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Tóm tắt: 
 

Bài báo này nhằm mục đích nghiên cứu tạo màng và xác định các tính chất chức năng bao gói 
thực phẩm của màng pectin - chitosan với các tỉ lệ phối trộn 100:0; 75:25; 50:50; 25:75 và 0:100. 
Tỉ lệ phối trộn giữa pectin và chitosan có ảnh hưởng đến các tính chất của màng tạo thành như 
độ dày, độ bền kéo đứt, độ giãn dài, độ đàn hồi, độ thấm hơi nước, độ hòa tan, độ truyền khí oxy. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, màng được tạo thành với tỉ lệ 50:50 là tốt nhất vì có độ hòa tan 
thấp 9,09%, độ bền kéo đứt cao 19,7 MPa, độ thấm hơi nước thấp 0,93 g.mm/m².ngày.kPa, độ 
truyền hơi nước thấp 21,34 g/m².ngày, độ truyền khí oxy thấp 51,49 cc/m².ngày. Và đặc biệt, các  
màng có sự tham gia của chitosan đều có khả năng kháng các chủng vi sinh vật gây hư hỏng 
trong công nghệ bảo quản thực phẩm nói chung như  Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus 
niger và E. coli. Với những tính chất này, màng pectin-chitosan với tỉ lệ 50:50 có thể ứng dụng 
làm màng bao có hoạt tính để bảo quản thực phẩm. 
 

         Từ khóa: Chitosan; Độ bền cơ học; Độ thấm hơi nước; Độ truyền khí oxy; Pectin.  

  

Abstract: 
 

This study aims to make films and determines some functional packaging properties of pectin-
chitosan films with ratios of pectin:chitosan 100:0; 75:25; 50:50; 25:75 and 0:100. The effects of 
ratios of pectin-chitosan incorporation on the thickness, tensile strength, elongation, water vapor 
permeability, water solubility, oxygen transmission rate are investigated. The results show that 
the addition of chitosan to the pectin films with ratio 50:50 increases tensile strength 19.7 MPa; 
reduces water solubility to 9.09%, water vapor permeability of 0.93 g.mm/m².day.kPa, water 
vapor  transmission rate of 21.34 g/m².day, oxygen transmission rate of 51.49 cc/m².day. 
Especially, pectin-chitosan films inhibit growth of Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger 
and E. coli. So pectin-chitosan films with ratio of 50:50 can be usedas active packaging film to 
extend the shelf-life of food.  
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