
У овом раду је испитиван утицај имобилизације ензима на

хидролизу скроба као почетног супстрата за добијање

биоетанола. Испитивање је проведено примјеном факторијалних

експеримента за категорички утицај на више нивoа, а у оквиру

методологије дизајна експеримента (DOE – Design of

Experiments). Као категорички утицај посматран је начин

(поступак) припреме ензима, алфа амилазе и глукоамилазе, за

процес хидролизе кромпировог скроба, при чему су испитивана

четири поступка. Испитивани поступци припреме ензима били су:

примјена слободних ензима, примјена имобилизованих ензима,

примјена комбинације имобилизоване алфа амилазе и слободне

глукоамилазе и примјена комбинације слободне амилазе и

имобилизоване глукоамилазе. Као одзив на примјену категоричког

утицаја посматран је садржај скроб у хидролизату, као прва

зависна варијабла и укупно вријеме (брзина) хидролизе, као друга

зависна варијабла. За већину испитиваних посупака припреме

ензима утврђено је да значајно утичу на зависне варијабле. Само

за случај примјене комбинације слободне алфа амилазе и

имобилизоване глуко амилазе утврђено је да нема значајне

разлике садржаја скроба у хидролизату у односу на примјену

слободних ензима.
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САЖЕТАК
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Са висиоким степеном поузданости може се закључити да анализирани третмани, односно начини

припреме ензима, значајно утичу на садржај скроба у хидролизату, као и на укупну брзину

хидролизе. Сви анализирани третмани међусобно се разликују по своме утицају на садржај скроба

у хидролизату, као и на укупну брзину хидролизе, са изузетком утицаја третмана 1 и 4 на садржај

скроба у хидролизату. Третман 1, односно комбинација слободних ензима α-амилаза и глуко-

амилаза и третман 4, односно комбинација слободног ензима α-амилаза и имобилизованог ензима

глукоамилаза, међусобно се не разликују значајно по свом утицају на садржај скроба у

хидролизату.

Међународна научна конференција Савремени материјали, Бања Лука, 9-10 септембар 2021
International Scientific Conference Contemporary Materials, Banja Luka, september 9-10, 2021

ФАКТПРСКА АНАЛИЗА УТИЦАЈА ИМПБИЛИЗАЦИЈЕ ЕНЗИМА НА 
ХИДРПЛИЗУ СКРПБА ЗА ДПБИЈАОЕ БИПЕТАНПЛА

Саша Папуга1*, Александар Савић1, Маја Стпјкпвић1, Дамир Дубпв1

1Универзитет у Баопј Луци, Технплпшки факултет, Впјвпде Степе Степанпвића 73, 78000 Баоа 
Лука

CO-F PES-F CO/PES-F

ЗАКЉУЧАК

CO

-F
PE

S-F

CO/PES-FE

CO/PES-FE

PES-FE

PES-FE

CO-FE

CO-FE

Напомена: Овај рад је реализован у склопу Пројекта (19.032/961-

111/19), који је финансијски подржан од стране Министарства за

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Републике Српске

Фактор утицаја Одзиви

A

Припрема ензима

О1

Садржај скроба (%)

О2

Вријеме хидролизе 

(мин)

1 Слободни ензими 1.5 13

2 Слоб.А+Имоб.Г 1.48 102

3 Имоб.А+Слоб.Г 1.87 32

4 Имоб.А+Имоб.Г 3.37 125

5 Имоб.А+Слоб.Г 1.87 30

6 Имоб.А+Имоб.Г 3.41 125

7 Слободни ензими 1.45 12

8 Имоб.А+Имоб.Г 3.33 124

9 Слоб.А+Имоб.Г 1.5 105

10 Слободни ензими 1.55 14

11 Слоб.А+Имоб.Г 1.52 108

12 Имоб.А+Слоб. 1.88 28

Дизајн експериментаа и мјерења одзива: Слоб.А – слободни ензим α-

амилаза; Слоб. Г – слободни ензим глуко амилаза; Имоб.А –

имобилизовани ензим α-амилаза; Имоб.Г – имобилизовани ензим глуко

амилаза

Одзив О1 Одзив О2

Третман ДФ МД СЕ t за H₀ Проб > |t| МД СЕ t за H₀ Проб > |t|

1 vs 2 8 -1,87 0,0275 -68,03 < 0,0001 -111,67 1,55 -72,25 < 0,0001

1 vs 3 8 -0,3733 0,0275 -13,58 < 0,0001 -17,00 1,55 -11,00 < 0,0001

1 vs 4 8 0,0000 0,0275 0,0000 1,0000 -92,00 1,55 -59,52 < 0,0001

2 vs 3 8 1,50 0,0275 54,45 < 0,0001 94,67 1,55 61,25 < 0,0001

2 vs 4 8 1,87 0,0275 68,03 < 0,0001 19,67 1,55 12,72 < 0,0001

3 vs 4 8 0,3733 0,0275 13,58 < 0,0001 -75,00 1,55 -48,52 < 0.0001

*МД – Средња разлика; ДФ – Број степени слободе; СЕ - Стандардна погрешка

Слика 1. LSD – I снопови утицаја припреме ензима на концентрацију скроба у хидролизату

ANOVA анализа факторијалних модела утицаја

припреме ензима на садржај скроба у хидролизату

СС* ДФ* МСЕ* F-вриједност p-вриједност

Модел

7,13

3 2,38 2098,36 < 0,0001

значајн

о

A-Припрема 

ензима

7,13

3 2,38 2098,36 < 0,0001

Чиста 

грешка

0,0091

8 0,0011

Укупно 7,14 11

*ДФ – број степени слободе; CC – Сума квадрата погрешке; МСЕ –Средња 

вриједност квадрата погрешке (СС/ДФ)

СС* ДФ* МСЕ* F-вриједност p-вриједност

Модел 27147,00 3 9049,00 2525,30 < 0,0001

значајн

о

A-Припрема 

ензима

27147.00 3 9049,00 2525,30 < 0,0001

Чиста 

грешка

28,67 8 3,58

Укупно 27175,67 11

*ДФ – број степени слободе; CC – Сума квадрата погрешке; МСЕ –Средња 

вриједност квадрта погрешке (МСЕ = СС/ДФ)

ANOVA анализа факторијалних модела утицаја

припреме ензима на брзину хидролизе

Тестирање хипотеза о међусобој разлици

појединачних третмана


