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الصناعات التخمريية (التخمرات امليكروبية)

Industrial Fermentation
 إنتاج كحول اإليتانول :Production of Ethyl Alcoholتتم عملية التخمر بوساطة الكائنات الحية الدقيقة كالجراثيم والفطريات بهدف تصنيع منتجات مفيدة
لإلنسااا حيااش ت اام الصااناعات التخميريااة تطبيقااات عدياادة منهااا تصاانيع العااااع والصااناعات ال امااة
األخاارو وتمث ا السااكريات الركي ا ة األكثاار اايوعاي ل مليااة التخم ار وم ا ر ااهر األمثلااة عل ا منتجااات
التخم اار ل ااو اإيث ااانو ول ااو مرك اام كيمي ااائن عي ااوا ينتم اان لا ا الكحولي ااات لا ا الص اايعة الكيميائي ااة
 C2H5OHويساام الكحااو ت ميم ااي واإيثااانو مااادة قابلااة لي اات ا عديمااة اللااو ُيسااتخدم كمطهاار

ومايم فن ال ديد م الصناعات الكيميائية والطبية والدوائية وفن صناعة ال طور كماا يساتخدم حاديثاي

كمصدر للطاقة ووقود للسيارات والمحركات الميكانيكية ولو رلم وقود حيوا  Biofuelيطمح إنتاج .
 خواص كحول اإليثانول:
 الصيعة الكيميائية  C2H5OHبينما صيعت الج ئية .C2H6O
 ي تباار مركاام قطباان حيااش يمتلااق القاادرة عل ا

ن ااع رابطااة ليدروجينيااة بااي ج يئات ا ا ياادخ فاان

تركيبت مادة توطد رواصر ال يقة بي مكونات ت رف بالهيدروكسي .
 يمتلق كثافة نوعية تقدر .618
 قاب للعليا عند بلوغ درجة ح اررة °68م.
 يمتلق م ام انكسار يساوا  14281.1ركبر م م ام انكساار المااع
بنسبة قليلة.
 ياوم فن المايبات القطبية كالماع حيش ي م عل تكوي روابط ليدروجينية م .
 يمت ج مع الماع والجليسري واألسيتو

والبن ي

والكلوروفورم وغيرلا المايبات ال يوية.

 تطلاات تساامية اإيثااانو المطلاات عل ا كح او اإيثااانو الخااالن تمام ااي م ا الماااع ويتمي ا لاااا النااو
باستحالة الحصو علي بواسطة عملية التقطير البسيط.
ُ ينتج ثنائن ركسيد الكربو والبخار فور احتراق باللهم األ رت البالت.
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 اإلنتاج الحيوي لإليتانول:
يتم نتاج اإيثانو كمادة كيميائية نفطية م خي

يافة الماع لا اإيثيلاي

وحيويااي ما خاي

تخمير الس ّكر مع الخميرة.
 الساللة الميكروبية المستخدمة:
تسااتخدم ساايلة منتخبااة ما خميارة  Saccharomyces cerevisiaeاات كفاااعة عاليااة فاان تحويا
السااكر ل ا كحااو يتيلاان ويكااو لهااا القاادرة عل ا تحم ا
تراكي ا عاليااة نساابياي م ا السااكر والكحااو  .يحياار الباااد
بتنمية السيلة النقية م الخميرة المنتخبة وتن يطها بإعادة
تنميته ااا ع اادة ما ارات علا ا الوس ااط الع اااائن المناس اام وت ااتم
التنمية تحت الظروف الهوائية لت جيع الخميرة عل تكاوي
كمياات كبيارة ما الخييااا حتا يصا حجام اللقااا

لا  .ليتار ثاام ينقا

لا مصانع اإنتاااج سااتخدام

كباد إنتاج الكحو .
 المادة الخام المستخدمة:
يجاام جاراع م املااة روليااة اا كاناات المااادة الخااام المتااوفرة والمسااتخدمة ن ااوية مثا القمااح وال ا ير
والارة رو سيليلو ية مث بقايا صناعة الخ م لتحويلها ل ماواد ساكرية تاتمك الخميارة ما اساتخدامها
ويساات م لااالق الحلمهااة  Hydrolysisباسااتخدام الحمااو

رو ن ا يم األماايي المسااتخلط م ا فطاار

 Aspergillus nigerلحلمهة الن اع رماا اا كانات الماادة الخاام ساكرية مثا الماو ا فياتم اساتخدام
مبا ارة ب ااد تخفيف ا دو الحاجااة ل ا م اااميت روليااة أل تحوي ا السااكريات الثنائيااة ل ا غلوكااو تااتم
بوساطة ن يم اإنفرتا  Invertaseالموجود فن خييا جدار الخميرة.

الموالس
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 الظروف المثلى لإلنتاج:
يياابط تركي ا السااكر فاان المااو ا ل ا  % 11أل ّ تركي ا السااكر فاان المااو ا يبل ا نحااو % 08

لالق يجم تخفيف أل ّ التركي األعل م الق (ركثار ما  )% 16يبطا نماو الخميارة وعملياة التخمار
كما يبق ج ع م السكر بدو تخمير والتركي األقا ( )% 18غيار اقتصاادا فان اإنتااج وييااف
ل محلو المو ا المخفف مصدر للنتروجي مث كبريتات األمونيوم ومصدر للفوسفور مث فوسفات
األمونيااوم أل ّ عنصاارا النتااروجي والفوساافور رساساايا لتعايااة الخمي ارة ويفتق ار المااو ا لهمااا .يياابط

درجة  pHل  .40باستخدام حم

الكبريات أل ّ لاا الدرجاة تتحملهاا الخميارة وتمناع نماو ال دياد ما

الج اراثيم الملوثااة وتياابط درجااة الح ا اررة بااي °12-18م أل ّ درجااة الح ا اررة األق ا م ا الااق ت ا دا ل ا
بطاع عملية التخمر واألعل م الق ت دا ل تطاير الكحو ونمو ب
يجاام ر تجاارا عمليااة التخماار تحاات ظااروف
يتيلن وثنائن ركسيد الكربو

الجراثيم الملوثة.

لوائيااة حت ا يتحااو السااكر بكفاااعة ل ا كحااو

وعادة تبدر خيياا الخميارة (البااد ) باساتهيق الهاواع الااائم فان المحلاو

رو ي ثم تبدر الظروف اليلوائياة ب اد الاق ويبادر تحاو الساكر لا كحاو باد ي ما

نتااج خيياا الخميارة

وتستعرت عملية التخمر كاملة حوالن  .6ساعة فن حالة التحكم فن توفير الظروف المثل لإلنتاج.
 نظام التخمر إلنتاج الكحول:
يوجد نظامي للتخمر لما نظام تخمر الدف ة الواحدة ونظام التخمر المستمر:
 -1نظام تخمر الدف ة الواحدة  Batch fermentationحيش تيااف خيياا الخميارة (البااد ) بنسابة
 % 18 - 0ل ا محلااو التخماار (ي اارف باساام المااا
والح اررة وغيرلا ويترق الما

 )Mashب ااد عااداد وياابط تركي ا السااكر

فن المخمر تحت الظروف اليلوائية  .6ساعة ويستخلط الكحو .

 -1نظااام التخماار المسااتمر  Continuous fermentationحيااش يياااف المحلااو السااكرا والماواد
العاائياة باالتراكي المناساابة ب اك تياار مسااتمر وبم اد

مناان ثابات ويساحم الناااتج النهاائن وبااالق

تصبح عملية التخمر مستمرة غير مرتبطة ب م م ي حيش يتم يبط ظروف التخمير آلياي.
 استخالص الكحول:
يتم اساتخيط الكحاو ما محلاو التخميار باالتقطير حياش يصا التركيا فان البداياة لا حاوالن
 % 08-88ثم يجرا تركي
مع نتاج الكحو

ل ركثر ما  % 00كماا يناتج غاا ثناائن ركسايد الكرباو كمناتج ثاانوا

ويتم جمع العا وينق وييعط فن اسطوانات ليست م ب د الاق فان صاناعة المياا

العا ية ومطاف الحريت والثلج الجاف.
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 طريقة التحضير في المختبر:
طريقا ااة تحيا ااير اإيثا ااانو تختلا ااف با ااي المختبا اار وبا ااي

المصانع الكبيرة وسوف نويح طريقة ا ستخراج التان يمكا ر
نقوم بها فن المختبرات ال ادية (مختبرات الجام ة).
تتألف ال ملية م ررب ة مراح :

 -1نقوم بطح حبوم الارة رو القمح فن لاو بهدف استخراج الن اع الموجود فيهما.
 -1م ج الحبوم المطحونة مع الماع الساخ

ثم نييف اإنا يم المخاتط بتحويا الن ااع لا ساكرو

عبر عملية كيميائية تسم الحلمهة ( Hydrolysisالتحلي المائن).

 -2نييف الخميرة الكفيلة بتحوي السكرو ل اإيثانو .
 -.ع

اإيثانو م الخليط عبر عملية التقطير وللتخلط م المااع المتبقان نجارا عملياة تجفياف

رو يافة الملح ل الخليط حيش تقوم ج يئات الملح بالتجمع حو ج يئات الماع وحبسها.

تتركا ا األبح اااش ف اان الوق اات الحا االن ح ااو ط اارت اس ااتخراج اإيث ااانو ما ا مص ااادر رخ اارو كبقاي ااا

األخ ام رو المحاصي ال راعية والمبدر

يتعير عا المااكور ساابقا لكا الصا وبة تتمثا فان عملياة

الحلمهااة (التحلي ا المااائن) نظ ا ار لص ا وبتها وت قياادلا لاادو اساات ما بقايااا المحاصااي حيااش تجاارا عاادة
عمليات تحييرية قب الوصو ل عملية التحلي المائن.

تلخيص العملية:

نفسر فن لاا الرسم التوييحن كيفية الوصو لإليثانو عبر الحبوم:

ارة رو قمح ← ن ااع ← التحليا الماائن للن ااع ← الساكر ← تخميار الساكر ← عملياة التقطيار ←
البيوايثانو .
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 إنتاج الخل :Vinegar Productionالخ لو محلو م حما

الخلياق Acetic acid

يحتا ااوا عل ا ا عل ا ا مجموعا ااة م ا ا الم ا اواد األخا اارو مث ا ا
األسترات وال يوت الطيارة والعليسرو بكمياات قليلاة لكنهاا
ت طاان للخ ا نكهااة خاصااة حساام المااادة الخااام المصاانو
منهااا حيااش يساام باساامها مث ا خ ا التفااا وال ناام وت ااود النكهااة ريي ااي ل ا ن اواتج التمثي ا العاااائن
للج اراثيم المسااتخدمة فاان عمليااة التخماار ونساابة حم ا

الخليااق فاان الخ ا تت اراو بااي  .% 8 – 5يااتم

نتاج الخ م المحلو السكرا عل مرحلتي :
المرحلة األولى :تحوي السكر ل كحو اإيتانو تحت الظروف اليلوائية بواسطة الخميرة.
المرحلة الثانية :تحويا كحاو اإيتاانو المتكاو لا حما
جراثيم حم

الخلياق تحات الظاروف الهوائياة بوسااطة

الخليق وتكوي الخ .

 الساللة الميكروبية المستخدمة:
تسا ا ا ا ا ا ا ا ااتخدم سا ا ا ا ا ا ا ا اايلة جرثوميا ا ا ا ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا ا ا ا ا ا
 Acetobacter curvumتتمي ا بكفاااعة عاليااة
عل ركسادة كحاو اإيتاانو وتحويلا لا حما
خليق وقدرة عل تحم تراكي عالية م الكحو
وحم ا ا ا

الخليا ا ااق وقاا ااد يسا ا ااتخدم فا ا اان الصا ا ااناعة

مجموعا ااة م ا ا السا ااي ت الجرثوميا ااة اات الكفا اااعة
ال الية بد ي م استخدام سيلة واحدة.
 المواد الخام المستخدمة:
يمك استخدام مواد سكرية رو ن وية مختلفاة ب اد تحويا الساكريات التان فيهاا لا كحاو اإيتاانو
ع طريت التخمر كالمو ا ثم يستخدم الكحو كأساا للتخمر وانتاج الخ .
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 الظروف المثلى لإلنتاج:
ييبط تركي الكحو ل حوالن  % 21أل ّ اساتخدام تركيا رعلا ما الاق يا دا لا عادم تحويا

كا الكحااو لا حما

الخليااق وقااد

استخدام تركي منخف

ما الكحاو يانخف

تجارا عملياة تحمااي
بعر

تتحملا سااي ت الجاراثيم المسااتخدمة فاان التخماار وفاان حالااة
نتااج الخا ويتأكساد لا ثناائن روكسايد الكرباو والمااع.

المحلاو الكحاولن المسااتخدم فان اإنتاااج بإياافة خا سااابت مركا بنساابة % 2

تلقيح محلو التخمر بسي ت جراثيم حم

الخليق ولخف

مناساابة للج اراثيم الملوثااة .يياااف لمحلااو التخماار الكحااولن ب ا

درجة  pHلج ا الظاروف غيار
ال ناصاار العاائيااة األساسااية لنمااو

الج اراثيم خصوص ااي رمااي األمونيااوم والفوساافات كمصاادر ل نصاارا النتااروجي والفوساافور وقااد يياااف
ب

الفيتامينات وعوام النمو الي مة لن اط الجراثيم .يجم توفير ظروف لوائية اديدة رثنااع عملياة

التخمر أل ّ نتاج الخ ي تمد عل ركسدة الكحاو لا حما
ورا انخفا

فن درجة التهوية ي دا ل انخفا

الخلياق مماا يتطلام تاوفير األوكساجي

اإنتاج وي ف الجراثيم المساتخدمة .تيابط درجاة

اررة بااي ˚03 - 12م وييحااظ ر ّ عمليااة التخماار نفسااها ين ااأ عنهااا ارتفااا فاان درجااة الحا اررة لااالق
الحا ا
يجام م ارعااة تبريااد المخمار بالوساائ المناساابة حتا

وحم ا

ترتفاع الحا اررة التان قاد تا دا لا تبخار الكحااو

الخليااق .تحتاااج عمليااة التخماار إنتاااج الخ ا م ا  03ساااعة ل ا  0ريااام حساام درجااة تطبياات

ال ااروط المثل ا لإلنتاااج خصوص ااي التهويااة .قااد يااتم تخ ا ي الخ ا الناااتج فاان روعيااة مملااوعة تمام ااي لمنااع
ركسدة حم

الخليق ثم يتم تر يح الخ ويبط تركي وت بئت فن جاجات وبسترت للتسويت.

يوجد طريقتي إنتاج الخ صناعياي لما الطريقة السطحية والطريقة المعمورة.

انتهت احملاضرة
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