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Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả lên men bia nồng độ cao, sử 

dụng dịch nha 24oBx và nấm men cố định trong gel alginate. 

Nội dung nghiên cứu 

- Xác định các thông số kỹ thuật của quá trình cố định nấm men trong gel alginate 

và ảnh hưởng của việc cố định tới hình thái và khả năng lên men bia nồng độ cao 

của nấm men. 

- Xác định các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả lên men bia nồng độ cao với 

nấm men cố định trong gel alginate, sử dụng dịch nha có và không có thế liệu 

syrup maltose. 

- Thiết lập phương trình cân bằng vật chất cho quá trình lên men bia nồng độ cao 

sử dụng nấm men tự do và nấm men cố định. 

Những đóng góp mới về mặt học thuật của luận án 

- Đã xác định được quy luật biến đổi của các loại đường lên men trong quá trình lên 

men bia nồng độ cao sử dụng nấm men tự do và nấm men cố định. 
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- Đã xây dựng được phương trình cân bằng vật chất cho quá trình lên men bia nồng 

độ cao sử dụng nấm men cố định trong gel alginate và nấm men tự do. 

Những đóng góp mới về mặt ứng dụng thực tiễn của luận án 

- Đã xác định các thông số kỹ thuật của quá trình cố định nấm men trong gel 

alginate để lên men bia nồng độ cao. 

- Đã chọn được các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả lên men trong 

trường hợp sử dụng nấm men cố định trong gel alginate để lên men dịch nha 

24oBx. 

Các kết quả chính có ý nghĩa về mặt học thuật của luận án 

1. Đã xác định được quy luật biến đổi của các loại đường lên men trong quá trình lên 

men bia nồng độ cao: 

- Các tế bào nấm men S. cerevisiae tự do và cố định trong gel alginate chuyển hóa 

hoặc hấp thu cả 4 loại đường trong dịch nha là glucose, fructose, saccharose và 

maltose từ những giờ lên men đầu tiên.  

- Sự cố định tế bào trong gel alginate sẽ làm cho nấm men có thể sử dụng 

maltotriose từ những giờ lên men đầu tiên, trong khi nấm men tự do chỉ bắt đầu 

sử dụng maltotriose sau giờ lên men thứ 48. 

2. Đã xây dựng được phương trình cân bằng vật chất cho quá trình lên men bia nồng 

độ cao sử dụng nấm men cố định trong gel alginate và nấm men tự do: 

- Hiệu suất sinh tổng hợp sinh khối tính theo đường lên men của nấm men cố định 

trong gel alginate cao hơn 92,0% so với nấm men tự do.  

- Hiệu suất sinh tổng hợp ethanol của nấm men cố định thấp hơn 8,3% so với nấm 

men tự do.  

- Hiệu suất sinh tổng hợp các sản phẩm phụ khác trong bia như glycerol, acid hữu 

cơ và rượu cao phân tử của nấm men cố định lần lượt thấp hơn 39,1; 13,7 và 

53,8% so với nấm men tự do. 

Các kết quả chính có ý nghĩa về mặt ứng dụng thực tiễn của luận án 
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1. Nấm men cố định trong gel alginate sinh trưởng & có hoạt tính lên men cao hơn 

nấm men tự do. Khi tăng nồng độ chất khô của dịch nha từ 12oBx lên 28oBx thì: 

- Mật độ tế bào cực đại của nấm men cố định cao hơn nấm men tự do khoảng 18,8-

35,7% và tỷ lệ tế bào sống của nấm men cố định luôn cao hơn 97%. 

- Tốc độ sử dụng đường khử và nitơ amin tự do của nấm men cố định lần lượt cao 

hơn nấm men tự do từ 39,1% đến 85,4% và từ 114,2% đến 377,3%. 

- Tốc độ sinh tổng hợp ethanol của nấm men tự do và nấm men cố định không khác 

biệt có ý nghĩa về mặt thống kê khi nồng độ chất khô của dịch nha là 12oBx. Khi 

nồng độ chất khô chất khô của dịch nha tăng lên 16-28oBx thì tốc độ sinh tổng 

hợp ethanol của nấm men cố định cao hơn nấm men tự do khoảng 35,9-55,3%. 

- Điều kiện thích hợp cố định nấm men trong gel alginate để lên men bia nồng độ 

cao như sau: mật tế bào trong gel là 5,0x107 tb/mL & nồng độ alginate trong gel là 

2,5% w/v. Khi đó nấm men cố định lên men dịch nha 24oBx với 30 chu kỳ liên 

tiếp trong thời gian 150 ngày với hoạt tính luôn cao hơn nấm men tự do. 

2. Trường hợp sử dụng nấm men cố định trong gel alginate để lên men dịch nha 24oBx 

từ malt đại mạch: 

- Mật độ giống cấy thích hợp là 1,0x107 tb/mL. 

- Thời gian sục không khí thích hợp vào dịch lên men là 12 giờ đầu của quá trình 

lên men chính. Nồng độ oxy của dịch nha trong giai đoạn sục khí là 7,5 ppm. Khi 

đó, thời gian lên men chính giảm 25% so với mẫu đối chứng chỉ sục không khí 

trước khi cấy giống nấm men; tuy nhiên, nồng độ ethanol trong bia non bị giảm đi 

4,7% so với mẫu đối chứng. 

3. Trường hợp sử dụng nấm men cố định để lên men dịch nha 24oBx có bổ sung 30% 

thế liệu syrup maltose: 

- Đối với phương pháp lên men chu kỳ: việc bổ sung kết hợp Tween 80 (0,3% v/v) 

và ergosterol (18 mg/L) vào dịch nha 24oBx sẽ làm thời gian lên men chính giảm 

22,2% so với mẫu đối chứng. Hàm lượng ethanol trong bia của hai mẫu khảo sát 

không có ý nghĩa khác biệt về mặt thống kê. 
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- Đối với phương pháp lên men liên tục, việc gia tăng tỷ lệ giống cấy từ 1,0x107 

tb/mL lên 7,0x107 tb/mL sẽ làm tăng tỷ lệ pha loãng lên 3,2 lần nhưng làm giảm 

hàm lượng ethanol trong bia non 30,9% và giảm thời gian sử dụng nấm men cố 

định 45,5%. 

  

 Tập thể hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 

 

 

 

PSG.TS. Lê Văn Việt Mẫn    TS. Hoàng Kim Anh Trần Quốc Hiền 
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