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Abstract of Thesis: 

 

تأثير لبيدات الذرة البيضاء والكلوكوز على خصائص األغشية الحيوية المصنعة من بروتينات فول الصويا 

 المركز

ٌقة للبٌئة قابلة لألكل فً التغلٌف الغذائً من بروتٌنات فول الصوٌا ودراسة مدى تأثٌر زٌت  الدراسة إنتاج مواد بٌولوجٌة صد تضمنت   
سمك ارتفاع إذ لوحظ  وشمع الذرة البٌضاء المستخلص كناتج ثانوي من حبوب الذرة البٌضاء وسكر الكلوكوز على خصائص األغشٌة.

بالنسبة لالغشٌة قٌم النفاذٌة لبخار الماء  عاارتفلوحظ ة اإلذابة بالماء كما وارتفاع قٌم قوة الشد وانخفاض نسبة االستطالة ونسبالغشاء 
اد ٌازداٌضا لوحظ  أغشٌة بروتٌنات فول الصوٌا المركبة مع تراكٌزمختلفة من زٌت الذره البٌضاءالبسٌطة لبروتٌنات فول الصوٌا. 

كما .  خفضت قٌم نفاذٌة بخار الماء مع ارتفاع تركٌز زٌت الذرةقٌم اإلذابة وانخفضت قوة الشد وارتفعت االستطالة وان نخفضتاو سمكها
االستطالة مع ارتفاع تركٌز شمع الذرة  تقوة الشد وانخفض تارتفعلكن ض نسبة اإلذابة بالماء اانخفاض نفاذٌة بخار الماء وانخفلوحظ 

غشٌة بروتٌنات فول الصوٌا المركز المركبة مع أل ةاما بالنسب .الذره البٌضاءشمع غشٌة بروتٌنات فول الصوٌا المركبة مع أل البٌضاء
ارتفعت االستطالة  بٌنما  نفاذٌة بخار الماءو اإلذابة ضاوانخف أرتفاع فً سمك األغشٌةاٌضا لوحظ  تراكٌز مختلفة من الكلوكوز

. ودرست ات فول الصوٌا البسٌطةولوحظ أن تحللها الحراري أكثر ثباتا من اغشٌة بروتٌنوانخفضت قوة الشد مع ارتفاع تركٌز الكلوكوز 
 .المجامٌع الفعالة لألغشٌة البروتٌنٌة بتقنٌة االشعة تحت الحمراء 

The Effect of Sorghum Lipids and Glucose on biofilms properties manufacturer from Soybean Protein 

Concentrates 

This study includes to the production of  environment-friendly and edible - biological materials to be used in 

food packaging from protein soybeans. The research also included the impact of oil and wax sorghum 

extracted as by-product of sorghum grain and sugar glucose on the films properties It was noticed that with 

increased protein concentration the film thickness increased and the tensile strength increased and the 

elongation percentage decreased and the water solubility decreased It was also noticed the water vapor 

permeability values  increased to the simple soy protein films. The complex soy protein films with different 

concentrations of sorghum oil It was also noticed  thickness increased and the water solubility  decreased and 

tensile strength has decreased and elongation percentage has increased and water vapor permeability has 

decreased with increasing concentration of sorghum oil. On the other hand, it was observed that water vapor 

permeability has decreased and water solubility has decreased but the tensile strength has increased and 

elongation percentage has decreased with increasing concentration of sorghum wax to The complex soy 

protein films with sorghum wax.The complex soy protein films with different concentrations of glucose . It 

was also observed that the thickness of the films was increased and water solubility was decreased and the 

water vapor permeability was decreased while the elongation percentage has increased and the tensile strength 

has decreased with increasing glucose concentration It was also noted that the thermal decomposition this 

complex is more stable compared with simple films from soy proteins and with complex soy protein films with 

of sorghum oil  or wax . The functional group of the film were studied using FTIR. 

 


