
 

 هاي ضد عفونی کنندة نانو محلول مشخصات ماشین آالت تولید   | الکل طبی(اتانول)تجهیزات تولید  طرح توجیهی خرید 

برا  يبرا  یالکل پزشک  یهیارائه طرح توج به ارگان ها  ایشروع کار و    يبه دست آوردن مجوز الزم  ا  گرید  يارائه آن  متحده    االت یالزم است. 
درصد اتانول   84  لیمتحده و برز  االتیکند. ا  یم  دیتول  2019گالن در    اردیلیم  15.7از    شیکننده اتانول در جهان است که ب   دیتول  نیبزرگتر
 افتهی  شیافزا  2019در    تریل  اردیلیم  115به    2013در    تریل  اردیلیم  90از حدود    وستهیاتانول به طور پ  یجهان   دیکنند. تول  یم   دیتول  راجهان  

درصد در سال  7 لیاتانول کل برز  دی. تولابدی  یم   شیافزا  نیاتانول در چ يتقاضا برا رایز  ابدی  شیافزا  2020در سال    دیرود تول یاست. انتظار م
  ارد یلیم  51متحده (با    االتیدر جهان پس از ا  کننده اتانول  دیتول  نیهنوز دوم  لیرقم ، برز  نیرشد خواهد کرد. با ا  تریل  اردیلی م  35.5به    ندهیآ
 سوخت است. نیتام يبرا یخارج يشرکت ها يگذار  هیو سرما يبا همکار لیمصرف اتانول در برز نی) است. باالترتریل

  د یتول يبرا نه یگز ن یکارخانجات قند برخوردار است. مقرون به صرفه تر عاتیالکل از ضا د یتول ت یاز مز رانی، ا شکریتوجه به کشت چغندر و ن  با
شود, گندم, و    یم  دیمانند خرما تول  يمحصوالت کشاورز  ریاز مالس در سا  د یتوان   یم  نیحال, اتانول همچن  ن یاتانول مالس چغندر است. با ا

 از منطق الکل اتانول است.  يخالصه ا ریشکر. در زین 

 محصول  یمعرف یالکل پزشک هیتوج طرح

قند و  یعیطب ریبه دست آمده از تخم  عیرنگ ما یفرار قابل اشتعال و روشن و ب  CH3CH2OH T ییایمیفرمول ش يالکل دارا  لیات ای اتانول
 يآن آشنا و خاص است ، درجه ها  ي. بوریبه مطلوب خلوص در ستون ها و برج تقط  دنیسرویزیه و رس  سزیساکاروما  ينشاسته توسط باکتر

 دارد.   یدر بازار بستگ يآب و روش آماده ساز  مقداربه  ز یمختلف آن ن 

کننده و در کلن استفاده  یحالل ، نگهدارنده ، ضد عفون  کیبه عنوان  يدر صنعت داروساز اي گسترده طور  به ، مطلق اتانول نام به ، اتانول 99٪
 است.  ریتخم دراتی کربوه ریمشتق شده از تخم یمشروبات الکل یجزء اصل زیشود. اتانول ن  یم

 ی خوراک ریاتانول غ الکل

به   زیشود. اتانول ن  یبه آن اضافه م یحالل صنعت کیبه عنوان  دیو فرمالدئ  نیدیریاستفاده شود ، متانول ، پ یدن یآشام ریاهداف غ يالکل برا اگر
با استفاده از   ییایمیسنتز ش   قیشود. اتانول نه تنها از طر  ینوان سوخت خودرو استفاده ماز کشورها به ع  یو در برخ  ییایمیاز مواد ش  یبرخ

  د یتول  يماده خام برا  کیاتانول به عنوان    ياقتصاد  تیرو ، اهم  نیشود. از ا  یم  دیموجود تول  یمواد آل  ریتخم  قیبلکه از طر  ینفت  يفرآورده ها
 . ابدی یم شیمختلف افزا ییایمیمواد ش

 ياز محصوالت کشاورز  گرید ياریو بس ینیزم بیمانند غالت و س دراتیکربوه fermentable ریتواند به دست آمده از تخم یم زیالکل ن  لیات
 شود.  لیبه اتانول تبد ریو تقط ریتواند پس از تخم یقند ، سلولز و نشاسته م يکه حاو ي، هر ماده ا ی. به طور کل ییمواد غذا يو زباله ها

 انواع اتانول  یالکل پزشک هیتوج طرح

شود. اتانول مطلق شامل   یاستفاده م  یدر موارد پزشک  یحداقل نود و شش درصد اتانول خالص است و به عنوان الکل پزشک  يحاو  یپزشک  اتانول
شود    یالکل است که م  یاست. الکل تقلب   0.793به   0.793  نیگراد وزن مخصوص ب   یدرجه سانت 20 دماي  در  و وزن  با  اتانول  ٪  100به    4.99

 ی رنگ ، الك الکل و سوخت استفاده م دیمانند تول یصنعت يدر کاربردها  90با درجه  یبا اضافه کردن مواد است. الکل صنعت  دنیشقابل نو ریغ
 شود.  یاستفاده م یش یالکل در سالمت و لوازم آرا 96شود و با درجه 

 الکل  يمحتوا مفهوم

راه حل    کی  معناي  به   الکل  ٪  90دهد. به عنوان مثال ،    یرا نشان م  تریل  یلیم  100حجم الکل خالص موجود در    یمحلول الکل  کیالکل    يمحتوا
شود. الکل   یراه حل استفاده م کیالکل  يمحتوا نییتع ياست. سنج الکل برا تریل یل یم 100الکل خالص در هر  تریل یلیم 90 ياست که حاو



 

درجه    100الکل    هیته  يدشوار است برا  اریدهد که آن را بس  یدرجه در الکل مطلق که نشان م  99دهد در آب خالص و    یصفر نشان م  تستر
 است. 

 

 

 اتانول  دیتول ياستانداردها یالکل پزشک هیتوج طرح

 است. ریآن به شرح ز راتییالکل و تغ لیخواص ات يبرا یمل  ياستانداردها 

 "مشخصات -الکل  لیات ": 161 رانیا یمل استاندارد

 "یالکل تقلب": 1- 337 رانیا یمل استاندارد

 "ینقد و بررس-امکانات - یتقلب يالکلها ": 2- 337 رانیا یمل استاندارد

 "ینقد و بررس-امکانات - یتقلب يالکلها ": 2- 337 رانیا یمل استاندارد

 "ینقد و بررس-امکانات - یتقلب يالکلها ": 2- 337 رانیا یمل استاندارد

 اتانول  یفن يها یژگیو یالکل پزشک هیتوج طرح

، هالوژن    یمختلف مانند کم آب   ییایمیش  يتواند تحت واکنش ها  ی) آن مOH(  لی دروکسیه  ياتانول به علت گروه عملکرد  ییایمیش  خواص
 . ردیاستر قرار گ لیو تشک يساز

است.   ژنیو اکس  دروژنیکربن ، ه  يمتشکل از اتم ها  میمال   يقابل اشتعال با ظاهر روشن و بو  عیرنگ ، فرار ، ما  یب   ییایمیو ش  یجسم   اتانول
 دهد تا آن را در هر مقدار آب حل شود. بودن.  یاست که اجازه م یدر ساختار مولکول یدروکسیگروه ه کی نیا

  ي است. در دما g / m3 0.7893است و تراکم آن  g / mol 46.07اتانول   یمولنسبتا تند دارد ، جرم   ياتانول مانند آب است و بو تهیسکوزیو
 ریتخم  ندیشده در فرا  دیتول  یعی. اتانول به طور طبC  °  14باال اشتعال در    نی. اC  °  78.24آن در    ریو تبخ  C  °  114.14-است    عیذوب اتانول ما

 است. گرید ییایمیش باتیاز ترک یسنتز برخ يمشتق مورد استفاده برا یمیآن است که پتروش یاما در روش صنعت ندق

  

 و استفاده از اتانول   ایبا استفاده از مزا یالکل پزشک هیتوج طرح

سنتز و حالل   ییایمیو مواد ش  یسوخت و مشروبات الکل  دیدر تول  يکاربرد   ياز برنامه ها  ياریاست بس  یآل  ییایمیماده ش  کیبه عنوان    اتانول
  د و ض ندهیمو) و مواد شو ي(عطر و کلن, دئودورانت و اسپر یو بهداشت یش یلوازم آرا دیدر تول  یاستفاده از اتانول به عنوان حالل خوب  ی است. اصل

,  تولی, مان دین, فورزماآهن رانیتیدی  يو مکمل ها  نوفنیاز جمله استام  ي ندهایفرآ  ییو دارو  ییو در مواد غذا  يزیکننده, مواد مخدر, رنگ آم  یعفون 
 و سرفه داروها.  sulfamethazole/  میمتوپر يتر تالیفنوبارب 

  ي مهم متوسط برا  ییایمیو سوخت و حالل و مواد ش  یاز مشروبات الکل  یکننده بخش مهم  یضد عفون   کیشود به عنوان    یاستفاده م   اتانول
نقطه    لیبه دل  خ یضد    دیدر تول  نی. همچنethylaminesو   کیاست  دی اتر اس  لیات  يد  ياتیلن استرها  يدهایهال   لنیمانند ات  ییایمیمواد ش  دیتول

 شود.  یآن استفاده م  کم اریذوب بس

 



 

 شود ؟  یکننده استفاده م یاتانول به عنوان ضد عفون  چرا

 ییتوانا  نیخود است. ا  یاخالل در سوخت و ساز سلول  جهیخود و در نت  يها  سمیکروارگان ی، کشتن م  یو حل چرب   نیپروتئ  رییقادر به تغ  اتانول
شود.  یاستفاده م یدستمال مرطوب پزشک دیدر تول  ي، آن را به طور گسترده ا نیشود. بنابرا یها استفاده م روسیها و و يمبارزه با باکتر يبرا
 و چوب است. شهی، ش کیمانند پالست یو سطوح ضد عفون  يضد باکتر يدست و ژل ها يشستشو  يراه حل ها باتیترک نیتر جیاز را یکی

 ن یگزیجا محصوالت

باالتر به خصوص در   يها  نهیهز  لیبه دل  ياقتصاد  هیتوج  چیروش که ه  یالکل توسط مادر مصنوع  لی ات  دیاتانول تول  ریمحصول از تخم  رقابت
 کارخانه قند.  عاتیمالس از ضا تیفیتواند ک یکه عرضه م  ییکشورها

 

 اتانول يو بسته بند دیتول یدانش فن یالکل پزشک یهیتوج طرح

 به دست آمده. لنیات دروژنهیاست که معموال از واکنش ه ینفت ي از فرآورده ها ی. اتانول مصنوعر یو تخم ی, مصنوعدیبه دو روش تول اتانول

 اتانول  دیتول یمصنوع روش

 میمستق  یاست ، روش دوم کم آب   لنیات  یکم آب   میمستق  ریاز روش غ  یکیوجود دارد.    لنیسنتز ات  قیساخت اتانول از طر  يبرا  یروش کل  دو
 دیحذف اس  لنیات  میمستق  ریغ  یاز کم آب   شیب   لنی ات  میمستق  یکم آب   تیدر فاز بخار است. مز  لنیات  ي زوریکاتال  یاست که شامل کم آب   لنیات

از   یکی  کیسولفور  دیدر اس  دیاکس  يکربن د  لیتشک  نیاست. عالوه بر ا  نه یپر هز  اریبس  ند یفرا  کیاتانول است که    دیتول  ندیدر فرا  کیسولفور
 . ستمیدر س یخوردگ جهیو در نت دیاس ياز غلظت باال یمشکالت ناش

 اتانول دیتول ریتخم روش

  ی م  ا یاست    يقند ، نشاسته و مواد سلولز  يکه حاو   يتوان از هر ماده ا  یشده را م   ریشود. اتانول تخم  یم   دیتول  ری، اتانول تنها با تخم  رانیا  در
 شود.  لیها به قند تبد میتواند توسط آنز

  ي ها تیاتانول در ظرف دیتول یسادگ  لیبه دل ي. روش دسته اوستهیو پ  کیکالس يشود: دسته ا یبه دو روش انجام م ریاتانول تخم دیتول روش
آالت و    نیماش ی، خواب طوالن  ندیفرآ ونیکم ، مشکل در اتوماس lowروش بهره  نیا بیاست. معا ياریبس بیمعا يجذاب است ، اما دارا  نییپا

  ی م  زاتیآالت و تجه  نیماش  دیو تول  بیمعا  یندارد قبل  دیاتانول تول  ریتخم  يندهایاست. در مقابل مستمر فرآ  یانسان   يروین   يباال  ياه  نهیهز
 به توقف. ازیبدون ن  یمدت زمان طوالن  يکار به طور مداوم برا توانند به

را  يندهایاست ، و فرآ  يدسته ا يها ستمیکوچکتر از س وستهیپ يها ستمیمحصول. حجم راکتور در س تیفیک شی، بهره.منابع و افزا جهینت در
مالس به  دیتول ندیاتانول فرا ریتخم يشود. در ابتدا یکنترل م يا وهی با دقت ، به طور کامل به صورت خودکار ، و به ش تیریتوان اجرا و مد یم
ورود    يآن را آماده برا  ازیمورد ن   باتیو پس از اضافه کردن ترک  يساز  رهیمخازن ذخ  هیقرار داده شده در مواد اول  ابیآمده از مرطوب آس  ستد

چند    ریبه مرحله تخم  گرید يها  یشده و با افزودن افزودن   بیترک  يدر مخازن محلول ساز   باتیترک  ریراه حل مرحله. مالس با آب و سا  نیبه ا
 شود.  یکنند منتقل م یم هیکه از قند تغذ ییها يباکتر ایبا استفاده از مخمر  يا همرحل

 راه حل  ریتخم مرحله

  ي ساز  رهیمخزن ذخ  کیشود. راه حل است و سپس در    یپمپ م  ریدر چند مرحله و گام به گام تخم   وراکتورهای، محلول به ب   ریمرحله تخم  در
شود تا   یبه طور مداوم انجام م ریتقط ندی. فراریکه راه حل وارد برج تقط یمنتقل زمان  يشود و به مرحله بعد یم رهیذخ ریتخم ندیدر طول فرا



 

پس  ییشود. محصول نها یانجام م ریو تقط ياست که مراحل جداساز ینیبرج س نیشامل چند ریتقط  ندیبه غلظت مورد انتظار برسد. فرا اتانول
 است.  یالکل پزشک ندیفرا نیاز ا

 چه مواد اتانول به دست آمده است ؟ از

ن مانند غالت ، چغندر    يتوان از محصوالت مختلف کشاورز  یشده را م   ریتخم  اتانول از   یمختلف به دست آورد. برخ  يها  وهی، م  شکریقند ، 
اتانول با توجه به حجم    دیتول  يمقرون به صرفه برا  گرانی. دستیباال ن   متیاتانول با توجه به ق  دیتول  يمقرون به صرفه برا  يمحصوالت کشاورز 

 . ستیحمل و نقل باال ن  يها نهیاتانول کم و هز دیتول

 شده  ریاتانول تخم دیآالت تول نیماش یالکل پزشک هیتوج طرح

 شده عبارتند از:  ریالکل تخم دیآالت خط تول نیماش

 کامل یجانب زاتیمالس با تجه ونیزاسیلیپخت و پز و استر زاتی* تجه

 پردازش کامل از جمله مخازن کوچک و بزرگ  زاتی* تجه

 با مخازن یینها ریتخم زاتی* تجه

 و خازن  لیکامل کو زاتیبا تجه  هیاول ری* دستگاه تقط

 آالت  نیو ماش یینها ریتقط زاتی* تجه

 درجه 70-40الکل  يساز رهیمخازن ذخ •

 درجه   100-90الکل  يساز رهیمخازن ذخ •

 آالت برچسب زدن  نیو ماش یکیالکتر کیپر کردن اتومات •

 ک ی* دستگاه قفل درب اتومات

 انتقال الکل ، دست زدن به مواد در طول ساخت و ساز و آب  ي، لجن برا یکیمکش الکتر ي* انواع پمپ ها

 دیاس يساز رهیمخازن ذخ •

 زات یآالت و تجه نیماش شگاهیو آزما ریتعم •

 د یخط تول یو لوازم جانب یلوازم جانب  ری* سا

 شده  ریاتانول تخم دیتول يبرا هیمواد اول یالکل پزشک هیتوج طرح

از مالس  ریمحصوالت غ دیتول  ندفرای در .  است  قند کارخانه و شکر قند  از ٪ 50، مالس چغندر قند ، شامل  لی الکل ات دیتول  يبرا یاصل  هیاول مواد
 شود.  یاستفاده م ي، ضد فوم و ظروف بسته بند کیسولفور داسی ٪ 98فسفات ،  يو د وم ی، شکر ، مخمر ، سولفات آمون 

 بازار و رقبا  قاتیتحق

الکل   لیات  دیواحد تول  ی صنعت  47از گندم وجود دارد    ایکارخانه ها و   شکریدر کشور از مالس چغندر قند و ن   دیاز اتانول تولتوجه به استفاده    با
  پروژه   4 تنها  ،  ٪  60از    شیب   یکیزیف شرفتیدر دست ساخت در کشور ، که پ  ي هزار تن است. تعداد پروژه ها  1226 یاسم تیدر کشور با ظرف



 

اتانول    تریل  ونیلیم 18.1به مبلغ   1997اتانول صادرات در سال    رانیتن است. ا   7000از    د یجد  تیظرف کی  جادیا  يرود برا یکه انتظار م  ییاه
 و افغانستان.  هیدالر به ترک ونیلیم 4.1 $به ارزش 

 

 از یمورد ن  يگذار هیسرما یالکل پزشک هیتوج طرح

از   شیب  يگذار هیسرما یدارد. نرخ بازده داخل  هیسرما الی ر اردیلیم 105به حدود   ازین  ياتانول در سال جار دیتوجه به مطالعات ، ساخت و تول با
 . دیپس از تول میدر حدود سه سال و ن   يگذار هیبازگشت سرما کی, و شما %23است 

 پروژه  ياجرا يایطرح مزا هیتوج یپزشک الکل

 ، صنعت و صادرات  یمختلف پزشک يها نهیبازار با توجه به انواع استفاده از اتانول در زم يازهای* ن 

 در کشور  يکشاورز لیتبد عیصنا هیداشتن مواد اول تی* مز

 در کشور  ی* کمک به بهبود سطح بهداشت عموم

 عروق کرونر یدمیاپ نهیدر زم ژهیعلل ، به و يبرا یو فن ياقتصاد هیتوج •

 ي اقتصاد تیمناسب در ظرف * ارزش افزوده

 ي و اقتصاد یمطالعات مال جهینت

  ي و اقتصاد یمال يشاخص ها لیو تحل هیدهد و تجز ینشان م 1399شده توسط برنامه در   هیته یو برآورد مال يو اقتصاد یبازار و فن قاتیتحق
 اتانول قابل قبول است.  دیتول يبرا تیوضع یدهد که از نظر مال ینرم افزار نشان م Comfar III Expertکه از  یطرح با محاسبات مال

 .باشداي از یک بیزینس پلن التین می درنظر داشته باشید مقالۀ فوق، ترجمۀ ماشینی و اصالح نشده 

بروزترین منابع    "مجموعۀ سه هزار طرحU30T"سنجی تهیه شده توسط  هاي امکان هاي توجیهی و گزارشتمامی طرح  بوسیلۀ کارشناسان مرتبط از 
هاي گردند؛ مضافاً اینکه طرح ارائه می   مورد بازبینی قرار گرفته و ترجمۀ آنها بصورت غیر ماشینی و کامالً سلیس و روانمعتبر استخراج و  

انت کیفیت بوده و درصورت لزوم، داراي دفاعیۀ حضوري کارشناس ارشد در محل مدنظر متقاضی با هماهنگی توجیهی ما داراي گارانتی و ضم
 .باشدقبلی می 

30T 09354300400  ی تـألّـه(مهندسدیری با ما تماس بگ  ی هیتوج  يها طرح  یۀسفارش ته   يبرا(. 
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