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 مقدمه -1 -1

طوري كه فرآيند بيولوژيكي ترين روش، مورد استفاده  رار گيرد، بهبايستي مناسبتبيوتكنولوژي، مي در هر پروسه

مورد نظر، در طي همه مراحل توليد،  ابل كنترل باشد. براي اين منظور، بيوراكتور يا فرمنتور طراحي گرديده است. از 

هاي حياتي كاتاليزور تماني، از مخازني تشكيل شده است كه حاوي شرايط فيزيكي، متناسب با احتياجنظر ساخ

هاي حياتي خود در شرايط محيطي و مواد مو ود باشد، به نحوي كه سلول مورد نظر  ادر به انجام واكن بيولوژيكي مي

شوند. در شرايط غيراستريل با و غيراستريل، تقسيم مي هاي تخمير استريلدر فرمنتور باشد. فرمنتورها به دو دستة سيستم

شود. در فرمنتورهاي استريل، موادي مانند: تخمير فضوالت و ضايعات سلولزي گاز متان يا بيوگاز توليد مي

هاي نو ساكاريدها، پروتئين تك ياخته و باالخره موادي كه از ميكروارگانيسمها، اسيدهاي آمينه، پليبيوتيكآنتي

نهايي، ايجاد بهترين شرايط رشد براي مو ود زنده  شود. در ساخت فرمنتور، هدفاند، حاصل ميكيب نشأت گرفتهتر

است كه بتواند مح ول مورد نظر را توليد كند. براي تأمين اين شرايط مو ود زنده، منابت تأمين كننده انرژي و نيازهاي 

شود. شرايط فيزيكي، و مواد مهار كنندة نامطلوب از محيط  ذب ميگيرد كربن، ازت و اكسيژن در اختيار آن  رار مي

، ميزان توليد توده سلولي، اكسيژن محلول،  ريان گازها در محيط كشت، در ه  pHگيري شيميا ي د يق مانند: اندازه

طالعه  رار فشار و باالخره بررسي د يق راه متابوليكي و تلقيح مناسب مو ود زنده در طي پروسه، مورد م -حرارت

 [.1آيد]گرفته، و به دست مي

اند. اما از آنجايي كه در صنعت آميز بودهدار استاندارد فرآيندهاي زيستي موفقيتدر دهه اخير راكتورهاي همزن

باشد، لذا به بيوراكتورهاي با حجم باال نياز ها از طرف ديگر مدنظر ميطرف و كاه  هزينهافزاي  ظرفيت توليد از يك

آورد، هاي بزرگ از نظر كنترل مشكالتي را بو ود ميدار مكانيكي در اندازهچون ساختن بيوراكتورهاي همزناست. 

 هت  2و ايرليفت 1حبابداراز بيوراكتورهاي ستوني  1990اند. در سال بنابراين بيوراكتورهاي  ديد طراحي و ساخته شده

نوعي آنزيم است كه براي توليد مواد دارويي دكستران بكار  اند كه اين مادهتوليد دكستران ساكاراز استفاده كرده

مورد  هاي حيوانييك راكتور  ديد از ايرليفت طراحي و ساخته شد كه در آن كشت سلول 1991رود. در سال مي

 هاي سه فازيسيلين در سيستمكارامانر و همكاران  از بيوراكتورها در توليد پني 1992مطالعه  رار دادند در سال 

هاي متعددي انجام داده و عوامل طراحي و عملياتي را روي ميزان سوعت انتقال  رم بدست آوردند. در سال آزماي 

تري هيدروكسي بوتيريك اسيد را در بيوراكتور دين. تاگا و همكاران او توانستند توسط عمليات تخمير پلياِ 1997

                                                 
1 - Bubble Column Reactor 
2 - Air Lift 
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گيرد. در سال پذير مورد استفاده  رار مييه پليمرهاي زيست تخريبايرليفت توليد نمايند. اين مح ول به عنوان ماده اول

كلرواتيلن استفاده كردند كه اين ، هخت و همكاران او از بيوراكتور ستوني حبابدار در ت فيه بيوشيميايي تري1994

 1شد بيواسكرابربيوراكتور داراي تجهيزاتي بود كه اصوالً به اين نوع راكتورها كه حذف ت فيه يك نوع گاز خاص با

 [.2گويند]

هاي مشخص و حتي در صورت دستگاهي به منظور توليد مح ولي با استفاده از ميكروب و يا ميكروبفرمنتور به

شود. در وا ت فرمنتور با ايجاد محيطي كنترل شده هاي گياهي يا  انوري، تعريف ميبعضي موارد با استفاده از سلول

سازد. يك چنين فرآيندي)كه به تخمير معروف است( در مقايسه با نوع مل را ممكن ميبراي رشد و فعاليت آنها اين ع

رو حفظ و كنترل شرايط محيط كشت و وضعيت مطلوب آن و نيز شيميا ي آن به زمان خيلي بيشتري نياز دارد، از اين

ترين كار خواهد ماالً مشكلها و تأمين اين خ وصيت احتترين ويژگي فرمنتورصورتي مطمئن، عمدهانجام عمليات به

هاي پيوسته به چند هفته چند روز و در سيستم هاي غيرپيوسته حدا ل زمان كارآيي مطمئنبود. به عنوان مثال در سيستم

رسد متو ه خواهد رسيد كه در مقايسه با فرآيندهاي شيميايي متداول كه حدا ل زمان فعال آنها به چند ساعت مي

كند. البته بايد تو ه داشت كه استفاده از راكتور، كار مهندسي بيشتري را طلب ميخواهيم شد كه ساخت بيو

آورد لذا در اين را در تجربيات تخميري ببار نمي هاي شيميايي كاربرد دارند، نتايج مفيديهايي كه در بخ دستگاه

باشند بهره برد. در وا ت ممكن است كه ميهاي مناسب اين كار كه غالباً نيز  يمتي بايست از دستگاهگونه موارد حتماً مي

نتايج و اطالعاتي را نيز كه توليد تر متداول در بخ  شيميايي منظور ما را برآورده كنند ليكن هاي سادهاين دستگاه

 [.3بوده و چندان مفيد يك كار  دي نخواهد بود] كنند سادهمي

مربوط  2به انجام عمليات تحت شرايط اسپتيك بخ  عمدة توانايي ما در حفظ شرايط مطلوب در بيوراكتور

نياز آن، شرايط استريلزاسيون بيوراكتور و محتويات آن خواهدبود و پس از آن است كه بايد شرايط گردد كه پي مي

بو ود آمده را حفظ نماييم. به غير از شرط اساسي مورد نياز در طراحي و ساخت بيوراكتورها كه در باال به آن اشاره 

ه نكات ذيل نيز در ساخت بايد تو ه نموده و آنها را نيز در انجام يك كار مطلوب تخميري تأمين نمود. اين نكات شد ب

 عبارتند از:

                                                 
1 - Bio scrobber 
2 - Aseptic conditions 
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از اختالط كافي  بايستها و نيز حذف وضعيت غيريكنواخت ميبه منظور تأمين احتيا ات متابوليكي ميكروب -1

م. اختالط كافي را با سرعت مناسب يكنهايي استفاده مينتورها از همزندر سيستم مطمئن شويم لذا معموالً در داخل فرم

 ها آسيبي برسد.كار بايد تو ه داشت كه نبايد به ميكروبنماييم. براي اينهمزن و نيز طرح و شكل پروانه آن ايجاد مي

ها به يكي ميكروببايست طرحي را براي هوادهي و در نتيجه تأمين نيازمندي متابولدر غالب تخميرها مي -2

از  1اكسيژن، در نظر گرفت. سرعت همزن، سرعت  ريان گاز، و ود يا عدم و ود بافل، در سيستم و نيز طراحي افشانه

 باشد.پارامترهاي تعيين كننده يك هوادهي مناسب مي

اي كه نندهاز سيستم گرم و يا سردك بايستها ميبراي حفظ و كنترل دماي مناسب رشد و يا فعاليت ميكروب -3

 نحوي با يك كنترل كننده دما در ارتباط است، استفاده برد.به

 .اچ، براي سيستم منظور شود.گيري و كنترل پيبايست امكاناتي براي اندازههمچنين مي -4

برداري نه بايست طرحي مناسب و مطمئن براي نمونه برداري در خالل عمليات در نظر گرفته شود. اين نمونهمي -5

 گيرد.ها از محيط كشت بلكه از  ريان گازهاي خرو ي و گازهاي محلول صورت ميتن

هاي مورد نياز نظير، ضدكف، ماده غذايي و غيره هايي مطمئن نيز براي افزودن مايه تلقيح و ديگر افزدونيبخ  -6

 در مجموعه تعبيه گردد.

اي  ابل  بول از فرآيندهاي ت در محدودهبايسهمچنين در طرح كلي بايد تو ه داشت كه يك بيوراكتور مي -7

 بخ  عمل نمايد كه اين خ وصيت را به اصطالح  ابليت انعطاف بيوراكتور گويند.تخميري ب ورتي رضايت

بايست در ساخت بيوراكتور تا حد ممكن از سطح صاف بهره  ست بنابراين در شرايط يكسان ات االت مي -8

 [.3، 2دارند]  وشي بر انواع ديگر ات االت ار حيت

گردد كه از آن پس در طي برمي 1945شروع تحقيقات براي ساخت و استفاده از بيوراكتورها به حدود سال 

اند و بقيه تنها اند. از اين ميان تنها معدودي طرحي مطلوب داشتهمقاالتي انواع گوناگوني از آنها طرح و توصيف شده

ساده و  يمت پايين، اند كه بر خالف طرح ي از يك بيوراكتور ارا ه دادههايهايي نوين و مؤثر را در ساخت بخ ايده

 [.3، 2اكثراً از كارآيي بسيار بااليي نيز برخوردار هستند]

 

 

                                                 
1 - Sparger 
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 حبابداربيوراكتورهاي ستوني  -2 -1

ميايي دار از  مله بيوراكتورهايي هستند كه براي انجام عمل انتقال  رم يا واكن  بيوشيبيوراكتورهاي ستوني حباب

گيرند. در اين بيوراكتورها يك يا چند گاز در تماس با فاز مايت  رار گرفته و با آن يكي از ا زاء مورد استفاده  رار مي

 دهند.حل يا سوسپانسيون شده و در آن، واكن  مي

يت كننده باشد. گاز از  سمت پايين توسط توزترين شكل، به صورت يك استوانه عمودي مياين بيوراكتور در ساده

 هت و يا خالف  هت فاز گاز حركت  ، هم2يا غيرمداوم 1شود، فاز مايت ممكن است به صورت مداوموارد ستون مي

تو ه زيادي به  1970باشند. از اواسط سال كند. در اين بيوراكتور فاز گاز و مايت به ترتيب فازهاي پراكنده و پيوسته مي

 وص در دو دهه گذشته كاربرد وسيعي در فرآيندهاي بيوتكنولوژي مانند اين نوع بيوراكتورها معطوف شد و به خ

اند. به موازات ها و ... پيد اكردهتاخته، آنزيمتوليد مخمر نان، ت فيه فاضالب، توليد اسيدسيتريك، توليد پروتئين تك

اتي انجام گرفت كه منجر در صنايت مختلف، براي فرآيندهاي خاص، اصالح حبابداركاربرد وسيت بيوراكتورهاي ستوني 

، با حلقة 3شده است. به عنوان مثال براي چرخ  بهتر مايت، بيوراكتور ايرليفت حبابداربه ارا ه انواع بيوراكتورهاي ستوني 

 اي استهاي چند مرحلهچرخ  داخلي يا خار ي گسترش يافت و يا با تو ه به اينكه انتقال  رم بهتر نياز به برج

 [.5، 4شود، توسعه يافت]ي كه گاز چندين بار توسط صفحات مشبك توزيت ميحبابداري بيوراكتورهاي ستون

هاي ها بيوراكتورهايي هستند كه در آنها عمل اختالط در اثر حركت حبابو ايرليفت حبابداربيوراكتورهاي ستوني 

اب درون مايت حركت چرخشي پذيرد كه البته در بيوراكتورهاي ايرليفت عالوه بر حركت حبهوا درون مايت صورت مي

پذيرد كه كمك بيشتري به عمل اختالط خواهد كرد. امكان هوادهي و برگشتي مايت درون بيوراكتور صورت مي  ريان

اختالط ضمن پروسس تخمير به كمك انرژي اندك در اين نوع بيوراكتورها سبب شده است كه صنايت در استفاده از 

دار ايد. مزاياي متعددي براي اين نوع بيوراكتورها نسبت به بيوراكتورهاي همزناين گونه بيوراكتورها تو ه خاص نم

هاي مكانيكي آيد. بدليل عدم و ود  سمتترين مزاياي آن به حساب مياند. ساختمان ساده آنها يكي از اساسيبرشمرده

بندي از از طريق واشرهاي آب گردد، خطر آلودگي محيط كشتو موتور در اين بيوراكتورها باعث مي مربوط به همزن

شود كه تميز كردن و سبب مي ميان رود.  هت عمودي اين بيوراكتورها و عدم و ود تجهيزات داخلي درون بيوراكتور

طور تر شود. هواي دميده شده درون راكتور دو عمل هوادهي و اختالط را بهاستريليزاسيون اين بيوراكتورها راحت

                                                 
1 - Continous 
2 - Batck 
3 - Air lift 
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در فرآيندهاي  باشد.اي براي همزدن سيال درون بيوراكتور نياز نميابراين انرژي  داگانهدهد. بنهمزمان انجام مي

دار در ميزان تن  برشي وارد شده از سوي و بيوراكتورهاي همزن حبابدارهاي بيولوژيكي اختالف بين ايرليفت و ستون

 باشد. ريان در هر يك از اين بيوراكتورها بر سلول درون بيوراكتور مي

باشد. در صورت يكنواخت و آرام ميهاي ناشي از عمل اختالط بهر بيوراكتورهاي ايرليفت تن  وارده بر سلولد

دار اين تن  به صورت متمركز)مخ وصاً در نواحي و به ويژه در بيوراكتورهاي همزن حبابدارهاي كه در ستونصورتي

ها شود. ضمناً با دورشدن از پرهب تخريب آن ميبرد و سها در راكتور همراه همزن( بر بدنه سلول وانزديك به پره

يابد و ناهمگوني نيروهاي برشي اثر نامطلوبي بر روي ارگانيسم و رشد سلولي خواهد ي ايجاد شده كاه  مينيروها

 [.6گذاشت]

ايي يا ( بدليل مزاياي ويژه خود به عنوان بيوراكتور در فرآيندهاي بيوشيميحبابدارهاي هاي حباب)ستونبرج

هاي حباب ميزان سطح مشترك بين گاز و مايت است و به دليل حركت شود. در برجفرآيندهاي شيميايي بكار گرفته مي

كند. در اثر حركت حباب به سمت باال شاهد  ريان درون مايت اختالط خوبي در فاز مايت باشد بسيار خوب عمل مي

يابد. كه در نتيجه اين حركت چرخشي ميزان انتقال  رم افزاي  مي در دنباله حباب درون فاز مايت خواهيم بود 1درهم

هاي متعددي براي محاسبه ميزان چرخ  مايت عنوان شده است كه عمدتاً اساس آنها بر پايه آزماي  و تجربه روش

 [.7، 6بندي شده است]صورت يك  دول دسته[ به7]1995در سال  2ها توسط ميوز و ميليزاست. اين روش

 حبابداركاربردهاي بيوراكتور ستوني  -3 -1

طور گسترده در به دليل دارا بودن مزاياي فراوان از  مله سادگي ساختمان و غيره به حبابداربيوراكتورهاي ستوني 

توان به موارد مي هاي شيميايي و بيولوژيكيهاي  ذب، واكن گيرند. در سيستمصنايت مختلف مورد استفاده  رار مي

 -هاي كاتاليستي، كربوكسيالسيون، واكن  فيشرنموده اكسيداسيون، هيدروژناسيون، هالوژناسيون، واكن زير اشاره 

ها، ها، طعم دهندهباديآنتيها، ها، هورمونهاي حيواني و گياهي، توليد آنزيمها، كشت سلولبيوتيك، توليد آنتي3تراپ

« بيوتكنولوژي  ديد»اي ازهاي تجاري به عنوان نتيجهشگاهوپليمر و تعداد ديگري از مح والت كه در آزماييعطر، ب

 [.9، 8اند]توليد شده

                                                 
1 - Turbulent 
2 - Mewes and Millies 
3 - Ficher- Tropsh 
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گيرند و غالباً از تجهيزات اضافي در صنايت چندان مورد استفاده  رار نمي بيوراكتورهاي ستوني ساده  ديمي بدون

شود. خ  مايت استفاده مياي و بيوراكتورهاي ستوني همراه با  ريان ا باري چربيوراكتورهاي ستوني چند مرحله

شود. از بيوراكتورهاي با  ريان عبوري همچنين خارج ساختن حرارت غالباً با استفاده از چرخشي خار ي مايت تأمين مي

 [.10شود]و در موارد خاص استفاده ميشان به ندرت به خاطر پيچيدگي 2هاو عمود بر لوله 1در امتداد

سيلين، آلفاآميالز، گزانتان و پروتئين تك ياخته استفاده ايرليفت  هت توليد پنيهاي اخير از بيوراكتورهاي در سال

گونه مح والت استفاده شود. اين در حالي است كه  بالً در بيوراكتورهاي همراه با همزن براي توليد اينمي

 [.10د]يگردمي

سم در طي زمان معين در يك محيط شود كه، ميكروارگانيبه مو عيتي از كشت گفته مي 3سيستم بيوراكتور بسته

ها در محيط افزاي  يابد و همزمان با  ود استفاده كرده و به تدريج تعداد ميكروارگانيسموكشت بسته، از مواد غذايي م

رشد مو ود زنده ماده مورد نظر توليد شود. در مراحل نهايي كشت، به علت كاه  مواد غذايي در محيط، همزمان با 

شود. با اين هاي زايد واسطه رشد كاه  يافته و باالخره منجر به مرگ سلول ميسم و توليد، متابوليسترشد ميكروارگاني

هاي مراحل مختلف رشد، شوند. با به دست آوردن اخت اصها توليد ميها و آنزيمبيوتيكروش، موادي مانند آنتي

ايجاد كرد. در اين سيستم، مواد  4هاي با  ريان مداومتوان فرمنتورزمان شروع و پايان توليد تعيين در سيستم بسته، مي

شود. ميزان مح ول به دست آمده و در اين روش، گردد و مح ول خارج ميطور مرتب به فرمنتور اضافه ميغذايي به

شود. كمتر از مقدار توليد در شرايط سيستم فرمنتور بسته است. ولي به علت تداوم توليد، كاه  مح ول  بران مي

هاي بيوتكنولوژي است. اگر چه اغلب مطالعات انجام شده در ، نحوة ديگري از توليد در پروسه5مير در بستر  امدتخ

پذير است.  امد نيز امكان بايستي اشاره كرد كه تخمير مواد اوليهور صورت گرفته، ولي ميفرمنتورها با كشت غوطه

زده، خوردگي فلزات و استخراج آنها و تبديل مواد  امد كپك نمونه اين سيستم، توليد  ارچ خوراكي، تهيه پنيرهاي

باشد. توان نام برد. با و ود امكان كاربرد اين روش، عمالً استفاده آن بسيار محدود ميها را ميفاضالب

همين  باشند كهدهند،  ادر به تخمير مواد در شرايط كم رطوبت ميهايي كه اين نوع تخمير را انجام ميميكروارگانيسم

هاي ها در فرآيندهاي بيولوژيكي، روش سلولفرآيند نيز نياز به انرژي زيادي ندارند. روش ديگر كاربرد ميكروارگانيسم

                                                 
1 - Longitudinal flow tube bundle 
2 - Cross flow tube bundle 
3 - Batch 
4 - Continous fermentation 
5 - Solid state fermentation 
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هاي گياهي و حيواني ها و كشت سلولاست. اين روش، براي توليد موادي مانند آنزيم 1تثبيت شده بر روي حامل مناسب

، معموالً موادي مانند سلولز، دكستران، آگاروز و مواد رد استفاده در اين روشگيرد. حاملين مومورد استفاده  رار مي

ها، بيوتيكمرهاي م نوعي هستند. اولين روش براي توليد بسياري از آنتيپروتئيني، مانند ژالتين و آلبومين يا پلي

هاي سفادكس كه مساحت آنها معادل ها استفاده شده است. تخمين استفاده از دانهاسيدهاي آمينه، اسيدهاي آلي و الكل

ها به هاي ويروسي و اينترفرونهاي بسيار ريز براي توليد واكسنگرم است به عنوان نگهدارندهمترمربت بر ميليهفت سانتي

 [.1كار گرفته شده است]

 

 در ساخت بيوراكتورها، از موادي بايد استفاده شود كه استانداردهاي الزم زير را داشته باشد:

بايستي از نظر خوردگي در مقابل تمامي موادي كه در تماس با محيط كشت در بيوراكتور هستند، مي -1

 ها مقاوم باشند.ميكروارگانيسم

بايستي در محيط كشت محلول باشد و با حل شدن در محيط شرايط را از نظر رشد مواد سازنده بيوراكتور، نمي -2

 ارگانيسم نامساعد كند.

 بايد مقاومت و پايداري الزم در برابر تكرار عمل استريل نمودن در تحت فشار باال را دارا باشد.بيوراكتور مي -3

هاي تعبيه هاي ورودي و صفحهشود، بهمزن بيوراكتور، دريچهدر صورتي كه در بيوراكتور همزن استفاده مي -4

 تغيير شكل ندهند. صطكاك مو تي،بايستي به آساني  ابل دسترس بوده و در اثر فشار و ا شده در مقاطت آن،

در صورتي كه  سمت داخل سيستم كشت،  ابل مشاهده باشد، از مزيت زيادي برخوردار است. به همين دليل تا  -5

هاي عبور دهنده نور در ساخت بيوراكتور استفاده كرد. متخ  ين كه با بايستي از دريچهحدامكان مي

ها را با كنترل د يق شرايط زيستي هستند كه ميزان رشد بالقوه ميكروارگانيسم كنند در صددبيوراكتور)فرمنتور( كار مي

به حداكثر برسانند، براي اين منظور، ضرورت دارد تا چگونگي راه متابوليكي را در فواصل زماني كوتاه بدانيم. به 

دهند، يري چگونه واكن  نشان ميگها به شرايط زيستي گوناگون و  ابل اندازهكه ميكروارگانيسمعالوه، آگاهي از اين

هاي تخمير به كار گرفته شده است و ضروري است. به همين دليل كامپيوتر به عنوان يك ابزار عمده در سيستم

اي كاه  يافته است، بيوراكتورهاي اوليه از يك طور  ابل مالحظههاي اخير بهمشكالت كار با بيوراكتورها در طي سال

گرفت، تشكيل راه با يك بهمزن كه اغلب توسط نيروي انساني و دستي مورد استفاده  رار ميتانك يا مخزن ساده هم

                                                 
1 - Immobilization and cell culture 
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هايي نيز در ساخت بيوراكتورها، بهمزن و نحوة هوادهي آن ايجاد شد كه هاي تخمير، پيشرفتشده بود. با توسعه سيستم

كرد طراحي گرديد. در اين يكي كار ميدر اولين مرحله هوادهي و بهمزن مكانيكي كه تا نيروي نسبتاً زياد الكتر

 0[1گيري است]ژن و در ه حرارت در طول پروسه  ابل اندازهي، فشار مقدار اكسpHها تغييرهاي سيستم

 حبابدارهيدروديناميك بيوراكتورهاي ستوني  -4 -1

ست ولي معطوف شده ا حبابداردر چند سال گذشته بعضي از تحقيقات به هيدروديناميك راكتورهاي ستوني 

اخيراً بطور گسترده به عنوان بيوراكتور مورد استفاده  رار  حبابدارپيشرفت آنها آهسته بوده است. راكتورهاي ستوني 

اين بيوراكتورها به دليل پيچيدگي خ وصيات  ريان بسيار مشكل بوده و بيشتر كارها  1اند. طراحي و بزرگنماييگرفته

 ولوژيكي محيط تخمير نيز اثر عميقي بر كارآيي رباشد. خواص ي تجربي ميهابراساس استفاده  از روابط و منحني

هاي مختلف بيوراكتورها دارد كه بايد مورد تحقيق و بررسي  رار گيرد كه در بعضي از مقاالت در مورد محيط كشت

 [.12، 11، 8مطالبي ذكر شده است]

ها و ود و ايرليفت حبابدارر بيوراكتورهاي ستوني هاي پليمري غير نيوتني نيز داطالعات اندكي در زمينه محلول

هايي كه دارد و بيشترين مطالعات براي آب يا مايعات شبيه به آب بوده است. كه حتي به ميزان كم نيز شباهتي به محيط

 [.13شويم ندارد]در تخميرهاي  ارچي با آن موا ه مي

ها در نزديكي همزن باشد. در اين تانكن  باال ميهاي حساس به تن ، سرعت تدار با محيطهاي همزندر تانك

باشد. اختالف مناسب و ود دارد ولي با يمانده بيوراكتور نسبتاً راكد مي اي با اختالطويسكوزيته ظاهري كم و ناحيه

شود بيشتر هواي ورودي به صورت كانال حركت كرده و باعث تضعيف هاي غيرنيوتني مو ب ميويسكوزيته در محيط

الف و توزيت نامناسب اكسيژن شده و در بدترين حالت در نواحي كه اختالط و توزيت گاز و ود ندارد فضاي اخت

اختالط  حبابدارها را در پي دارد. در بيوراكتورهاي ستوني نواحي مرگ ميكروارگانيزم آن شود كه دراي ايجاد ميمرده

ستوني تقريبًا دار را ندارد، زيرا توزيت سرعت تن  از ميان نفاز مايت تقريبًا آرام بوده و مشكالت بيوراكتورهاي همز

طور گسترده به عنوان بيوراكتور مهم استفاده به حبابداريكسان است و اين يكي از داليلي است كه بيوراكتورهاي ستوني 

 [.11اند]از فرآيندهاي تخميري مورد استفاده  رار گرفته

باشد. تخميرهاي هوازي معموالً شامل يك فاز گاز، اكتورها مشكل مييسيليومي، طراحي كنترل بيورمتخميرهاي 

صورت دو فاز گاز و ها، اين سه فاز، بهسازي سيستمها هستند، براي سادهيك فاز مايت و يك فاز  امد)ميكروارگانيزم

                                                 
1 - Scale- up 
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مايت است. براي  -شود كه مايت هموژن فرضي در وا ت سوسپانسيون هتروژن  امددر نظر گرفته مي 1مايت شبه هموژن

تر و در نهايت مو ب كاه  اساسي نيوتنيزيستي، محيط ويسكوزتر، غيريسيليومي با افزاي  غلظت تودهمهاي محيط

ها معموالً اكسيژن شود. اين اثر براي بسياري از فرآيندهاي هوازي مهم است و در اين محيطدر سرعت انتقال  رم مي

فرآيندهاي ديگر نيز مانند توليد اسيدسيتريك يا  شود. بسياري از زيستوب ميعامل محدود كننده در بيوراكتور محس

كه  بالً گفته شد در بيشتر تحقيقات از آب به عنوان محيط چنانباشد. ولي همسيلين از  هت ر ولوژيكي پيچيده ميپني

هاي كنند از محلولا بررسي ميمايت استفاده شده است و براي تحقيقاتي كه اثر ر ولوژيكي را در طراحي بيوراكتوره

شود ولي اين سئوال مطرح است كه آيا نتايج سازي رفتار  ريان محيط تخمير هتروژن استفاده ميپليمر هموژن براي شبيه

 [.14داد]هاي تخمير وا عي تعميمتوان به سيستمبه دست آمده با چنين سياالتي را مي

ضروري  حبابدارحي و بزرگ كردن مقياس بيوراكتورهاي ستوني دانستن رفتار هيدروديناميكي سيال براي طرا

مايت، گاز و  امدات، در اين بيوراكتورها بسيار پيچيده و رفتار هيدروديناميكي بيوراكتورهاي  است. الگوهاي  ريان

د اين انتقال باشچندفازي شديداً به رژيم  رياني بستگي دارد و انتقال  ريان از حالت هموژن به هتروژن كليد اصلي مي

هاي ديگر رو آورده هاي آزمايشگاهي  ابل مشاهده باشد ولي تحقيقات در صنعت به روشممكن است در ستون

باشد و هاي گاز در توزيت كننده ميتشكيل حباب حبابدارترين فرآيند در بيوراكتورهاي ستوني [. مهم16، 15است]

هاي ريز كنند. براي دستيابي به حبابم بين فاز گاز و مايت ايجاد ميهاي ريز سطح ويژه بيشتري را براي انتقال  رحباب

هاي توليد شده در توزيت كننده ها در ستون الزاماً با  طر حباباند. ولي  طر حبابهاي مختلفي توسعه يافتهتوزيت كننده

يا عدم بهم پيوستگي مايت  رار هاي توليدي در توزيت كننده تحت تأثير خواص بهم پيوستگي باشد زيرا حبابيكسان نمي

هاي ريز در محيط با كه حبابباشد. زمانيگيرند. عالوه بر توزيت گاز،  داسازي فاز گاز در باالي ستون نيز مهم ميمي

هاي پايين گاز اي آنها بستگي به سرعت ظاهري گاز دارد. در سرعتكنند كه رفتار تودهصعود مي 2ايخاصيت توده

شود. انتقال مي 4ا را داريم و با افزاي  سرعت، رژيم  رياني غيريكنواختهن حبابو توزيت يكسا  3 ريان يكنواخت

گيرد كه مقدار د يق صورت مي m/S 10-2×4/2 هاي حدود رژيم  ريان از حالت يكنواخت به غير يكنواخت در سرعت

يت باعث اختالط و نيز افزاي  ضريب آن بستگي به خواص مايت، شكل ستون و نوع توزيت كننده گاز دارد. چرخ  ما

                                                 
1 - Psedohomogeneous 
2 - Bubble swarm 
3 - Homogen 
4 - Hetrogen 
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شود بستگي به كه به صورت درصد فضاي خالي در بيوراكتورها تعريف مي 1انتقال حرارت خواهد شد. نگهداشت گاز

 -1ها، سرعت گاز و خواص مايت دارد كه يكي از عوامل مؤثر بر انتقال  رم و چرخ  مايت است. شكل اندازه حباب

ها و نيز اثرر اين عوامل در نگهداشت گاز و ها در رژيم  ريان مايت و اندازة حبابو دستگاهكن  خواص مايت بر هم -1

 دهد.چگونگي چرخ  مايت و انتقال  رم، حرارت و اختالط را نشان مي

 

 
 [17]حبابداروابستگي عوامل مختلف در بيوراكتور ستوني  -1 -1شكل 

 حبابدارهاي جرياني در بيوراكتورهاي ستوني رژيم -5 -1

باشد. دانسيته بيشتري از فاز گاز دارد سرعت آن در داخل ستون كمتر از سرعت فاز گاز مي از آنجا كه فاز مايت

 كند.ترين عامل و همراه با خاصيت بهم پيوستگي مايت سطح  ابل دسترس براي انتقال  رم را تعيين ميسرعت گاز مهم

متر  1هاي باالي متر بر ثانيه است هر چند در عمل سرعتسانتي 3 -12سرعت گاز بر حسب سطح مقطت خالي ستون بين 

آورند هاي ريز به هنگام صعود، مايت را با خود به طرف باال مي[. در داخل ستون، حباب13بر ثاينه نيز استفاده شده است]

يان حركت سيال در وسط آورد و در نتيجه  رهاي ريز را با خود پايين ميو مايت به هنگام برگشت مقداري از حباب

اي [ و اختالف در  هت شعاعي به گونه15شود]هاي ستون به سمت پايين مشاهده ميستون به سمت باال و در كناره

                                                 
1 - Gas hold up 
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به  حبابدارهاي هاي  رياني گاز در ستوناست كه عماًل اختالف غلظت  ابل تو هي در اين راستا و ود ندارد. رژيم

 باشد.مي 2 -1شكل 

 

 
 [18]حبابدارهاي هاي  رياني گاز در ستونرژيم -2 -1شكل 

 

 باشد.به دو شكل، هموژن و هتروژن مي حبابدارهاي هاي جرياني گاز در ستونرژيم

 هاي جرياني هموژن و هتروژنرژيم -6 -1

 2و يا غيركامل 1هاي كم گاز به صورت حبابي كاملهاي يكنواخت بسته به توزيت كننده گاز در دامنه سرعترژيم

هاي ها در محيطمتر نتايج تجربي سرعت صعود حبابميلي 6تا  2ها در اين رژيم بين حباب شود. اندازهبندي ميتقسيم

تواند به صورت  ريان حبابي كامل،  ريان [.  ريان هموژن مي19باشد]متر بر ثانيه مي 30تا  20ر يق تخميري بين 

اين هاي افتد از مشخ ههاي ظاهري پايين گاز اتفاق ميكامل در سرعتشود.  ريان حبابي حبابي غير كامل تقسيم مي

ها بدون برهم كن  بطور باشد. حبابستون ميهايي با اندازة تقريباً يكسان و تعيين د يق توزيت اندازه آنها در رژيم حباب

رود. در  ريان گاز از بين مي روند. اين حالت با افزاي  سرعتيكنواخت در مايت توزيت شده و از ميان ستون باال مي

تر به طرف باال حركت هاي كوچكتر از حبابتر سريتهاي بزرگهاي بزرگ تشكيل و حبابحبابي غيركامل حباب

 شود.ها بو ود نيامده و  ريان داخل ستون كاناليزه نميكنند. در اين حالت هيچ برهم كن  بين حبابمي

شود. در رژيم متالطم در بندي ميتقسيم 3ايم متالطم، رژيم لختههاي  رياني هتروژن به صورت رژيرژيم

تواند پايدار بماند، لذا يك الگوي  ريان ناپايدار همراه با كاناليزه شدن هاي باالي گاز، توزيت يكنواخت گاز نميسرعت

باشد. باال ميهاي بزرگ با سرعت صعود هاي غيريكنواخت، حضور حبابافتد. مشخ ه اين نوع  رياناتفاق مي

                                                 
1 - Perfect bubbly flow 
2 - Imperfect bubbly flow 
3 - Slug flow 
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شوند. در اين نوع با ف ل مشترك متحرك و  ابل انعطاف ظاهر مي 1هاي كرويهاي بزرگ به شكل كالهكحباب

هاي شود. اين رژيم معموالً در ستونميزان زياد مشاهده مي ها،  ريان چرخشي مايت بهحباب به علت برهم كن   ريان

 [.20شود]صنعتي ديده مي

باشد، در مي 2ها و نيز ضدكفها، سلولمتأثر از تركيبات محيط تخمير مانند مواد مغذي، متابوليت نقطة انتقال وا عي

كند و مايت افزاي  پيدا نمي -با ال بوده ولي سطح ف ل مشترك گاز 1Kاين نوع  ريان ضريب انتقال  رم مايت، 

با انتخاب توزيت كننده مناسب به حدا ل رساند.  انو[. ايجاد حالت هتروژن را ميت20، 19باشد]متناسب با  ريان گاز نمي

اي با يك سوراخ يا از افتد اگر از توزيت كننده نامناسب مانند صفحههاي كم نيز اتفاق ميالبته حالت هتروژن در سرعت

ر اي است. اين  ريان د،  ريان لختههاي هتروژنهاي بزرگ استفاده شود. يكي ديگر از  ريانصفحه مشبك با سوراخ

هاي بزرگ توسط ديواره ستون هاي باالي گاز، حبابتعافتد. در سرهاي باالي گاز و ستون با  طر كم اتفاق ميسرعت

كنند. به هاي طويل تمامي سطح مقطت ستون را اشغال ميدهند. اين حباباي را ميپايدار شده و تشكيل  ريان لخته

هاي مختلفي در مرا ت  متفاوت ذكر شده است. شكل زير نحنيهاي  رياني، مهاي رژيممنظور مشخص كردن محدوده

باشند و هاي رژيم  رياني تابعي از  طر ستون و سرعت گاز ميباشد كه در آن محدودهها مياي از اين منحنينمونه

توني ، الگوي  ريان را در بيوراكتورهاي س2 -1هاي گذرا بستگي به نوع پخ  كننده و خواص مواد دارد. شكل حالت

 [.15دهد]نشان مي حبابدار

 
 [.13]حبابدارالگوي  ريان در بيوراكتورهاي ستون  -3 -1شكل 

،  موازنة ممنتوم را 4و مياخي 3هاي حبابي، محققاني همچون يومادر ادامه مباحث مربوط به هيدروديناميك ستون

 حبابدارمايت را در درون بيوراكتور ستوني درون فاز مايت نوشته و با تو ه به پروفايل ميزان گاز اشغال شده، سرعت 

اند كه پروفايل ميزان گاز اشغال شده در  هت شعاعي تابت اند. آنها در محاسبات خود فرض نمودهمحاسبه نموده

                                                 
1 - Spherical cap 
2 - Anti foam 
3 - Ue yama 
4 - Miyauchi 
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لگاريتمي از مخت ات شعاع ستون است و پس از ترسيم پروفايل ميزان گاز اشغال شده درون ستون به اين نكته تو ه 

باشد. بنابراين بدليل افزاي  ديواره برج ميقدار اين پارامتر در مركز ستون بي  از ميزان آن در نزديكي نمايد كه ممي

گونه نتيجه ها در مركز ستون و در نتيجه دانسيته كمتر سيال در مركز ستون نسبت به  وانب ستون اينحجم حباب

سيال در كناره برج از باال به سمت پايين حركت  گيرد وشود كه حركت سيال در مركز برج به سمت باال  هت ميمي

به تئوري اختالط طولي پرانتل پروفايل سرعت را در  به كمك موازنة ممنتوم و با تو ه 2و گري 1[. رايس22نمايد]مي

مايت بدست آوردند. در اين محاسبات پروفايل ميزان گاز اشغال شده درون برج معلوم فرض شده است. رايس و 

را به سه ناحيه شامل اليه مرزي در ديواره ستون، ناحيه نزديك ديواره و  حبابداريدان  ريان درون ستون م 3اندرسون

 ريان مركزي تقسيم نموده و ميزان گاز اشغال شده در هر ناحيه را ثابت در نظر گرفتيد. سپس به كمك موازنه ممنتوم 

و همكاران او،  ريان درون ستون را كامالً توسعه  4اسخ[.  23ميدان سرعت درون هر ناحيه از برج را محاسبه كردند]

يافته در نظر گرفتند و براي نوشتن موازنه ممنتوم فرض كرد كه در  هت محوري ميزان گاز اشغال شده متغير است. 

ا در . آنهبراي سياالت ويسكوز مورد بررسي  رار دادند حبابدارهاي چرخ   ريان مايت را در ستون 6، و ريتما5اتنگراف

ناميدند.  7ها به سمت محور ستون است و اين پديده را  اده حبابهاي خود مشاهده نمودند كه حركت حبابآزماي 

كه اضمحالل آنها مشاهده كردند كه ناحيه  ابل تو هي نزديك ديواره حباب كامالً عاري از حباب است و با فرض اين

اي براي محاسبه ضخامت  اده حباب آوردند. آنها ناچيز است. رابطه در اثر نيروي ثقلانرژي مربوط به باال رفتن حباب 

ها را انجام دادند. آنها فرض كردند كه طول يك سازي اين ستوناولين كساني بودند كه براساس چرخ  مايت مدل

م هاي منفرد انجاگيرد و بر اين اساس چرخ  مايت به شكل گردابچرخ  مايت  سمتي از طول برج را در برمي

هاي چرخشي نام نهادند. آنها فرض كردند هاي در گردش را سلولهر يك از گردابگيري پذيرد. پس از اين نتيجهمي

 [.25، 24كند]ماند و به همراه آن سلول به سمت باال حركت ميكه مايت چرخشي درون هر سلول ثابت با ي مي

رند كار را ادامه داد. او ابتدا يك پروفايل ساده از هاي چرخشي و ود داكه سلولبا فرض اين 8به دنبال او ذهنر

ميزان گاز اشغال شده در  هت شعاع در نظر گرفت و فرض كرد ميزان گاز اشغال شده در  هت عمودي ثابت است. 

                                                 
1 - Rice 
2 - Geary 
3 - Anderson 
4 - Gasche 
5 - Otengraf 
6 - Rietema 
7 - Bubble street 
8 - Zehner 
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سپس با استفاده از روابط ساده انتقال  رم در فاز گاز توانست پروفايل ميزان گاز  اشغال شده را محاسبه نمايد. او 

چنين سرعت  ريان درون فاز گاز مايت را با استفاده از موازنة ممنتوم و نيروهاي بويانسي بدست آورد و نيروهاي هم

اي هاي بدست آمده از ساختار سادهكه مدل ابل محاسبه است. با و ود اين اصطكاك به كمك ضريب دراگ

متر  3/0تر از متر بر ثانيه و  طر برج كوچك 4/0از باالتر  برخوردار هستند اما از نقطه نظر د ت در محدوده سرعت گاز

هاي  ريان را درون ميدان 2و همكاران او توانستند با استفاده از توابت گردابي 1اي برخوردار است. فردمناز اهميت ويژ

دابي گردد. براي تعريف گرهاي سرعت در  هت شعاعي و محوري محاسبه ميت بدست آورند كه در نتيجه آن مؤلفهيما

ثوابت تابت گردابي استفاده شده  و از حل موازنه  رم و ممنتوم براي تعيين استفاده شده است 3از تئوري غيرويسكوز

هاي  رم و ممنتوم هاي حل عددي تفاضل محدود از معادالت موازنهو همكاران او با استفاده از روش 4كالرك است.

هاي گره ، استفاده كردند. اندازه5 ريان درهم از تئوري اختالط طولي . آنها براي محاسبه نفوذ درگيري كردندانتگرال

طولي در محاسبات آنها بسيار بزرگ انتخاب شده بود بطوريكه براي هر سلول فقط يك گره براي محاسبه سرعت 

 چرخ  مايت در نظر گرفته شده است. در محاسبات توزيت گاز در ابتداي ستون به عنوان شرط مرزي مشخص شده

گيري خواهد بود. است. پروفايل ميزان گاز اشغال شده داراي يك نقطه انف ال در محور ستون پس از اولين گام انتگرال

ها سبب ناپايداري حل باشد. همچنين اين گرهها در طول ستون مياين انف ال ناشي از انتخاب فواصل بزرگ مابين گره

هاي هاي  ريان را به كمك روشو همكاران او، ميدان، 6[. هوفمن92در مركز شعاع در مخت ات سيلندري خواهد بود]

آنها فرض كردند كه ميزان گاز اشغال شده در سطح  حجم محدود براي دو فاز مايت و گاز درون ستون محاسبه كردند.

ا درون برج هصورت يكنواخت توزيت شده است. آنها معتقدند كه در اثر باال رفتن حباببه 7سازمقطت نزديك به حباب

شود كه به آن شود. در اثر اين گراديان، نيروهاي در  هت شعاع ظاهر ميگراديان سرعت در  هت شعاع حادث مي

يابد. همچنين در اثر و ود اين گويند. در اثر اين نيروها ميزان گاز اشغال شده در مركز افزاي  ميمي 8نيروي مگنوس

مايت در  -در سمت روبروي ديواره با سرعت مايت در سمت مشترك گازمايت  -نيرو سرعت مايت در سطح مشترك گاز

 [.32، 31، 30سمت روبروي محور ستون متفاوت است]

                                                 
1 - Freedman 
2 - Vortex functions 
3 - Inviscouse 
4 - Clark 
5 - Mixing length theory 
6 - Hofman 
7 - Sparger 
8 - Magnus 
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ها به شود و سبب انتقال حبابساز حاصل ميهوفمن و همكاران او در مقابل نيروي مگنوس كه در باالي حباب

ها به سمت نفوذ حبابند. اين نيروي محركه در اثر كگردد. نيروي محركه ديگري را معرفي ميسمت محور ستون مي

و همكاران او به  1[. سوكولين31، 30رسد]به تعادل مي آيد كه در حالت پايا با نيروي مگنوسديواره ستون بو ود مي

شود و كنند ولي فرض كردند كه فاز گاز درون ستون به صورت دو بعدي پخ  مياي نمينيروهاي مگنوس اشاره

آورند. براي رسيد ن به اين ساز بدست مييك پروفايل دو بعدي براي ميزان گاز اشغال شده در باالي حبابهمواره 

سازي نتيجه گرفتند كه چرخ  مايت سازي ستون استفاده كردند و از اين مدلسازي از ديناميكي براي مدلهدف از شبيه

پردازد و براي حباب درون ستون مي يحاتي در مورد نفوذبه توض 2ل ارتفاع ستون امتداد دارد. رانديكدرون ستون در 

ساز در بخ  داخلي سطح كه ماكزيمم حباب را در مركز ستون تر يح كند فرض نمود كه گاز در باالي حباباين

شود. اختالف بين مقدار حباب در مركز و ديواره ستون با باالرفتن حباب درون ستون به دليل مقطت ستون توزيت مي

 [.32رود]يابد و نهايتاً از بين مينفوذ حباب در  هت شعاع به تدريج كاه  ميو ود 

ساز عنوان كوچك درون حباب  4هاي چرخشي را ناشي از يك اغتشاشعلت چرخ  سيال در سلول 3ميليز

گاز  هاي چرخشي پشت سرهم در نظر گرفت كه مقدار اعتشاش در پروفايل ميزانكند. او ستون را متشكل از سلولمي

هاي شود. او ميداناي است كه چرخ   ريان در سلول بعدي آغاز مياشغال شده درون يك سلول چرخشي به اندازه

گيري الگرانژ از معادالت موازنة ممنتوم انتگرال -ها را تشريح كرد و به كمك روش اويلر ريان ناشي از اين اعتشاش

محاسبات خود ويسكوزيته ظاهري را ثابت فرض ت آورد. او در هاي  ريان و پروفايل سرعت را بدسنموده و ميدان

باشد با حل معادله ممنتوم نسبت به زمان ها ميكرد. در اين محاسبات ناپايداري  ريان و توسعه آن را كه منتج از اعتشاش

و  5. لوبرتنشان داد. در اين محاسبات ميزان گاز اشغال شده تابعي از شعاع و طول بستر در نظر گرفته شده است

بيان كردند و آن را براي سيستمي ا را نمودند كه  6همكاران او سيستم چند فازي را به كمك معادالت نويراستوك

 در آن بزرگ نباشد. همچنين ويسكوزيته را در معادالت با ويسكوزيته ظاهري  ايگزين نمودند. 7ميزان انباشتگي

 گردد.صورت زير خالصه مي معادالت پايه مورد استفاده براي تبيين حركت به

                                                 
1 - Sokolihin 
2 - Randi 
3 - Millis 
4 - Disturbance 
5 - Lubert 
6 - Navier stock 
7 - Hold up 
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شتاب ثقل است. در معادله فوق رابطة تنسور  gفشار سيستم و  Pزمان،  tدانسيته،  بردار سرعت،  در اين رابطه 

 گردد:به صورت زير بيان مي Tكش  
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در سطح كه مقدار ثابت در نظر  شرايط مرزي عبارتند از سرعت مايت در سطح  امد كه برابر با صفر است و فشار

 شود.گرفته مي

 حبابدارانتقال جرم در بيوراكتورهاي ستوني  -7 -1

هاي هوازي، هوادهي به منظور تأمين اكسيژن مورد نياز براي حاوي ميكروارگانيزم حبابداردر بيوراكتورهاي ستوني 

توان به صورت نتقال  رم از فاز گاز به مايت را ميشود. شدت اتنفس ميكروارگانيزم و ايجاد اختالط در سيستم انجام مي

 [.21زير بيان نمود]
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x

OLOL CCAKOTR  

xشدت انتقال  رم به ازاي واحد حجم مايت،  ORTكه در آن 

OLC  غلظت اشباع اكسيژن وOLC  غلظت اكسيژن در

 ها ب ورت زير بدست آورد:توان با داشتن سطح حبابرا مي AKOLباشد. توده مايت مي
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داشت گاز و در نهايت بر شدت انتقال  رم ، نگهAشود  طر حباب در تعيين طور كه از روابط باال ديده ميهمان

باشد به همين دليل براي ( مشكل و پيچيده ميLKگيري د يق  طر حباب و ضريب انتقال  رم)باشد ولي اندازهمؤثر مي

(، مستقيماً به ضريب AOLKشود ضريب انتقال  رم حجمي)معموالً از روابط تجربي استفاده مي AOLKگيري اندازه

دارد و خواص مايت با تغيير  طر  OLKاي بر مقدار ( تأثير  ابل مالحظهpdباشد.  طر حباب)( وابسته ميOLKانتقال  رم)

س به  درت يوني، نيروي پراكندگي، ويسكوزيته و تواند بسيار حساتأثير بگذارند.  طر حباب مي OLKتواند حباب مي

كش  سطحي باشد و از آنجا كه ارتباط بين  طر حباب و متغيرهاي فرآيند معموالً ناشناخته است. پيشگويي د يق تأثير 

 [.21آن بر انتقال  رم مشكل است]
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The  make of bubble column bioreactor and 

 studying the gas hold up effect in that 

 

 

 

Abstract 

 

 

To different reasons, the bubble column bioreactor in recent period of  tendays two had 

considered in different industries foe done biochemical reactions for production b fermentation 

process. 

In this research efficiency of bubble column  bioreactor was studied by two system, air.-Water 

system and air- Salt water system and so was atudied gas hold up in this systems in different 

velocities and hights. For this purpose one bioreactor with specifications designed and used. The 

optimome amount obtained for ratio of liquid high to diameter 








D

L
 was 3 and aeration rate (Vg) 

was s
cm5.3 . 
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