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Εισαγωγή 
 
Στη βιοµηχανία, στην έρευνα και στην καθηµερινή ζωή είναι γνωστή και προφανής η 
χρήση των διαλυτών ( φαρµακοβιοµηχανία, βιοµηχανία χρωµάτων, βερνικιών, µελάνης 
εκτυπωτών, κατασκευής ηµιαγωγών, καθαρισµός µετάλλων κ.ά. ).  
Οι περισσότεροι  διαλύτες είναι τοξικοί, εύφλεκτοι, επικίνδυνοι για την υγεία του αν-
θρώπου και το περιβάλλον (καρκινογένεση, καταστροφή στιβάδας όζοντος ) και  ως εκ 
τούτου υπάρχει µεγάλη πίεση για µείωση, για ανακύκλωση και αντικατάσταση τους µε 
λιγότερο βλαπτικούς για την υγεία του ανθρώπου και περισσότερο φιλικούς προς το πε-
ριβάλλον. ∆ιαλύτες που µπορούν να αντικαταστήσουν τους συµβατικούς είναι οι προ-
ερχόµενοι από βιοµάζα και αποτελούν µια από τις κύριες οµάδες των Πρασίνων διαλυ-
τών. Οι κυριότερες κατηγορίες Πρασίνων διαλυτών είναι : διαλύτες από βιοµάζα, 
ιονικοί διαλύτες και υπερκρίσιµοι διαλύτες ( κυρίως υπερκρίσιµο διοξείδιο του 
άνθρακα ). Οι σηµαντικότεροι διαλύτες από βιοµάζα που παρουσιάζονται σε αυτή 
την εργασία είναι ο γαλακτικός αιθυλεστέρας , ο µεθυλεστέρας σόγιας, το d-λεµο-
νένιο  οι διαλύτες φυκώδους βιοµάζας και η βιοαιθανόλη . 
Πλεονέκτηµά τους αποτελεί το γεγονός, ότι οι παρασκευαζόµενοι διαλύτες παράγουν 
λιγότερο πτητικές οργανικές ενώσεις, έχουν χαµηλότερη τοξικότητα και είναι βιοδια-
σπώµενοι.  
 
 
∆ιαλύτες από βιοµάζα  
 
 Βιοµάζα είναι κάθε οργανικό υλικό µε βασικό συστατικό τον άνθρακα που είναι δια-
θέσιµο σε ανανεώσιµη ή επαναλαµβανόµενη βάση και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 
αντί των ορυκτών πρώτων υλών, για την παραγωγή θερµότητας ή γενικότερα ενέρ-
γειας καθώς και βιοµηχανικών και καταναλωτικών χηµικών προϊόντων. Η βιοµάζα 
µπορεί να προέρχεται από τη γεωργική, τη δασική, την κτηνοτροφική και τη θα-
λάσσια παραγωγή καθώς και τα υπολείµµατα τους .Επίσης µπορεί να προέλθει 
από βιοµηχανικά και αστικά υπολείµµατα. 
Η  βιοµάζα αποτελείται από την κυτταρίνη ( σε ποσοστό µέχρι και 50% της συνολικής 
µάζας), την ηµικυτταρίνη και τη λιγνίνη.  Η κυτταρίνη και η ηµικυτταρίνη είναι υδα-
τάνθρακες ( πολυσακχαρίτες ). Η κυτταρίνη είναι ένα γραµµικό πολυµερές µε πάνω 
από 10000 µόρια D-γλυκόζης (µονοσακχαρίτης). Τα µόρια της γλυκόζης συνδέονται µε 
β-1,4 γλυκοζιτικούς δεσµούς.  Τα µονοµερή της ηµικυτταρίνης είναι η d-γλυκόζη, το d-
γλυκουρονικό οξύ, η d-µαννόζη, η d-αραβινόζη και η d-ξυλόζη. Σε αντίθεση µε την 
κυτταρίνη που είναι κρυσταλλική , η ηµικυτταρίνη είναι άµορφη και υδρολύεται ευκο-
λότερα. Η λιγνίνη είναι η δεύτερη σε αφθονία στη φύση οργανική ένωση µετά την 
κυτταρίνη. Είναι µακροµόριο ,µε µοριακή µάζα πάνω από 10000 amu, του οποίου οι 
δοµικές µονάδες επαναλαµβάνονται µε τυχαίο τρόπο. Τα κυτταρικά τοιχώµατα των 
φυτικών κυττάρων αποτελούνται από ίνες κυτταρίνης. Οι ίνες κυτταρίνης αποτε-
λούνται από µικρο-ίνες. Κάθε µικρο-ίνα περιέχει χιλιάδες ίνες, η κάθε µία από τις ο-
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ποίες περιέχει  εκατοντάδες µόρια γλυκόζης ( αλυσίδα κυτταρίνης ). Οι µικρο-ίνες  εί-
ναι τυλιγµένες σε ένα περίβληµα  ηµικυτταρίνης και λιγνίνης που προστατεύει την 
κυτταρίνη από τις µικροβιακές επιθέσεις.  
Με την υδρόλυση της βιοµάζας διασπώνται οι µακριές αλυσίδες κυτταρίνης και ηµι-
κυτταρίνης σε απλά σάκχαρα. Η υδρόλυση επιτυγχάνεται µε αραιό οξύ, µε βάση ή µε 
ένζυµα. Για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιείται συνδυασµός ενζύµων και 
υδρόλυσης.  
Πριν την ενζυµατική υδρόλυση προηγείται ένα στάδιο αραιής όξινης υδρόλυσης 
(προκατεργασία της βιοµάζας) , που καταστρέφει το περίβληµα της ηµικυτταρίνης / 
λιγνίνης γύρω από την κυτταρίνη καθιστώντας την έτσι ικανή προς περαιτέρω 
υδρόλυση. Για την υδρόλυση της κυτταρίνης χρησιµοποιείται ένα µίγµα ενζύµων 
(ενδοκυτταρινάση, εξωκυτταρινάση και β-γλυκοσιδάση).  
Η όξινη υδρόλυση λαµβάνει χώρα σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την 
επεξεργασία της βιοµάζας µε θειικό οξύ 0.7% σε θερµοκρασία 190οC επί τρία λεπτά. 
Στο στάδιο αυτό (ήπια υδρόλυση ) υδρολύεται κυρίως η ηµικυτταρίνη. Στο δεύτερο 
στάδιο η βιοµάζα επεξεργάζεται µε θειικό οξύ 0.4% σε θερµοκρασία 215οC επί  τρία 
λεπτά. Στο στάδιο αυτό υδρολύεται κυρίως η κυτταρίνη.  
Από την κυτταρίνη παράγεται γλυκόζη, ενώ η ηµικυτταρίνη δίνει   µίγµα σακχάρων µε 
πέντε άτοµα άνθρακα ( πεντόζες ).  
Η ζύµωση συνιστά µια σύνθετη αλληλουχία  αντιδράσεων, που µετατρέπει τα σάκχαρα 
σε έναν µεγάλο αριθµό προϊόντων  που εξαρτώνται από τα συγκεκριµένα ένζυµα που 
θα καταλύσουν τις αντιδράσεις. Τα συµβατικά ένζυµα δεν µπορούν να ζυµώσουν  σάκ- 
χαρα µε πέντε άτοµα άνθρακα  όπως είναι αυτά  που προκύπτουν από την υδρόλυση 
της ηµικυτταρίνης (π.χ.ξυλόζη). Το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε µε τη σύνθεση γενε- 
τικά τροποποιηµένων βακτηρίων που παράγουν ειδικά ένζυµα τα οποία είναι ικανά να 
ζυµώνουν τις πεντόζες. 
 
 
Γαλακτικός αιθυλεστέρας 
 
Ο Γαλακτικός αιθυλεστέρας ή Γαλακτικό αιθύλιο ( CH3CH(OH)COOCH2CH3 ) είναι 
ένας µονοβασικός εστέρας εµπορικά διαθέσιµος. Είναι διαυγές, άχρωµο υγρό µε υψηλή 
τάση ατµών 1.2 mm Hg στους 34ο C (1.6 mbar στους 20ο C) και σηµείο βρασµού 154o 

C. Είναι εύφλεκτος µε σηµείο ανάφλεξης περίπου  49o C . 
Ο γαλακτικός αιθυλεστέρας  είναι βιοαποικοδοµήσιµος και  ανακυκλώσιµος (απόστα-
ξη υπό κενό). 
 
 
Παρασκευή Γαλακτικού Αιθυλεστέρα 
 
Ο Γαλακτικός αιθυλεστέρας λαµβάνεται από : α)Υδρόλυση της λιγνοκυτταρίνης και 
ταυτόχρονη ζύµωση των σακχάρων που προκύπτουν από µίγµα ενζύµων και εν 
συνεχεία καθαρισµός του γαλακτικού οξέος µε ηλεκτροδιάλυση και τέλος εστερο- 
ποίηση προς Γαλακτικό Αιθυλεστέρα. Μελετήθηκαν  τα διάφορα είδη τροφοδοσίας 
βιοµάζας ως πηγή υδατανθράκων και  προσαρµόστηκαν στις γνωστές διαδικασίες πα-
ραγωγής γαλακτικού αιθυλεστέρα. Η προσέγγιση έγινε µε δύο τρόπους : προσδιορίστη-
καν τα µίγµατα τροφοδοσίας,  που οδηγούν στην παραγωγή σακχάρων µε έξι άτοµα 
άνθρακα  και αναπτύχθηκαν διαδικασίες ταυτόχρονης ζύµωσης σακχάρων µε πέντε και 
έξι άτοµα άνθρακα. Τα µικτά σάκχαρα που προέκυψαν εξετέθησαν  στην επίδραση 
διαφόρων µικροοργανισµών που τα µετατρέπουν προς γαλακτικό οξύ. Τα παραγωγικά 
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γένη υπεβλήθησαν σε γενετικές τροποποιήσεις ώστε να καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη 
ζύµωση και των δύο σακχάρων ( πέντε και έξι άτοµα άνθρακα ). Τόσο τα γένη του 
αρχικού γονέα όσο και τα  γενετικά τροποποιηµένα µικρόβια που προέκυψαν από το 
γονέα εξετάστηκαν αναφορικά µε την ικανότητά τους να πραγµατοποιήσουν την υδρό-
λυση και τη ζύµωση αφενός χωριστά και αφετέρου ταυτόχρονα. Την διαδικασία της 
ζύµωσης  ακολούθησε µια αποτελεσµατική διεργασία καθαρισµού του γαλακτικού 
οξέος (π.χ. ηλεκτροδιάλυση) για την ικανοποιητική παραγωγή µετά από εστεροποίηση  
υψηλής καθαρότητας γαλακτικών εστέρων από βιοµάζα.  
 β) Ζύµωση σακχάρων και παραλαβή του γαλακτικού αιθυλεστέρα µε απόσταξη . 
Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει τη ζύµωση των σακχάρων παρουσία του γαλακτοβάκιλ-
λου BME5-18M σε ελεγχόµενο pH. Μελετήθηκε πρώτα η επίδραση του pH κατά την 
υδρόλυση της βιοµάζας και κατά τη ζύµωση  για την παραγωγή του γαλακτικού αµµω-
νίου. Όταν το pH διατηρήθηκε σε τιµή 6.5 ελήφθη η µεγαλύτερη ποσότητα γαλακτι-
κού αµµωνίου. Η παραγωγή του γαλακτικού αµµωνίου βελτιώθηκε εντυπωσιακά µε 
συνεχή τροφοδοσία γλυκόζης. Η καλύτερη δυνατή απόδοση που ανέρχεται σε 162 g/L 
γαλακτικού αµµωνίου ελήφθη   ρυθµίζοντας το pH στη βέλτιστη τιµή 6.5  κατά τη 
ζύµωση και µε σταθερή τροφοδοσία γλυκόζης 25mL/h. Στη συνέχεια το γαλακτικό αµ-
µώνιο επεξεργάστηκε µε φωσφορικό οξύ για τη µετατροπή του προς γαλακτικό οξύ. 
Κατά την παραπάνω διαδικασία συνπαρήχθησαν τα πολύ χρήσιµα παραπροϊόντα όξινο 
και δις-όξινο φωσφορικό αµµώνιο. Το γαλακτικό οξύ εστεροποιούµενο µε αιθανόλη, 
παρουσία καταλύτη (ZrO2- Fe3O4)  δίνει τον πράσινο διαλύτη γαλακτικό αιθυλεστέρα. 
Μελετήθηκε η αναλογία αιθανόλης - γαλακτικού οξέος και  βρέθηκαν οι βέλτιστες 
συνθήκες εστεροποίησης.  
γ) Ζύµωση σακχάρων µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση του γαλακτικού οξέος από τον 
αντιδραστήρα της ζύµωσης και εστεροποίηση αυτού παρουσία ενζύµου. Η αποµά-
κρυνση των προϊόντων (οξέα) που ανενεργοποιούν τη ζύµωση βελτιώνει πολύ την από-
δοση. Η αποµάκρυνση του γαλακτικού οξέος από τον αντιδραστήρα όπου εκτελείται η 
ζύµωση , πραγµατοποιείται µε χρήση Αλαµίνης (Alamine) 336 σε αλκοολικό διάλυµα 
και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας µεµβρανών. Στη συνέχεια αποµακρύνεται ο διαλύ-
της µε αµµωνιακό ύδωρ ή υδροξείδιο του Νατρίου µε τη βοήθεια, επίσης, µεµβρανών, 
οπότε το γαλακτικό αµµώνιο ή το γαλακτικό Νάτριο λαµβάνεται σε µεγάλη συγκέ-
ντρωση. Η παραπάνω διαδικασία ζύµωσης µε πρώτη ύλη το άµυλο παρουσία του 
βακτηρίου Rhizopus oryzae σε περιστρεφόµενο βιολογικό αντιδραστήρα, παρήγαγε 
γαλακτικό οξύ συγκέντρωσης  300 g/L (απόδοση 92%).  
Οι γαλακτικοί εστέρες βρίσκουν βιοµηχανική εφαρµογή ως διαλύτες σε µελάνια,  ειδι-
κά επιστρώµατα, καθαριστικά και ειδικότερα οι δοκιµές έχουν δείξει ότι ο γαλακτικός 
αιθυλεστέρας είναι ένας άριστος διαλύτης για λάδια σιλικόνης , για λίπη, για αιώρηµα  
λιθίου, δακτυλικά αποτυπώµατα, µελάνια σχεδίου και γράσο. Ο θερµός γαλακτικός αι-
θυλεστέρας αφαιρεί  τα άλατα που αποτίθενται στους  πίνακες των ηλεκτρολογικών 
κυκλωµάτων. Καθαρίζει καλά χωρίς να χρειάζεται ξέπλυµα. Ο γαλακτικός αιθυλεστέ-
ρας εξετάζεται ως πιθανό υποκατάστατο των αιθέρων της γλυκόλης που χρησιµοποιού-
νται στη βιοµηχανία των ηµιαγωγών. Χρησιµοποιείται ακόµη στη βιοµηχανία τροφί-
µων ως πρόσθετο (τεχνητή γεύση ανανά ). 
 
 
Μεθυλεστέρας σόγιας 
 
Ο Μεθυλεστέρας σόγιας είναι µίγµα µεθυλικών εστέρων µε 16 και 18 άτοµα άνθρακα. 
Είναι υποκίτρινο υγρό µε ήπια οσµή, αδιάλυτο στο νερό. Η πυκνότητά του είναι 0,88 
g/mL  και το σηµείο βρασµού του 200ο C (σε 760 mm Hg). Το σηµείο ανάφλεξης είναι 
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218ο C και η τάση ατµών <2 mm Hg. Παρουσία ισχυρών οξειδωτικών προκαλείται 
αυθόρµητη καύση.  
 
 
Παραγωγή Μεθυλεστέρα σόγιας 
 
Για την παραγωγή των µεθυλεστέρων από έλαια και λίπη, χρησιµοποιούνται δύο συν-
θετικοί τρόποι :α) µετεστεροποίηση του ελαίου σόγιας µε µεθανόλη παρουσία όξινου 
ή βασικού καταλύτη, και β) µετατροπή του ελαίου σόγιας προς λιπαρά οξέα και εν 
συνεχεία εστεροποίηση προς µεθυλεστέρες µε όξινη κατάλυση. Η πλειοψηφία των 
µεθυλεστέρων παρασκευάζεται µε τη µέθοδο της βασικής κατάλυσης. Το έλαιον της 
σόγιας υπό θέρµανση αντιδρά µε µεθανόλη παρουσία καταλύτη και παράγονται γλυ-
κερίνη και µεθυλεστέρες  (biodiesel). Ο καταλύτης είναι συνήθως υδροξείδιο του να-
τρίου ή καλίου που έχει αναµιχθεί µε τη µεθανόλη.   Μετά τον  διαχωρισµό του µεθυ-
λεστέρα από τη γλυκερίνη, η δεύτερη αποθηκεύεται και στη συνέχεια καθαρίζεται 
προς χρήση σε καλλυντικά και φαρµακευτικά προϊόντα. Ο µεθυλεστέρας περνά από 
µια διαδικασία πλυσίµατος µε νερό µε το οποίο αποµακρύνονται οι όξινες προσµί-
ξεις. Ακολουθεί ξήρανση υπό  κενό.  
Η πρωταρχική χρήση του µεθυλεστέρα σόγιας φαίνεται να είναι τα εναλλακτικά καύ-
σιµα (παραγωγή biodiesel). Ο µεθυλικός εστέρας της σόγιας υπόσχεται να αντικατα-
στήσει ορισµένους βιοµηχανικούς διαλύτες π.χ. χλωριωµένους και φθοριωµένους υ-
δρογονανθράκες που χρησιµοποιούνται ως καθαριστικά για την αφαίρεση και τον κα-
θαρισµό των ρητινών, όπως π.χ. ο Vertec GoldTM  , που είναι ένας καλός βιοµηχανικός 
διαλύτης, που προορίζεται να αντικαταστήσει τα ορυκτά οινοπνεύµατα, τους διαλύτες 
λάκας, το ξυλόλιο, τη µέθυλο-αιθυλοκετόνη, και άλλους διαλύτες που προέρχονται από 
την πετροχηµική βιοµηχανία, π.χ. πετρελαϊκός αιθέρας για την αποµάκρυνση  λίπους. 
Καταναλωτικά αγαθά ,που χρησιµοποιούν τον µεθυλεστέρα της σόγιας κυκλοφορούν 
ήδη στην αγορά και περιλαµβάνουν προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτων, απορρυπαντι-
κά χεριών, καθαριστικά χρωµάτων. Ο µεθυλεστέρας της σόγιας είναι επίσης, η βάση 
του Cytosol, ενός προϊόντος, που επιτρέπει την αποµάκρυνση κηλίδων πετρελαίου από 
παράκτιες και  νησιωτικές περιοχές. Άλλες εφαρµογές του µε πολύ καλά αποτελέσµατα 
είναι οι ακόλουθες : καθαρισµός µετάλλων, αποµάκρυνση ρητινών, διαλύτες µελάνης 
εκτύπωσης, αφαίρεση κόλλας ετικετών , καθαρισµός Graffiti, βοηθητικό ελευθέρωσης 
υλικών από καλούπια και φόρµες (άσφαλτος, τσιµέντο), προστατευτικό διάβρωσης , 
καθαριστικό µελάνης εκτύπωσης ( Ink Zapper ).   
 
 

            d – λεµονένιο  
 
Το d – λεµονένιο (C 10 H 16 )  είναι ένα τερπένιο, άχρωµο υγρό µε σηµείο ζέσεως 175,5 
ως 176ο C. Έχει ειδικό βάρος 0,84 και τάση ατµών µικρότερη από 3 mm Hg στους 
14,4ο C . Αντιδρά µε ισχυρά οξειδωτικά µέσα. 
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Παραλαβή d-λεµονένιου 
 
Το d-λεµονένιο είναι το σηµαντικότερο συστατικό του ελαίου που εξάγεται από το  
φλοιό των εσπεριδοειδών. Όταν τα εσπεριδοειδή αποχυµώνονται, το έλαιο αποµακρύ-
νεται από τον φλοιό και αποστάζεται για να ανακτηθούν οι ενώσεις, στις οποίες οφεί-
λεται η γεύση και το άρωµα. Το έλαιο µένει ως υπόλειµµα και συλλέγεται. Το d-λεµο-
νένιο που λαµβάνεται είναι υψηλής καθαρότητας και χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία 
των τροφίµων. 
Μετά από την διαδικασία αποχύµωσης, οι φλούδες οδηγούνται προς επεξεργασία τους 
µε ατµό προς αποτελεσµατικότερη παραλαβή του αιθέριου ελαίου από τον φλοιό. Στη 
συνέχεια ο ατµός συµπυκνώνεται και το αιθέριο έλαιο επιπλέει στην επιφάνεια του συ-
µπυκνωµένου ύδατος. Με διαχωρισµό του από το νερό παραλαµβάνεται d-λεµονένιο 
µικρής καθαρότητας, όχι κατάλληλο για τη βιοµηχανία τροφίµων ,αλλά κατάλληλο ως 
διαλύτης καθαρισµού. 
Ως διαλύτης το d – λεµονένιο µπορεί να αντικαταστήσει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων  
συµπεριλαµβανοµένων των ορυκτών οινοπνευµάτων ( µεθανόλη ), της µέθυλο-αιθυλο-
κετόνης, του τολουολίου, των αιθέρων της γλυκόλης και φυσικά των φθοριωµένων και 
χλωριωµένων οργανικών διαλυτών. Το d – λεµονένιο έχει παρόµοια διαλυτική ικανό-
τητα µε τους φθοριωµένους και χλωριωµένους υδρογονάνθρακες, που σηµαίνει ότι εί-
ναι ένας σηµαντικά καλύτερος διαλύτης από ένα χαρακτηριστικό ορυκτό οινόπνευµα 
π.χ. µεθανόλη. 
Παρουσιάζει υψηλή διαλυτική ικανότητα για ρητίνες, πολυµερή και ορισµένες χρωστι-
κές. Έχει , επίσης , το σοβαρό πλεονέκτηµα να καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείµµα-
τα. Οι βιοµηχανικές χρήσεις περιλαµβάνουν τον καθαρισµό, αποµάκρυνση διαλυτών, 
την αφαίρεση του λίπους , την αποµάκρυνση του κεριού, της κόλλας, του graffiti, την 
αφαίρεση της σιλικόνης ,της πίσσας και του µελανιού. 
 
 
Μίγµα διαλυτών από φυκώδη βιοµάζα ( n-C4H9OH, 1,3-C3H8O2 , C2H5OH ) 
   
Από φυκώδη βιοµάζα παρασκευάστηκε µίγµα διαλυτών. Πέντε είδη φυκών του γένους 
Dunaliella , παρήγαγαν µε βακτηριακή ζύµωση ( Clostridium pasterianum ) σε διάλυµα 
γλυκερίνης 4%, µίγµα διαλυτών (η-βουτανόλη,1,3 προπανοδιόλη και αιθανόλη). Από ένα 
λίτρο φυκώδους βιοµάζας παράγονται 16 g µίγµατος διαλυτών. 
 
 
Παραγωγή Βιοαιθανόλης 
 
Η παραγωγή της Αιθανόλης από βιοµάζα (λιγνοκυτταρίνη) απαιτεί µια φυσικοχηµική  
κατεργασία (επίδραση υδρατµού - υδρόλυση) .Στη συνέχεια, τα  σάκχαρα που προκύ-
πτουν από την υδρόλυση της βιοµάζας  ζυµώνονται προς αιθανόλη. Η ζύµωση γίνεται 
είτε από κάποια γένη µικροβίων ικανών να χρησιµοποιήσουν όλα τα σάκχαρα, που  
προέκυψαν από την υδρόλυση είτε σε δύο στάδια από διαφορετικούς οργανισµούς που 
ο καθένας ειδικεύεται στη µετατροπή προς αιθανόλη συγκεκριµένης οµάδας σακχά-
ρων. 
Αιθανόλη εκτός από λιγνοκυτταρίνη παράγεται και από το καλαµοσάκχαρο. Το καλα-
µοσάκχαρο παραλαµβάνεται από τα σακχαροκάλαµα ή τα σακχαρότευτλα. Με κατάλ-
ληλη κατεργασία (συµπίεση για τα σακχαροκάλαµα ή εκχύλιση και για τα σακχαρότευ-
τλα και για τα σακχαροκάλαµα) προκύπτει σακχαρούχο διάλυµα που υφίσταται κατερ-
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γασία µε  υδροξείδιο του ασβεστίου. Ακολουθεί διήθηση του µίγµατος και στο διήθηµα 
που περιέχει τη σακχαράσβεστο διοχετεύεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι δια-
σπάται η σακχαράσβεστος προς καλαµοσάκχαρο και αδιάλυτο ανθρακικό ασβέστιο, 
που αποµακρύνεται µε διήθηση. 
Στο διήθηµα προστίθεται θειώδες ασβέστιο .Ακολουθεί νέα διήθηση και στη συνέχεια 
απόσταξη υπό ελαττωµένη πίεση. Το καλαµοσάκχαρο (σακχαρόζη) υδρολύεται  πα-
ρουσία του ενζύµου ιµβερτάση προς  µίγµα γλυκόζης και φρουκτόζης. Έτσι λαµβά-
νεται ισοµοριακό µίγµα γλυκόζης και φρουκτόζης (ιµβερτοσάκχαρο). Τα σάκχαρα 
φρουκτόζη και γλυκόζη ζυµώνονται στη συνέχεια, παρουσία του ενζύµου ζυµάση, 
προς αιθανόλη και διοξείδιο του άνθρακα. 
 
 
Συµπεράσµατα 
 
Οι διαλύτες από βιοµάζα είναι µη τοξικοί, βιοδιασπώµενοι και δεν είναι καρκινογόνοι. 
∆εν καταστρέφουν το όζον και δεν αποτελούν επικίνδυνους ατµοσφαιρικούς ρύπους.  
Είναι ανανεώσιµοι και ανακυκλώσιµοι οπότε δικαίως κατατάσσονται στους Πράσινους 
∆ιαλύτες.  
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