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3.3.3. Lọc nước mout – rửa bã: 

3.3.3.1. Mục ñích:  

Dịch sau khi nấu ñường hóa ñược gọi là hồ malt hay cháo malt, còn 

chứa rất nhiều các chất không hòa tan, ñiển hình là celluloza và tinh 

bột sống.  

Mục ñích của quá trình lọc là tách phần lỏng ra khỏi cháo malt ñể thu 

ñược nước mout trong. Thành phần chủ yếu của phần lỏng là nước và 

các chất hòa tan. 

Rửa bã nhằm lấy lại các chất hòa tan còn lại nằm trong hèm.  

Nước nha trong khi nguội có ñộ nhớt tăng cao, vì vậy nước rửa bã 

phải có nhiệt ñộ cao (830C) làm sao ñể khối bã ñạt 750C. 

3.3.3.2. Quá trình lọc:  

Diễn ra theo 2 bước: 

- Lọc hỗn hợp thủy phân thu ñược nước nha ñầu 

- Dùng nước nóng rửa bả rồi lọc thu ñược nước nha  cuối 

Một số ñiều cần chú ý trong quá trình lọc – rửa bã: 

Ở bước 02 phần nước nha ñầu còn nằm trong bã ñược chuyển vào 

nước rửa nhờ hiện tượng khuyếch tán.  

ðể tăng tốc ñộ khuyếch tán cần cho nước nóng 75 - 830C vào khối 

bã, không dùng nước có nhiệt ñộ cao hơn, không ñun sôi vì nước nha 

sẽ bị ñục và ảnh hưởng ñến chất lượng bia thành phẩm.  
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Nước rửa bã sử dụng nhiều lần, sau khi rửa xong mẻ 01 giữ ở bồn 

chứa, sau ñó dùng rửa tiếp mẻ 01, 02, 03 lần … cho ñến khi nước rửa 

bã ñạt yêu cầu sử dụng thì ngưng.  

Nước rửa bã lúc ñầu phải ñạt 83oC. Sau khi rữa bã là 75oC.  

Nước nha ñầu và nước nha cuối ñều phải trong suốt vì sự hiện diện 

của các hạt nhỏ không hoà tan trong nước nha sẽ tạo vị khó chịu cho 

bia và gây khó khăn cho việc lọc bia thành phẩm.  

Nước nha ñầu thường có hàm lượng chất hoà tan từ 14% - 16% tuỳ 

vào tỷ lệ nước và nguyên liệu nấu ban ñầu. 

 Kết thúc rửa bã khi nước rửa bã từ máy lọc ra chỉ còn chứa 1% chất 

hoà tan.  

Nếu rửa tiếp thì một số chất ñắng và tanin sẽ ñược trích ly vào nước 

nha làm cho nước nha có mùi vị không bình thường, ngoài ra còn làm 

loãng nước nha, ta sẽ phải mất thời gian và tốn kém năng lượng cho 

việc cô ñặc ñến nồng ñộ cần thiết. 

� Một số lưu ý trong quá trình lọc: 

- Áp suất lọc phải ñiều chỉnh từ từ, vì áp suất quá cao sẽ làm vải lọc bị 

bít kín gây trở ngại cho quá trình lọc. 

- Nhiệt ñộ nước rửa phải ñúng yêu cầu kỹ thuật ñã ñề ra (75o – 78oC) 

không dùng nước có nhiệt ñộ cao hơn, không ñun sôi vì nước nha sẽ 

ñục và sẽ ảnh hưởng ñến chất lượng bia. 
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- Khi lắp vải lọc, không ñược bít kín lỗ lọc, vì sẽ làm dịch không vào 

lọc ñược, gây cản trở cho quá trình lọc .  

3.3.3.3. Thiết bị: 

- Lọc ñáy bằng      

- Lọc ép khung bản 

Sau ñây ta sẽ ñi sâu vào quá trình lọc ép khung bản 

 

- Khung bản là 1 dãy gồm và chục khung và bản xếp xen kẽ nhau, các 

bản ñều ñược phủ cả 2 mặt bằng 2 lớp vải lọc.  

- Mỗi bản có 01 van cho nước nha trong chảy ra, phần trên mỗi khung 

có 01 lỗ tròn thông với khoảng không gian bên trong của khung bằng 

01 khe nhỏ. 
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- Sau khi xếp các khung và bản vào giá ñở ñể chuẩn bị lọc thì các lỗ 

tròn trên khung tạo thành 01 khe chung kéo dài thành ñường cho hỗn 

hợp thủy phân ñi vào máy lọc nhờ bơm qua khung rồi chuyển vào các   

ñường hẹp tạo nên bởi 02 lớp vải lọc trùm lên các bản, các phần rắn 

của hỗn hợp thủy phân ñược giữ lại giữa các tấm vải lọc, dần dần nén 

thành khối chặt gọi là hèm. 

-  Nước nha chảy xuyên qua vải lọc và theo các rãnh trên bề mặt của 

các bản chảy ñến van rồi ra ngoài vào bồn chứa hoặc có thể góp 

chung vào ống (6) và ñi ra 01 ñường vào bồn.  

Nguyên lý vận hành thiết bị lọc ép khung bản: 

 

Chú thích:  

1. ðồng hồ áp lực  2. Kính quan sát   

3. Van ñưa dịch trong ra 4. Van hồi lưu    
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5. ðường hồi lưu  A. Bản lọc 

B. Khung lọc   C. Nguyên liệu lọc [vải (giấy) lọc] 

 

Vận hành: 

- Làm vệ sinh an toàn thiết bị. 

- Tiến hành kiểm tra, lắp ráp thiết bị  

+ Lắp ráp  

Trước tiên lắp (bản rửa – vải lọc, nguyên liệu lọc) khung – 

sau ñến nguyên liệu lọc – bản lọc – nguyên liệu – khung – 

nguyên liệu lọc – bản rửa , cuối cùng cần xoay vô lăng ñể áp 

chặt. 

+ Kiểm tra chế ñộ làm việc:  

ðộ kín, áp lực, ñưa nhiệt ñộ lên nhiệt ñộ làm việc. 

- Thường dùng nước sạch có nhiệt ñộ lớn hơn hoặc bằng nhiệt ñộ làm 

việc ñể kiểm tra, bơm ñầy hết tất cả những khoảng không trong máy 

(kết hợp xã khí) khi ñầy ta gia tăng áp lực lên bằng áp suất làm việc 

giữ ở 15 – 30 phút ñể gia nhiệt và kiểm tra ñộ kín. 

Thực hiện lọc:  

- Người ta khởi ñộng bơm ñể bơm huyền phù vào thiết bị ñồng thời mở 

hết các cửa ra của bản ñể vừa bơm huyền phù vào máy vừa xả nước 

gia nhiệt. 
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-  Quan sát (2) khi thấy có dịch trong của huyền phù ñi ra nghĩa là 

nước gia nhiệt ñã tháo ra hết, bắt ñầu ñóng hết các cửa ra và thực 

hiện lọc theo chế ñộ. 

- Khi áp lực (1) bằng áp lực lọc theo yêu cầu khi làm việc thì bắt ñầu 

mở các van ra của bản ñồng thời với việc mở ñường hồi lưu trở về 

lọc lại và cứ tiếp tục lọc bình thường khi quan sát (2) ở ñầu ra thấy 

dịch trong ñạt yêu cầu thì ñóng hồi lưu (4) và mở thông ñường lưu 

dịch trong sau lọc và cứ thế thực hiện chế ñộ lọc như vậy cho ñến khi 

hết huyền phù. 

- Thực hiện rửa bã: chỉ thực hiện rửa xuôn và rửa ngang và ngừng rửa 

khi nồng ñộ chất khô trong nước nhỏ hơn hoặc bằng nồng ñộ theo 

quy ñịnh và kết thúc quá trình lọc rửa bã 

- Ngừng máy. thu bã , vệ sinh: Nối vít quay ngược vo lăng ñể tháo máy 

ra sau ñó tháo khung, nguyên liệu lọc, bản rời ra, lấy nguyên liệu lọc 

vảira ñưa ñi giặt, vệ sinh, sát trùng. Nghiêng khung từ bã rơi vào 

máng và ñược ñưa ra ngoài, rửa toàn bộ các khung bản bằng phun 

nước ở áp suất cao. 

Ưu ñiểm : 

- Thực hiện nhiều quá trình với vật liệu có ñộ huyền phù khác nhau. 

- Dễ lắp ráp, vận hành. 

Nhược ñiểm: 

- Khó tự ñộng hóa và lao ñộng nặng nhọc. 
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- Nguyên liệu lọc bằng vải dễ mòn, rách 

Những sự cố thường xảy ra: 

- Cặn lọc chứa ñầy và làm tắt lỗ chính 

- Khung bị cặn bã nén chặt nên phải tháo máy ra xử lý 

- Huyền phù có nhiều chất rắn và quá mịn bít kín lỗ nguyên liệu lọc. 

- Dịch trong không xảy ra khi: 

+ Nguyên liệu lọc bị rách (ta tháo máy thay vải) 

+ Nguyên liệu lọc phụ bị phá vỡ (ta thực hiện lại y như lúc 

ñầu của quá trình lọc) 

3.3.4. ðun sôi với houblon 

3.3.4.1. Mục ñích: 

- Hòa tan các chất ñắng, chất thơm, chất chát tạo mùi vị, màu cho bia. 

Các chất trong hoa sẽ kết hợp với các chất trong dịch ñường làm ổn 

ñịnh các thành phần trong bia. 

- Tạo ñiều kiện cho sự hình thành tủa giữa các protein cao phân tử kém 

bền vững với tanin. 

- Tạo phản ứng Melanoid. 

- Tiêu diệt các enzym xúc tác sinh học. 

- Khử trùng dịch lên men ở 100OC. 

- Làm bay 1 phần hơi nước của dịch lên men. 
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- Gia tăng ñộ màu, acid, tạo thành các chất khử, giảm ñộ nhớt, tăng ñộ 

bền sinh học, khả năng tạo bọt và giữ bọt. 

3.3.4.2. Tiến trình: 

Tất cả các nước nha ñầu và cuối ñược bơm vào nồi nấu houblon. Nồi này 

ñược chế tạo rộng ñược gọi là nồi nun sôi khả năng cấp nhiệt cao hơn nồi 

thủy phân, tức là bề mặt tiếp xúc giữa dịch thể với hơi nước bão hòa lớn hơn 

so với nồi thủy phân . Ở khâu này nước nha ñược nâng nhiệt nhanh , sôi 

mạnh , tốc ñộ bốc hơi có thể ñạt 7-10% mỗi giờ. 

Khi bơm dịch ñường vào nồi nấu, ta cho cao, viên houblon vào . ðồng 

thời cho một bao bột trợ lọc vào.  

ðể cho bia có hương thơm và vị ñặc trưng ta cho hoa viên vào nồi ñun 

sôi trước 30 phút khi kết thúc quá trình ñun sôi. Vì cho vào quá sớm, khi ñun 

sôi thời gian quá lâu làm bay hết hương thơm của hoa.  

Thời gian ñun sôi với hoa houblon kéo dài 90 phút. 

* Chú ý: Khi cho hoa viên vào phải bật cánh khuấy tránh hiện tượng sôi 

bùng gây trào dịch ra ngoài 

3.3.4.3. Quá trình hóa lý: 

Trong quá trình ñun sôi với houblon có nhiều quá trình hóa lý quan trọng 

xảy ra: 

- Trước hết là sự hòa tan các thành phần ñặc trưng của hoa và sự hòa 

tan các chất melanoit caramen. Sự hòa tan các chất ñắng làm thay ñổi 

vị của nước nha từ chỗ có vị ngọt trở thành vừa ngọt, vừa hơi ñắng. 
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Dầu của hoa houblon có ảnh hưởng ñến chất lượng của nước nha, 

phần lớn dầu của hoa houblon khi ñun sôi bay theo hơi nước và thành 

phần tinh bột thay ñổi, sản phẩm tạo thành cùng với thành phần 

không bay hơi của tinh dầu tạo mùi thơm dễ chịu, ñặc trưng cho bia. 

Vì vậy ñể tăng mùi thơm cho bia ta cần cho hoa viên vào trước 15’-

30’ khi kết thúc giai ñoạn ñun sôi. 

- Trong quá trình ñun sôi sự ñông tụ protein xảy ra theo 2 bước: 

+ Sự phá hủy cấu trúc phân tử protein. 

+ ðông tụ 

Sự có mặt của protein tan trong nước nha ñã ñun sôi với 

hoa houblon làm cho sản phẩm có thể bị ñục và làm giảm ñộ 

bền sinh học của bia. Trong nước nha có chất tanin của 

houblon và của malt, tanin của houblon có hoạt tính hóa học 

cao và có ñộ hòa tan lớn trong nước, các chất này làm kết 

tủa protein cao phân tử. Do ñó khi ta tăng lượng houblon 

trong nước nha thì lượng protein kết tủa cũng tăng. Nếu 

protein không ñông tụ hết sẽ làm kìm hãm quá trình lên 

men. Vì protein hấp thụ trên bề mặt tế bào nấm men gây 

những khó khăn trongquá trình sản xuất bia như: khó lọc, bị 

ñục khi ướp lạnh. 

- Quá trình ñun sôi với houblon làm cho nước nha thay ñổi từ nhạt 

sang ñậm vì hiện tượng caramen hóa các chất ñường, sự hình thành 

các chất melanoit và vì các chất có màu của houblon chuyển từ hoa 

vào dịch. 
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Lượng hoa houblon dùng vào việc sản xuất bia ở nhà máy 

nhiều hay ít còn tùy thuộc vào lọai bia và thị hiếu người tiêu 

dùng. Tuy nhiên, thường thì phải sử dụng trung bình 1-2 

gram cho 1 lít nước nha. 

ðể kết thúc quá trình ñun sôi với houblon, người ta dựa vào 02 chỉ tiêu quan 

trọng: 

+ Nồng ñộ các chất hòa tan trong nước. 

+ Sự tồn tại các kết tủa dạng bông do protein ñông tụ tạo thành. 

Muốn biết ñiều này cần lấy mẫu cho vào cốc thủy tinh, ñể một 

lát thấy kết tủa dạng bông trắng lắng xuống, bên trên là dung 

dịch trong suốt, óng ánh. Sau khi kết thúc ñun sôi với houblon ta 

bơm ngay xuống thùng lắng trong. 

3.3.4.4. Hiệu suất trích ly: 

Hiệu suất trích ly là chỉ tiêu ñể ñánh giá mức ñộ tận dụng các chất 

trích ly từ nguyên liệu ngũ cóc trong quá trình chế biến nước nha. Là lượng 

các chất hòa tan ñược chuyển từ một lượng nguyên liệu nhất ñịnh vào nước 

nha. Người ta tính hiệu suất trích ly theo công thức sau: 

E= (V . c . d . 0,96)/G  

Trong ñó :  E  -  hiệu suất trích ly (%)  

   V  -  dung tích nước nha nóng (lít) 

  c  -  nồng ñộ các chất trích ly trong nước nha (%) 

d  -  tỷ trọng của nước nha (kg/lit) 
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       G  -  khối lượng nguyên liệu (kg)  

0,96 - hệ số giảm dung tích khi nước nha nóng chuyển thành 

nước nha lạnh.  

Hệ số 0,98 này là một hệ số tương ñối vì c, d cần phải ñược ño ở 200C, 

trong lúc thể tích ño ngay vừa sôi. Hơn nữa, hoa houblon và cặn kết tủa 

chiếm một thể tích nhất ñịnh. Thực tế cho thấy rằng : thể tích nước nha sau 

khi tách cặn và bã hoa ở 200C thường nhỏ hơn thể tích ngay sau khi hoa vừa 

sôi là 4%. 

3.3.4.5. Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm: 

- Nước cốt sau khi lọc thường có ñộ balling 18,2; 19,3; 19,50Bg;   

- ðộ balling của nước rửa bã: 0,4; 0,4 ; 10Bg ;   

- ðộ balling của nước nha (sau khi ñun sôi): 12,7 – 130Bg 

- ðộ ñục < 1000 

- Kiểm tra tinh bột còn sót bằng cách lấy 10 ml nước mout + 25 ml 

alcol cho vào bình tam giác lắc ñều. ðể một giờ, cho tinh bột lắng 

xuống, bỏ nước. Cho vào 10 ml nước cất, nhỏ một giọt iod N/10. Nếu 

có màu vàng iod thì tinh bột tốt, xanh vừa phải thì vừa, xanh ñen thì 

rất xấu. 

- ðộ màu: 10o  - ño bằng phương pháp dùng kính so màu sau cho hai 

màu bằng nhau 

- ðộ chua: NaOH   N/10/10 ml nước mout. - pH: 5,2 ÷ 5,4 

- ðộ mặn mức lượng bạc Nitrat N/10/10 ml nước mout 
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3.3.5. Lắng trong – làm lạnh 

3.3.5.1. Mục ñích của lắng trong: 

- Lắng các cặn mịn ra khỏi dịch ñường (hoa houblon, protein tủa), làm 

nước mout trong, tạo ñiều kiện cho men dễ dàng thẩm thấu trong quá 

trình lên men bia. 

3.3.5.2. Mục ñích của làm lạnh: 

- Tránh sự xâm nhập và phát triển của vi sinh vật bên ngoài  

- ðảm bảo sự hòa tan oxy cần thiết cho men phát triển trong giai ñoạn 

ñầu trước khi lên men. 

- ðảm bảo sự lắng cặn khi làm lạnh dịch ñường, chỉ có làm lạnh nhanh 

những dẫn xuất globulin mới lắng xuống ñược. 

* Như vậy, mục ñích của quá trình lắng trong – làm lạnh là giảm nhiệt ñộ 

dịch ñường xuống, ñưa oxy từ không khí vào dịch thể và kết lắng các chất 

bẩn không có lợi. 

3.3.5.3. Các biến ñổi hóa lý xảy ra trong quá trình lắng trong – 

làm lạnh: 

Khi bắt ñầu làm lạnh, nhiệt ñộ dịch thể còn cao, trong dịch ñường xảy ra 

các quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ như maltoza, glucoza, fructoza, 

chất ñắng, các hợp chất chứa nitơ, tanin, nhựa houblon và các sản phẩm 

ñược tạo ra như acid gluconic, muravic . . .  
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Nhiệt ñộ dịch ñường giảm dần ñồng nghĩa với tốc ñộ oxy hóa cũng giảm 

dần, ñến 45o thì quá trình oxy hóa ngưng hoàn toàn. Mỗi một giờ một lít dịch 

ñường có thể dùng hết 6,4 mg oxy cho quá trình oxy hóa.  

Hậu quả của quá trình oxy hóa là dịch ñường có thẫm hơn, hương thơm 

và vị ñắng của houblon giảm. Từ nhiệt ñộ 40o trở xuống, oxy từ không khí 

ñược hòa tan vào dịch thể. 

Quá trình làm lạnh hình thành và kết lắng các chất cặn: có thể chia làm 2 

loại: cặn to và cặn nhỏ. 

+ Cặn to ñược hình thành trong quá trình ñun sôi houblon. Khi 

làm lạnh dịch ñường, chúng kết tủa và lắng xuống ñáy. Quá 

trình tách bỏ cặn này gọi là tách cặn nóng. Loại cặn to thường 

hấp phụ 01 lượng khá lớn Fe và Cu, các kim loại nặng khác. 

ðiều này có lợi cho sự sinh trường và phát triển của nấm men, 

tránh cho bia khỏi bị ñục bởi hiện tượng colloit hóa. Thành 

phần của cặn nhỏ trung bình là 35% cặn tanin và 65% cặn β - 

globulin.  

+ Cặn nhỏ tuy không nhiều nhưng rất khó tách khỏi dịch ñường, 

cần phải lọc cẩn thận. Nếu không ñược loại bỏ thì có thể chúng 

sẽ bao phủ trên bề mặt tế bào nấm men, hạn chế khả năng thẩm 

thấu của tế bào. Do ñó, ảnh hưởng toàn bộ ñến quá trình lên 

men. ðáng lưu ý, cần loại bỏ các hợp chất protein – tanin, nếu 

không sẽ gây hậu quả làm bia ñục rất khó khắc phục. 
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3.3.5.4. Thiết bị thùng lắng cặn (Thùng lắng xoáy tâm) : 

3.3.5.4.1. Cấu tạo: 

Thùng hình trụ tròn bằng inox, ñỉnh hình nón, có ống thoát hơi, cửa vệ 

sinh, ñường ống CIP. 

 Một phần ñáy lõm xuống nối van hút bơm làm lạnh nhanh bên hông 

thùng lắp dịch ñường vào theo phương tiếp tuyến với thùng. 

9 - Ñöôøng noái vôùi heä cip

7
11

2 - Ñaùy

8 - Cöûa veä sinh

11 - Ñöôøng dòch ra

10 - Ñöôøng dòch vaøo

7 - Ñaùy noài
6 - Voøi phun hình caàu

3 - Naép

4 - OÁng thoaùt hôi

5 - Noùn chuïp

2

3

höôùng xoaùy 
cuûa dòch

 ñöôøng

10

9

1 - Thaân thuøng

6

4

8

THUØNG LAÉNG XOAÙY TAÂM

5

1

dòch ñöôøng vaøo

 

3.3.5.4.2. Nguyên lý hoạt ñộng: 

Nước mout có nhiệt ñộ 100oC bơm vào thùng lắng theo phương tiếp 

tuyến với thùng thiết bị tạo thành vòng xoáy trong thùng khoảng 2/3 chiều 

cao tính từ ñáy thùng, cặn và các chất không hòa tan khác sẽ xoáy vào giữa 

thùng và lắng xuống ñáy theo hình nón, áp lực nón 3 – 4 kg/cm2. 
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Sau khi lắng ñược 30 phút, hạ lưới hình nón từ trên xuống chắn xung 

quanh ñống cặn. 

Dịch ñường trong sau khi lắng có nhiệt ñộ 95o – 98oC trước khi ñược 

bơm vào tank lên men, ta phải hạ nhiệt ñộ nước pha xuống còn 8-10oC bằng 

máy làm lạnh hay còn gọi là máy giải nhiệt Alpha laval. 

Toàn bộ thời gian làm việc của lắng xoáy li tâm, làm lạnh và bơm nước 

mout sang phân xưởng lên men là 1h30’ – 1h45’. 

3.3.5.5. Cấu tạo máy làm lạnh: Alpha laval 

3.3.5.5.1. Cấu tạo : 

 

Máy giải nhiệt có 4 ngăn:  

+ 3 ngăn ñầu giải nhiệt bằng nước lạnh, (hay ta gọi chung 3 ngăn 

ñầu là Alpha 1(α1)), mỗi ngăn có 40 - 50 tấm lắc.  

+ ngăn thứ tư (ta tạm gọi là α2) bằng glycol, ngăn này có 60 tấm 

lắc (hay còn gọi là vĩ).  
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Các vĩ này có cấu tạo ñặc biệt sau khi kết chúng lại với nhau thì tạo 

ra hai ñường cho hai dòng chảy luôn ngược chiều nhau ở hai bên 

tấm vĩ. 

3.3.5.5.2. Nguyên lý hoạt ñộng: 

Nước nha nóng 100oC ñi vào máy làm lạnh ñồng thời với nước lạnh 

nhưng ngược chiều nhau.  

Nước nha sau khi qua ngăn giải nhiệt I nhiệt ñộ giảm còn khoảng 70oC, 

nước này ñược trả về ñộng lực ñể xử lý. Còn nước ñược làm lạnh ở ngăn II 

và III ñem làm nguội nhờ quạt ñể sử dụng tiếp.  

Nước mout sau khi qua 3 ngăn thứ (α1) giải nhiệt thì nhiệt ñộ khoảng 31 

÷ 32oC. Tiếp tục qua ngăn thứ 4 (α2) ñược làm lạnh bằng glycol.  

Nhiệt ñộ của glycol vào máy khoảng -5oC. Nước mout sau khi cho qua 

máy giải nhiệt thì nhiệt ñộ còn 8 – 10oC. 
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3.3.5.6. Một số yêu cầu khi làm lạnh: 

ðiều cần ñặc biệt chú ý là những ñòi hỏi công nghệ ở khâu làm lạnh và 

tách cặn này: khi nhiệt ñộ dịch ñường hạ thấp dần là lúc xuất hiện nhiều cơ 

hội cho vi sinh vật phát triển, ñặc biệt nguy hiểm là từ 50oC trở xuống.  

Giai ñoạn hạ nhiệt ñộ từ 60oC xuống 8oC, nếu không ñược thực hiện 

nhanh thì sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi cho các nhóm vi sinh vật phát triển như 

cầu khuẩn sarxin, vi khuẩn acetic, vi khuẩn lactic và E. coli. 

3.3.6. Lên men dịch nấu: 

Sản xuất bia thuộc lĩnh vực lên men cổ ñiển (lên men rượu, một số acid 

hữu cơ, một số dung môi hữu cơ …). ðó là quá trình alcol hóa, hệ vi sinh 

tương ñối ñơn giản so với các ngành lên men thuộc lĩnh vực lên men hiện 

ñại như : sinh tổng hợp, các acid amin, các enzym. 

Lên men là quá trình nuôi cấy nấm men với các chủng ñặc biệt, trong 

ñường malt sinh ra rượu và các sản phẩm phụ ñể cho lọc bia ñược hoàn 

thiện.  

Qua sự trao ñổi chất của nấm men dẫn ñến sự thay ñổi cơ bản trong thành 

phần hóa học của nước mout, biến nước malt thành một loại nước có hương 

thơm, vị dễ chịu và ñộ bền vững cần thiết, ñó là bia.  

Hương thơm của bia chủ yếu là do các sản phẩm lên men phụ: Aldehyd, 

rượu bậc cao, este tạo thành. Thành phần của sản phẩm phụ này phụ thuộc 

vào loại nấm men, ñiều kiện lên men và thành phần môi trường.  
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Thực chất quá trình lên men là quá trình oxy hóa khử xảy ra trong cơ thể 

vi sinh vật dưới tác ñộng của một hệ thống enzym nên còn ñược gọi là quá 

trình oxy hóa khử sinh học.  

Ngoài ra, song song ñó trong dịch lên men còn xảy ra rất nhiều quá trình 

như: sinh hóa, sinh lý, hóa lý, hóa học,… nhờ ñó mà hương vị ñặc biệt của 

bia ñược hình thành.  

Trong sản xuất bia, quá trình lên men xảy ra qua hai giai ñoạn:  

+ Lên men chính  

+ Lên men phụ 

• Sơ ñồ các phân ñoạn trong công nghệ lên men bia: 

Men gioáng Löu maãu

Löu maãu Leân men chính

Leân men phuï

Men taùi söû duïng

O2 voâ truøng

CO2  thu hoài

xaõ boû

Dòch ñöôøng laéng trong laøm laïnh

 

3.3.6.1. Nấm men bia  

Men bia là 1 loại ñơn tế bào có ñường kính 5 – 10µ (1µ = 1/1000mm) 

Về kết cấu nấm men bia gồm có: 
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- Nhân tế bào ở giữa lớp nguyên sinh chất, trong nguyên sinh chất có 

chứa 01 số hạt nhỏ li ti và những không bào nó sẽ to lên khi men bia 

bị thiếu chất dinh dưỡng hoặc già cỗi. 

-  Vỏ tế bào chiếm 20% trọng lượng của tế bào, là 1 sàng bán thẩm 

thấu có chức năng thẩm thấu các phân tử ñạm và ñường rất nhỏ bé 

thuộc loại dinh dưỡng của nấm men. 

- Chất ñạm trong tế bào chiếm 45 – 70% 

- Chất béo chiếm 2 – 5% 

- Chất khoáng (loại phosphate) chiếm 8%. 

- Ngoài ra còn có chất vitamine B1, B2 và một ít C và tiền sinh tố D 

và 01 loạt chất phân giải ñạm, ñường ñể phục vụ cho lên men, hô 

hấp và tổng hợp. 

Lượng nấm men sử dụng trong sản xuất bia: 

- 10.106 tế bào/cm3 → diaxetyl: 0,45 mg/l 

- 20.106 tế bào/cm3 → 0,32mg/l, sản phẩm bậc 2 ít 

- max 70.106 tế bào/cm3 → (nhiều hơn không có kết quả rõ rệt) 

3.3.6.1.1. Sự trao ñổi chất: 

Nấm men là 1 loại vi sinh vật có khả năng phân giải các loại ñường ñể 

lên men và hô hấp. 
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- Trong quá trình hô hấp nó cần phải có oxy, nấm men sẽ chuyển các 

loại ñường lên men ñược và các chất hữu cơ, aldehyde, cồn . . . thành 

nước và CO2. 

- Trong môi trường yếm khí, quá trình oxy hóa xảy ra không hoàn 

toàn, sinh ra cồn và CO2. Phần lớn các nấm men ñều lên men ñược 

loại ñường disaccharose và các hexose. Nấm men chìm lên men ñược 

ñường raffinose, còn nấm men nổi không lên men ñược loại này. 

ðối với chất ñạm, nấm men chỉ sử dụng ñược muối NH3 , amoni acid và 

polypeptide ñơn giản. Những loại ñạm phức tạp hơn không thể thấm qua 

màng tế bào của nấm men ñược. Thông thường chất ñạm không bị hấp phụ 

hoàn toàn bởi nấm men. Nấm men chỉ sử dụng ñược nhóm NH3 hoặc amin 

ñể tổng hợp chất ñạm cho bản thân nó và thải ra chất còn lại. 

Nấm men cũng có thể sử dụng urê, nitrate. ðối với việc sử dụng nitrate 

cần phải thông oxy vô nhiều, nếu không thì nitrate bị khử thành nitrite, là 

chất ñộc của nó. 

Trong quá trình lên men bia bình thường, thì sự hấp thụ ñạm nhanh hơn là 

lên men các loại ñường. Khi tổng hợp ñạm xong nấm men thải ra chất ñạm 

khác, càng ñến cuối càng thải ra nhiều hơn là hấp thụ. 

ðối với chất khoáng thì nấm men cần có K – Mg – Ca – Fe – PO4 – Cl. 

Nấm men bia sau khi trao ñổi chất sẽ làm giảm pH thấp xuống 4 – 4,4, 

trong khi ñó pH bên trong tế bào nấm men thì chỉ ñạt 5,9 – 6. Nếu trong môi 

trường không có chất ñệm như bia thì pH môi trường sẽ bị nấm men hạ thấp 

xuống ñến 3 hoặc 2 
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3.3.6.1.2. Chủng loại nấm men: 

Người ta thường phân loại theo hình thái học, hoặc sinh lý học (tức là ñộ 

lớn, hình dạng thông thường của nấm men hoặc loại ñường nào chuyên dùng 

cho nó). Về hình thái, men bia nói chung thường có hình dạng oval (trứng) 

hoặc tròn, với ñường kính của tế bào là 5 – 10µ. Men bia chìm thường biểu 

hiên từng ñôi hoặc ñơn lẻ. Men bia nổi thường biểu hiện thành hình nhánh, 

hình chuổi. 

Trong nhiều chủng loại, có những loại tính chất khác nhau ít nhiều không rõ 

rệt, ví như xu hướng kết tụ lại của chúng, tốc ñộ sinh trưởng, sự hình thành 

acide nhiều ít, nhu cầu chất kích thích sinh trưởng . . . 

Nấm men bia thuộc vào loại sinh nha bào, 1 số tính chất của nó là khả năng 

bị thuần hoá, ví như người ta có thể luyện cho nấm men nổi sống và phát 

triển ở nhiệt ñộ thấp ñược. 

Sự thuần hóa cần có thời gian nhất ñịnh. Nhưng muốn quay trở về tính chất 

ban ñầu của nó thường  không ñược, vì trong quá trình thuần hóa, ñiều kiện 

sinh trưởng của nó ñã khác ñi so với ñiều kiện thực tế thích nghi ban ñầu của 

nó. 

Vì vậy muốn bảo quản giống nấm men không cho mất tính chất của nó, thì 

phải nó trong môi trường và ñiều kiện thích nghi của nó và thường xuyên 

gây cấy lại ít nhất hàng tháng 1 lần. Ví dụ men bia chìm phải nuôi ở 6 – 8oC 

trong nước mạch nha 10o Balling. 

Trong quá trình lên men bia thường sử dụng các chủng sau: 

- Saccharomyces cerevisiae (lên men nổi) 
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- Saccharomyces carlsbergensis (lên men chìm, thường ñược dùng tại 

Việt Nam) 

3.3.6.1.3. Sự phát triển của nấm men bia : 

Men bia bao giờ cũng ngưng phát triển trước khi ngưng lên men. Môi 

trường dinh dưỡng cho nấm men rất quan trọng, bao gồm: 

- Lượng ñường lên men chiếm 98%, lượng ñường tổng hợp chỉ chiếm 

2%. 

- Ngoài các chất ñường, ñạm, muối khoáng  

- Các chất kích thích sinh trưởng phát triển(chỉ cần 1 lượng rất ít cũng 

kích thích sự sinh trưởng của nấm men). Ví dụ: mesoinositol; acide 

pantothénique; aneurine (hay BI); Biotin (hay sinh tố H); B6 

Nước nha là một môi trường dinh dưỡng rất tốt  

Người ta chia ra 3 giai ñoạn sinh trưởng của nấm men: 

- Giai ñoạn khởi sự (giai ñoạn trầm lặng) kéo dài vài giờ, không nhận 

thấy rõ sự phát triển của nấm men. 

- Giai ñoạn phát triển nhanh chóng (giai ñoạn logarithme) với ñiều 

kiện phát triển lý tưởng, kéo dài 4 giờ ở 18oC, hay ở 3 phút ở 30oC 

- Giai ñoạn ngừng trệ: sự phát triển bị chậm lại do sinh ra cồn, CO2, 

acide và giảm ñộ ñường. 

Sự thật, nhiệt ñộ thích hợp nhất cho nấm men là 25 - 30oC; ở 40oC không 

có sự phát triển nữa và nấm men chết, ngược lại ở nhiệt ñộ thấp  chỉ làm 
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ngưng trệ sự sinh trưởng của nấm men không làm chết ñược nó, thậm chí 

ñến –180 OC  cũng không diệt ñược nấm men. 

Tuy nhiên ở nhiệt ñộ 25 - 30oC nấm men phát triển tốt nhưng sản phẩm 

tạo thành ngoài rượu etylic ra còn có các rượu bậc cao, diacetyl,… gây mùi 

vị khó chịu cho quá trình lên men. Chính vì vậy, tùy vào chủng loại nấm 

men mà ta có những nhiệt ñộ lên men khác nhau (thường thấp hơn so với 

nhiệt ñộ tôi ưu) ñể tạo ra sản phẩm tốt nhất. 

Nếu có ñủ dinh dưỡng và yếu tố sinh trưởng cho nấm men thì số lượng 

nấm men cấy vào không có ảnh hưởng gì ñến khối lượng phát triển cuối 

cùng của nó. 

Khi nồng ñộ của nước nha lên ñến 20% thì nấm men không phát triển 

ñược vì áp suất của môi trường vượt quá khả năng thẩm thấu của tế bào. 

Sự sinh trưởng của nấm men bị ngừng khi nồng ñộ cồn quá 8,5%, nhất là 

khi nhiệt ñộ càng cao. 

Cation Cu, cũng như nitrite ñều ngăn cản sự phát triển của nấm men. 

3.3.6.1.3. Nhân giống nấm men bia:: 

Nấm men giống cấy vào nước nha trước hết phải là nấm men thuần khiết 

không có tế bào lạ. Phải ñạt tiêu chuẩn chất lượng lên men giống về ñơn vị 

và khả năng sinh sản, phải ñủ số lượng ñể ñảm bảo cho nước mout lên men 

nhanh. 

Tại Việt nam thường sử dụng chủng nấm men Saccharomyces 

carlbergensis ñể lên men chìm. Tế bào của nó hình ovan sinh sản bằng cách 

nảy chồi ña ñiểm, ở nhiệt ñộ 60 - 650 men bị chết. Nhiệt ñộ thích hợp cho 
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men bia phát triển là 250 - 270 C nhưng ở  20 - 30 C vẫn còn phát triển và lên 

men. 

Có 2 yêu cầu về công nghệ ñối với men bia:   

- lực lên men  

- khả năng kết lắng trong thời gian lên men.   

Lực lên men là khả năng chuyển hóa ñường thành rượu cùng các sản 

phẩm phụ trong ñiều kiện nhiệt ñộ thấp. Trong quá trình lên men như vậy 

men sẽ ñược kết lắng và làm trong dịch bia. Nếu một trong hai yêu cầu này 

không ñạt, sẽ không có bia thành phẩm. 

Muốn có ñủ lượng men giống cho lên men, người ta phải tiến hành nhân 

giống  trong ñiều kiện tăng dần thể tích và ñưa nhiệt ñộ xuống tới gần ñiều 

kiện lên men. 

Quá trình nhân giống : 

Nhân giống lên men cho sản xuất thường xảy ra qua hai giai ñoạn: giai 

ñoạn ñầu tiến hành ở phòng thí nghiệm, giai ñoạn sau ở xưỡng sản xuất. 

Giống từ ống nghiệm cấy qua các bình, các thùng rồi chuyển vào lên men. 

Trước tiên dùng que cấy thông thường cấy từ các ống thạch nghiêng môi 

trường dịch thể vô trùng và nuôi ở phòng thí nghiệm. Sau ñó giống ống 

nghiệm ñược chuyển vào bình tam giác 300ml, rồi chuyển sang bình cầu 1 

lít. Khi giống phát triển ñạt 1 lít dịch, ta chuyển sang phòng lên men  ñể ñưa 

vào nhân giống ở bình có thể tích 270 lít rồi tiếp tục nhân giống sang bình 

1.000lít. Trong lúc nhân giống cho thổi không khí ñã khử trùng. Sau 48 giờ, 

ta bơm 1.000 lít dịch men vào 1 tank (365Hl) ta thêm dịch nước nha vào ñến 
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khi giống men phát triển sinh sản ñầy tank thì ta sẽ chia làm 2 cho vào 1 tank 

khác. Tiếp tục thêm nước nha vào 2 tank ñó ñến khi giống men phát triển ñạt 

các chỉ tiêu và số lượng giống cho sản xuất, ta ñem cấy vào các tank lên 

men. Dịch giống dùng nhân ở các giai ñoạn nhân giống công nghiệp và vào 

tank lên men phải khỏe, ñúng tuổi. Như vậy trong quá trình nhân giống cần 

phải theo dõi và kiểm tra kỹ lưỡng. nếu dịch sùi bọt mạnh, men phát triển 

mạnh, có mùi thơm, không chua và không bị nhiễm là men tốt. 

Yêu cầu của giống về mặt vi sinh phải thuần chủng, có nghĩa là giống 

ñưa vào lên men không bị nhiễm khuẩn. Vì vậy, qúa trình nhân giống phải 

làm sạch sẽ, ñảm bảo không bị tạp khuẩn. Các dụng cụ phải rửa sạch, tráng 

bằng nước sôi hoặc cồn. Nếu không dùng nút bông phải sấy hoặc hút thanh 

trùng. 

Sử dụng lại men sau khi lên men chính: 

Cặn men ở thùng lên men chính sau khi ñã chuyển dịch sang lên 

men phụ chia làm 3 phần: 

- Lớp trên cũng là những tế bào có kích thước nhỏ, khả năng kết lắng kém 

cùng các vẩn cặn protein, houblon. 

- Lớp giữa là những tế bào trẻ lớn, có khả năng lên men mạnh. 

- Lớp cuối cùng là những tế bào già, lực lên men yếu.(Chỉ nên dừng lại 

lớp men ở giữa và qua xử lý ñem dùng lại cho mẻ lên men kế tiếp) 
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3.3.6.2. Cơ chế của quá trình lên men: 

3.3.6.2.1. Sự tạo thành Etanol: 

Chu trình Embden Mayer Hoff 

ATP

ADP

ATP

ADP

NAD+

NADH2
+H3PO4

ADP

ATP

H2O

ADP

ATP

NADH2NAD+

NADH

NAD+

CO2

GLUCOZA

GLUCOZA - 6 - PHOSPHAT

FRUCTOZA 1,6 - DIPHOSPHAT

ACID 1,3 - DIPHOSPHOGLYCEINIC

ACID 3 - DIPHOSPHOGLYCEINIC

ACID 2 - DIPHOSPHOGLYCEINIC

ACID PHOSPHOENOL PYRUVIC

ACID ENOLPYRUVIC
ACID
 PYRUVICACETALDEHYDEETANOL

DIOXYACETONPHOSPHAT

ALPHA - GLYCERO PHOSPHAT

+ H3PO4

phosphofructokinaza

aldolaza

phosphoglycerine
aldehyddehydrogenaza

phosphoglyceratkinaza

phosphoglycromutaza

enolaza

pyruvatkinaza

pyruvatdecarboxylaza

alcoldehydrogenaza

glycerol
phosphat
dehydrogenaza

phosphataza

ALDEHYDE 3-PHOSPHOGLYCERINIC

FRUCTOZA -6- PHOSPHAT

hexokinaza

phosphoglucoisomeraza

GLYCERIN

triophosphat isomeraza

 

Các sản phẩm phụ của quy trình này là: glycerin, acetaldehyd, acid acetic, 

diacetyl, 2,3 – butyletylenglycol và một lượng nhỏ acid citric và aceton. 
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3.3.6.2.2. Sự tạo thành rượu bậc cao: 

Hàm lượng, thành phần rượu bậc cao tạo thành phụ thuộc chủ yếu vào 

giai ñoạn lên men chính và tại ñây lại phụ thuộc vao các yếu tố cơ bản như: 

cơ chất, chủng nấm men sử dụng, nhiệt ñộ lên men. Các loại rượu bậc cao có 

thể gặp như: propylic, isopropylic, butylic, isobutylic,… 

ðể xác ñịnh lượng rượu bậc cao và khả năng sinh trưởng của nấm men, ta 

dùng công thức: 

1

1 2.. .
n

C K M K M dt= ∆ + ∫  

Với  

C: lượng rượu bậc cao (mg/100ml) 

K1,K2; Hệ số tỷ lệ (mg/g và mg/g.ngày) 

∆M: Sự tăng sinh khối nấm men (g/100ml) 

1

.
n

M dt∫ : Lượng tế bào nấm men tham gia và trao ñổi chất trong thời gian 

ñã cho (g.ngày/100ml) 
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3.3.6.2.3. Sự hình thành diacetyl: 

H3C C
O

COOH
H3C C

O

H
+     CO2

H3C C
O

H CH3CO

H
+ H3C C

O

CH

OH

CH3

acetoin

H3C CH

OH

CH

OH

CH3 H3C C

O

CH

OH

CH3

acetoin2,5-butadiol

+ H2

- H2

H3C C

O

CH

OH

CH3

acetoin

+ H2

- H2
H3C C

O

C

O

CH3

diacetyl  

Trong quá trình lên men chính, lượng diacetyl tạo thành là 0,35 – 0,55 

mg/l. Hàm lượng này sẽ giảm ñi trong quá trình lên men phụ. 

Trong công nghệ sản xuất bia hiện ñại, người ta thường sử dụng thêm 

một số chất hỗ trợ kỹ thuật nhằm làm giảm lượng diacetyl mà không cần kéo 

dài quá trình lên men. Ví dụ nếu sử dụng maturex (enzym α - acetolactat 

decarboxylza – ñược sản xuất từ Bacillus subtillis) thì có thể ngăn ngừa ñược  

một phần phản ứng tạo thành diacetyl bằng cách chuyển hóa acetollactat 

thành acetonic. Làm cho cuối quá trình lên men chính chỉ còn khoảng 

0,1ppm diacetyl. 

3.3.6.2.4. Các biến ñổi trong quá trình lên men: 

* Những khái niệm trong quá trình lên men: 
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- ðộ lên men (hay ñộ lên men biểu kiến): là khả năng sử dụng chất hòa 

tan trong nước nha của con men khi lên men chính, diễn ñạt bởi “ñộ 

ngâm % chất hòa tan”, ño ñược bằng Balling kế (ñường kế): 

  ðộ lên men (%) = 100
E

'EE
×

−
 

Trong ñó: 

E là hàm lượng chất hòa tan trong nước nha trước khi lên men chính. 

E’ là hàm lượng chất hòa tan của nước nha sau khi lên men chính 

(bia non) 

- ðộ lên men triệt ñể: là ñộ lên men biểu kiến, khi ñạt ñược tối ña ở 

ñiều kiện thích nghi (tức là lên men với lượng men cấy vào nhiều, có 

khuấy ñảo, t = 25oC) 

- ðộ lên men thực tế: là ñộ lên men tính ñược trên mẫu bia ñã khử hết 

cồn, và ñưa về trọng lượng ban ñầu của mẫu bia. 

* Tốc ñộ lên men và ñộ lên men: 

Việc quan trọng nhất là làm sao cố gắng cho lên men bia ñạt ñược ñộ lên 

men càng gần sát ñộ lên men triệt ñể càng tốt, nếu ñể sót nhiều ñường lại sẽ 

tạo ñiều kiện cho nấm men hoặc vi sinh vật lạ phát triển. Thông thường sự 

lên men ñược kết thúc khi nấm men xuất hiện sự kết tụ lắng xuống (ñối với 

lên men chìm) 

Có nhiều giả thuyết về sự lên men không ñược triệt ñể  
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- Do các loại ñường trisaccharose, các loại ñường dextrin, cản trở lên 

men. 

- Do các chất ñạm, résine bao bọc màng tế bào nấm men gây cản trở 

lên men. 

- Do nấm men kết tụ với nhau tự cản quá trình trở lên men. 

Theo thực tế thấy rõ: chỉ có sự kết tụ nấm men làm cản trở sự lên men triệt 

ñể. 

Tóm lại, các loại nấm men bia, hoặc loại nấm men ñược tạo ñiều kiện giữ 

huyền phù (lơ lững) trên môi trường mới có thể lên men ñược triệt ñể hơn. 

Tốc ñộ giải thoát CO2 tăng lên do các phân tử amorphe (xác cặn các chất 

ñạm keo) và các ñiểm sần sù của mặt thùng lên men, có thể làm giảm bớt và 

kìm hãm sự kết tụ của nấm men chìm cũng như nấm men nổi. 

* ðộ chua : 

pH của nước mout giảm khi lên men, là do sự hình thành CO2, acide hữu 

cơ, chủ yếu acide lactique của nấm men. ðộ kiềm của nước mout càng cao 

thì nấm men sinh ra acide hữu cơ càng nhiều. 

- Khi sử dụng nhiều nguyên liệu sống, nhất là ñường, ñều không làm 

cho nước mout có tính chất ñệm nhiều, cho nên pH của bia sẽ bị thấp 

hơn 4. 

- Khi lên men ñến ngày thứ 2, thì pH của bia non ñã tuột xuống 4,4. 

- pH thấp có tác dụng cản trở sự phát triển của trực khuẩn và Sarcina, 

ngược lại không cản trở ñược hình thành các cặn keo. 
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Các loại acide dễ bay hơi không ảnh hưởng gì nhiều ñến sự thay ñổi pH, chỉ 

tác dụng với cồn cao cấp và ester ñể sinh ra hương của bia. 

* Chất ñạm: Trong khi lên men, lượng ñạm bị mất ñi 1/3 do sự tổng hợp của 

nấm men, phần khác do sự hấp phụ theo bọt nổi trên mặt bia, kết tủa do pH 

hạ thấp và sự kết hợp với tanin, résine. 

Nhưng nấm men cũng nhã ra 1 số chất ñạm, nó thải ra 1/3 của lượng ñạm 

nó ñã tổng hợp. Lượng ñạm của nấm men tổng hợp thì bằng 50% lượng ñạm 

của nước mout. 

Vậy trong nước mout ta còn lại 50% lượng ñạm và thêm vào 16,5% 

lượng ñạm do nấm men thải ra. 

* CO2: Bia ñược bão hòa CO2 trong quá trình lên men chính và ñược bổ 

sung thêm CO2 trong khi lên men phụ. Hàm lượng CO2 bình thường sau lên 

men chính là 0,2% và sau lên men phụ 0,4 – 0,45% với áp suất tank là 0,3 

atm và nhiệt ñộ: 0oC. 

* Oxy và rH : rH là mức hòa tan oxy trong bia. Trong nước mout rH bình 

thường là 20 và sau lên men chính rH chỉ còn 10 – 11. Sự có mặt của oxy 

trong bia ảnh hưởng rất xấu ñến mùi vị và tính ổn ñịnh của bia. Nó sẽ làm 

cho bia bị ñục do keo và tạo ñiều kiện cho nấm men phát triển sau khi chiết. 

*. Các biến ñổi khác: 

- Resine cuả houblon bị khử nhiều do pH giảm xuống và do hấp phụ vào 

men bia và dính vào bọt. 

- Chất ñắng bị giảm bớt 50% sau lên men chính và 1 phần nữa càng giảm 

ñi khi lên men phụ càng lâu. 
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- Màu cũng bị giảm bớt ñi theo bọt, theo men bia, và tác dụng oxy hóa 

tanin. 

3.3.6.3. Lên men chính: 

Quá trình lên men chính thường xảy ra ở nhiệt ñộ 6 – 80C trong 7 –12 ngày 

ñối với bia vàng và khoảng 12 – 18 ngày ñối với bia ñen. Tuy nhiên theo 

công nghệ hiện ñại sau này, quá trình lên men có thể còn ñược rút ngắn hơn. 

Ở quá trình này nấm men hấp thụ ñường và dextrin và chuyển hóa thành 

rượu etylic, khí cacbonic và các sản phẩm phụ (như: rượu bậc cao. Sản phẩm 

của quá trình này là bia non. 

3.3.6.3.1. Mục ñích: 

Quá trình lên men chính là quá trình chuyển các chất ñường và các 

dextrin có phân tử thấp thành rượu êtylic, CO2 và một số sản phẩm phụ khác 

tạo thành bia theo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng thành phẩm. 

3.3.6.3.2. Cơ sở lý thuyết: 

Trong quá trình sống, nấm men thông qua con ñường trao ñổi chất và 

năng lượng trong ñiều kiện thích hợp ñể chuyến các glucid có phân tử lượng 

thấp thành rượu êtylic và CO2 theo sơ ñồ phản ứng sau: 

 C6H12O6 �   C2H5OH  + CO2   + H2O  + Q (Năng lượng) 

3.3.6.3.3. Các biến ñổi xảy ra trong quá trình lên men: 

Sự biến ñổi các chất khô hòa tan: trong nước nha có ñầy ñủ các chất dinh 

dưởng cho nấm men như: hydratcarbon, protein, các vitamin và muối 

khoáng …sau khi chuyển nấm men giống vào nước nha, qua thời gian ngắn 
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của thời kỳ tiềm phát, nấm men nãy chồi và phát triển mạnh mẽ số lượng tế 

bào trong dịch tăng lên rõ rệt , vừa phát triển , vừa lên men, tiêu hao cơ chất 

và tạo ra các sản phẩm. Sự lên men các loại ñường khác nhau diễn ra theo 

một tuần tự nhất ñịnh do sự thẩm thấu của các loại ñường này vào tế bào 

nấm men. Saccharoza cũng ñược chuyển hóa ngay ở giai ñoạn ñầu của quá 

trình lên men nhưng phải nhờ enzym β - fructofuranosidaza (enzym này có 

trong nguyên sinh chất của tế bào nấm men) thủy phân thành ñường ñơn 

fructoza và glucoza. Khi trong dịch lên men không còn fructoza và glucoza 

nữa thì lúc này nấm men bắt ñầu sử dụng ñến maltoza (maltoza là thành 

phần chính trong dịch nha, có thể chiếm ñến 50% tổng lượng hydratcacbon). 

Dưới tác dụng của enzym α - glucosidara, maltoza chuyển hóa thành 

glucoza. Maltoza hầu như ñược tiêu hao hết trong quá trình lên men chính. 

Các sản phẩm thứ cấp của quá trình này ñược tích tụ như glycerin, 

acetaldehyt, acid pyruvic, axit acetic, acid lactic, diacetyl, 2,3 – 

butylenglycol và một lượng ít acetoin, acid citric. Song song với các quá 

trình này là quá trình lên men rượu bậc cao từ các acid amin như : 

tryptophylic, propylic, isoamylic, amylic, izomutylic, tirosol (tirosol ñược 

tạo từ tirosin có vị ñắng mạnh và là thành phần chính sinh ra mùi thơm của 

bia). Bên cạnh ñó quá trình này cũng hình thành một số hợp chất không có 

lợi như: C4 (aceton, diacetyl và 2,3 - butylenglycol), Diacetyl là hợp chất 

không có lợi trong bia, gây nên mùi khó chịu. 

Quá trình biến ñổi hóa lý: dịch nha lúc mới cấy nấm men thường có ñộ 

pH 5,3 – 5,6. Còn pH ở cuối giai ñoạn lên men chính khoảng 4,2 – 4,5 (pH 

của môi trường giảm là do sự hình thành CO2 và các acid hữu cơ trong ñó 



Chöông 3: Coâng ngheä saûn xuaát bia 

.................................................................. ....................................  

.......................................................................... .........................................  

Trang 126 

chủ yếu là acid lactic, acid tatric). pH giảm mạnh nhất vào ngày thứ ba của 

quá trình lên men chính. 

Số luợng các sản phẩm oxy hóa giảm mạnh trong khi các sản phẩm của 

quá trình khử oxy tích tụ ngày một nhiều. Nấm men phát triển kìm hãm các 

quá trình oxy hóa, chúng hấp thụ oxy hòa tan trong dịch nha, tiêu hao cho 

phản ứng trao ñổi chất. Trong giai ñoạn lên men mạnh, tất cả oxy hòa tan 

trong dịch nha ñược ñược nấm men sử dụng hết. Sự tích tụ CO2 trong môi 

trường làm chậm các quá trình oxy hóa. 

Sự ñông tụ các protein và sự hình thành bọt: Quá trình lên men tạo ra các 

cồn, este ñã làm cho môi trường pH giảm ñã tạo ñiều kiện cho các protein 

ñông tụ và kết lắng một phần tế bào nấm men. Khí cacbonic ñược tạo ra 

trong quá trình lên men, lúc ñầu thì hòa tan trong dịch nhưng sau ñó tan dần 

và tách thành các túi khí (là cơ sở của sự hình thành bọt). Trên bề mặt các túi 

khí xuất hiện lớp hấp phụ có hoạt tính bề mặt như: nhựa houblon, protein. 

Khi các túi khí riêng lẻ dính vào nhau thì tạo nên bọt, dần dần tràn kín và 

dày lên trên bề mặt dịch lên men. 

Quá trình lên men chính ñược chia làm 4 giai ñoạn. mỗi giai ñoạn có những 

ñặc ñiểm khác nhau, ñược thể hiện rõ rệt ở bề mặt dịch, màu sắt dịch, hàm 

lượng các chất hòa tan (cơ chất và sản phẩm). 

- Giai ñoạn ñầu : tạo bọt tráng và mịn ở xung quanh bề mặt dịch lên men , 

giai ñoạn nấm men nẩy chồi , hàm lượng chất hòa tan giảm khoảng 

0,2� 0,5 % mỗi ngày ñêm, nhiệt ñộ tăng khoảng 0,50C , ñộ Balling 

khoảng 6,8 � 7,6%. giai ñoạn này kéo dài từ 1 � 1,5 ngày. 



Chöông 3: Coâng ngheä saûn xuaát bia 

.................................................................. ....................................  

.......................................................................... .........................................  

Trang 127 

- Giai ñoạn thứ hai (giai ñoạn tạo bọt thấp): ñặc ñiểm rất nhiều bọt ñặc, 

trắng ñặc , tốc ñộ giảm các chất trích ly khoảng 0,5 �1% mỗi ngày ñêm 

và nhiệt ñộ tăng 1 �1,50C,ñộ balling trung bình khoảng 5 � 6,5 %. 

Thời kỳ này kéo dài từ 2 � 3 ngày. 

- Giai ñoạn thứ ba (giai ñoạn bọt cao): qúa trình lên men xẩy ra mạnh mẽ 

nhất. tốc ñộ tiêu hao cơ chất 1 �1,5% ngày ñêm, nhiệt ñộ lên men tăng 

nhanh , phải thường xuyên theo dõi và khống chế ở mức nhiệt ñộ ≤90C 

(khoảng 8 � 90C ), ñộ balling trung bình khỏang 3,3 �4,5. bọt xốp và 

bồng lên rất cao. Bề mặt bọt từ trắng chuyển dần sang nâu. giai ñoạn này 

kéo dài 2 �3 ngày. 

- Giai ñoạn cuối: bọt xẹp xuống dần, dẩn ñến bề mặt dịch ñược phủ một 

lớp mỏng bọt màau nâu, tiêu hao cơ chất giảm, diển ra với tốc ñộ chậm , 

khoảng 0,2 � 0,5 mỗi ngày ñêm. nhiệt ñộ giảm 3 � 40C. tế bào nấm 

men lắng dần xuống ñáy compitank lên men dẩn ñến việc chấm dứt từ từ 

quá trình lên men chính, lúc này 90%hàm lượng chất khô ñã ñược lên 

men hết. dịch lên men trong dần từng phần , nhất là phần trên . qúa trình 

lên men chính coi như kết thúc , sản phẩm thu ñược là bia non. 

3.3.6.3.4. Thiết bị lên men - Compitank: 

Là thiết bị thực hiện ñược quá trình lên men chính và lên men phụ. Cấu 

tạo hình trụ ñứng, có ñáy hình chóp. Hệ thống làm lạnh trong tank theo hệ 

thống ruột gà vòng quanh tank. 

Compitank gồm 3 lớp:  

- Lớp trong tiếp xúc dịch lên men làm bằng thép không rỉ  
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- Lớp vỏ áo lạnh dạng ruột gà bằng sắt ñược hàn kín bao quanh phần 

hình trụ trong compitank và một lớp vỏ chóp nón tạo quanh bên 

ngoài , ñáy chóp chứa chất tải lạnh là cồn. 

-  Lớp vỏ áo lạnh ñược chia làm 3  vùng riêng biệt ñể khống chế nhiệt 

ñộ thích hợp cho từng vùng compitank, các ngăn lạnh có chung 

ñường ống cấp lạnh vào và ra. 

Lớp vỏ ngoài : bằng inox mỏng , dùng ñể che lớp bảo vệ cách nhiệt 

bằng xếp bên trong. 

CAÁU TAÏO CUÛA COMPITANK

CO 2 vaøo 

CO 2
 ra 

6

1

3

Glycol ra

 2

2

2

4

5Glycol vaøo

31 . Quûa caàu phun
2 . Nhieät keá
3 . Kính quan saùt
4 . Van hoâng
5 . Van ñaùy
6 . Van veä sinh

 

3.3.6.3.5. Tiến trình lên men chính: 

- Tiến trình trước khi lên men:  

Trước khi cho men vào, ta phải làm vệ sinh tank. 
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+ ðầu tiên, nước ñược bơm vào theo van (8) ñến quả cầu vệ sinh. 

Quả cầu vệ sinh phun tia nước ñều xung quanh ,tank ñược tráng 

sạch , rồi H2O  theo van ñáy (1) ñược xả bỏ ra ngoài.  

+ Sau ñó, dùng dung dịch soude 2% bơm vào tank ñể tráng sạch 

những cặn bẩn, cho chạy tuần hoàn khoảng 30’, xả bỏ, rồi lại 

cho H2O vào tráng lại trong 20’.  

+ Cuối cùng cho thuốc sát trùng 20/00 chạy tuần hoàn 15’ xả bỏ, 

cho nước vào lần nữa, xả bỏ. 

- Tiến trình lên men:  

+ Nước mout sau khi qua máy giải nhiệt thì nhiệt ñộ còn khoảng 

80 – 90C ñược ñưa vào các tank lên men chính.  

+ Cùng với dòng nước nha vào tank lên men, ta sục không khí ñã 

khử trùng và làm sạch vào nước nha, ñồng thời cho men giống 

vào các ốp ñể bơm hòa cùng với nước nha trên ñường về tank 

lên men.  

+ Lượng men cho vào: 20.106 tế bào men /1ml nước mout.  

+ Không khí (O2) ñược sục vào nước nha ñể cho men giống sinh 

trưởng và phát triển. Khí này ñược lọc sạch bằng thiết bị lọc 

gồm 2 phần: không khí ñi qua phần thứ I là ống hình trụ bên 

trong có nhét bông gòn ñể giữ lại tất cả các tạp chất và bụi bặm. 

Sau ñó ñi qua ống bên trong có gắn ñèn cực tím, ñèn này phát ra 

tia tử ngoại có tác dụng tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật có trong 

không khí này. 
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+ Khi bơm nước nha vào tank, không phải ta bơm liền một lúc ñầy 

tank mà phải bơm làm 2 lần. Sau ñó, ñóng nắp tank lại và theo 

dõi, bắt ñầu tính thời gian lên men. 

+ Thời gian lên men chính kéo dài 7 – 10 ngày. Nhiệt ñộ lên men 

chính là 5 – 80C.  

+ Tùy theo ñộ giảm của balling mà người ta hạ nhiệt ñộ trong tank 

lên men xuống bằng cách ñiều chỉnh lưu lượng glycol ñi vào.  

Hằng ngày, nhân viên KCS ñều phải ño và ñiều chỉnh lượng ñường, sao 

cho ñộ ñường giảm mỗi ngày từ 0,5 – 1,5 plato, khi plato còn 2,8 � 3 thì 

cho lên men phụ.  

Trong quá trình lên men chính, áp suất trong tank lên men từ 0,4 -> 

0,6kg/cm2, ñồng thời trong quá trình này, sản sinh nhiều CO2 , vì vậy ta phải 

mở van CO2  thoát  ra, về bồn thu hồi, sao cho áp kế chỉ từ 0,4 � 0,6 kg/cm2. 

3.3.6.4. Lên men phụ và tàng trữ bia: 

3.3.6.4.1. Mục ñích: 

- Tiếp tục lên men phần chất khô còn lại sau khi lên men chính, làm 

tăng mùi cho bia và bảo hòa CO2. 

- Làm ổn ñịnh chất lượng bia. 

- ðưa bia non về nhiệt ñộ thấp từ 0 - 20C nhằm hạn chế sự xâm nhập, 

phá hoại của vi sinh vật. 

- Thu về một loại nước uống bão hòa CO2, vị dễ chịu và có hương 

thơm. 
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3.3.6.4.2. Các biến ñổi xảy ra trong quá trình lên men phụ: 

- Trong suốt quá trình lên men phụ ở nhiệt ñộ thấp diacetyl sẽ dần dần 

giảm ñi (diacetyl là sản phẩm phụ của quá trình lên men, gây cho bia 

có hương vị khó chịu) 

- Trong suốt quá trình nổi bọt, CO2 góp phần ñẩy O2 ra làm giảm thế 

oxy hóa khử: hạn chế các vi sinh vật hiếu khí phát triển, thành hiện 

tượng oxy hóa làm giảm chất lượng bia. 

- Quá trình “chín bia” khi mùi vị bã hèm bia biến mất, vị ngọt sẽ biến 

mất khi ñã lên men hết lượng chất khô còn lại. Vị ñắng gắt sẽ dần 

mất hết do sự tác dụng tương hỗ giữa các protein và tanin hình thành 

nên các phức chất, kết tủa. Vị cay tê sẽ biến mất và nấm men sẽ lắng 

xuống ñáy khi quá trình lên men phụ kết thúc. 

3.3.6.4.3. Yêu cầu kỹ thuật sau khi lên men phụ: 

- Màu sắc vàng, trong suốt  

- ðộ trong ñược thử cảm quan bằng cách dùng tay áp vào ly bia, nhìn 

qua ly bia thấy rõ vân tay thì mới ñược xem là bia trong hoặc nhìn 

qua ñèn chiếu. Bia không ñược lẫn những vật lạ. 

- ðộ bót trắng, mịn, xốp, dày và có ñộ bền bọt. 

- Mùi vị: có mùi thơm ñặc trưng của houblon và ñại mạch. 

3.3.6.4.4. Tiến trình lên men phụ: 

- Bia non ñược chuyển vào các thùng lên men kín ñặt ở nhà lạnh nhiệt 

ñộ hạ thấp 0 –10C gọi là nhà men phụ. ðặc ñiểm của lên men phụ là 
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quá trình lên men diễn ra rất chậm, tiêu hao một lượng ñường không 

ñáng kễ. Trong quá trình này bia ñược lắng trong, và bão hòa CO2. 

Nhiều khi quá trình lên men ñường ñã kết thúc mà quá trình chín bia 

vẫn tiếp tục diễn ra. Vì vậy giai ñoạn lưu bia trong nhà men phụ 

không phải là lên men phụ như thường gọi mà còn gọi là giai ñoạn 

lên men phụ và ủ chín bia. 

- Với phương pháp này, qua trình lên men phụ và ủ chín bia ñược tiến 

hành ở nhiệt ñộ 0 – 10C, với áp suất 1 – 1,2 kg/cm2 (ñể giữ CO2 trong 

bia, t0 thấp ñể hạn chế sự xâm nhập, phá hoại của vi sinh vật). 

- Các tế bào nấm men còn sót lại nhanh chóng lắng xuống và ñược lấy 

ra qua vale xả ñáy. 

- Bia non có sự cay nồng của nấm men, lượng CO2 ít khoảng 0,2%. 

- Thời gian lên men phụ 7 ngày. 

- Trong quá trình lên men phụ có những hợp chất rất không bền là este 

của acide carbonic ñược hình thành, chính những chất này làm cho 

khí CO2 có khả năng thoát ra khỏi bia một cách từ từ mỗi khi bị ñột 

ngột làm mất áp suất cao trong dụng cụ chưa bia (chẳng hạn lúc mở 

nút chai). 

-  Các este chỉ ñược tạo nên khi lên men phụ ñược tiến hành trong thiết 

bị kín có áp suất dư tức áp suất cao – áp suất của khí quyển. Acid 

carbonic có thể liên kết với glycerin và glycol tạo nên các este. Acid 

này cũng có thể liên kết với acid lactic, aceton tạo thành: 2,3 butylen 

glycol. 
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- Trong sản xuất bia, CO2 không chỉ tồn tại ở dạng khí hòa tan mà còn 

tồn tại ở dạng liên kết, ở dạng này có mối liên kết rất linh ñộng với 

nhau, chúng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác và ngược lại. 

- Một quá trình cũng quan trọng trong lên men phụ là sử dụng sự lắng 

trong nhờ hạ nhiệt ñộ từ lên men chính sang lên men phụ. Với nhiệt 

ñộ của lên men chính làm cho các hạt không hòa tan mà tồn tại lởn 

vởn, khi gặp nhiệt ñộ thấp thì nhựa houblon, các hợp chất tamin, 

protein cũng ñông tụ và ñặc biệt, tế bào nấm men chịu ảnh hưởng 

nhiệt ñộ thấp của áp suất và nồng ñộ CO2 cao nên cũng lắng xuống, 

hấp thụ lên bề mặt tế bào các chất huyền phù khác nhau rồi kéo 

xuống ñáy tiếp tục quá trình lên men một cách từ từ. 

Nhờ các hiện tượng trên, bia dần dần trong thời gian lắng trong, tạo các 

este bão hòa CO2. Do ñó bia ngon hơn và ñộ bền của bia lớn hơn, dễ dàng 

cho quá trình lọc sau này. 

3.3.6.4.5. Xử lý một số sự cố: 

Tất cả các sự cố phải xử lý ngay trong giai ñoạn này: 

- Kết tủa protein cao phân tử: dùng tanin 

- Phân hủy protein: dùng proteaza 

- Tách cặn bẩn: dùng bentonit, diatonit 

- Loại ảnh hưởng của O2: dùng acid ascorbic, ditionit (gây vị không 

tốt, tạo mẫu sẫm (oxy hóa tanin, KL trong bia) 
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- Tăng ñộ bền của bia: dùng polyamit (hấp thụ một cách chọn lọc 

polyphenol, chất màu gốc phenol, protein cao phân tử) → tăng ñộ 

trong, ñộ bền cho bia) 

Chỉ tiêu: ðộ lên men cuối cùng cách ñộ lên men cuối 1 – 2% (≈75% tổng 

ñường trong nước nha ñược lên men hết). 

3.3.7. Thu hồi CO2: 

Khí CO2 ñược sinh ra trong quá trình lên men chính sẽ ñược thu hồi và 

xử lý ñể loại bỏ tạp chất khử mùi rồi nén lại cho hóa lỏng, nạp vào các chai 

chứa ñể mang ñi sử dụng lại. 

3.3.7. Sơ ñồ dây chuyền thu hồi CO2: 

 

3.3.7.2. Các giai ñoạn chính của việc thu hồi CO2 

3.3.7.2.1. Tập trung khí CO2 từ các bồn lên men: 

− Áp suất tối ña của bồn lên men chính là 1,2 –13kg/cm2. 

− Quá áp suất yêu cầu, lượng CO2 và các tạp chất ñược ñưa tập trung và 

ñược nước rửa (phun sương) ñể rữa và sơ bộ tách các tạp chất hòa tan, 

không hòa tan bị CO2 cuốn theo. 
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− Sau khi lọc thô nước rửa CO2 ñược chứa trong phao chứa (cao su) dự 

trữ. 

3.3.7.2.2. Nén làm sạch, khử trùng: 

− Máy nén CO2 lên một áp lực nhất ñịnh thích hợp cho kỹ thuật tiếp theo. 

Áp lực nén cần có ñể CO2 có thể hóa lỏng tỉ lệ thuận với nhiệt ñộ của bộ 

phận hóa lỏng ñạt tới (áp lực, nhiệt ñộ ñể hóa lỏng tỷ lệ thuật với nhau). 

Trên nguyên tắc tại nhiệt ñộ thường phải nén 65 -75kg/cm2. 

− Làm lạnh sơ bộ: ñể dễ loại nước, dầu khi CO2 qua máy nén. 

− Các giai ñoạn làm sạch CO2 ñã nén: 

o Tách nước và dầu ngưng (nhiệt ñộ CO2 từ 20
0 – 300C, P>40kg/cm2) 

o CO2 qua than ñể khử mùi. 

o CO2 qua một số chất khan nước (H2SO4 ñậm ñặc, CaCl2 khan, 

KMnO4) ñể loại hết còn lẫn với CO2 ñồng thời tiêu diệt các vi sinh 

vật còn lẫn trong CO2. 

3.3.7.2.3. Hoá lỏng: 

Với áp lực cao (P>40kg/cm2) CO2 vào thùng hóa lỏng, tại ñây xảy ra 

quá trình hóa lỏng. CO2 ñã hóa lỏng ñược ñưa về bình chứa (áp lực chịu 

ñược >60kg/cm2). 

3.3.7.2.4. CO2 lỏng tinh khiết ñược sử dụng như sau: 

− Dùng lại cho công nghệ bia (30 – 40%) 

− Bổ sung cho tàng trữ bia. 
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3.3.7.3. Qui trình thu hồi CO2: 

Qui trình thu hồi CO2 trong quá trình lên men chính vào phao chứa khí : 

trong 2 ngày ñầu mở van xả khí của compitank lên men ñể xả bỏ tạp chất 

trong giai ñoạn ñầu của quá trình lên men. ðến ngày thứ 03 nối van xả khí 

compitank lên men vào ñường ống thu hồi CO2 ñể thu khí vào các phao 

chứa. Tiến hành thu hồi triệt ñể cho ñến khi ñộ ñường còn 3,8 -> 4,50S thì 

ngưng thu hồi. ðóng van xả khí compitank ñể ñưa áp suất trong compitank 

tăng dần ñến 1,5kg/cm2 ñể CO2 hoà tan và bão hoà trong dịch bia. 

ðối với compitank ñã lọc xong, compitank thành phẩm sau khi chiết hết 

bia phải nối van xả khí vào ñường ống thu hồi CO2 ñể tận thu lượng CO2 còn 

lại trong compitank trước khi vệ sinh. 

3.3.7.4. Qui trình nén nạp CO2 vào chai: 

Làm lạnh sơ bộ khí trong quá trình thu hồi các tank bằng cách cho lội 

qua thùng chứa nước ñể loại bỏ tạp chất, cặn bã. Sau ñó dược ñưa qua bình 

chứa Silicagen ñể hút ẩm sau ñó ñi vào phao chứa. 

Khi lượng khí trong phao ñã ñủ ñể nạp vào chai thì tiến hành quá trình 

nén nạp vào chai. 

Trong quá trình nạp khí ñủ qua cấp nén 2 ở áp suất 4-5kg/cm2 CO2 sẽ 

ñược qua các bình: chứa than hoạt tính ñể khử mùi, chứa thuốc tím ñể khử 

trùng, silicagen ñể hút ẩm, ñể xử lý trước khi nén nạp lên áp suất cao. 
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3.3.8. Lọc bia: 

3.3.8.1. Mục ñích: 

- Làm cho bia có ñộ trong sáng ñúng yêu cầu chất lượng. Tách triệt ñể 

các phần tử rắn lắng, khuếch tán trong bia. 

- Làm ổn ñịnh, gia tăng ñộ bền vững sinh hoá học cho bia. 

- Lọc loại bỏ hầu hết các vi sinh vật kể cả nấm men. Bởi vì sau khi lên 

men phụ vẫn còn tồn tại gây ñục bia. 

3.3.8.2. Nguyên lý: 

Bia là hỗn hợp và thành phần của nó là chất keo hoà tan, do tính 

không ổn ñịnh của hệ keo thì sớm muộn các hệ keo này sẽ gây kết tủa gây 

vẫn ñục cho bia.  

Vì vậy người ta phải tìm cách loại bỏ khả năng kết tủa của hệ keo làm 

cho bia ổn ñịnh. ðể làm việc ñó người ta ñưa ra thiết bị lắng lọc ly tâm hay 

có bột trợ lọc. 

3.3.8.3. Yêu cầu bia sau khi lọc: 

- Bia phải có màu óng ánh khi ánh sáng xuyên qua. 

- Bia phải có ñộ bền vững hóa học cao (có nghĩa là không bị phân tán, 

không bị chuyển thành các chất khác) 

- Kỹ thuật pha trộn trước và sau khi lọc các mẻ bia khác nhau phải ñảm 

bảo chất lượng ñồng nhất. 

- Phải luôn giữ áp suất ñối nghịch trên bề mặt bia từ 0,5 – 1kg/cm3. 
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- Không ñược ñể oxy không khí tiếp xúc với bia (hoàn toàn phải lọc kín, 

vận chuyển trong ñường ống kín).  

3.3.8.4. Qui trình lọc: 

Sử dụng máy lọc tấm: gồm 15 tấm, Thể tích máy là 1000 lít. Vận tốc trung 

bình là 350hl/h + 500hl/h. 

Trước khi lọc bia, ta phải làm vệ sinh máy lọc. Bia từ phòng lên men phụ 

chuyển sang phòng lọc qua máy hạ nhiệt, ở ñây bia ñược hạ xuống còn 00C. 

Nhiệt ñộ này giúp cho các ñạm cao phân tử kết tủa trước khi vào máy lọc. 

Quy trình lọc: 

- Khởi sự lọc: cho H2O ñầy các ñường ống. 

- ðắp bột lần 1: 15kg bột diatomic ñể tạo lớp áo ñầu tiên. 

- ðắp bột lần 2: 15kg bột diatomic ñể tạo lớp áo thứ 2. 
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− Nguyên lý ñắp bột: sau khi cho bột trợ lọc vào bồn chứa mở bơm cho 

chạy qua van 2,3 ñể vào máy lọc. ðồng thời mở van 4 cho dịch bột chạy 

tuần hoàn trở lại bồn chứa bột. 

− Thời gian ñắp bột lần 1: 15’; ðắp bột lần 2 cũng như lần 1: t = 15’, tốc 

ñộ 5.000l/h. 

Trong quá trình ñắp bột, ta mở van 8 ñể xả bọt khí vào lại bồn chứa, sau quá 

trình ñắp bột 30’, van 2 và 4 khóa lại, dịch bia từ tank lên men ñi vào qua 

van 1, ñược bơm tiếp tục van 3 vào máy lọc. ðồng thời trong lúc này, bổ 

sung thêm bộ trợ lọc hòa cùng dòng bia lọc qua máy bơm ñịnh lượng. Bia 

vào máy lọc thẩm thấu qua lớp bột bám ở tấm lọc làm cho bia trong. Qua 

kính quan sát (2), thấy bia trong ta khóa van 5, mở van 6 cho bia vào thiết bị 

làm lạnh ñể sau ñó vào TBF. Nhiệt ñộ của bia ở ñây giảm xuống từ 0 – 20C. 

− Áp suất của máy lọc khoảng 3 – 4 kg/cm2, áp suất ñường ống bia ra 

khoảng 2 – 3kg/cm2. 

Khi chênh lệch áp quá 2kg/cm2 ta phải ngưng máy, vệ sinh rồi tiến hành lại 

từ ñầu. 01 lần lọc ñược 10.000 lít (1.000 lít/h) 

3.3.9. Chiết bia: 

Trước khi chiết bia thường ñược bão hòa CO2 (nạp gas). CO2 ñược nạp 

vào ngay trước khi chiết chai trong thùng phối trộn.  

Với bia (00C) + CO2  (áp suất = 4 – 5 kg/ cm
2) trong thời gian: 12 – 24h 

(lắc khoảng vài giờ). Sau ñó quy trình chiết chai ñược tiến hành. 

* Sơ ñồ quy trình chiết bia chai: 
Chi�t, �óng 
nút (bia �ã 
l�c) 
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3.3.9.1.Mục ñích: 

Dễ dàng vận chuyển bia ñến nhiều nơi với số lượng lớn mà vẫn ñảm bảo 

chất lượng, hương vị ñặc trưng của bia và các chỉ tiêu cảm quan vi sinh 

khác. 

3.3.9.2.   Nguyên tắc: 

− Bia ñược chiết trong hệ thống kín theo nguyên tắc ñẳng áp. 

− Bia ñược chứa trong hệ thống kín, ñể hạn chế sự tiếp xúc giữa bia và 

không khí, tránh các phản ứng oxy hóa khử làm ñục và hư bia. 

− Bia ñược chứa trong ñiều kiện ñẳng áp CO2, nếu trong ñiều kiện ngược 

lại bia sẽ bị xao trộn tạo nhiều bọt tràn ra ngoài gây lãng phí. Tổn thất 

CO2 gây trở ngại cho bia ñưa vào ñúng ñịnh mức trong chai. 

Soi 
chai 


