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Abstract
Microalgae with reserves of carbohydrates, high growth rate have
been introduced as one of the most promising sources for
bioethanol production. In this study, after culturing mixed
microalgae species in photobioreactors, a nitrogen starvation
strategy was used to increase the accumulation of carbohydrates in
microalgae. Then, the sugars in the biomass were extracted using
enzymatic hydrolysis by cellulase enzyme. For the first time, the
enzymatic hydrolysis of microalgae is investigated by considering
the dynamic conditions of the fluid inside the reactor. The results
showed that increasing the system agitation more than the enzyme
concentration affects the hydrolysis efficiency. At high speeds of
250 rpm, where the flow regime changes from slow to turbulent,
the amount of sugar released is much higher than the values at low
speeds of the stirrer. Also, adding baffle increases the mass
transfer rate by preventing the formation of vortices and
consequently increases the hydrolysis efficiency. But changing
the type of stirrer does not have a significant effect on
the hydrolysis process. Also in this study, the effect of agitation
during the hydrolysis process was investigated by evaluating the
mass transfer rate.
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آبکافت( ...شکرکار و کیقبادی)

چکیده
ریزجلبکها با داشتن ذخایر زیاد کربوهیدراتها و سررت برا ی رشرد ،بر تنروا یکری از
نوید بخشترین منابع برای تولید بیواتانول معرفی شدهاند .در ایرن تقيیر  ،بعرد از کشر
گون های مخرتل ریزجلبرک در فتوبیوراکترور ،بررای افرزایش تجمرع کربوهیردراتهرا در
ریزجلبک از راهبرد ققطی نیتروژ اسرتااده شرد .سر ا ،اسرتخراد قنردهای موجرود در
زیس توده با استااده از فرایند آبکاف آنزیمی ب وسیلۀ آنرزیم سرلو ز انجرا شرد .در ایرن
ميالر برررای نخسررتینبررار ،فراینررد آبکاف ر آنزیمری ریزجلبررک بررا در نفرگرررفتن شرررای
هیدرودینامیکی سیال درو راکتور بررسی شد .نتایج نشا داد ک افزایش همزدگی سامان
بیش از غلف آنزیم ،بر بازده آبکاف تأثیر میگراارد .در دورهرای برا تر از  252 rpmکر
رژیم جریا از آرا ب متالطم تغییر میکند ،میزا قند آزادشده بسیار بیشتر از ميرادیر در
دورهای پایین همز اس  .همچنین ،افزود بافل با جلروگیری از تشرکیل گردابر میرزا
انتيال جر را و ب تبع آ بازده آبکاف را افزایش مریدهرد امرا تغییرر نرو همرز ترأثیر
قابل مالحف ای بر فرایند آبکاف ندارد .همچنین در این تقيی  ،تأثیر همزدگری در طرول
فرایند آبکاف از راه ارزیابی نرخ انتيال جر بررسی شد.
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 .1مقدمه

مختلف همز ب دس آمد[ .]1در تقيیيات ماکور ،اثر اخرتالط در

استااده از جلبک ،ریزجلبک و سیانوباکتری برای تولیرد نسرل سرو

طول فرایند آبکاف آنزیمی در مخز راکتورهای همرز دار بررسری

سوخ های زیستی برتریهای زیادی نسب ب نسل اول و دو دارد.

شده اس  .لاا نکتۀ مغارول پرهوهشهرا بررسری انتيرال جرمری در

رشد در شرای مختلف

فرایند آبکاف آنزیمی اس  .در این تقيی  ،نترایج آبکافر آنزیمری

از جمل رشد با استااده از فاضالب ک نیاز برای استااده از منابع آب

ریزجلبک مختل با مقاسبۀضری انتيال جر و بیشینۀ نرخ انتيرال

شیرین را کراهش مریدهرد و هرم چنرین برینیرازی از زمرینهرای

جر و ارتباط آ ها با فرایند آبکاف آنزیمی ارائ میشود.

این امر ب دلیل نرخ رشد با ی آ ها ،قابلی

قابل کش

حاصرلخیرز اسر [2و .]1ریزجلبرکهرا ،ریزانردا هرای

با توج ب تعداد بسیار اندو ميا ت دربارۀ استااده از کش مختل

فتوسنتز کنندهای هستند ک شرای آ ها بررای رشرد در قیراس برا

جلبرک[12و ]1در ایررن تقيیر از کشر هررای مخررتل ریزجلبررک

دیگررر زیسر تررودههررا بس ریار سرراده اسر  .طری فراینررد فتوسررنتز،

استااده شده اس  .کشر ریزجلبرکهرا بر صرورت کشر خرالص،

ریزجلبکها با جاب گاز دیاکسید کربن و با اسرتااده از آب و نرور،

نیازمند ضدتاونیکرد فرایند اس  .ایرن موضرو  ،سرب برا رفتن

ذخایر درو سلولی خود را تولید میکنند .برخی گون های ریزجلبک

هزین های سرمای گااری و تملیاتی خواهد شد .بنا بر این استااده از

حرراوی ميررادیر بس ریار بررا یی از کربوهیرردارت ب ر شررکل سررلولز و

کش

مخرتل بر دلیرل برینیرازی از فراینردهای اسرتریلکررد و

پلیساکارید مقلول در دیوارۀ سلولی خرود هسرتند ،کر مریتواننرد

سازگاری در شرای مختلف تملیاتی ،باتث توجی پرایری اقتارادی

ب ر تنرروا منبررع برراليوۀ کررربن برررای تخمیررر ب ر کررار رونررد[6و.]9

فرایند خواهد شد[ .]11همچنین ،مطالعۀ حاضر با هدف ارائۀ بیرنش

ریزجلبکها ب دلیل داشتن برتریهایی مانند نرخ با ی رشد و حجم

جدیدی در مورد نيش اختالط و نو همز و حضور بافل در راکترور

با ی تولید ،نداشتن لیگنین  1و پایینبود مقتوای همی سلولزی  2و

بر شکستن دیوارۀ سلولی و تسهیل استخراد قندها از ریزجلبکها در

ی CO2

طول آبکاف آنزیمی انجا شده اس  .در این ميال  ،برای نخستینبار

در نتیج کاهش مراحل پیشتیمرار مرورد نیراز ،جراب برا

آنزیمی ریزجلبرک مخرتل

ب همراه فتوسنتز و کاهش تولید گازهای گلخان ای ،قابلی رشرد در

تأثیر شرای هیدرودینامیکی در آبکاف

آبهای شرور و فاضرالب ،قابلیر رشرد در منراط نامناسر بررای

بررسی شده اس  .در شکل ( )1طرحوارهای از کل فرایند نشا داده

کشراورزی (کررویر و سراحل دریرا) و در نتیجر نداشررتن رقابر بررا

شده اس .

زمینهای حاصلخیز برای تولید غراا ،کوتراهبرود چرخرۀ داشر و
برداش

( 1-12روز) در ميایس با منابع دیگر زیس توده (برداشر

 .2مواد و روشها

 2-1بار در سال) ب تنوا منبع زیس تودۀ پر برازده ،پراو و پایردار

در این تقيی  ،همز با قابلی شبی سازی راکترور  6 STBRبرا سر

زیستی معرفی شدهاند[4و.]5

درجۀ آزادی برای تغییر شرای همز داخرل راکترور طراحری شرد.

چاکرابورتی و همکارا اثرات اختالط برای آبکاف آنزیمی سلولز بر

منفررور از درجررات آزادی قابلی ر تغیی رر همررز از نفررر ارتاررا از

گلوکز با استااده از راکترور  9 CSTRرا در شررای اخرتالط متاراوت

کف راکتور ،فاصل از کنارۀ راکتور و زاوی با اف اسر  .ایرن همرز

بررسی کردند .نترایج نشرا داد کر از برینبررد مقردودی هرای

دارای گیربکا دو ب یک برای بهبود تمل همزد در دورهای پایین

اختالط ،سازوکار مهمری بررای افرزایش برازده کرل فراینرد آبکافر

اس  ،ک در دورهای پایین ب تل کاهش جریا ورودی ب موترور و

برای تولید سوخ

آنزیمی اس [ .]2هم چنین ،پالمگویس

و همکارانش اثرات اخرتالط

کاهش توا همزدگی در اثر کاهش گشتاور این طراحی انجا گرفت

در آبکاف آنزیمی صنوبر پیشتیمارشرده برا بخرار را برا اسرتااده از

اس  .هم چنین برای شبی سازی شررای مخراز گونراگو و نار

راکتور همز دار در سررت هرا و ميرادیر مختلرف بارگرااری آنرزیم

انوا مختلف همز با پرههای متااوت ،سامانۀ نگهدارندۀ سر نفرا ،

بررسی کردند و تااوت زیرادی در میرزا آبکافر  ،در سررت هرای

برای سهول

1. Lignin
2. Hemicellulose
3. Continuous Tank Batch Reactor

55

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و هفده ()1044

در تعویض پرهها طراحی شده اس .

4. Stirred tank Batch Reactor

شکرکار و کیقبادی – صص46-87 :.

بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت...

شکل  .1طرحوارۀ کلی از فرایند.
Figure 1. The general schematic of the process.

 1-2کشت ریزجلبک و مواد استفادهشده در محیط کشت

دمای مقی  pH ،برابر  1و دبی هوادهی  1لیتر بر دقیير بر همرراه

ابتدا گون های مختل و بومی ریزجلبک از آبهرای برکرۀ اِئرلگُلری

 %2/26دیاکسید کربن قرار گرفر  .بعرد از رشرد ریزجلبرکهرا در

تبریز در استا آذربایجا شررقی جمرعآوری شرد .سر ا تملیرات

فتوبیوراکتور ،برداش

ریزجلبک با روش ت نشرینی انجرا شرد .ایرن

کش ریزجلبک ابتدا در ارلن  522میلیلیتری همرراه برا همزدگری

زیس توده ،بعد از برداش

انجا گرف  .بعد از رشد ریزجلبرک هرا در ارلرن ،از آ بررای کشر

بنابراین ،ریزجلبک در آو تق

اصلی جلبک در فتوبیوراکتور صاق ای تخ

از جنا پلریکربنرات،

فاسدشردنی اسر و بایرد خشرک شرود.
دمای ثاب  42 °Cترا رسرید بر

وز ثاب خشک شد .این فرایند  26سات زما نیاز داش .

ب حجرم  12لیترر و حجرم کراری  12لیترر ،اسرتااده شرده اسر .
همچنین نوردهی این سامانۀ کش با استااده از مپهای فلورسن

 2-2آبکافت آنزیمی

با شدت نور  242molm-2s-1انجا و برای اندازهگیری شردت نرور از

فرایند آبکاف آنزیمی با استااده از آنزیم سلو ز ()Celluclast 1.5 L

نورسنج استااده شد .مقی کش ریزجلبک در ارلن و فتوبیوراکتور،

با فعالی

شامل بی کربنات سدیم ،نیترات سردیم ،فسراات پتاسریم ،سرولاات

انجا میگیرد .ميادیر پروتئین اندازهگیریشده در هرر میلریگرر از

منیزیم ،کلرید کلسیم ،کلرید پتاسیم ب ترتی با غلفر هرای ،1/25

آنزیم سلو ز 2/256 mg protein/ mg ،اسر  .در مرحلرۀ اول ،در 1

 2/1 ،2/1 ،2/1 ،2/2 ،2/1گررر بررر لیتررر و  2mL/Lمقلررول تررریا

آزمایش جداگان  ،با استااده از پرۀ نو روشرتو  1و برا غلفر اولیرۀ

 Merckآلما اس  .مقلرول ترریا

آنزیم  ،2/614 mg protein/mLواکنش آبکاف آنزیمری در دورهرای

المن

خریداری شده از شرک

المن حاوی ،ZnSO4.7H2O ،FeSO4.7H2O ،Mncl2.4H2O ،EDTA
 CuSO4.5H2O ،CoCl2.6H2O ،(NH4)6Mo7O24.4H2Oبر ترتیر برا
غلف های 9.16 ،9.22 ،9 ،6.6 ،12 ،12.12 ،122میلیگرر برر
لیتر اس  .برای فراهمآورد شرای رشد ریزجلبک ،فتوبیوراکتور در

آنزیمی  62 U/mgخریداری شرده از شررک

Novozyme

 52rpmتا  522rpmانجا شد .س ا آزمایش برا تغییرر دور همرز
طی  1سات
با گاش

از  52تا ( rpm 522آزمایش  ،)12تغییر غلف آنرزیم

 1سات

از آزمایش ميداری برابر با آنزیم اولی ب راکتور با
1. Rushton
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 52rpmافزوده شد (آزمایش  ،)11افرزایش غلفر

در دمای  552درجۀ سانتیگراد ب مدت یک سات ب دسر آمرد.

اولیرۀ آنرزیم بر

دو برابر در راکتور با ( 52rpmآزمایش  ،)12افزود بافل ب راکتور با

جر آلی معل ) 9(VSSاز راه اختالف جر زیس توده خشک شده و

همز روشتو برا ( 522rpmآزمرایش  ،)19تغییرر نرو همرز بر

ميرردار خاکسررتر حسرراب شررد .برررای انرردازهگیررری ميرردار کررل

پروپلررر 1ب ر همررراه بافررل بررا ( 522rpmآزمررایش  )16انجررا شررد.

کربوهیدراتها از معرف آنترو استااده شد[ .]12بررای اطمینرا از

در جدول ( )1آزمایشهای انجا گرفت نشا داده شده اس .

صق نتایج ،هر آزمایش دو بار تکرار شده اس

 3-2روشهای تجزیه

 6-2مدلسازی فرایند

غلف زیس تودۀ جلبک از راه اندازهگیری جر

خشک کل )(TSS

2

 1-6-2محاسبۀ نرخ واکنش آبکافت آنزیمی

حساب میشود .برای انردازهگیرری ميردار ) 62 ،(TSSمیلریلیترر از

با استااده از دادههای آزمایشگاهی غلف گلوکز حاصرل از آبکافر

آویزش ریزجلبکی برداشت شرد .سر ا از راه سرانتریایوژ در 4222

آنزیمی سلولز در طول زما  ،میزا نرخ واکنش آبکافر آنزیمری برا

دور بر دقیي ب مدت  5دقیي  ،خالیکرد مایع رویی ،خشککررد

رابطۀ ( )1ب دس آمد .بدین منفور ميدار نرخ واکنش با استااده از

زیس توده ب مدت  26سات در آو ميردار آ انردازهگیرری شرد.

روشهای تددی دیارانسیلی با نر افزار اکسل مقاسب حساب شد.

ميدار خاکستر ،از راه سوزاند زیسر ترودۀ خشرکشرده در کروره،
جدول  .1آزمایشهای آبکافت آنزیمی.

1

Table 1. Enzymatic hydrolysis experiments.

Enzyme concentration
)DE (mg protein/mL

Impeller type

)Stirring Speeds (rpm

Experimental
number

500

1

400

2

300

3

250

4

200

5

150

6

100

7

75

8

50

9

The impeller speed changed
from 50 to 500 rpm
during 9 hours

10

0.416

Rushton

An enzyme concentration equal to
the initial enzyme concentration was
added to the reactor at 9 hours after
the start of the experiment.
0.416+0.416

50

11

0.832

50

12

Rushton + Baffle

0.416

500

13

Propller + Baffle

0.416

500

14

3. Vaporised Suspended Solid

56

.

2. Total Suspended Solid

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و هفده ()1044

1. Propller

()5

T

 .N .d
a

Re 

باید در نفر داش ک میزا نرخ واکنش ب دس آمده از اندازهگیرری
غلف گلوکز و حاصل دادههای تجربی اس  .در صرورتی کر اترداد
ب دس آمده برای ضری

انتيال جرر ( )Kcو نررخ انتيرال جرر ()J

همچنین برای تدد اشمی ب تنوا تابعی از گرانروی مقی واکنش
 ،  aچگالی  و ناوذپایری آنزیم  Dرابط زیر برقرار اس :

حاصل مقاسبات ریاضی اس .
() 4

 2-6-2محاسبۀ نرخ انتقال جرم

ب طور منطيی میتوا فرض کرد ک افزایش یرا کراهش دور همرز
طی فرایند آبکاف آنزیمی با تأثیر برر میرزا دسترسری آنرزیمهرای
آبکاف کننده ب سطح سوبسترا ،نرخ واکنش آبکاف آنزیمی را تغییر
مریدهرد .در نتیجر میرزا نررخ انتيررال جرر حاصرل از تغییرررات
دور همز حساب شد .برای این کار ،ابتدا ميادیر ضری

انتيال جر

( )Kcحساب شد .در بیا انتيال جرمی تدد شروود را ب تنروا یرک
تدد بی بعد داریم:

()2

a
D

Sc 

با برابر قرارداد ميادیر تدد شررود بر دسر آمرده از رابطرۀ ( )2برا
رابطۀ ( )6ميادیر( Kcضری

انتيال جر ) در دورهای مختلف همرز

و زما های مختلف قابل مقاسب اس
ضروری اس

اما برای

مقاسبۀ ترددی Kc

فرضیاتی در نفر گرفت شود .میتوا فررض کررد کر

طی فرایند آبکاف آنزیمری ،آنرزیمهرای دیپلمیرکننرده در مقری
حضور دارند و برای رسید ب سطح زیس توده ناوذ میکننرد .ایرن
ناوذ پا از رسید آنزیم ب سرطح میکروفیبرهرای آمرورفی سرلولز
انجا میگیرد[ .]16-12بر همین اساس در رابطۀ ( )9برای مقاسبۀ

نرخ انتقال جرم همرفتی

 Lطول مشخاۀ ناوذ آنزیم درو میکروفیبرهای آمورفی سلولز ،قطر

نرخ نفوذ

این میکروفیبر ها 2/4( ،میکرومتر) بر تنروا طرول مشخار بررای
با بیا رابط ب صورت پارامتری رابطۀ زیر بدس میآید:

شکرکار و کیقبادی – صص46-87 :.

()1

2

بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت...

dCG
dt

R

واکنش ( )g.s-1.m-1اس :

مقاسبات انتيال جر در نفر گرفت شرد[ .]15 .12 .11هرمچنرین
ناوذپرررایری آنرررزیم را مررریتررروا برررا اسرررتااده از رابطرررۀ ()2
K c .L
D

()9

ک در آ  Kcضری

Sh 

انتيرال جرر ( L ،)m.s-1طرول مشخارۀ آنرزیم

حساب کرد[.]11

()2

مقلول ( )mو  Dناوذپرایری آنرزیم ( )m2.s-1اسر  .از طرفری تردد

T .M 0.5 E
a .V 0.6 E

D  7.4 108

شروود ( )Shبا استااده از رابطۀ ( ]19[)6ک آ را ب تنوا ترابعی از

ک در آ  Tدمرای کلروین ME ،وز

تدد رینولدز ( )Reو تدد اشمی ( )Scبیا میکنرد قابرل مقاسرب

شعا مولکولی آنزیم و  VEنیز ب تنوا حجم مولکولی آنزیم از رابطرۀ

اس :

( )1قابل مقاسب اس [:]11

مولکرولی آنرزیم (rE ،)g/mol-g

1

()6

Sh  0.69.Re0.5 .Sc 3

()1

برای مقاسبۀ تدد رینولدز درو رابط تدد شرود (رابطر ( ،))6
چگالی مقی واکنش برابر با چگالی آب در نفر گرفت

شد (N ،)g/L

دور همررز ( dT ،)rad/sقطررر راکتررور ( )mو   aگرانررروی مقرری

4
VE  N A .  .r 3E
3

آنزیم مرورد اسرتااده در ایرن تقيیر سرلو ز اسر کر برا فررض
کرویبود شکل فضایی آنزیم و هرمچنرین برا توجر بر اطالترات
شرررک سررازندۀ آنررزیم سررلو ز ،ميرردار  MEرا  NA ،41 kDaترردد
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بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت...

[.]22-22

مورد نیاز خود ،چرخۀ متابولیکی خود را تغییرر مری دهنرد و درصرد

آووگررادرو و برررای  5 nm ،rEمرریترروا در نفررر گرفرر

مانرده و

مواد ذخیره شده در آ هرا تغییرر مریکنرد .برا توجر بر مطالعرات

( .)103 Kg.m-3پررا از مقاسرربۀ kc

گاشت [ ]12 .26مشراهده شرده برود کر ققطری نیتررات در اکثرر

با توج ب مقتوای آبی مقی واکنش ،چگالی مقلول ثاب
نزدیررک ب ر چگررالی آب اس ر

گونرر هررای مخررتل کشرر ریزجلبررک موجرر افررزایش ذخیرررۀ

نرخ انتيال جر با معادلۀ زیر ب دس میآید:

کربوهیدراتی در ریزجلبک میشود بنابراین در این پهوهش نیز طری
) J  Kc .a.(C 0 E  CE

()1

در زما اولیۀ واکنش و همچنین هنگامی ک نرخ انتيال جر بسریار
پایین اس  ،ميدار ( Cgغلف آنرزیم) در ميایسر برا  ( C 0 Eغلفر
اولی آنزیم) ب دلیل اینک بسیاری از مولکولهرای آنرزیم بر سرطح
ماتریا سلولز نرسیدهاند ،قابل صرف نفر اس  .در نتیج میزا حد
اکثر نرخ انتيال جر برابر اس با:
()12

برای مقاسبۀ حداکثر نرخ انتيرال جرر  C 0 Eو ( aسرطح مخارو
خارجی جامد) از معاد ت زیر استااده میشود:
()11
کررر در آ

 2/9 g/Lبرر  9/1 g/Lافررزایش یافرر  .ميررادیر خاکسررتر VSS ،و
کربوهیدرات کل در پایا کش ب ترتی برابر با  2/2162 ،2/115و
 2/129گررر بررر لیتررر انرردازهگی رری شرردند .ميررادیر کربوهیرردارت
ذخیرهشده بر اساس  TSSبرابرر برا  %24و یرا

 %95برر اسراس VSS

 2-3آبکافت آنزیمی زیستتودۀ ریزجلبک
شکل ( )2نتایج در دورهای همز بین  52تا  522 rpmو با غلفر
اولیۀ آنزیم ( 2/614 )mg protein/mLرا نشا میدهد.
بر اساس نتایج ،سرت

a  Ss .G' .Ts .
Ss

بر اسراس  TSSرسرید .غلفر زیسر تروده طری  26روز کشر از

اس .
J max  Kc .a.C 0 E

سرررطح مخارررو

دو مرحل اتمال ققطی ،ميدار کربوهیدرات کل زیس توده بر %24

سوبسرررترا ( )m2/gبرابرررر برررا

) Ts .]29[6/2 ×12 -5 (m2. gcell-1جرررزا جامرررد کرررل (G ' ،)w/w

دور همرز ترأثیر مهمری برر میرزا گلروکز

تولیدی در طول فرایند آبکافر آنزیمری دارد .افرزایش سررت دور
همز  ،منجر ب افزایش ميادیر نهایی غلف گلوکز آزادو هرمچنرین
سرت واکنش آبکاف میشود .حد اکثر غلف گلوکز آزادشده برابر
 1.22 g/Lو بازده با ی تولید قند در فرایند آبکاف زمانی ب دسر

اولیۀ

میآید ک سرت دور همز بیشتر از  922rpmو برابر برا 522 rpm

آنررزیم نیررز از رابطررۀ  12کرر  DEدر آ غلفرر آنررزیم بررا واحررد

اس  .نتایج برای دورهای بین  922تا  522 rpmتيریباً یکسا بوده

 g protein. g glucane-1اس  ،استااده میشود.

و تنها در سرت  252rpmغلف گلوکز حاصل از آبکافر کمترر از

جزا گلوکا در زیس توده ( )W/Wاس  .برای مقاسبۀ غلف

آزمایشهای مشاب با دور با تر اس  .تل ناپیوسرتگی ميرادیر قنرد
C 0 E  DE .G ' .Ts .

()12

آزادشده مابین دورهای  222و  rpm252را میتوا مرتب ب تغییر
رژیم جریا از متالطم ب آرا دانس

 .3نتایج و بحث

دسترسی آنزیم ب سطح میکروفیبر سرلولز و آبکافر آ هرا کراهش

 1-3مشخصهیابی ریزجلبکهای کشتشده

مییابد ک این میزا کراهش تالطرم مرابین دورهرای  252و 222

 62روز از کش ریزجلبکها ،میرزا کربوهیردرات از

منجر ب تغییر رژیم جریا از متالطم ب آرا اس  .همچنرین دیگرر

کل جر زیس توده  %15/16اندازه گیری شد .س ا برای افرزایش

در آزمایشهای انجا شده در سرت های پایین (  52ترا ،)122 rpm

ذخیرۀ کربوهیدراتی زیس توده ،ب راکتور ققطی نیتررات داده شرد

غلف گلوکز حاصل از آبکاف برایر برا  9/25 g/Lو بسریار کمترر از

زیرا ریزجلبکها با تغییر مواد مغای در دسترس و تد وجرود مرادۀ

ميادیر گلوکز در سرت های با ی همز اس .

پا از گاش
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شکرکار و کیقبادی – صص46-87 :.

Figure 2. Glucose concentration at different stirring speeds ranging from 50 to 500 rpm versus time at experiments 1 to 9.

)(b

بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت...

شکل  .2گلوکز آزاد شده طی آزمایشهای  1تا  9در دورهای مختلف همزن بین  05تا  055 rpmو طی زمان.

)(a

شکل  .3نرخ کلی واکنش آبکافت در طول زمان در دورهای ) 355 ،055 (aو  00،155 (b) ،rpm 205و .rpm 05
Figure 3. The hydrolysis rate versus time at (a) 500, 300, and 250 rpm, (b) 75, 100, and 50 rpm.

با بررسی شکل ( a -)9مشاهده میشرود کر نررخ کلری واکرنش در

در شکل ( b -)9مشاهده میشود .دلیل این امر را میتوا این گونر

دورهای با ی همز پا از مارف ميدار اولیۀ آنزیم تا  5سرات از

توضیح داد ک در آزمایشهایی با دور برا ی همرز  ،هنگرا شررو

شرو آزمایش کاهش مییابد ،ک این اتااق با توج ب کاهش غلف

واکنش ،غلف با ی آنزیم موج آزادسرازی ميردار برا یی گلروکز

آنزیم منطيی اس

اما بین سات

 5تا  12در همۀ آزمایشهرای برا

میشود ،ک با گاش

زما و مارف آنزیم شی

این افزایش ميردار

دور با ی همز نرخ کلی واکنش ب شدت افزایش یافت اسر  .ایرن

گلوکز آزادشرده یعنری نررخ واکرنش آبکافر کراهش مرییابرد .در

در حالی اس ک در دورهای پایین نرخ کلی واکنش پرا از شررو

زما های  5تا  12سرات برا کراهش بیشرتر گرانرروی سریال درو

واکنش تا انتها روندی نزولی از خود نشا میدهد .ک ایرن موضرو

مخز  ،میزا همزدگی و در دسترسبود سوبسرترا (سرلولز) بررای
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بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت...

تأثیر قرار میدهد ک ميادیر با ی انتيال جر (سررت برا ی

واکنش با آنزیم تأثیر کاهش غلف آنزیم را جبرا کرده ،میزا نررخ

تق

کلی واکنش ب شدت افزایش مییابد اما در دورهای پایین این میزا

همز ) ب معنای ميادیر با ی قند آزادشده در طول زمرا واکرنش

کرراهش گرانررروی ب ر انرردازهای نیس ر ک ر کرراهش میررزا آنررزیم

آبکاف آنزیمی اس .

در دسترس و تأثیر آ بر نرخ کلی واکنش را جبرا نماید .در نتیج
در طول آزمایش نرخ واکنش پیوست کم میشود .در آزمایشهای با

 3-3بررسی عدد رینولدز در طول فرایند آبکافت آنزیمی

ميادیر با ی سرت همز  ،غلف گلوکز ب صورت پیوسرت افرزایش

ب منفور تعمیم نتایج ب دس آمده ،اثر میرزا اغتشراش برر انتيرال

مییابد تا اینکر تيریبراً بر ميردار برا ی  1 g/Lمریرسرد .امرا در

جر در سرت های مختلف همز  ،با بررسی ميرادیر تردد رینولردز

آزمایشهای با سرت همزد پایین ،افزایش غلف گلوکز وابست ب

مطالع شد .تغییرات گرانروی مقی و تدد رینولدز ب تنوا تابعی از

میزا آنزیم موجود در مقی اس  .همچنین ميدار آزادسازی گلوکز

سرت همز در شکل ( )6نشا داده شده اس .

یا آبکاف سلولز در طرول فراینرد قنردیسرازی آنزیمری در تمرامی

چنا ک مشاهده میشود ،تددرینولدز ،باوجود ثاب بود دور همز

 5پا از شرو آزمایش ،مشاب هم اس  .پا از

در هرر یررک از آزمررایشهررای  1تررا  1بررا گاشر زمررا بر صررورت

آ میزا انتيال جر ب تبرع افرزایش دور همرز ترأثیر خرود را برر

قابل توجهی افزایش پیدا کرده اس  .تل آ کاهش گرانروی سیال

قندیسازی نشا می دهد و تغییر چشمگیری در آزمایشهای با دور

مقی آزمایش اس  ،ک با تدد رینولردز رابطرۀ تکرا دارد .سریال

آزمایشها تا سات

زمرا و رسرید آنرزیمهرای سرلو ز بر

پایین و دور با مشاهده میشود .این نتایج با یافت های چراکرابورتی

مقی آزمایش با گاشر

و همکررارا [ ]2و هررمچنررین ،وجتوسررکی و همکررارانش انطبرراق

فیبرهرای سررلولز و آبکافر آ هررا ،باتررث کراهش گرانررروی مقری

دارد[ .]19بررای آزمررایشهررای انجرا شررده در دور همررز متوسر

آزمایش میشود .ب طور خالص میتوا گا ک زیس توده حراوی

(دورهای بین  152تا  )222rpmیک رفترار انتيرالی برین دورهرای

سلولز بسیار گرانروتر از مقی آبکاف شدۀ قندی حاوی گلوکز اس .

همز با و پایین میتواند مشاهده شود ،اگرچ بازده نهرایی گلروکز

از این رو تدد رینولدز را میتوا بر تنروا یرک تامرل مهرم بررای

مشاب آزمایشهایی اس ک در سرت های با ی همرز بر دسر

سرت

میآید اما سرت آبکاف پایینتر اس  .در پایرا برر اسراس نترایج

کاهش گرانروی و افزایش تدد رینولار و تغییر رژیم جریا از جریا

ب دس آمده از شکل ( )9میتوا گا سرت همرزد و در نتیجر

آرا ب متالطم میزا انتيال جر و احتمرال رسرید مولکرولهرای

سرت

انتيال جر  ،کارایی آبکاف آنزیمی زیس ترودۀ ریزجلبرک را

واکنش آبکاف آنزیمی در نفر گرف  .ب ایرن ترتیر کر برا

آنزیم (سلو ز) ب سوبسترای مورد نفر برای آبکاف (سلولز) افزایش

)(b

)(a

شکل  (a) .4تغییرات گرانروی ظاهری با زمان ) (bتغییر عدد رینولدز طی زمان در آزمایشهای  1تا .9
Figure 4. (a) The apparent viscosity versus time; (b) Reynolds number versus time at experiments 1 to 9.
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باشد ،تدد رینولدز با ی حاصل از آ موج

جر و افزایش نرخ واکنش آبکاف آنزیم خواهد شرد .ایرن نترایج برا

افزایش مییابد اما افزایش  kcبرای آزمایشهایی ک با دور با انجا

نتایج پهوهش وجتوسکی و همکارانش[]19

میشوند بسیار با تر اس  .این تااوتهرا خرود را در ميرادیر نهرایی

انطباق دارد.

گلوکز آزادشده ب وسیلۀ آبکاف آنزیمی سلو ز نیز نشا میدهد ک
 6-3ارزیابی انتقال جرمی در واکنش آبکافت آنزیمی

این امر را می توا در شکل ( a -)5مشاهده کرد .س ا با اسرتااده

با استااده از معاد ت  2تا  12ميرادیر ضرری انتيرال جرر ( )Kcو

از معادلۀ ( )12بیشینۀ نرخ انتيال جر ( )Jmaxنیز قابل مقاسب شد،

بیشرررینۀ نررررخ انتيرررال جرررر ( )Jmaxدر زمرررا هرررای مختلرررف

کرر نتررایج ایررن مقاسرربات در شررکل ( b -)5پیداسرر  .براسرراس

برای آزمرایشهرای  1ترا  1تخمرین زده شرده اسر کر نترایج در

شکل ( ،b -)5بیشینۀ نرخ انتيرال جرر در دورهرای برا بر شردت

شکل ( a, b -)6نشا داده شده اس  .هما طور ک مالحف میشود

افزایش می یابد .در حالی کر در دورهرای پرایین ،در نتیجرۀ وجرود

ميادیر  kcدر سرت های مختلف دور همز بسریار متاراوت اسر .

مياوم

انتيال جر ب تل با بود گرانروی سیال ،این تدد بسریار

ب ر طررور مثررال در آزمررایش شررمارۀ  )522rpm( 1ميرردار  kcترردد

ناچیز اس  .ب تبارت دیگر در دورهای پایین ترأثیر انتيرال جرر در

( 1/24 )m/sب دس آمده اس و در آزمرایش شرمارۀ )52 rpm( 1

آبکاف آنزیمی بسیار کم اس .

ميدار  kcب (2/22161 )m/sرسریده اسر کر ایرن اخرتالف زیراد،

برای نشا داد اهمی نسبی مياومر

بازدهی با ی فرایند آبکاف

را نشا میدهد و بیرانگر آ اسر کر

انتيرال جرر  ،بیشرینۀ نررخ

انتيال جر با نرخ کلی واکنش آبکاف آنزیمی باید ميایس شرود .در

انتيال جر بیشتر در سرت های با ی همز ب وقرو مریپیونردد.

شکل ( )4تغییرات بیشنیۀ انتيال جر و نررخ کلری فراینرد آبکافر

تل این پدیده آ اس ک در دور پایین همرز نررخ انتيرال جرر

آنزیمی طی زما واکنش در دورهای مختلف همز نشا داده شده

پدیده کنترلکننده فرایند آبکاف آنزیمی اس  .همچنین هما طرور

اس .

)(b

شکرکار و کیقبادی – صص46-87 :.

افزایش میرزا انتيرال

آزمایشها ب دلیل افزایش همزدگی و فرص کافی برای انتيال جرر

بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت...

مییابد .ب بیا دیگر اگر سرت همزدگی مقی داخل راکترور برا

ک دیده میشرود ميرادیر  kcبرا گاشر زمرا واکرنش ،در تمرامی

)(a

شکل  (a) .0مقادیر ضرایب انتقال جرم در دورهای مختلف همزن طی زمان (b) ،بیشینۀ انتقال جرم در دورهای مختلف همزن طی زمان
Figure 5. (a) The mass transfer coefficients at different impeller speeds versus time, (b) Maximum mass transfer at
different impeller speeds versus time.
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بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت...

)(b

)(a

)(d

)(c

شکل  .6تغییرات نرخ کلی واکنش آبکافت و بیشنیۀ نرخ انتقال جرم در مقابل زمان در دورهای مختلف همزن )105، (c) ،205 (b) ،055 (a
)( . rpm05 (dمربع قرمز :نرخ واکنش ،دایرۀ آبی :بیشینۀ نرخ انتقال جرم).
Figure 6. Figure 6. The rate of hydrolysis reaction and the maximum mass transfer rate versus time at different impeller speeds
(a) 500, (b) 250, (c), 150 (d) 50 rpm. (Red square: reaction rate, blue circle: maximum mass transfer rate) .
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در چهار آزمایش ابتدایی با دورهای  922- 622- 522و 252 rpm

از سات

بعد از گاش  5سات از شرو واکنش ،رژیرم جریرا سریال درو

و افزایش تالطم سامان  ،بیشنیۀ انتيال جر افزایش یافت و در نتیج

مخررز مررتالطم م ریشررود ( .نتررایج دورهررای  522و  252 rpmدر

نرخ واکنش آبکاف آنزیمی با شریبی تنرد برا رفتر اسر  .بعرد از

شکلهای ( a, b -)4نشا داده شده اس ) .چنا ک پیداس همراه

گاش  12سات  ،دلیرل کراهش نررخ واکرنش آبکافر آنزیمری را

با افزایش بیشینۀ نرخ انتيال جر  ،نرخ واکنش آبکافر آنزیمری نیرز

میتوا  ،در ماررف آنرزیم سرلو ز و کراهش غلفر آ در راکترور

افزایش یافت اسر  .بر تبرارت دیگرر در  5سرات ابتردایی ،پدیردۀ

جستجو کرد .ب تبارت دیگر بین سرات هرای  5ترا  12برا کراهش

انتيال جر پیشرف کلری واکرنش آبکافر را کنتررل کررده اسر .

گرانروی و افزایش اختالط و در نتیجر نررخ افرزایش انتيرال جرر ،

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و هفده ()1044

 5تا  12با کاهش یافتن بیشتر گرانروی سیال درو مخز

نرخ با یی مارف میشوند .پا از این بازه زمانی (سات  12ب بعد)

مییابد اما در دورهای پایین همز ک رژیم جریا سیال آرا اس

ب تل کاهش غلفر آنرزیم در مقری  ،نررخ واکرنش آبکافر نیرز

ميادیر نرخ انتيال جر با وجود دارا بود روند صعودی بر انردازهای

کاهش مییابد .در شکل ( c -)4مشاهده میشود ک در آزمایش برا

پایین اس ک نمیتواند بر تأثیر کاهش غلفر آنرزیم غلبر کنرد و

دور 152 rpmک پا از گاش  5سرات از شررو واکرنش ،رژیرم

نرخ کلی واکنش را افزایش دهد .در نتیجر مریتروا گار کر در

جریا ب حال گاار وارد میشود ،افزایش نرخ کلی واکنش آبکافر

دورهای پایین همز نرخ کلی فرایند آبکاف آنزیمی ب وسریلۀ نررخ

آنزیمی ناشی از افزایش بیشنیۀ نرخ انتيال جر با ترأخیر نسرب بر

انتيال جر کنترل میشود اما در دورهای با تر همز نررخ انتيرال

آزمایشهایی با دور با رخ مریدهرد .تلر

ایرن ترأخیر نسرب بر

جر دیگر مرحلۀ کنترلکنندۀ نررخ واکرنش آنزیمری نیسر  ،بلکر

دورهررای بررا  ،پررایین بررود تالطررم سررامان و پررایینبررود ميررادیر

ب تل کاهش غلف آنزیم در دسترس ،خود واکنش آنزیمی ک تابع

شرکل (d -)4

غلف آنزیم اس  ،پدیدۀ کنترلکنندۀ نرخ کلی واکرنش اسر  .ایرن

بیشنیۀ نرخ انتيال جر اس  .در پایرا برا توجر بر

مشاهده میشود ک بر خالف آزمایشهای با دور برا و دور متوسر

نتایج با نتایج پهوهش وجتوسکی و همکارانش[]19

انطباق دارد.

در سرت های پایین همرز کر رژیرم جریرا آرا اسر  ،افرزایش
بیشنۀ نرخ انتيال جر تأثیری برر روی نررخ کلری واکرنش آبکافر

 5-3اثر سرعت همزن در مقایسه با تغییر غلظت اولیۀ آنزیم

آنزیمی ندارد و این مؤلا پیوست در حال کاهش اس  .ب طور کلری

بر فرایند آبکافت آنزیمی

میتوا گا ک نرخ کلی واکنش فرایند آبکاف آنزیمی مانند دیگر

برای بررسی تأثیر تغییر دور همز و همچنین تغییرر غلفر آنرزیم

واکنشهای آنزیمی با کاهش غلف آنزیم طی زما واکنش پیوست

طی فرایند آبکاف

کاهش مییابد اما در دورهای با و متوس همز ما برین  252ترا

شمارۀ  ،12همزدگی از دور پایینِ  52rpmطی  1سات ب 522rpm

 ،522 rpmک رژیم جریرا سریال مقری آزمرایش آرا و مرتالطم

رسید .هما طور ک در شکل ( )2مشراهده مریشرود نررخ آبکافر

اس  ،همزدگی منجر ب افزایش نرخ انتيال جر در سامان شرده ،در

آنزیمی با افزایش دور همز رشد بسیار با یی داشت اس ک تل

س آزمایش  12ترا  12انجرا شرد .در آزمرایش

شکرکار و کیقبادی – صص46-87 :.

مولکولهای سلولز برسانند ،ب سوبسترای مورد نفرر مریرسرند و برا

آنزیم غلب میکند ،نررخ کلری واکرنش بر صرورت ميطعری افرزایش

بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت...

آنزیمهایی ک قبل از این بازه زمانی نمیتوانستند خود را بر سرطح

بازهای از آزمایش ک این افزایش نرخ انتيال جر بر کراهش غلفر

شکل  .0مقدار گلوکز آزادشده در آزمایشهای  15تا  12در مقایسه با آزمایشهای  1و .9
Figure 7. The glucose concentration at experiments 10,11, and 12 compared to experiments 1 and 9.

آ افزایش نرخ انتيال جر ب تل همزدگی اس  .از همین رو بعد از

 1سات تولید گلوکز تشدید شد تا با نتایج آزمرایش شرمارۀ ( 1دور
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بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت...

 522rpmثاب ) برابر شرود .در آزمرایش شرمارۀ  11برا دور همرز

 4-3بررسی تأثیر بافل و نـو همـزن بـر واکـنش آبکافـت

 52 rpmپا از طی  1سات بار دیگر یرک دوز آنرزیم برابرر برا دوز

آنزیمی

اولیر یعنری  2/614 mg protein/mLسرلو ز ،بر مقری آزمرایش

برررای بررس ری تغییررر نررو همررز و افررزود بافررل ب ر سررامان در

افزوده شد .پیداس ک افزود آنزیم در حالتی ک آزمایش در حرال

آزمایشهای شماره  19و  16انجا شد و نتایج حاصل در شکل ()1

انجا اس  ،باتث افزایش نرخ آبکاف ب صورت بسیار آرا مریشرود،

نتایج نشا داده شده اس  .این آزمایشها ب تل برابر بود سررت

ولی این تأثیر بسیار کمترر

دور همز با آزمایش شمارۀ  1قابل قیاس هسرتند .در آزمرایش 19

این امر ب تل

افزایش غلف آنزیم اس

حاصل از افزایش دور همز در آزمایش قبلی

ک با اضاف شد بافل ب راکتور در دور  522 rpmانجا شد ،مشاهده

اسرر  .در نهایرر در آزمررایش  12غلفرر اولیرر ای معررادل بررا

شد ک در زما های اولیۀ آزمایش ،نررخ واکرنش آبکافر بیشرتر از

دو برابررر غلفرر اولیررۀ آنررزیم در آزمررایشهررای قبلرری یعنرری

ميادیر اندازهگیری شده در آزمایش برا دور یکسرا همرز و بردو

 2/192 mg protein/mLدر دور  52rpmبرر راکتررور اضرراف شررد.

بافل (آزمایش شماره  )1اس  .دلیل این امر تشرکیلنشرد گردابر

افررزایش غلف ر گلرروکز در ایررن آزمررایش را م ریترروا بررا ميررادیر

ب تل نا بافل و در نتیج افزایش اغتشاش در سامان و متعاقر

ب دس آمده در آزمایش شمارۀ  )522rpm ( 1و شماره )52rpm( 1

آ افزایش نرخ انتيال جر اس  .همچنین ،برای بررسری ترأثیر نرو

ميایس کرد .چنا ک ک در شکل ( )4پیداس  ،نتیجۀ آزمرایش 12

همز  ،آزمایش شمارۀ  16انجا شد .این آزمرایش برا دور 522rpm

با چشمپوشی از ميدار اختالف بسیار کمی ک ب تل خطای آزمایش

ب همراه بافل با تغییر نو همز از  Rushtonب  Propllerانجا شرد.

می تواند باشد ،بسیار نزدیک ب آزمایش انجا گرفت در دور 52 rpm

بر اساس نتایج ،تغییرر نرو همرز ترأثیر چنردانی برر روی واکرنش

از افزایش نرخ آبکاف

با این تااوت ک در ابتدای واکنش ب تلر

(آزمایش شمارۀ  )1اس

با بود غلف آنزیم اولی ميردار گلروکز آزادشرده بسریار برا تر از
آزمایشهای دیگر اس

اما با گاش زما و کاهش غلف آنزیم در

دسترس ،سرت آزادسازی گلوکز کاهش یاف  .غلف گلوکز بعرد از

آبکاف آنزیمی ندارد .میتوا گا کر افرزایش نررخ انتيرال جرر
وابست ب آشاتگی سرامان اسر  .هرمچنرین ،تردد رینولردز معیرار
مناسبی برای اندازهگیری این اغتشاش و تأثیر آ بر فراینرد آبکافر
آنزیمی اس .

 95سات از شرو آزمایش ب تردد 9/26 g/lرسرید .در حرالی کر
ميدار نهایی گلوکز آزادشده در آزمایش شمارۀ 1با هما دور همرز

 .6نتیجهگیری

و با ناف غلف اولیۀ آنزیم (آزمایش شمارۀ  ،)12برابرر برا 9/25 g/l

ميدار غلف

اس  .ب تبارت دیگر تأثیر افزایش دور همز (آزمرایش شرمارۀ )12

داخررل راکتررور همررز دار در دورهررای بررین  52تررا  522 rpmو

در افزایش نرخ واکنش آبکاف آنزیمی بسیار بیشتر از تأثیر افرزایش

غلف های متااوت آنزیم سلو ز در طرول زمرا انردازهگیرری شرد.

غلفر آنرزیم (آزمرایش هرای شرماره  11و  )12اسر  .برا بررسری

ميایسۀ ميادیر قند آزادشده در طول فرایند آبکاف و مقاسبۀ ضری

آزمایشهرای شرمارۀ  11و  12کر میرزا قنرد آزادشرده در آ هرا

انتيال جر از راه مدلسازی ریاضی ب وسیلۀ مقاسبۀ تردد شررود از

کهافزود یکبرارۀ ميردار برا ی آنرزیم

دو بیا سیا تی و انتيال جرمی نشا داد ک افزایش دور همرز برا

متااوت اس  ،میتوا گا

(آزمایش شمارۀ  )12در ابتردای واکرنش موجر کراهش بهررهوری

افزایش ضری

مارف آنزیم نسب ب گلوکز آزادشده در قیاس برا افرزود ميطعری

آنزیمی میشود .همچنین ،ميایسرۀ برازده فراینرد نشرا داد کر در

آنزیم تازه طی واکنش آبکاف (آزمایش شمارۀ  )11مریشرود .تلر

دورهای با  252دور بر دقیي ک رژیم جریرا از آرا بر مرتالطم

این امر را میتوا ب کاهش فعالی آنزیم سلو ز طی واکنش نسب

تغییر میکند ،میزا قنرد آزادشرده در دورهرای برا ی همرز کر

داد زیرا زمانی ک ميادیر با ی آنزیم در ابتدای آزمایش بر راکترور
اضاف میشود ،احتمال از بینرفتن و کاهش فعالی آنزیمها ب سرب
شرای تملیاتی افزایش مییابد.

65

قندهای استخرادشده از ریزجلبک در فراینرد آبکافر
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انتيال جر  ،باتث افزایش میزا نرخ واکنش آبکافر

46-87 :.شکرکار و کیقبادی – صص

...بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت

)Propller  بهRushton  (تغییر نوع همزن از14  (نصب بافل به راکتور) و13  مقدار قند آزادشده در آزمایشهای.8 شکل
.) در طول زمانRushton  (بدون بافل و با همزن1 در مقایسه با آزمایش
Figure 8. The amount of sugar released in experiment 13 (installing the baffle to the reactor) and 14 (changing the type
of impeller from Rushton to Propller) compared to experiment 1 (no baffle and with the Rushton impeller) over time.
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موج ایجاد جریا متالطم میشود ترا سر برابرر بیشرتر از ميرادیر
. اندازهگیری شده در دورهای پایین و شرای رژیم جریا آرا اسر
 افزایش همزدگی سامان ب مراتر بیشرتر از افرزایش،بر اساس نتایج
 افزود بافل بر. میزا قند آزادشده را افزایش میدهد،غلف آنزیم
مخز راکتور باتث جلوگیری از ایجاد گرداب میشود و ميدار تالطم
در سامان افزایش مییابد در نتیج شار انتيال جرر آنرزیم سرلو ز
برای رسید ب سطح سلولز نیز بیشتر میشود و متعاقر آ ميردار
.قند آزادشده و نرخ واکنش آبکاف آنزیمی افزایش مییابد
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