentare și pentru a 

produce diferite tipuri de alimente cu capacitate nutrițională ridicată. [98] Interacțiunea și 
compatibilitatea termodinamică proteină – proteină a fost studiată pe larg și s-au format bazele 
unor produse alimentare inovative. [99] 

Rezultatele metodelor reologice, termice și microscopice ale acestei serii de compuși au 
dovedit interacțiuni slabe între componenții sistemului.  

 

 

Figura 4.89. Rezultatul testului de baleiaj 
de amplitudine pentru probele glugel4.6 și 

glugel3.7 

Figura 4.77. Rezultatul testului de baleiaj 
de amplitudine pentru probele glugel8.2 și 

glugel7.3 
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(Capitolul VI.3.): Figura 6.9 prezintă pentru amestecurile gluten-gelatină diagrama 

energie aparentă de activare funcţie de compoziţie, exprimată prin fracţia masică de gelatină. 
Rezultatele obţinute relevă în toate cazurile, cu excepţia amestecului ce conţine 40% gelatină, 
abateri negative tipice unei pseudocompatibilităţi „tip lanţ”, caz în care interacţiunile sunt de tip 
Van der Waals. Pentru amestecurile gluten-gelatină abaterile E sunt mai mici de 15% în valoare 
absolută. În cazurile amestecurilor analizate anterior: abaterile E erau mai mici de 78% pentru 
amidon-gluten şi mai mici de 28% pentru amidon-gelatină. Acest rezultat ne indică faptul că 
interacţiunile dintre gluten şi gelatină, preponderent de tip Van der Waals, sunt mai slabe decât 
în cazul amestecurilor prezentate anterior. 

Figura 4.91. Rezultatul testului de baleiaj de 
temperatură pentru probele glugel4.6 și 3.7 

 

Figura 4.79. Rezultatul testului de baleiaj de 
temperatura pentru probele glugel8.2 și 

glugel7.3 

Figura 4.90. Rezultatul testului de baleiaj 
de frecvență pentru probele glugel4.6 și 

glugel3.7 

Figura 4.78. Rezultatul testului de baleiaj 
de frecvență pentru probele glugel8.2 și 

glugel7.3 
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Figura 6.9. Variaţia energiei aparente de activare cu fracţia masică de gelatină 

IV.6. Studiul reologic al sistemelor tricomponente din amidon, gluten și gelatină 

Există câteva studii ce prezintă o posibila utilizare a hidrocoloizilor în industria de 
panificație. [118, 120, 121] Hidrocoloizii sunt adăugați în produsele de patiserie pentru a 
controla absorbția apei și prin urmare reologia aluatului [122] îmbunătățind termenul de 
valabilitate prin păstrarea conținutului de umiditate constant și împiedicând învechirea pâinii. 
[113, 114, 123] Efectele hidrocoloizilor asupra gelifierii amidonului sunt bine cunoscute. [114, 
115] Proprietățile amidonului precum temperatura de gelifiere, vâscozitatea și retrogradarea 
afectează modul de preparare a produselor de patiserie, deci automat calitatea finală și durata de 
învechire a acestora. [115, 124] 

Gelatina obținută prin denaturarea și hidroliza colagenului este și ea larg utilizată ca 
agent de gelifiere în industria alimentară. Gelatina este o rețea biopolimerică reticulată reversibil, 
formată din zone de conectate prin legături de hidrogen. [130] Utilizarea gelatinei este 
determinată de vâscozitatea soluțiilor sale, tăria gelului, temperatura de gelifiere și de topire. 

Studii despre utilizarea gelatinei ca aditiv sau înlocuitor de gluten în industria de 
panificație nu sunt des întâlnite în literatura de specialitate [131], informații despre aceste tipuri 
de amestecuri găsindu-se pe internet sub formă de rețete pentru aluaturi speciale (pizza, prăjituri, 
etc.). 

În cele ce urmează ne-am propus să studiem interacțiunea derivaților celor mai importanți 
din făina de grâu cu gelatina, utilizând metodele reologică, termogravimetrică și de microscopie 
optică. Pentru acest lucru s-au realizat soluții 5% din cei trei componenți, formând amestecuri în 
diferite rapoarte volumetrice, unele dintre ele simulând raportul masic de amestecare a 
amidonului și glutenului din făina de grâu. 
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Modul de amestecare a celor trei componenți este prezentat în tabelul 4.36. 

Tabelul 4.36 

Nr. 
crt. 

Denumire probă Raport amidon:gluten:gelatină 

1 A.GL.GE.1.1.1 1:1:1 
2 A.GL.GE.2.2.1 2:2:1 
3 A.GL.GE.2.2.3 2:2:3 
4 A.GL.GE.85.15.0 85:15:0 
5 A.GL.GE.85.15.1 85:15:1 
6 A.GL.GE.85.15.5 85:15:5 
7 A.GL.GE.85.15.10 85:15:10 
8 A.GL.GE.85.15.15 85:15:15 
9 A.GL.GE.85.15.20 85:15:20 

 
Cele mai bune rezultate reologice le-au înregistrat probele A.GL.GE.85.15.1/85.15.5 și 

85.15.10, adică probele cu un conținut redus de gelatină. 

IV.7. Sisteme pe bază de gelatină și amidon modificat 

Pentru a înțelege necesitatea modificării amidonului, se prezintă pentru început câteva 
idei generale. Se știe din datele de literatură faptul că gelatina poate reticula chimic în prezența 
aldehidelor,conform următoarei scheme de reacție: 

 

Figura 4.111. Mecanismul de reticulare chimică a gelatinei în prezența aldehidelor 
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Gelatina poate reticula însă și fizic, grupele –NH2 ale gelatinei interacționând cu grupe de 
tip –COOH generând rețele tridimensionale. În acest context, biopolimerii funcționalizați cu 
grupe de tip -CHO și/sau -COOH ar putea forma rețele tridimensionale împreună cu gelatina, 
generarea și caracterizarea rețelelor putând fi studiată prin intermediul reologiei. Pentru a putea 
forma legături de H între amidon și gelatină, este necesară oxidarea grupelor -OH din amidon și 
transformarea lor în grupe -COOH. În acest scop s-au oxidat pe doua tipuri de amidon (de cartof 
și grâu) și anume: oxidare cu NaClO cu și fără gelifierea amidonului și oxidare cu NaIO4 fără 
gelifierea amidonului. Pentru determinarea gradului de oxidare s-au efectuat analize FTIR, 
microscopie optică și teste de solubilitate. 

IV.7.1. Oxidarea si caracterizarea amidonului 

Oxidarea polizaharidelor cu periodat pentru a introduce grupe dialdehidice și/sau 
carboxilice în poziția C2 și C3 este o metodă des întâlnită în literatură [132, 133, 134] cu ajutorul 
căreia sunt modificate proprietățile polizaharidelor, proprietăți ce includ solubilitatea, 
cristalinitatea, interacțiunile fizice cu alți biopolimeri și proprietățile de gelifiere. 
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Figura 4.112 Principiul general de oxidare cu periodat al amidonului 
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S-a urmărit în primul rând obținerea de amidon funcționalizat cu grupe aldehidice la 
carbonul C2și C3 prin oxidarea cu NaIO4, dar și aleatoriu cu grupe carbonil și carboxil cu 
ajutorul NaOCl. Reacția de oxidare cu NaIO4, precum și una din variantele de oxidare cu 
NaOCl,au avut loc la temperatura camerei, putând presupune că preponderent aceste reacții se 
derulează la suprafața granulei de amidon. 

IV.7.2. Oxidarea si caracterizarea amidonului de cartof 

La fel ca în cazul amidonului provenit din făina de grâu și în cazul amidonului de cartof 
s-au realizat mai multe tipuri de oxidări în aceleași conditii, astfel încât să poată fi evaluată și 
importanța sursei de proveniență a amidonului. 

IV.7.3. Caracterizarea reologică a sistemelor formate din gelatină și amidon modificat 

În capitolul de materiale și metode este prezentată modalitate prin care au fost realizate 
sistemele din gelatină și amidon modificat, astfel realizându-se 6 probe prezentate în tabelul 4.40 
cu cele 6 tipuri de amidon, amestecurile fiind realizate în raport 1:1. 

Tabelul 4.40. Denumirea probelor 

Proba Raport amestec Metoda prin care a fost modificat amidonul 
G1_gelatină 1:1 Cu NaClO după gelifierea amidonului 
G2_gelatină 1:1 Cu NaClO fără gelifierea amidonului 
G3_gelatină 1:1 Cu NaIO4 
C1_gelatină 1:1 Cu NaClO după gelifierea amidonului 
C2_gelatină 1:1 Cu NaClO fără gelifierea amidonului 
C3_gelatină 1:1 Cu NaIO4 

 

 

a b 
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Rezultatele testelor reologice sunt apropiate ca valori de rezultatele obținute în cazul 
probelor de amidon cu gelatină din capitolul IV.3., deși de această dată amidonul nu a fost 
gelifiat decât parțial în cazul probelor G1 și C1. Astfel prin comparație am putea trage concluzia 
că aceste sisteme au la bază interacțini mai mult chimice prin reticularea ușoară a gelatinei în 
prezența grupelor aldehidice din amidonul modificat, dar și datorită interacțiunilor dintre grupele 
carboxilși grupele amino din gelatină, grupe carboxil prezente tot ca rezultat al oxidării. 

 

Figura 4.122. Testele de frecvență 
pentru amestecurile de gelatină cu: 

(a) C1, (b) C2 și (c) C3 

Figura 4.121. Testele de frecvență pentru 
amestecurile de gelatină cu: (a) G1, (b) 

G2 și (c) G3 

 

c 

a b 

c 
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Capitolul V. Reologia aluaturilor 

Proprietăţile reologice ale aluaturilor depind în mare măsură de natura şi provienienţa 
făinii utilizate. [135-141] Este bine cunoscut faptul că potenţialul de utilizare al diferitelor tipuri 
de făinuri pentru obţinerea unor produse de brutărie de calitate superioară depinde în mare 
măsura de tipul glutenului pe care acestea îl conţin. [135] De asemenea, se ştie că importanţa 
glutenului din grâu în industria panificaţiei se datorează, în primul rând, proprietăţilor sale 
vâscoelastice deosebite. [136, 137] Din aceste motive se impune caracterizarea reologică a 
glutenului din grâu pentru a dovedi utilitatea sa în diferite aplicaţii specifice. Pentru a explica 
bazele moleculare ale proprietăţilor vâscoelastice ale glutenului şi modul în care acestea sunt 
influenţate de diferite tipuri de interacţiuni din sistem, de multe ori se apelează la analiza 
reologică a subfracţiilor sale (cum sunt proteinele gliadinice şi glutenina). Studiile efectuate au 
demonstrat că, din punct de vedere reologic, glutenul din grâul de calitate inferioară prezintă 
caracteristici predominant vâscoase, componenta elastică fiind mai redusă. [138-141] S-a 
constatat că proprietăţile vâscoelastice ale glutenului sunt influenţate de variaţiile cantitative şi 
compoziţionale ale polipeptidei gluteninice, de raportul gliadină/glutenină şi de raportul între 
fracţiile cu masă moleculară mică şi mare ale fracţiilor gluteninei. [140] De asemenea, masa 
moleculara medie şi distribuţia maselor moleculare a diferitelor polipeptide influenţează puternic 
comportarea reologică a aluatului realizat pe baza diferitelor tipuri de făinuri şi abilitatea lor de a 
fi utilizate în diferite aplicaţii specifice. Cel mai indicat mod de a studia comportarea 
vâscoelastică a materialelor implică înregistrarea spectrelor mecanice (reprezentarea variaţiei 
modulului de pierderi şi a modulului de acumulare în funcţie de frecvenţă). Este recunoscut 
faptul că spectrul mecanic al unui material este elementul de bază în analiza prorietăţilor sale 
vâscoelastice, pentru stabilirea şi întelegerea structurii sale şi a interacţiunii dintre diferite 
elemente constituiente. [142] 

 

Aluaturile utilizate în cadrul acestor studii au fost preparate din trei sorturi diferite de 
făină (notate F1, F2 şi F3), utilizând apă la capacitatea hidratare, la trei temperaturi diferite (20, 
30 şi 38oC). Conţinutul de gluten al celor trei sortimente este după cum urmează: F1= 29,7%, F2 
= 31,5% şi F3 = 34,3%. Rezultatele obţinute în urma testelor de baleiaj de amplitudine sunt 
prezentate în figura 5.1. 
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Figura 5.1 Curbele de variaţie ale modulelor de acumulare (G’ – a, c, e) şi de pierderi (G” – b, d, 
f) funcţie de amplitudinea deformaţiei pentru cele trei tipuri de făinuri analizate (a şi b) F1; (c şi 

d) F2; (e şi f) F3 

Tabelul 5.1. Limitele domeniului de vâscoelasticitate liniară pentru probele analizate 

Proba F1 F2 F3 

20oC 30oC 38oC 20oC 30oC 38oC 20oC 30oC 38oC 

γL, % 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 

τL, Pa 23,8 50,2 27,4 17,1 35,6 35,5 49,9 57,6 88,6 

 
V.1. Influenţa consistenţei aluaturilor 

S-au preparat aluaturi de diferite consistenţe (grad de hidratare 40%, 50%, 60%, 70% şi 
80%) din cele trei sorturi de făină: F1, F2 şi F3. S-au efectuat la început baleiajele de 
amplitudine pentru a stabili limitele domeniului de vâscoelasticitate liniară, iar apoi baleiajele de 
frecvenţă. Toate determinările s-au realizat la temperatura de 30oC. 

V.2. Influenţa temperaturii asupra comportării reologice 

Denaturarea este tranziţia cea mai importantă care apare în proteinele prezente în făina de 
grâu în timpul procesului de preparare a produselor de panificaţie. [143] Acest proces a fost 
studiat cu ajutorul metodelor termice (DSC) care au permis identificarea acestui proces sub 
forma unui peak endoterm. Însă fracţiile proteinice din făina de grâu cuprind câteva proteine 
diferite şi de aceea ar fi de aşteptat apariţia unui număr corespunzător de peak-uri endoterme.  

Reologic, baleiajul de temperatură a fost efectuat pe un interval cuprins între 0 şi 90oC, 
cu o viteză de încălzire de 1oC/min. Testul a fost realizat la o amplitudine a deformaţiei de 0,01% 
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(cuprinsă în domeniul de vâscoelasticitate liniară) şi la o frecvenţă de 1 Hz. Un astfel de test este 
prezentat în figura 5.11. 

 

 

Capitolul VII. Compozite pe bază de gelatină și azopolisiloxani cu potențiale 
aplicații biologice 

O gama largă de polimeri sintetici au fost utilizați în acest scop, printre care cei mai des 
întâlniți sunt polilactidele/poliglicolidele [155], poli(ε-caprolactone) [156], poli(ester-anhidride) 
[157], poli(aspartamide) [158, 159], poli(amidoamine) [160], poli(hidroxipropil metacrilatul) 
[161],  și altele. Pe lângă aceste sisteme sintetice, polimerii naturali precum chitosanul [162], 
colagenul [163] și gelatina [164] sunt materiale foarte atractive folosite în eliberareacontrolată a 
medicamentelor. Gelatina prezintă o serie de avantaje certe față de alte sisteme datorita 
biocompatibilității, bidegradabilității fără produși secundari toxici de degradare și o toleranță 
fiziologică crescută. 

În acest capitol propunem un nou sistem cu potențiale aplicații în eliberarea controlată de 
medicamente, sistem ce are la bază gelatina și diferiți polisiloxani ce conțin grupe azobenzenice 
pe lanțurile laterale. Ne așteptăm ca prezența secvențelor azo-polisiloxanice în matricea gelatinei 
să permită modificarea vitezei de difuzie a principiilor active în interiorul rețelei, drept 
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consecință a interacțiunilor cu lumina UV. Această comportare specifică se datorează capacitații 
grupelor azobenzenice de a izomeriza trans-cis în prezența radiațiilor UV. [170] Modificările 
geometrice ale grupelor azo se datorează modificărilor puternice ale dipol-momentului ( în cazul 
azobenzenului nesubstituit de la 0,1 D la 3.5 D) ce vor influența de asemenea procesul de difuzie 
din interiorul materialului. Au fost analizate două structuri azo-polimerice care au stat la baza 
obținerii compozitelor pe bază de gelatină: azopolisiloxan modificat cu adenină sau timină și 
azopolisiloxan grefat cu segmente de poli(dimetil acrilamidă). Comportamentul compozitului în 
prezența radiațiilor UV a fost analizat folosind metoda reologică. După iradierea UV a 
materialului s-a înregistrat o creștere temperaturii corespunzătoare destructurării rețelei fizice, 
aceasta deplasându-se de la 30oC (valoare corespunzătoare gelatinei pure) la 40oC (valoare 
corespunzătoare compozitului). 

Azo-polisiloxanii ce conțin nucleobaze s-au obținut folosind o reacție în două etape, 
pornind de la polisiloxan ce conține grupe clorobenzil în lanțul lateral. Scema de reacție este 
prezentată în figura 7.1. 

 
Figura 7.1. Sinteza azo-polisilixanilor modificați cu nucleobaze 

În figura 7.2 este prezentat modul de sinteza a polisiloxanilor grefați cu cu segmente 
copolimerice poli(azo-metacrilat-co-dimetil acrilamidă). 

Compozitele polimerice au fost preparate prin amestecarea unei soluții de azo-polisiloxan 
în THF (1%) cu o soluție de gelatină în apă (5%). Soluția de gelatină în apă a fost preparată la 
90oC în concordanță cu literatura de specialitate. [171] După solubilizarea completă a gelatinei, 
soluția a fost răcită la 60oC,după care s-a adăugat sub formă de picături soluția de polisiloxan sub 
agitare intensă. După completarea procesului de adăugare a azo-polisiloxanului, amestecul a fost 
menținut la 60oC pentru încă 30 de minute pentru a elimina THF-ul. După această etapă, 
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amestecul a fost răcit la 35oC și introdus în sistemul de măsură al reometrului. Modulul utilizat a 
fost un modul UV cu o geometrie placă – placă, placa de sus având un diametru de 50mm, iar 
placa de jos fiind confecționată din sticlă pentru a permite iradierea probei. 

 
Figura 7.2. Sinteza polisiloxanului grefat cu monomer azo-metacrilat și segmente termosensibile 
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Din rezultatele reologice comparative a celor trei compozite neiradiate și iradiate UV pot 
fi observate  diferențe majore, cum ar fi în cazul testelor de amplitudine, unde obsevăm o 
creștere a valorilor modulelor vâscoelastice ceea ce înseamă o tărie crescută a sistemului format. 
Pe lângă acest fenomen, în cazul probelor iradiate la deformații mari se observă apariția 
fenomenului de fracturare, ceea ce înseamă că aceste probe sunt mai rigide. 

Capitolul VIII. Tehnica experimentală 

VIII.1. Aparatura și metode 

Studiul reologic al gelurilor și aluaturilor a fost realizat cu ajutorul unui reometru 
modular Anton Paar, Physica MCR 501 prevăzut cu un sistem Peltier de reglare a temperaturii. 

Stabilitatea termică a fost determinată cu un aparat Mettler Toledo TGA-SDTA 851e. 
Toate măsurătorile au fost efectuate în mediu inert, în azot pompat cu un debit constant de 
20mL/min. Datele termogravimetrice au fost înregistrate în domeniul de temperatură 25oC – 
900oC, cu o viteză de încălzire de 10K/min. Analizele termice în condiții dinamice (TG și DTG) 
au fost investigate cu software-ul STAR. 

Imaginile din capitolul IV.7 au fost captate cu ajutorul unui microscop Olympus BX50 
cu lumină transmisăși reflectată de care a fost atașată o cameră Olympus DP10. Imaginile din 
capitolul IV.5 au fost captate cu ajutorul unui microscop Axioskop 40 prevăzut cu o cameră de 
captură imagini Retiga 4000R și lentile Zeiss 

Spectroscopia FTIR (ATR) a fost realizată cu un dispozitiv Avatar 370 Thermo Nicolet 
(figura 8.5) ce dispune de un software Thermo Nicolet’s OMNIC de interpretare și prelucrare a 
spectrelor. 

VIII.2. Materiale și rețete 

Amidonul din făina de grâu, gelatina tip B și glutenul au fost achiziționate de la Aldrich, 
Steinheim, Germania. Acidul citric, NaIO4, TEMPO, NaBr, NaOCl și amidonul de cartof a fost 
procurat de la Universitatea Aalborg, Esbjerg, Danemarca. Polisiloxanii utilizați au fost obținuți 
de la colectivul ce cercetare al departamentului de Polimeri Naturali și Sintetici al Facultății de 
Inginerie Chimică și Protecția Mediului din cadrul Universității „Gheorghe Asachi” din Iași. 

Capitolul IX. Concluzii 

 S-au preparat 27 de amestecuri binare formate din amidon, gelatină și gluten pentru a 
pune în evidență interacțiunile dintre gelatină și componentele principale ale 
făinurilor.Gelatina este utilizată tot mai mult în ultima perioadă în rețete de panificație ce 
nu conțin gluten pentru a conferi aluatului stabilitate structurală și textura dorită.  
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 S-au realizat studii reologice pe amestecuri ternare de amidon, gelatină și gluten pentru a 
determina influența gelatinei asupra comportamentului reologic al aluaturilor. 

 S-a studiat influența conținutului de gluten, a temperaturii de frământare și a consistenței 
aluatului, asupra comportamentului reologic al aluaturilor din făina de grâu. 

 Au fost studiate prin metode reologice noi sisteme compozite cu potențiale aplicații 
biologice, ce au la bază gelatina și diverse tipuri polisiloxani cu grupe azobenzenice 
încatena laterală.Rezultatele au arătat existența interacțiunii dintre gelatină și polisiloxani, 
interacțiune ce se intensifică după iradierea UV. 
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