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THÔNG TIN LUẬN ÁN 
 

 

GIỚI THIỆU 

Tên tác giả: TÔN NỮ MINH NGUYỆT 

Tên đề tài: N Saccharomyces 

cerevisiae 

 vang nho 

Chuyên ngành: Chế biến thực phẩm và đồ uống 

Mã số chuyên ngành: 62540201 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Người hướng dẫn khoa học:     

NỘI DUNG 

: cải thiện hiệu quả kinh tế của quá trình lên men rượu vang bằng giải pháp 

sử dụng nấm men cố định trên chất mang mới.  

Đối tượng nghiên cứu: chất mang cellulose vi khuẩn (Acetobacter xylinum BC12); chất mang Ca 

alginate; nấm men Saccharomyces cerevisiae TSV09; dịch nho Shiraz Red Cardinal. 

Nội dung nghiên cứu: 

ấm men cố đị

cân bằng vật chấ ợu vang nho cho

nấm men tự do. 

Phương pháp phân tích:  (x ; q

; 2, acid, Ca
2+

); 

hương); dynamic flash combustion (C,H,O,N). 

Phương pháp xử lý số liệu: p  (ANOVA, Statgraphics plus 

3.2); x  (Modde 5.0) 

 

 ố

ằng phương pháp qui hoạch thực nghiệ

tế bào.  

 ấm men cố định 

trên cellulose vi khuẩn và nấm men tự

 

 
.  

 Thiế ằng vật chấ ản xuấ

vang nho vớ ấm men cố đị

 

 

KẾT QUẢ 
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Kết quả có ý nghĩa học thuật 

ằng vật chấ ấm men cố 

đị ấm men cố định trong gel alginate và nấm men tự do: Hiệu suất 

tổng hợp sinh khối tính theo đường lên men của nấm men cố đị

8,0% so với nấm men tự ệu suất tổng hợp sinh khố ấm men cố đị

ới nấm men tự do; Hiệu suất sinh tổng hợp ethanol tính theo 

đường lên men của nấm men cố đị so với nấm men 

tự do, trong khi hiệu suất sinh tổng hợ ố đị

 so với nấm men tự do.  

Kết quả có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn 

 mật độ tế bào trong huyền phù giống

 108.10
6
tb/m 2

2 iệu suất cố định là 

95,0%
7
tb/g. 

-  mật độ tế bào trong huyền phù giống: 185.10
6
tb/mL; thời gian cố định: 4h 45phút; pH 

dịch huyền phù nấm men: 4; kích thước chất mang: 1cmx1cmx0,7cm

40g/200mL huyền phù ốc độ lắc đảo: 200 vòng/phú

-
9
tb/g. 

: Khi 

-

nhanh hơn và tạo  

CaCl2 ảm tỷ lệ thoát bào 30 – 64% và làm tăng tốc độ sinh 

tổng hợp ethanol 9 – 27% so với giải pháp không ngâm hạt; Nấm men cố đị

t luôn ngắn hơn; 

luôn  
 

 

Hướng dẫn Khoa Học     Nghiên Cứu Sinh 

 

 


