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  و تولید انبوهی از  زیست فناوری تخمیر در مقیاس صنعتی عرصۀ الکل سازی کشور طالیه دار ورود بهبی تردید واحدهای

می تواند ورود به عرصه پایدار در مسیر توسعه  این صنعت استقرارمحسوب می شوند و  محصوالت مفید و مورد نیاز کشور

 زیست فناوری صنعتی را تضمین نماید. 

  سنتی،روند بنا بر شده شیوه های  صنعت فرایندهای تخمیر را به طور ناقص طی نموده و حجمی از مواد نیمه فرایند   این 

 را به صورت پسماند و پساب بوجود آورده و انبوهی از مشکالت زیست محیطی را باقی می گذارد.

 بسیاری دارد  اهمیت آنها این مسائل موانع بزرگ اقتصادی را در راه توسعه صنایع تخمیری پدید می آورد و لذا حل. 

  ارائۀ و  ، تجمیع توانمندی هاشناخت دقیق مسائل کمک بهکارگروه محیط زیست در ستاد زیست فناوری در نظر دارد تا با

 که پیش رو دارد همراهی نماید. گام های بلندی  را در صنعت الکل سازی ،راه حل های مناسب

 ست که عملیاتی نمودن بخشی از آنها کمک بزرگی به برطرف نمودن نمودار باال پنج گروه از اقدامات اصلی را نشان داده ا

  مشکالت  زیست محیطی و اقتصادی این صنعت خواهد کرد.

 .ورود به عرصۀ حل مسئله نیازمند کسب اطالعات الزم از وضعیت موجود صنعت است 

  ممکن از اطالعات وضااعیت موجود لذا از مدیران کوشااای صاانعت الکل انتظار می رود نهایت همکاری را در ارائه حداک ر

  . و یاری رسانند بعمل آورند

فناوری 
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ورودی به 

واحد پاالیش

توسعه مصارف 
پساب و 
پسماند

بهبود روش 
های پاالیش 

پساب

اجتماعی 
محیط زیست 

اقتصادی



 

 پرسشنامۀ فناوری الکل سبز

 ل(کنندۀ اتانو)گردآوری اطالعات واحدهای صنعتی تولید 
 یارائه راهکارهای زیست فناوری برای حل مسائل تصفیۀ پساب کارخانه ها

 الکل سازی در سطح کشور 

 

 

 

 

 1397خرداد  :تاریخ تهیه

 ریاست جمهوری

 معاونت علمی و فناوری

 ستاد توسعه زیست فناوری
 

3 

 

 صنعت الکل سازی بیشتر نیازمند بهبود است و به چه میزان؟ کدام بخش از  -الف

 نیاز به بهبود )%(* **الویت موضوع ردیف

   تولید ماشین آالت 1

   کیفیت مواد اولیه 2

   دسترسی به مواد اولیه 3

   فرایند کنترل کیفیت 4

   بازار فروش 5

    مداخالت دولتی در تولید 6

   مداخالت دولتی در عرضه 7

   نیروی کار )منابع انسانی( 8

   منابع )آب( 9

   منابع )برق( 10

   محصول و تنوع کیفیت 11

   ساختمان و مکان واحد صنعتی 12

   و فرآوری دانش تولید 13

   سویه های مخمری کارا 14

   دانش فرآوری پساب و پسماند 15

   تجهیزات فرآوری پساب و پسماند 16

   تعامالت بومی، مردمی و فرهنگی 17

   تعامالت بانکی 18

   تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست 19

   انباشت و رها سازی پساب فرآوری نشده 20

   انباشت و رها سازی پسماند فرآوری نشده 21

   و پسماند بعنوان محصول فرعی فروش پساب 22

 (-فاقد الویت)شماره گذاری فرمایید. 3تا  1الویت را بر حسب تقدم از **        است. %100درصد بهبود در هر ردیف مستقل و *
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 مواد اولیه برای تولید اتانل چه مشخصاتی دارد؟ -ب

 منبع کربن موضوع ردیف

 مالس چغندر مالس نیشکر مالت غالت  نوع 

     میزان مصرف ساالنه )%( 1

     وارداتی بودن )%( 2

     مشکالت پسماند دارد؟ 3

     مشکالت پساب دارد؟ 4

 سایر موارد: 5

 

 

 

 

 چگونه است؟ سویه های مخمر مصرفی در واحد تولیدمشخصات  -ج

 □نه   □ مخمر بومی است؟ آریسویه  (1

 □نه   □ آریسویه مخمر نانوایی و محصول شرکت های داخلی است؟  (2

 □نه   □ آریمی شود؟  تکثیر صنعتی، سویه مخمر در واحد (3

 □نه   □ آریسویه خارجی است ولی برای مدت طوالنی در واحد صنعتی واکشت شده است؟  (4

 □نه   □ آریفلوکوالسیون دارد؟  اتوسویه قابلیت  (5

 □نه   □ آری؟ است %10بیش از  مخمر سویهاتانل در  توان تولید (6

 □نه   □ آریاست؟  %10راندمان تولید اتانل در واحد صنعتی زیر  (7
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 شاخص های تولید واحد را مشخص فرمایید.-د

 تولید در هر سال

 متریک تن/ یا مترمکعب

 (batchتولید در هر بچ )

 متریک تن/ یا مترمکعب

 ردیف محصول

 1  %99 باالتر از الکل اتیلیک  

 2 %96الکل اتیلیک   

 3 %90الکل اتیلیک   

 4 %70الکل اتیلیک   

 5 %20الکل اتیلیک زیر   

 6 فوزل اویل  

 7 استالدهید    

 8 اتیل استات  

 9 )خشک( مخمر جدا شده از لیکور  

 10 پسماند جامد قابل فروش  

 11 قابل فروش زایدات لیگنوسلولزی  

 12 فروشویناس تغلیظ شده قابل   

 13 پسماندهای غیرقابل فروش  

 14 پساب های غیر قابل فروش  

 موارد: سایر  
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 فرمایید: بیانرا  زیر زیست محیطی شاخص های-ه

  

 

 

 

 

  

 میانگین روزانه عامل ردیف

 )مترمکعب(

 میانگین ساالنه

 )مترمکعب(
BOD 

g/L 
COD 

g/L 

واح  د  اس ی  ا خروجیوین   1

 تقطیر

    

 ]و الگون[ ورودی الگون  2

)در ص   ورتی که پس   اب جم  

 آوری می شود(

    

خروجی س  یس  ته بیهوازی  3

 )در صورتی که وجود دارد(

    

 خروجی سیسته هوازی  4

 )در صورتی که وجود دارد(

    

 خروجی  به محیط  5

)آبهای س  طحی یا زیرزمینی، در 

 صورتی که رهاسازی می شود( 
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صنعتی به  واحد -و ضالب  صفیه فا ستم های ت سی صنعتی کدام یک از اقدامات زیر را در ارتباط با 

 انجام رسانده و یا در برنامه های کاری خود گنجانده است و در دست اجرا دارد:

 مجری طرح ستاد - ا سپاس از همکاری واحد صنعتیب

 انجام شده اقدام ردیف

سال )

 (اتمام

در برنامه یا در 

 دست اقدام

 (سال آغاز)

 

 مالحظات و بیان موارد

    سیسته هابازطراحی  1

اق  دام  ات اص   بحی در بهبود   2

 سیسته ها

   

اق  دام  ات پ  ایلوت برای بهبود   3

 سیسته ها

   

پژوهش ه  ای آزم  ایش   گ  اهی  4

 مرتبط با تصفیه فاضبب

   

ها و مراکز  5 گاه با دانش    باط  ارت

پژوهش   ی داخل )ااه از دریافت 

 ( مشاوره و ....

   

ها و مراکز  6 گاه با دانش    باط  ارت

پژوهشی خارجی )ااه از دریافت 

 مشاوره و ....(

   

شی و ترویجی )ااه  7 اقدامات آموز

 از برگزاری نشست، کارگاه و ...(

   

اقدامات فنی با همکاری ص  نای   8

 داخلی و خارجی

   


