
بيوتكنولوژي غذايي

به نام خدا

علي آراسته نوده
Department of Chemical Engineering

Quchan branch, Islamic Azad University



كربوئيدراتھا

دسته بندي
 :شوند مي تقسيم دسته سه به

 منوساكاريدها

ساكاريدها پلي و اوليگوساكاريدها

تعريف
نها . كربوئيدراتها شامل كربن و ئيدروژن و اكسيژن هستند

ٓ
Cxفرمول تجربي ا (H2O)y ن

ٓ
.است ۲بيشتر از  x,yمي باشد كه در ا

.مي باشند و قندهاس ساده ناميده مي شوند x(CH2O)منوساكاريدها، ساده ترين كربوئيدراتها هستند و داراي فرمول شيميايــي 

لدوئيد است به نام 
ٓ
لدوز “منوساكاريدهايــي كه حاوي يك گروه ا

ٓ
نهايــي كه حاوي يك گروه كـتن هستند ” ا

ٓ
.ناميده مي شوند” كـتوز “و ا



تعاريف

Biotechnology
فرینش، در بشر هوشمندانه کنش گونه هر

ٓ
ورده عرضه و بهبود ا

ٓ
ن ها دستکاری  طریق از ویژه به جانداران، از استفاده با گوناگون های فرا

ٓ
 سطح در ا

.می  گیرد قرار بیوتکنولوژی، حاضر، سده فناوری  اقتصادی ترین و پاک ترین ترین، مهم این حیطه در مولکولی

Bioengineering
وري 

ٓ
شاخه اي از مهندسي كه از مواد زيستي و بيولوژي استفاده مي نمايد: مهندسي زيست فن ا

نزیمها و(کاربرد روشهای علمی و فنی در تبدیل بعضی مواد به کمک عوامل بیولوژیک 
ٓ
برای تولید کاV ... ) میکروارگانیسمها، یاخته های گیاهی و جانوری و ا

.و خدمات در کشاورزی، صنایع غذایــی، دارویــی، پزشکی و سایر صنایع

موزش، کشاورزی، صنعت، تغذیه و 
ٓ
گستردگی کاربرد بیوتکنولوژی در قرن بیست و یکم به حدی است که اقتصاد، بهداشت، درمان، محیط زیست، ا

به همین دلیل اندیشمندان جهان قرن بیست و یکم را قرن بیوتکنولوژی نامگذاری . سایر جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر شگرف خود قرار خواهد داد

.کرده اند



• بيوتکنولوژيست ھا می گويند که با اين علم می توان 
راھکارھايی را برای نگھداری منابع غذايی، حذف 
آلودگيھای زيست محيطی، افزايش و بھبود توليدات 
کشاورزی، کاھش وابستگی به مواد شيميايی کشاورزی، کشاورزی، کاھش وابستگی به مواد شيميايی کشاورزی، 
ارايه بھترين روند توليد مواد غذايی، کاھش ھزينه ھا، توليد 
مواد غذايی سالم، بھداشتی، کافی و ارزان و با کيفيت 
.تغذيه ای با. تامين کرد



• کلمه بيوتکنولوژی از دو کلمه زنده و زندگی يا سامانه زنده 
و تکنولوژی به معنای يک روش علمی به منظور دستيابی 

بيوتکنولوژی به طور . به يک ھدف علمی شکل گرفته است
کلی به مجموعه ای از فناوريھا اط4ق می شود که کلی به مجموعه ای از فناوريھا اط4ق می شود که 
سامانه ھای زنده يا بيولوژيکی گياه، حيوان، ميکروارگانيسم 
يا ترکيبات مخصوص مشتق شده از اين سامانه ھا را به 
.منظور توليد کا.ھا و خدمات صنعتی بکار می گيرد



تمركزبرفرايند تخمير

استفاده از فرايند تخمير و آنزيم ھا جھت توليد �
)  كربو ھيدراتھا(محصو!ت جديد از مواد غذايي و گياھي 

.بخشي از بيو تكنووژي است

.فرايند تخمير در بيو راكتورھا انجام مي گردد�



آنزيم ھا

� Enzymes

.ھدف استفاده از آنزيم افزايش سرعت  انجام واكنش است

7

.ھدف استفاده از آنزيم افزايش سرعت  انجام واكنش است

.آنزيم ھا از آمينو اسيدھا ساخته شده اند و نوعي پروتوئين ھستند

.شكل آنزيم ھا اجازه مي دھند كه بعضي واكنش ھا با سرعت انجام شوند و بخشي به كندي



كربوئيدراتھا

دسته بندي
 :شوند مي تقسيم دسته سه به

 منوساكاريدها

ساكاريدها پلي و اوليگوساكاريدها

تعريف
نها . كربوئيدراتها شامل كربن و ئيدروژن و اكسيژن هستند

ٓ
Cxفرمول تجربي ا (H2O)y  ن

ٓ
.است ۲بيشتر از  x,yمي باشد كه در ا

مي باشند و قندهاس ساده ناميده مي شوند x(CH2O)منوساكاريدها، ساده ترين كربوئيدراتها هستند و داراي فرمول شيميايــي 

لدوئيد است به نام 
ٓ
لدوز “منوساكاريدهايــي كه حاوي يك گروه ا

ٓ
نهايــي كه حاوي يك گروه كـتن هستند ” ا

ٓ
.ناميده مي شوند” كـتوز “و ا



منوساكاريدھا

ح4ليت
ب در منوساكاريدها

ٓ
.نامحلولند قطبي غير حdلهاي در ولي حل؛ قابل ا

تعريف
.پنتوز و هگزوز ناميده مي شوند–چهار و پنج اتم كربن به ترتيب تريوز  - قندهايــي با سه

.همچنين از لحاظ بيولوژيكي گاVكـتوز، مانوز، فروكـتوز و ريبوز هم اهميت زيادي دارند. گلوكز فراوانترين منوساكاريد است. 

.باز و پنتوزها و هگزوزها داراي زنجيره حلقوي مي باشندتريوزها و تتروزها داراي زنجيره



اوليگوساكاريدھا

پلي ساكاريدھا
 .متصلند يكديگر به گلوكزيدي اتصاVت توسط كه هستند منوساكاريدها از طوVني پليمرهاي

 :هستند دسته دو

 هموگليكانها

تعريف
.گليكوزيدها محصول واكنش الكل با منوساكاريد است

 .اوليگوساكاريد نام دارند. گليكوزيدهاي پليمري كوچكي كه حداكـثر تا ده واحد منوساكاريد دارند

نهاست
ٓ
بنابراين اصلي ترين تركيب ديواره هاي سلول گياهي است و .درصد ديواره هاس سلولي را تشكيل مي دهند ۳۰- ۲۰. سلولز،فراوانترين نوع ا

.فيبرهاي نخي نيز تقريبا سلولز خالص هستند

 هموگليكانها

 هتروگليكانها

 .هستند حلقوي ساختمان يك در منومرمنوساكاريد از نوع يك شامل گليكانها همو

،dساختماني اثر هم و دارند اي تغذيه اثر هم گلوكانه 



نشاسته

نشاسته 
 : اند شده تشكيل قسمت دو از

ميلوز 
ٓ
ميلوپكـتين و ا

ٓ
 ا

سانيمي به سلولز برخdف
ٓ
 .گيرند قرار استفاده مورد انرژي  ذخيره عنوان به و شوند هيدروليز خود منوساكاريد واحدهاي به تواند ا

سلولز حاوي پيوندھاي ھيدروژني است كه ساختمان غير قابل حل و فيبري تشكيل 
 .مي دھند

سانيمي به سلولز برخdف
ٓ
 .گيرند قرار استفاده مورد انرژي  ذخيره عنوان به و شوند هيدروليز خود منوساكاريد واحدهاي به تواند ا



اوليگوساكاريدھا

پلي ساكاريدھا
 .متصلند يكديگر به گلوكزيدي اتصاVت توسط كه هستند منوساكاريدها از طوVني پليمرهاي

 :هستند دسته دو

 هموگليكانها

تعريف
.گليكوزيدها محصول واكنش الكل با منوساكاريد است

 .اوليگوساكاريد نام دارند. گليكوزيدهاي پليمري كوچكي كه حداكـثر تا ده واحد منوساكاريد دارند

نهاست
ٓ
بنابراين اصلي ترين تركيب ديواره هاي سلول گياهي است و .درصد ديواره هاس سلولي را تشكيل مي دهند ۳۰- ۲۰. سلولز،فراوانترين نوع ا

.فيبرهاي نخي نيز تقريبا سلولز خالص هستند

 هموگليكانها

 هتروگليكانها

 .هستند حلقوي ساختمان يك در منومرمنوساكاريد از نوع يك شامل گليكانها همو

،dساختماني اثر هم و دارند اي تغذيه اثر هم گلوكانه 



پنتوزھا
5

O
10

H
5

C

 پنتوزهايــي كه داراي ارزش بيولوژيكي هستند عبارتند از

رابينوز  - ۱
ٓ
 ا

 ريبوز  - ۲ ريبوز  - ۲

ن قندچوب گـفته مي شود و در بعضي ميوه ) گزيلوز (زايلوز  - ۳
ٓ
يد و به ا

ٓ
كه از هيدروليز سبوس غdت بدست مي ا

لو يافت مي گردد
ٓ
.ها مانند زردا



ھگزوزھا
6

O
12

H
6

C

. آيند مي شمار به ساده قندھاي ترن مھم بيولوژيكي نظر از ھگزوزھا
مانوز و گا.كتوز – گلوكز : شامل آلدوھگزوزھا مھمترين

باشد مي فروكتوز شامل ستوھگزوزھا مھمترين و

.گلوكز درمحول رقيق سود به مانوز و فروكـتوز تبديل مي شود



دي ھيدراتاسيون آلدوزھا 

 يا و كلريدريك اسيد مجاورت در را ھگزوزھا يا و پنتوزھا ھنگاميكه
 ھرمولول از آب مولكول سه شدن خارج با دھند حرارت غليظ اسيدسولفوريك

 متيل ھيدروكسي و و فورفورال نام به موادي ترتيب به اجسامي آلدوز
.گردد مي ايجاد فورفورالدئيد

 را ھگزوزھا و پنتوزھا توان مي طريق ازاين و باشد مي فرارتر فورفورال
.جدانمود





بررسي اختصاصي ھگزوزھا
گلوكز



گلوكز



گلوكز



گا!كتوز و مانوز

.آورند مي دست به .كتوز ھيدروليز از را گا.كتوز
.باشد مي گلوكز از كمتر گا.كتوز ح4ليت

.دارد وجود عصبي سلولھاي در گا.كتوز
:مانوز



فروكتوز



ديساكاريدھا



گا!كتوز و مانوز

.آورند مي دست به .كتوز ھيدروليز از را گا.كتوز
.باشد مي گلوكز از كمتر گا.كتوز ح4ليت

.دارد وجود عصبي سلولھاي در گا.كتوز
:مانوز



دي ساكاريدھا



مالتوز

درجه سانتيگراد ١۶۵جسمي است متبلور و سفيد رنگ داراي نقطه ذوب 
.در مجاورت اسيد كلريد ريك رقيق ھيدروليز شده و به دومولكول گلوكز تبديل مي شود



دي ساكاريدھا



!كتوز



!كتوز



!كتوز

درجه سانتيگراد و بوسيله  ٢٠٣.كتوز جسمي است متبلور و سفيد رنگ داراي نقطه ذوب 
مخمر قابل تخمير نيست



سلوبيوز



ژنتي بيوز



ساكاروز



ساكاروز

.دراثر ھيدروليز توسط اسيدھاي معدني رقيق به گلولكز و فروكتوز تبديل مي گردد



ساكاروز



تري ساكاريدھا



ژنتي آنوز



رافينوز



ژنتي آنوز



تترا ساكاريدھا



پنتا ساكاريدھا



پلي ساكاريدھا



پلي ساكاريدھا



ھموپلي ساكاريدھا



سلولز



سلولز



سلولز



سلولز



گليكوژن



گليكوژن



نشاسته



نشاسته



آگارآگار -ھتروپلي ساكاريدھا 



ھتروپلي ساكاريدھا



صمغ ھا-ھتروپلي ساكاريدھا



پكتين -ھتروپلي ساكاريدھا 







كبرتر در كونواسيون سازمان ملل متحد در خصوص تغيير شرايط جوي در  پروتكل•

CO2و الزام به كاهش انتشار  ۱۹۹۷دسامبر 
يد•

ٓ
 .سوختهاي بيو به راحتي از منابع معمول بيومس بدست مي ا

نها •
ٓ
 .وجود دارد  COدر فرايند سوختن ا

:ضرورت استفاده از اتانول 

نها •
ٓ
 .وجود دارد  CO2در فرايند سوختن ا

 .سال اينده به پايان مي رسند ۵۰سوخت هاي فسيلي تا •

اين سوختها توسط ميكروبها تجزيه پذيرند و در چرخه طبيعي شركت مي كنند •

 ) .۲۰۰۶دميرباس(

 .منابع سوختهاي بيو بطور يكنواخت تري پخش شده اند•

 .كاهش مي دهد%۴اتانول نشر گاز گلهانه اي را تا% ۱۵اضافه كردن •

.گيگاليتر بنزين در جهان ميگردد ۳۵۳جايگزين  - درصد  ۱۵اضافه كردن •



- (بيواتانول  CH3–CH2–OH يک سوخت زيستي مايع ) 
است که مي تواند از چند زيست توده مختلف با استفاده از 
.تکنولوژيھاي تبديل توليد شود     

مخلوط مخلوط مخلوط مخلوط     ---- E10     ::::     

امريکاکاناداامريکاکاناداامريکاکاناداامريکاکانادا ، سوئد ، هند، سوئد ، هند، سوئد ، هند، سوئد ، هند ، استراليا، استراليا، استراليا، استراليا ، تايلند، تايلند، تايلند، تايلند ، چين، چين، چين، چين ، کلمبيا، کلمبيا، کلمبيا، کلمبيا . . . . ، پرو، پاراگوئه، پرو، پاراگوئه، پرو، پاراگوئه، پرو، پاراگوئه     

    

::::در ايران در ايران در ايران در ايران  ::::در ايران در ايران در ايران در ايران          

....بيواتانول استبيواتانول استبيواتانول استبيواتانول است%%%%۵۵۵۵استفاده از استفاده از استفاده از استفاده از     ۸۸۸۸۸۸۸۸توافق اخير در سال توافق اخير در سال توافق اخير در سال توافق اخير در سال      

::::درحال حاضردرحال حاضردرحال حاضردرحال حاضر     

....ميلون ليتر از مdس نيشكر و چغند قند توليد مي گرددميلون ليتر از مdس نيشكر و چغند قند توليد مي گرددميلون ليتر از مdس نيشكر و چغند قند توليد مي گرددميلون ليتر از مdس نيشكر و چغند قند توليد مي گردد    ۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰     

    



CO2 چرخه



منابع مورد استفاده در توليد بيواتانول 

    

لي كه از تبديل انرژي 
ٓ
لي كه از تبديل انرژي بيومس يعني تمام مواد ا
ٓ
لي كه از تبديل انرژي بيومس يعني تمام مواد ا
ٓ
لي كه از تبديل انرژي بيومس يعني تمام مواد ا
ٓ
بيومس يعني تمام مواد ا

::::خورشيدي در طي فتوسنتز حاصل مي گرددخورشيدي در طي فتوسنتز حاصل مي گرددخورشيدي در طي فتوسنتز حاصل مي گرددخورشيدي در طي فتوسنتز حاصل مي گردد     
قندهاي ساده از نيشکر ، چغندر قند و ميوه ها قندهاي ساده از نيشکر ، چغندر قند و ميوه ها قندهاي ساده از نيشکر ، چغندر قند و ميوه ها قندهاي ساده از نيشکر ، چغندر قند و ميوه ها ) ) ) ) ۱۱۱۱(((( قندهاي ساده از نيشکر ، چغندر قند و ميوه ها قندهاي ساده از نيشکر ، چغندر قند و ميوه ها قندهاي ساده از نيشکر ، چغندر قند و ميوه ها قندهاي ساده از نيشکر ، چغندر قند و ميوه ها ) ) ) ) ۱۱۱۱((((

نشاسته از حبوبات ، سيب زميني و محصوVت ريشه دار نشاسته از حبوبات ، سيب زميني و محصوVت ريشه دار نشاسته از حبوبات ، سيب زميني و محصوVت ريشه دار نشاسته از حبوبات ، سيب زميني و محصوVت ريشه دار ) ) ) ) ۲۲۲۲((((

سلولز از چوب ، پسماندهاي کشاورزي ، فاضdب هاي جامد شهري ، سلولز از چوب ، پسماندهاي کشاورزي ، فاضdب هاي جامد شهري ، سلولز از چوب ، پسماندهاي کشاورزي ، فاضdب هاي جامد شهري ، سلولز از چوب ، پسماندهاي کشاورزي ، فاضdب هاي جامد شهري ، ) ) ) ) ۳۳۳۳((((

    کاغذ باطله و پسماندهاي محصوليکاغذ باطله و پسماندهاي محصوليکاغذ باطله و پسماندهاي محصوليکاغذ باطله و پسماندهاي محصولي

    



تخمير در بر گيرنده ميکروارگانيسم هايــي است که از قند هاي قابل تخمير براي غذا و در فرايند توليد اتانول و •
 .ديگر محصوVت جانبي استفاده مي کند 

نها گلوکز است•
ٓ
 .  ميکرو ارگانيسم ها مي توانند نوعا ً از قندهاي شش کربني استفاده نمايند که رايج ترين ا

 .  بيومس هاي قندي مستقيما قابل تخمير و تبديل به اتانول مي باشند و نياز به پيش فراوري خاصي ندارند•

معموV در دسترس و ارزانترين اين پس ماندها مdس چغندر قند است كه محصول جانبي كارخانجات توليدقند •
 .درصد قند قابل تخمير دارد  ۵۰تا  ۴۰و شكر است و 

مواد اوليه قندي 

 .درصد قند قابل تخمير دارد  ۵۰تا  ۴۰و شكر است و 

 . ماده بعدي نيشكر مي باشد  •

نجايــي که مواد قندي در زنجيره غذايــي انسان موجود است ، اين مواد جهت استفاده در •
ٓ
به هر حال ، از ا

.  توليد اتانول بسيار گران قيمت است 



 .باشد مي نشاسته اتانول توليد در بالقوه ماده ديگر    

 . باشد مي گلوکز هاي مولکول طوVني هاي زنجيره از متشکل نشاسته هاي مولکول  - 

 هاي مولکول به نشاسته هاي مولکول شکستن از پس توانند مي اي نشاسته مواد  -   

   . شوند تخمير  گلوکز، ساده

مواد اوليه نشاسته اي

   . شوند تخمير  گلوکز، ساده

 که شوند مي استفاده اتانول توليد براي جهان سراسر در اي نشاسته مواد هاي نمونه - 

 مي کاساو نشاسته و شيرين زميني سيب  ،،،،    زميني سيب ،،،، گندمي گياهان شامل

  . باشد



 .مواد نشاسته اي در زنجيره غذايــي انسان موجود است در نتيجه گران قيمت مي باشند  ،،،،مواد قندي �

 .  اين مواد نسل دوم توليد بيواتانول هستند �

ليگنوسلولز نيمي از كل . چوب و ديگر مواد گياهي بافتي  ،،،،مقوا  ،،،،کاغذ : نمونه هاي مواد سلولزي عبارتند از �
 .  مواد حاصل از فتوسنتز را شامل مي شود و متشكل از سه پليمر  سلولز ، همي سلولز و ليگنين است 

وندي گياهان  خشكي زي ،الياف سلولز در ميان ماده زمينه غير بلورين ليگنين و �
ٓ
در ديواره سلولزي بافتهاي ا

 .  همي سلولز محصور شده است 

)ليگنوسلولز(مواد اوليه سلولزي  

 .  همي سلولز محصور شده است 

بطور . نسبت وزني هر يك از پليمرها برحسب گونه و سن گياه و از اندامي به اندام ديگر متفاوت است �
 .درصد ليگنين مي باشند ۲۵درصد همي سلولز و  ۳۰درصد سلولز ،  ۴۵ميانگين ماده ليگنوسلولز داراي 

.گذر زمان نشان ميدهد كه مفيدترين منبع كربني براي پيشرفتهاي بيوتكنولوژي خواهند بود�



 

بقاياي جنگل شامل چوب ها و كاه،براده هاي چوب و خاك اره و پوست  - ۱•
 درخت 

   

محصوVت كشاورزي خاّصي مانند گندميان و محصوVت با گردش زراعتي كوتاه   - ۲•

بيواتانول نسل دوم

محصوVت كشاورزي خاّصي مانند گندميان و محصوVت با گردش زراعتي كوتاه   - ۲•
ميسكانتوس و سوئيچ گراس به عنوان راه حلي براي منابع فراوان و ارزان 

 ليگنوسلولز

 

شهري، كودهاي حيواني و ) جامد ( مانند زباله هاي  ۳يا  ۲مواد زائد درجه - ۳•
 زباله هاي ناشي از صنايع توليد مواد غذايــي



تفاوت ميان بيواتانول نسل اّول و دّوم اين است كه در نوع دّوم به يك مرحله  •

 . ليگنوسلولزي نياز داريم ) بيومس ( اضافي براي هيدروليز زيست توده 

 پيش فراوري •

.موضوع مورد بررسي ما نيز همين است•

بيواتانول نسل دّوم

.موضوع مورد بررسي ما نيز همين است•



در هزينه ي توليد مشارکت دارد ، مواد خام ارزان  %۵۵چون قيمت ماده ي خام ، بيش از •
غذايــي ، براي رقابتي کردن بيو اتانول –مانند بيومس ليگنو سلولوزيک و ضايعات کشاورزي 

 .  در بازار مورد توجه قرار گرفتند 

 

•kudzu  ۲۰۰۸روان (بومي ژاپن مي باشد  زود رس كه در اصلزود رس كه در اصلزود رس كه در اصلزود رس كه در اصلگياه( 

گرايش و تمايل به استفاده از مواد لينگوسلولزي ارزان  

•kudzu  ۲۰۰۸روان (بومي ژاپن مي باشد  زود رس كه در اصلزود رس كه در اصلزود رس كه در اصلزود رس كه در اصلگياه( 

• mahula سيايــي و اقيانوسيه
ٓ
 ،  )۲۰۰۸سوت كومار(درخت جنگلي در كشورهاي ا

سياب گندم •
ٓ
 ،)۲۰۰۸ماركوس(ضايعات حاصل از ا

 ،)۲۰۰۸كيم (پوست درختان  •

 ،  )۲۰۰۸مت (تنه درخت صنوبر •

سيا •
ٓ
 )  ۲۰۰۸فردريك (Vبلي، كاج بومي شرق ا



اتانول اتانول اتانول اتانول ))))تخميرتخميرتخميرتخمير((((گلوگزگلوگزگلوگزگلوگز))))هيدروليزهيدروليزهيدروليزهيدروليز((((سلولز سلولز سلولز سلولز •

•                                        

اتانولاتانولاتانولاتانول))))تخميرتخميرتخميرتخمير((((پنتوز و هگزوزپنتوز و هگزوزپنتوز و هگزوزپنتوز و هگزوز))))هيدروليزهيدروليزهيدروليزهيدروليز((((همي سلولزهمي سلولزهمي سلولزهمي سلولز•





    قديميترين تکنولوژي براي تبديل توده زيستي سلولز به بيواتانول قديميترين تکنولوژي براي تبديل توده زيستي سلولز به بيواتانول قديميترين تکنولوژي براي تبديل توده زيستي سلولز به بيواتانول قديميترين تکنولوژي براي تبديل توده زيستي سلولز به بيواتانول •

مريكا بكار گرفته مي •
ٓ
لمان اتحاد جماهير شوروي سابق ، ژاپن ، برزيل و اياVت متحده ا

ٓ
مريكا بكار گرفته مي در طول جنگ جهاني دوم در ا

ٓ
لمان اتحاد جماهير شوروي سابق ، ژاپن ، برزيل و اياVت متحده ا

ٓ
مريكا بكار گرفته مي در طول جنگ جهاني دوم در ا

ٓ
لمان اتحاد جماهير شوروي سابق ، ژاپن ، برزيل و اياVت متحده ا

ٓ
مريكا بكار گرفته مي در طول جنگ جهاني دوم در ا

ٓ
لمان اتحاد جماهير شوروي سابق ، ژاپن ، برزيل و اياVت متحده ا

ٓ
در طول جنگ جهاني دوم در ا

.  .  .  .  شدشدشدشد

    
يندهاي اسيد رقيق شامل محلولي درحدود •

ٓ
يندهاي اسيد رقيق شامل محلولي درحدود فرا
ٓ
يندهاي اسيد رقيق شامل محلولي درحدود فرا
ٓ
يندهاي اسيد رقيق شامل محلولي درحدود فرا
ٓ
مي مي مي مي ) ) ) ) کلوينکلوينکلوينکلوين    ۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸((((درصد غلظت اسيد سولفوريک  در يک راکـتور جريان پيوسته در دماي باVدرصد غلظت اسيد سولفوريک  در يک راکـتور جريان پيوسته در دماي باVدرصد غلظت اسيد سولفوريک  در يک راکـتور جريان پيوسته در دماي باVدرصد غلظت اسيد سولفوريک  در يک راکـتور جريان پيوسته در دماي باV    ۱۱۱۱فرا

).).).).۲۰۰۲۲۰۰۲۲۰۰۲۲۰۰۲بادربادربادربادر((((باشدباشدباشدباشد

    

يندهاي اسيد رقيق به درحدود     •
ٓ
يندهاي اسيد رقيق به درحدود باVترين حد بازيابي قند در اکـثر فرا
ٓ
يندهاي اسيد رقيق به درحدود باVترين حد بازيابي قند در اکـثر فرا
ٓ
يندهاي اسيد رقيق به درحدود باVترين حد بازيابي قند در اکـثر فرا
ٓ
))))بزرگـترين عيببزرگـترين عيببزرگـترين عيببزرگـترين عيب.(.(.(.(درصد محدود مي شود درصد محدود مي شود درصد محدود مي شود درصد محدود مي شود     ۵۰۵۰۵۰۵۰باVترين حد بازيابي قند در اکـثر فرا

:هيدروليز اسيد رقيق

يندهاي اسيد رقيق به درحدود     •
ٓ
يندهاي اسيد رقيق به درحدود باVترين حد بازيابي قند در اکـثر فرا
ٓ
يندهاي اسيد رقيق به درحدود باVترين حد بازيابي قند در اکـثر فرا
ٓ
يندهاي اسيد رقيق به درحدود باVترين حد بازيابي قند در اکـثر فرا
ٓ
))))بزرگـترين عيببزرگـترين عيببزرگـترين عيببزرگـترين عيب.(.(.(.(درصد محدود مي شود درصد محدود مي شود درصد محدود مي شود درصد محدود مي شود     ۵۰۵۰۵۰۵۰باVترين حد بازيابي قند در اکـثر فرا

    

.مشكdت تكنيكي طبيعي توليد ماده سمي همراه بوده كه از تخمير ميكروارگانيسم ها ممانعت مي كند مشكdت تكنيكي طبيعي توليد ماده سمي همراه بوده كه از تخمير ميكروارگانيسم ها ممانعت مي كند مشكdت تكنيكي طبيعي توليد ماده سمي همراه بوده كه از تخمير ميكروارگانيسم ها ممانعت مي كند مشكdت تكنيكي طبيعي توليد ماده سمي همراه بوده كه از تخمير ميكروارگانيسم ها ممانعت مي كند •
    

وري پيوسته را تسهيل مي بخشد •
ٓ
وريهاي اسيد رقيق سرعت سريع واکنش شان است که فرا

ٓ
وري پيوسته را تسهيل مي بخشد بزرگـترين مزيت فرا

ٓ
وريهاي اسيد رقيق سرعت سريع واکنش شان است که فرا

ٓ
وري پيوسته را تسهيل مي بخشد بزرگـترين مزيت فرا

ٓ
وريهاي اسيد رقيق سرعت سريع واکنش شان است که فرا

ٓ
وري پيوسته را تسهيل مي بخشد بزرگـترين مزيت فرا

ٓ
وريهاي اسيد رقيق سرعت سريع واکنش شان است که فرا

ٓ
    ....بزرگـترين مزيت فرا



 .در اين روش معموV اسيدسولفوريك و اسيدهيدروكلريك بكارميرود•

يندهاي اسيد غليظ گزارش شده محصول قند باVتري مي دهند  •
ٓ
.) محصول گلوکز تئوريکي 90٪(فرا

يند اسيد رقيق مي دهند•
ٓ
 .محصول اتانول باVتري در مقايسه با فرا

يند اسيد غليظ مي تواند در دماي پايين  •
ٓ
  .عمل کند) درجه سانتيگراد ۴۰(فرا

 .)۳۰- ۷۰٪(غلظت اسيد در اين شيوه بسيار باV است •

ھيدروليز اسيد غليظ

 .)۳۰- ۷۰٪(غلظت اسيد در اين شيوه بسيار باV است •
لياژ گران يا ساختار غير فلزي خاصي مانند سراميک نياز دارد•

ٓ
يند به ا

ٓ
 .  فرا

يند خنثي سازي •
ٓ
يند انرژي بري بوده و وقتي اسيد سولفوريک مورد استفاده قرار مي گيرد فرا

ٓ
بازيافت اسيد، فرا

 . مقادير زيادي سنگ گچ توليد مي کند

يندي به نام•
ٓ
لمان در فرا

ٓ
 .  بکار رفته است“ Biosulfurol"اخيرا توسط گروه محققان ا

 )  Van Groenestijn2006(هزينه کل کمي براي توليد اتانول دارد  ادعا شده اين فرايند،•



 پروتئينهاي گياهي هستند که باعث انجام واکنشهاي شيميايــي مشخص مي شوند •
ً
نزيمها طبيعتا

ٓ
 . ا

 

نزيمي بازده هاي هيدروليزي بيشتري از پلي ساكاريدها را نسبت به •
ٓ
با انجام فراوري مناسب، هيدروليز ا

 .هيدروليز شيميايــي دارد
 

 . هزينه باVيــي دارد•

نزيمي
ٓ
هيدروليز ا

 . هزينه باVيــي دارد•

 

نزيمي بسيار كند مي باشد •
ٓ
يندهاي پيش عمليات ا

ٓ
 .سرعت هيدروليز در اغلب فرا

•  

نزيمي را به لحاظ اقتصادي نامطلوب و غير كاربردي مي سازد•
ٓ
يند ا

ٓ
نزيم ، فرا

ٓ
.قيمت فوق العاده باVي ا



ميليون تن محصوVت كشاورزي قابل تبديل به بيواتانول در ايران توليد  ۲۲ميdدي بيش از  ۲۰۰۸در سال •
به همين ترتيب )انگور و خرما –سيب –نيشكر –سيب زميني - ذرت-جو–برنج –نظير گندم (شده است 

 .نيز ضايعات كشاورزي در كشور افزايش مي يابد كه بايد پاكسازي گردد

 

با استفاده از انرژي هاي تجديد پذير  ۲۰۱۰انرژي تا سال % ۱در زمينه انرژي تجديد پذير سياست ايران تامين  •
 .  بوده است

 

ضرورت توجه در ايران 

 

• Vنتايج استفاده از اين سوخت جايگزين كاهش گازهاي گلخانه اي ،كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي ، با
 .رفتن ضريب ايمني توليد انرژي ملي، و توسعه صنايع روستايــي مي باشد 

 

اما . بيليون ليتر بوده كه بعنوان سوخت مصرف مي گردد ۴۵در سالهاي اخير متوسط توليد جهاني بيو اتانول  •
ن نشده است 

ٓ
 .  با وجود منابع موجود در ايران توجهي به ا


