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 چکیده:

ا پالستیك ه بر استفاده روزمره در زندگی انسان ها در تولید انواع فرآورده هاي صنعتی کاربرد دارند.  عالوه  ها امروزه پالستیك 

پلی ود. شآنها باعث ایجاد مشکالت زیست محیطی میشوند که عدم بازیافت ل بازیافتی نظیر نفت خام تهیه میاز منابع غیر قاب

 ،تجزیه پذیري کامل، انعطاف پذیري یك پلیمر زیست تخریب پذیر است. این پلیمر به علت قابلیت تهیدروکسی بوتیرا

ر راذیر مورد توجه بیشتري قآب، و همچنین سادگی فرآیند تولید نسبت به سایر پلیمرهاي زیست تخریب پ در برابر  مقاومت

را در  پلی هیدروکسی بوتیراتشناخته شده است که  یکی از میکرو اورگانیسم هاي Alcaligenes euthrophusاند. گرفته

یك شرایط محدود کننده مواد مغذي تجمع می دهد. قسمت عمده اي از هزینه این پلیمر مربوط به فرآیند تخمیر و سوبسترا 

به هزینه منبع کربن آن است. بنابراین استفاده از منابع کربنی ارزان قیمت، از قیمت تمام شده آن مربوط  %53حدود  است.

ر هاي تخریب ناپذیي ارزشمند و جایگزینی آن با پالستیكکاهش دهد و سبب تولید انبوه این ماده تواند هزینه تولید رامی

اصلی این پروژه بهینه سازي تولید پلی  هدف هستند.  پلی هیدروکسی بوتیراتشود.کربوهیدرات ها مواد اولیه براي تولید 

ي تفادههاي تولید و اسبه منظورکاهش هزینه هیدروکسی بوتیرات با استفاده از سوبستراهایی از پسماند میوه و روغن سرخ کردنی

خریب تبهینه از ضایعات و پساب و هم چنین تامین پالستیك مورد نیاز در مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزي به صورت زیست 

و منبع کربن براي بهینه سازي با  زمان تخمیر، دما ، phپذیر می باشد. همچنین در این طرح فاکتور هاي متعددي از جمله 

در نظر گرفته شد. در نهایت  با بهینه سازي،  میزان تولید پلی هیدروکسی  ،میزان تولید روش سطح پاسخ و تعیین باالترین

 خشك سلول با استفاده از پساب روغن سرخ کردنی به عنوان منبع کربن رسانده شد.وزن  %69بوتیرات در باکتري به 
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