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Зміст курсу
Вступ. Терміни та визначення. Область застосування та перспективи
розвитку.

1. Виробництво хлібопекарних дріжджів.
1.1. Характеристика дріжджів – сахароміцетів. Морфологія. Склад
хлібопекарних дріжджів. Класифікація дріжджів.
1.2. Ріст та розмноження дріжджових клітин. Стадії розвитку дріжджів.
Фактори, що впливають на синтез біомаси.
1.3.Структурна схема технологічного процесу. Загальна технологічна
схема технологічного процесу. Способи та основні показники процесу
культивування дріжджів.
1.4. Технологія виробництва дріжджів. Характеристика сировини і
допоміжних матеріалів. Приготування розчинів меляси, поживних солей та
ростових речовин. Технологія вирощування маточних дріжджів. Технологія
вирощування товарних дріжджів.
1.5.Технологія виробництва сушених дріжджів. Вимоги до якості
сушених дріжджів. Пресування дріжджів для подальшої сушки. Сушка,
пакування та зберігання сушених дріжджів.

2. Технологія виробництва лимонної кислоти.
2.1. Властивості оксикислот. Лимонні кислоти. Молочні кислоти. Винні
кислоти.
2.2. Культура Asperqillus niqer – продуцент лимонної кислоти.
Морфологія. Умови життєдіяльності.
2.3. Технологія виробництва лимонної кислоти. Структурна схема
виробництва лимонної кислоти .Підготовка сировини для поверхневої та
глибинної ферментації. Одержання посівного матеріалу та ферментація.
2.4. Вилучення і отримання кристалічної лимонної кислоти. Очистка
культуральної рідини. Утворення цитрату кальцію. Одержання розчину

лимонної

кислоти

її

очистка.

Кристалізація

лимонної

кислоти.

Відокремлення та сушка кристалів. Упаковка та зберігання лимонної
кислоти.

3.Технологія виробництва молочної кислоти.
3.1. Хімічний склад сировини. Laktobacillus delbrukii – продуцент
молочної кислоти.
3.2. Структурна технологічна схема виробництва молочної кислоти.
Одержання засівної культури молочнокислих бактерій. Режими бродіння.
Попередня очистка культуральної рідини. Кристалізація лактату кальцію.
Розклад лактату кальцію та освітлення розчину молочної кислоти. Очистка і
випарювання молочної кислоти.
3.3. Інші способи виготовлення та очистки молочної кислоти.

4. Технологія виробництва винної кислоти.
4.1.

Виннокислотна

сировина.

Підготовка

сировини.

Розклад

виннокислого вапна та відокремлення гіпсового шламу. Випарювання та
очистка розчинів винної кислоти.

5. Технологія виробництва оцтової кислоти.
5.1. Виробництво оцтової кислоти окисленням винного спирту.
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