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Tóm tắt: 

Trong bài báo này, chúng tôi đã nghiên cứu và sản suất Bioethanol thế hệ thứ hai bằng con đường 

sinh hóa từ hai nguồn phế phẩm giàu lignocellulose là rơm rạ với phương pháp truyền thống và bã 

mía có kết hợp sử dụng kỹ thuật siêu âm. Qua nhiều kết quả thực nghiệm được xác định bằng các 

phương pháp phân tích hiện đại như : Sắc ký khí (GC), sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), đo mật 

độ quang,…các điều kiện sản xuất tối ưu của quá trình sản xuất Bioethanol nói chung, đặc biệt của 

giai đoạn tiền xử lý đã được xác lập bằng việc giải bài toán qui hoạch thực nghiệm với phần mềm 

Design Expert (phiên bản dùng thử). Từ đó có thể chứng minh việc ứng dụng sóng siêu âm có thể 

nâng cao hiệu quả của giai đoạn tiền xử lý nguyên liệu, đồng thời cho phép đánh giá một cách tương 

đối tiềm năng việc sản xuất Bioethanol từ hai nguồn phế phẩm này ở Việt Nam. 

         Từ khóa : Ethanol sinh học; Lignocellulose; Rơm rạ; Bã mía; Tiền xử lý bằng kiềm; Kỹ thuật 

siêu âm; Phần mềm Design Expert. 

Abstract: 

In this paper, we have studied 2
nd

 generation Bio-ethanol production by biochemical conversion 

from two sources that are rich in lignocellulose:rice straw with traditional method and sugar cane 

bagasse used in combination with ultrasound technique. Through many experimental results which 

are determined by modern analytical methods such as gas chromatography (GC), high- performance 

liquid chromatography (HPLC), optical density measurement,… the optimal conditions of Bio-

ethanol production in general and of pretreatment phase in particular have been established by 

solving the experimental planning with Design Expert software (trial version). Thereby we can prove 

the effect of ultrasound on increasing the pretreatment efficiency and simultaneously allowing a 

relative assessment of Bio-ethanol production potential from these two waste sources in Vietnam.  
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