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چکیده
ژالتین پوست ماهی یکی از بیوپلیمرهایی است که فیلمهایی با خواص و ظاهر مناسب تشکیل میدهد .ژالتین پوست
ماهی از پوست ماهی کپور سرگنده ) (Hypophthalmichthys nobilisاستخراج شد .هدف از این مطالعه تعیین ویژگی-
هاي حاللیت ،قابلیت دوختپذیري و کدورت فیلمهاي ژالتینی پوست ماهی کپور سرگنده میباشد .فیلمها از اختالط  3گرم
ژالتین 10 ،درصد گلیسرول و 0-10درصد سوربیتول بر پایه ژالتین در  100میلیلیتر آب مقطر )نمونههاي ،E ،D ،C ,B
 )Fو تیمار فاقد گلیسرول و سوربیتول (نمونه  )Aتهیه شدند .نمونهها ،قبل از انجام آزمون در دماي  25˚Cو رطوبت
نسبی 75 ±3درصد به مدت  2روز مشروط شدند با افزایش سطح سوربیتول ،ازدیاد طول تا نقطه پارگی فیلمهاي دوخته
شده افزایش یافت .میتوان علت این پدیده را به حرکت زنجیرههاي ماتریکس نسبت داد .نتایج نشان داد که با افزایش
مقادیر سوربیتول حاللیت در آب افزایش ،مقاومت کششی ،مدول االستیک و کدورت فیلمها کاهش معنیداري یافتند .کم-
ترین و بیشترین مقدار حاللیت در فیلمهاي حاوي  2/5و  10درصد سوربیتول بر پایه ژالتین مشاهده شد .تمام نمونه-
هاي حاوي نرمکننده قابلیت دوخت حرارتی داشتند.
واژگان کلیدي :حاللیت ،کدورت ،فیلم ژالتین ،قابلیت دوخت حرارتی
مقدمه

بسته بنديهاي زیست تخریبپذیر از منابع قابل تجزیه

جایگزینی برخی از مواد بستهبندي با بستهبنديهاي

به عنوان جایگزین پلیمرهاي سنتزي افزایش یافت

خوراکی منجر به کاهش ضایعات و زبالههاي جامد می-

(بدیعی و فرهات  .)1387فیلمهاي خوراکی تا سال

شود .ساالنه بیش از  5میلیارد تن از مواد جامد مربوط

 ، 1967استفاده تجاري بسیار اندکی داشت و اکثر ًا به

به بستهبندي دور ریخته میشود که  30درصد این

استفاده از پوشش موم بر روي میوهها محدود بود .با

ضایعات پالستیک ها هستند (موجامدر و همکاران

گذر زمان رشد قابل توجهی در تجارت فیلمهاي

 .)2011تجزیه مواد پالستیکی در طبیعت پروسه کندي

خوراکی به وجود آمد .فیلمهاي خوراکی از پروتئینها،

است که سرعت تجزیه آن به ساختار و ماهیت مواد

پلیساکاریدها ،لیپیدها یا ترکیب آنها تهیه میشوند (لی

تشکیل دهنده آن بستگی دارد .از این رو تقاضا براي

و همکاران  .)2004به نظر میرسد در میان آنها،
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فیلم هاي خوراکی تشکیل شده از پروتئین ،از ارزش

حذف پروتئینهاي غیر کالژنی صورت گرفت .بعد از

تغذیهاي و خواص مکانیکی قابل توجهی برخوردار

شست و شو با آب مقطر سرد تا  pHخنثی(مدل ،827

هستند .همچنین در برابر گازها بازدارنده خوبی هستند

شرکت  ،Mehtrohmسوئیس) ،فرایند پیش فراوري

(او و همکاران  .)2004اما ،نسبت به رطوبت بسیار

اسیدي (اسید استیک  0/05نرمال در دماي ، 4 ˚ Cبه

حساس بوده و نسبت به تراوش بخار آب مقاومت

مدت  3ساعت) جهت حذف مواد معدنی و امالح از

اندکی از خود نشان میدهند .ژالتین ماهیها ویژگیهاي

پوست انجام شد .بعد از شست و شو با آب مقطر سرد

تشکیل فیلم بسیار خوبی ،از خود نشان می دهد (آونا و

تا  pHخنثی ،ژالتین از پوست پیش تیمار یافته در آب

همکاران  .)2006ژالتین یک شبکه سه بعدي با

مقطر به نسبت حجمی  1:5در دماي 50 ˚ Cپس از 3

کریستالهاي ریز بین مولکولی تشکیل میدهد که با از

ساعت در بن ماري (شرکت ایران خودساز) استخراج

دست دادن آب از این شبکه ،ممکن است فیلمها ترد و

شد .پس از عبور از پارچه فیلتر ،پرس و تحت خأل

شکننده شوند (وانین و همکاران  .)2005بنابراین

تغلیظ (مدل ،R- 205شرکت  ،Buchiآلمان) و به روش

افزودن یک نرمکننده براي غلبه بر شکنندگی فیلمها

انجمادي در دستگاه خشککن انجمادي( 2مدل-7012

ضروري است تا انعطاف پذیري و مقاومت کششی فیلم

 ،FDUشرکت  ،Operonکره جنوبی) خشک شد .ورقه

در برابرضربه افزایش یابد وهمچنین از ترکخوردگی

هاي

آسیاب

در بستهبندي ها جلوگیري شود (آیدین لی و توتاس

(3مدل ،CNCM13ST1شرکت  ،Boschآلمان) پودرو

 .)2000با توجه به ارزش تغذیه اي و خواص عملکردي

در کیسههاي پلیاتیلنی بستهبندي شدند.

ژالتین حاصل از پوست ماهی ،فیلم خوراکی بر پایه

تهیه فیلم نازک ژالتین

ژالتین حاصل از پوست ماهی کپور سرگنده تهیه شد و

تهیه فیلمها به روش تبخیر حالل انجام گرفت .براي این

ویژگی هاي حاللیت ،کدورت و قابلیت دوخت پذیري آن

منظور  3گرم ژالتین در  100میلی لیترآبمقطر با

مورد بررسی قرار گرفت.

گلیسرول و سوربیتول مطابق جدول  ،1مخلوط و سپس

خشک

شده

ژالتین در دستگاه

در دماي اتاق به مدت  30دقیقه هیدراته شد .در مرحله
بعد در دماي  55درجه سانتیگراد در داخل بنماري به

مواد و روشها
گلیسرول و سوربیتول از شرکت تجاري

مرک1

مدت  20دقیقه به وسیله یک همزن دستی ،کامالً به

خریداري شد .پوست ماهی کپور سرگنده (پرورشی) از

صورت محلول درآمد .به وسیله پیپت 10 ،میلی لیتر از

بازار ماهی شمال ایران (رشت ،گیالن) تهیه شد .سپس

محلول آبی به دست آمده درون ظرفهاي پلکسی با

پوست به صورت منجمد به آزمایشگاه گروه علوم و

طول  8/4سانتیمتر و عرض  4/8سانتیمتر ریخته و به

صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی

مدت  24ساعت در آون( ،Vfesuo4ممرت ،آلمان) با

ساري انتقال یافت .بعد از تمیز کردن پوست و بریدن

دماي ثابت  ، 30 ˚Cخشک شدند .بعد از خشک شدن،

آنها در ابعاد  1-2سانتیمتر ،استخراج ژالتین پوست

فیلمها از صفحات جدا شده و در دماي 25 ˚ Cو

ماهی به روش جانگ جارئونراک و همکاران ( )2010با

رطوبت نسبی  75±3درصد در دسیکاتور حاوي محلول

اندکی تغییر جزئی صورت گرفت .بدین صورت که

اشباع کلرید سدیم تا زمان آزمون قرار گرفتند (برگو و

فرایند پیش فراوري قلیایی (سود  0/19نرمال در دماي

سوبرال .)2007

 30، 4 ˚Cدقیقه در  3تکرار) ،به نسبت حجمی  1:5جهت
Merck, Germany

1-

2- Freeze dryer, FDU-7012, Operon, South Korea
3-Blender, CNCM13ST1, BOSCH
4- Memmert, DO6836, Germany
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جدول -1نمونههاي به کار رفته در این مطالعه
نمونه

A

B

C

D

E

F

درصد وزنی

0

10

10

10

10

10

(گلیسرول /ژالتین)
درصد وزنی

0

0

10/0 7/5 5/0 2/5

(سوربیتول /ژالتین)

اندازهگیري ضخامت

دوخت حرارتي

ضخامت فیلمهاي خوراکی توسط ریزسنج،Helios( 5

آنالیزهاي مکانیکی طبق استاندارد (،ASTMD 88-2

ژاپن) با دقت  0/01میلیمتر اندازه گیري شدند .اندازه-

 )2002با استفاده از دستگاه بافتسنج6سنتام (STM-

گیري در حداقل  10نقطه از فیلم صورت گرفت و

 ،5سنتام ،ایران) با وزنه 6 7کیلوگرمی صورت گرفت.

میانگین در محاسبات منظور شد (مشکانی و همکاران

نمونهها در دماي 25 ˚ Cو رطوبت  75±3درصد در

.)1391

دسیکاتور حاوي محلول اشباع کلرید سدیم به مدت 2

حاللیت در آب

روز مشروط شدند .به منظور بررسی قابلیت دوخت-

این آزمون با کمی تغییر جزیی طبق روش گونتارد و

پذیري فیلم و مقاومت فیلم دوخته شده به نیروي

همکاران ( )1994انجام شد .نمونهها به ابعاد4×1

کشش ،ابتدا دو الیه فیلم به اندازه  2سانتی متر بر روي

سانتیمتر بریده شدند و در آون مجهز به تهویه˚ C

هم قرار داده شد و توسط دستگاه دوخت حرارتی

 5±100به مدت  24ساعت گذاشته شدند .سپس وزن

(شرکت دانش ،ایران) با دماي 100 ˚ Cو زمان دوخت

اولیه شان گرفته شد) .(wiنمونهها در  30میلیلیترآب

یکسان ،به هم دوخته شد .نواري از فیلمها به ابعاد 4×1

مقطر قرار داده و به مدت  24ساعت توسط شیکر با

سانتیمتر تهیه شد .نوار با سرعت  10میلیمتر بر دقیقه

سرعت 100دور بر دقیقه شیک شد .سپس محلول با

در حالی که فاصله بین دو فک دستگاه  20میلیمتر

کاغذ فیلتر واتمن شماره یک که قبال صافی در آون˚ C

تعریف شده بود تا پاره شدن فیلم کشیده شده و سه

 5±100به مدت  30دقیقه خشک شده ،صاف شدند تا

پارامتر استحکام کششی ،افزایش طول تا نقطه پارگی و

بخشهاي نامحلول بدست آید .کاغذ براي  24ساعت

مدول االستیسیته اندازهگیري شد.

خشک شده (وزن برش فیلم حل نشده نهایی پس از

کدورت فیلمهاي خوراکي

خشک شدن  )wf:و سپس حاللیت فیلم طبق فرمول 1

فیلمها به ابعاد  1×4سانتیمتر بریده و داخل سل

بدست میآید:

اسپکتروفتومتر (شرکت  ،PG Instrumentمدل
][1

) (w i  w f
100
wi

%FS 

5- Micrometers

 ،T80+UV-VISلیکستر ،انگلستان) قرار گرفتند و سل
خالی هم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .میزان جذب
نور با طول موج  600نانومتر در  3تکرار انجام شد و با
استفاده از فرمول  2کدورت فیلمها محاسبه شد.

6- Texture Analyzer, Santam STM-5
7- Load cell
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 Abs600میزان جذب در  600نانومتر و  xضخامت

حلقوي سوربیتول میباشد که به دلیل ساختارش نمی

فیلمها بر حسب میلیمتر میباشد.

تواند در بین زنجیره پلیمرها قرار بگیرند و بیشتر در

][2

بین زنجیرهها دافعه فضایی ایجاد نموده و سیالیت

Opacity = Abs600/x
تحلیل آماري
تمام آزمونها در قالب طرح کامالً تصادفی در سه
تکرار انجام شدند .تحلیل و ارزیابی ) (ANOVAبا
استفاده از مدل خطی ) (G.L.Mنرم افزار آماري SPSS
(نسخه  )16در سطح احتمال  5درصد و آزمون چند
دامنهاي دانکن براي تأیید وجود اختالف بین میانگینها
انجام گرفت .منحنیهاي مربوطه با استفاده از نرم
افزار  Excel 2010رسم شدند.
نتایج و بحث
ضخامت فیلمها
ضخامت همه فیلمهاي ژالتینی با نرمکننده ،بین -0/07
 0/05میلیمتر بود .فیلمها شفاف و از سطح یکنواختی
برخوردار بودند .همه فیلمهاي با نرمکننده انعطاف-
پذیري خوبی داشتند و به آسانی از صفحه پالکسی
گالس جدا میشدند.
حاللیت در آب
استفاده از فیلمها و پوششهاي خوراکی روي غذاها
به عنوان الیههاي محافظ ،بویژه در فراوردههایی با
فعالیت آبی باال ( ،)awجهت مقاومت در برابر آب
ضروري است .حاللیت از ویژگیهاي مهم فیلمهاي
خوراکی است (بامداد و همکاران  .)2001در فیلمهاي
پروتئینی ،ماده خشک محلول در آب احتماال توسط
مولکولهاي کوچک نظیر پلیپپتیدهاي کوچک و نرم-
کنندهها تشکیل میشود (بانکر و همکاران  .)2001نتایج
مربوط به تأثیر گلیسرول و سوربیتول بر حاللیت فیلم-
هاي ژالتینی در شکل  1آورده شده است .حاللیت
تیمارهاي حاوي سوربیتول ( )F, E, D, Cباالتر از
تیمار فاقد سوربیتول و حاوي گلیسرول ( )Bبود
) .(P>0/05علت این پدیده احتماال ،به دلیل ساختار

آسان در محلول ایجاد میشود در حالی که گلیسرول
داراي زنجیره مستقیم است که در شبکه سهبعدي پلیمر
قرار میگیرد ،لذا رفتاري متفاوت از سوربیتول در
حاللیت و نفوذپذیري به بخار آب از خود نشان میدهد.
نتایج حاصل از این مطالعه مشابه نتایج به دست آمده
از یانگ و پالسون ( )2000بود .آنها با مطالعه اثر لیپید-
ها بر روي خواص مکانیکی و بازدارندگی نسیت به
رطوبت فیلم خوراکی بر پایه ژالن دریافتند که حاللیت
فیلمهاي حاوي سوربیتول کمی باالتر از گلیسرول بود.
هم چنین با افزایش غلظت سوربیتول از صفر تا ده
درصد (ازتیمارهاي  Bتا  ،)Fحاللیت فیلمهاي ژالتینی
افزایش یافت ( .)P<0/05افزایش غلظت نرمکننده منجر
به افزایش فضاي داخلی زنجیرهها و سرعت انتشار آب
میشود و در نتیجه سهولت واکنش با آب ،حاللیت
افزایش مییابد (سوبرال و همکاران  .)2001نتایج
حاصل از این مطالعه با نتایج به دست آمده از نونا و
همکاران ( )2010در بررسی اثر سطح و مقادیرpH
محلول فیلمساز روي ویژگیهاي عملکردي فیلمهاي بر
پایه پروتئین و گلیسرول در فیلمها مرتبط بوده است.
نتایج حاصل از مطالعات آنها نشان داد که با افزایش
سطح گلیسرول در فیلمها حاللیت آبی ماده خشک
افزایش یافت Gomes-Estaca .و همکاران ()2009
گزارش کردند که حاللیت آبی فیلمهاي بر پایه ژالتین
پوست ماهی تن و استخوان گاو حاوي گلیسرول و
سوربیتول  %34/3 ،و  % 39/9به ترتیب بود،Bertan .
 Siani ،Tanada-Palmuو  )2005( Grassoبا مطالعه
بر اثر اسیدهاي چرب و المی برزیلی 8روي فیلمهاي
مرکب بر پایه ژالتین ،حاللیت حدود %30را براي ژالتین
گاوي تحت تأثیر اسید پالمیتیک و اسید استئاریک
گزارش نمودند .همچنین نتایج حاصل از این مطالعه
8- Brazilian elemi
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مشابه نتایج نورحنانی و همکاران ( )2013در بررسی

تأثیر %0/2-1/1گلیسرول بر پایه ژالتین ،مشاهده کردند

اثر محتوي نرم کننده روي ویژگی هاي عملکردي فیلم-

که با افزایش میزان گلیسرول ،حاللیت نیز افزایش یافت.

هاي مرکب (کامپوزیت ژالتین تجاري و روغن) بود .آن-

به طوري که فیلم هاي ژالتینی حاوي  %1/1گلیسرول از

ها با مطالعه بر روي فیلمهاي ژالتینی گاوي تحت

بیشترین میزان حاللیت آبی ( )66.63%برخوردار بودند.

f

۱۰۰

e
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۶۰
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۴۰
۲۰

درصد حاللیت

c

۰
F

E

C

D

B
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نمونه

شکل  -1تأثیر گلیسرول و سوربیتول بر روي حاللیت فیلم ژالتین
 Aنمونه فاقد گلیسرول و سوربیتول E ،D ،C ، B ،و  Fنمونههاي حاوي  10درصد گلیسرول و به ترتیب  7/5 ،5 ،2/5 ،0و  10درصد سوربیتول
بر پایه ژالتین .حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنادار در سطح اطمینان  95درصد در آزمون دانکن میباشند.

خواص مکانیکي

همکاران  ،) 2007به طوري که نمونه حاوي  10درصد

نتایج مربوط به اثر سوربیتول و گلیسرول بر خواص

گلیسرول و 10درصد سوربیتول بر پایه ژالتین ،داراي

مکانیکی فیلمهاي دوخته شده در شکل  2آورده شده

بیشترین میزان ازدیاد طول تا نقطه پارگی و کمترین

است .به طور کلی عدم حضور نرمکننده منجر به

مقاومت کششی و مدول االستیک بود .با نیروي کششی

شکنندگی فیلم ژالتین و استحکام کششی باال شد که

وارد شده برفیلم هاي دوخته شده ،پارگی در ناحیه

نشاندهنده میزان باالي پیوندهاي هیدروژنی بین

دیگري به جز محل دوخت فیلم ها مشاهده شد که نشان

زنجیرههاي آن است و باال بودن مدول یانگ در فیلم

دهنده قابلیت باالي دوختپذیري فیلم میباشد .مشابه

ژالتین بدون حضور نرمکننده نیز به علت سختی شبکه

نتایج این تحقیق ،رحیمیان ( )1392در مورد اثر ریخت-

و نظم زیاد ساختمانی و جهتگیري مولکولی قويتر می

پذیر کننده هاي مختلف بر خواص مکانیکی و

باشد (سوبرال و همکاران  .)2001طبق نتایج به دست

نفوذپذیري به بخار آب فیلمهاي خوراکی بر پایه ژالتین

آمده با افزایش درصد سوربیتول ،میزان مدول االستیک

گزارش داد که در میان فیلمهاي دوخته شده ،فیلم

و مقاومت کششی کاهش یافت در حالی که ازدیاد طول

ژالتینی پوست کوسه چانه سفید با بیشترین مقدار

در نقطه پارگی روند رو به افزایش داشت .این پدیده به

گلیسرول ،بیشترین میزان ازدیاد طول تا نقطه پارگی

علت همافزایی اثر نرم کنندههاي سوربیتول و گلیسرول

بهمیزان  107/48درصد و همچنین بیشترین میزان

بود .این نرمکنندهها با کاهش برهمکنش بین زنجیرهاي

مقاومت کششی بهمیزان  24/88مگاپاسکال را از خود

ژالتین ،منجر به افزایش حرکت و سیالیت زنجیرهها و

نشان دادند (.)P>0/05

درنتیجه انعطافپذیزي فیلمها میشوند (برگو و
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۰
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نمونه

شکل  -2نتایج مربوط به خواص مکانیکي -تأثیر گلیسرول و سوربیتول بر روي (الف)درصد ازدیاد طول تا نقطه پارگي(ب)
مدول االستیک (ج) مقاومت کششي A .نمونه فاقد گلیسرول و سوربیتول E ،D ،C ، B ،و  Fنمونههاي حاوي  10درصد
گلیسرول و به ترتیب  7/5 ،5 ،2/5 ،0و  10درصد سوربیتول بر پایه ژالتین
حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  95درصد در آزمون دانکن میباشند.

کدورت

گازها باید از رنگ و جالي مطلوبی برخوردار باشند تا

نتایج مربوط به تأثیر گلیسرول و سوربیتول بر خواص

منجر به جذابیت بیشتر ماده غذایی و در نتیجه مشتري

کدورت فیلمهاي ژالتینی در شکل  3آورده شده است.

گردند .فیلم ژالتینی نرم شده با گلیسرول ( )Bاز

فیلمهاي خوراکی عالوه بر دارا بودن خواص مکانیکی

شفافیت بیشتري نسبت به نمونه فاقد نرمکننده ()A

قابل قبول و بازدارندگی مناسب در مقابل رطوبت و

برخوردار بود که این پدیده احتماال به علت ویژگی
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رقیقکنندگی گلیسرول مرتبط باشد زیرا گلیسرول یک

پایه پروتئین عضله تیالپیا مشاهده کردند که با افزایش

ماده بیرنگ است .نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج

غلظت نرمکننده شفافیت فیلم افزایش یافت .فیلمهاي نرم

پاسچولیخ و همکاران ( )2003در بررسی اثر گلیسرول

شده با سوربیتول در سطوح  5تا  10درصد (،)F, E, D

روي رنگ و کدورت فیلمهاي پروتئین عضله ماهی

نسبت به فیلم فاقد نرمکننده ( )Aکدورت پایینتري را

تیالپیا مطابقت داشت .نتایج آنها نشان داد که با

نشان دادند ( .)P<0/05احتماال این پدیده به علت افزایش

افزایش غلظت گلیسرول رنگ و کدورت فیلمهاي

فاصله بین مولکولهاي پروتئین توسط نرم کنندهها بود.

پروتئینی کاهش یافت .کدورت فیلم ها با افزایش غلظت

با اضافه شدن سوربیتول در سطوح  7/5و  10درصد

سوربیتول از  2/5تا  10درصد کاهش معنی داري یافت.

به فیلم هاي حاوي  10درصد گلیسرول ،تفاوت معنی

سوبرال و همکاران ( )2005با مطالعه روي تأثیر

داري در کدورت آن نسبت به تیمار فاقد سوربیتول

پروتئین و غلظتهاي نرمکننده در محلولهاي فیلم بر

مشاهده نشد.
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شکل  -3تأثیر سوربیتول و گلیسرول بر روي کدورت ( )opacityفیلم ژالتین A .تیمار فاقد گلیسرول و سوربیتول،D ،C ، B ،
 Eو  Fنمونههاي حاوي  10درصد گلیسرول و به ترتیب  7/5 ،5 ،2/5 ،0و  10درصد سوربیتول بر پایه ژالتین
حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمینان  95درصد در آزمون دانکن میباشند.

نتیجه گیري

قابلیت دوختپذیري مطلوبی برخوردار بودند .افزایش

فیلمهاي ژالتینی بدون نرمکننده قابلیت انعطافپذیري و

غلظت سوربیتول مقاومت کششی ،مدول االستیکی و

دوختپذیري خوبی نداشتند .با افزایش محتوي

کدورت فیلم ها را کاهش و ازدیاد طول در نقطه پارگی

سوربیتول ،فیلمهاي پالستیکی شده حاللیت باالیی را از

را افزایش داد.

خود نشان دادند و تمام نمونههاي حاوي نرمکننده از
منابع مورد استفاده
بدیعی ف و فرهات ع .1387 ،اثر ساختار مولکولی بر خواص گرمایی و جذب آب فیلمهاي نازک ژالتین .مجله علوم و تکنولوژي
پلیمر ،شماره  .1صفحههاي  34تا .27
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Abstract
Fish skin is the bio polymer that has excellent film-forming properties. The effect of glycerol and
sorbitol on various properties of gelatin films was studied. For this purpose, gelatin was extracted
from Big Head Crap (Hypophthalmichthys nobilis) fish skin. The aim of this study was to determine
the solubility and opacity properties; and heat sewing capability of Big Head crap skin gelatin films.
The films were made with 3 g gelatin, 10% glycerol and 0-10% sorbitol based gelatin in 100 ml of
distilled water (B, C, D, E, F) and a sample without glycerol and sorbitol (A). The samples were
conditioned at 250C and 75±3% relative humidity for two days before analysis. Elongation at break
of films increased with increasing plasticizer levels that could be attributed to increase of chain
mobility of film matrix. The results showed that by increasing the sorbitol content water solubility
increased, and in contrast, tensile strength, elastic modules and opacity of films decreased,
significantly. The lowest and highest solubility had been observed in films containing 2.5% and
10% sorbitol based gelatin, respectively. All samples were heat sewing capabilities.
Key words: gelatin film, heat sewing capability, opacity, solubility

