
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỒN THEO CÔNG NGHỆ DỊCH 

HÓA, ĐƯỜNG HÓA VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI 

 

1./ Mô tả công nghệ 

- Quy trình sản xuất cồn theo công nghệ dịch hóa, đường hóa và lên men đồng 

thời từ nguyên liệu sắn lát hoặc gạo là quy trình sản xuất cồn không gia 

nhiệt, ba công đoạn dịch hóa, đường hóa và lên men được thực hiện đồng 

thời trong một thiết bị ở nhiệt độ 300C trong thời gian tối đa 96 giờ. Hiệu 

suất thu hồi cồn của quy trình sản xuất cồn không gia nhiệt này đạt tối thiểu 

85%. 

- Giải pháp công nghệ: Ứng dụng chế phẩm enzym và nấm men thế hệ mới có 

khả năng dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời trong cùng một thiết bị 

ở nhiệt độ thường. 

- Phạm vi áp dụng: Có thể áp dụng cho các cơ sở sản xuất cồn từ sắn lát và 

gạo ở quy mô < 2000 L/mẻ 

2./ Tính ƣu việt 

- Tiết kiệm năng lượng (không gia nhiệt trong quá trình dịch hóa). 

- Tiết kiệm chi phí đầu tư (không sử dụng thiết bị dịch hóa và đường hóa).  

- Giảm thiểu ức chế cho nấm men và giảm nguy cơ nhiễm tạp.  

- Hiệu suất tương đương quy trình hiện hành. 

3./ Hình thức chuyển giao 

- Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

- Tư vấn, Li xăng,  Dịch vụ kỹ thuật  

4./ Liên hệ chuyển giao 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  TS. Chu Kỳ Sơn 

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 



- Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại (*):  +84-04 3868 0119 

Email: chukyson-ibft@mail.hut.edu.vn 

mailto:chukyson-ibft@mail.hut.edu.vn

