
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет природничих наук
(повне найменування інституту, назва факультету)

«Біотехнології та біоінженерія»
(повна назва кафедри)

Пояснювальна записка
до дипломного проекту (роботи)

бакалавра
(освітній ступінь)

на тему: «Розробка проекту біотехнології виробництва хліба
на безглютеновій заквасці »

Виконала: студентка 4 курсу, групи БТ-15-1
162 «Біотехнології та біоінженерія»        

(шифр і назва)                         
   Калішенко І. Ю.                        
(прізвище та ініціали)                  

      Керівник  Дігтяр С. В.                                     
                     (прізвище та ініціали)                   

           Рецензент Антонова О.І.                                 
                          (прізвище та ініціали)                   

             

 м. Кременчук 2019 року 



                                                                ЗМІСТ

ВСТУП .......................................................................................................................7

РОЗДІЛ 1 ВИБІР СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ

БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБУ ...................................................................................9

1.1 Борошно з Sorghum bicolor .................................................................................9

1.2 Рисове борошно .................................................................................................12

1.3 Кукурудзяний крохмаль ....................................................................................13

1.4 Вимоги до води ..................................................................................................15

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНИХ АГЕНТІВ ПРИ

ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБУ................................................................................... .......17

2.1 Молочнокислі бактерії ......................................................................................17

2.2 Спиртові бактерії ...............................................................................................22

РОЗДІЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБА, ЯК

КІНЦЕВОГО ПРОДУКТУ ВИРОБНИЦТВА .......................................................24

РОЗДІЛ 4 ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ ВИГОТОВЛЕННЯ

БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБА НА ЗАКВАСЦІ. .....................................................29

4.1 Механізм біотрансформації при виробництві

безглютенового хліба ..............................................................................................29

4.2 Опис технологічного процесу виробництва хлібу .........................................33

4.3 Технологічний, конструктивний, гідравлічний розрахунки ..........................38

4.3.1 Розрахунок продуктивності і потужності печей ..........................................38

4.3.2 Розрахунок потужності підприємства ..........................................................40

4.3.3 Розрахунок витрати і запасу сировини..........................................................40

РОЗДІЛ 5 ОПИС АПАРАТУРИ ВИРОБНИЦТВА ВИГОТОВЛЕННЯ

БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБА .................................................................................43

РОЗДІЛ 6 УПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС

ПЛАНПЕКАРНІ «NONGLUTEN» ........................................................................48

6.1 Біотехнологія впровадження безглютенового хлібу........................................48

6.2. План маркетингу.................................................................................................50

6.3  Виробничий план ..............................................................................................53



6.4. Організаційний план.........................................................................................57

6.5 Фінансовий план ................................................................................................58

6.6 Оцінка ризиків і їх страхування .......................................................................60

РОЗДІЛ 7 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ..............................62

7.1 Аналіз умов праці під час виробництва хліба ................................................62

7.2 Електробезпека...................................................................................................66

7.2.1 Дія електричного струму на організм людини ............................................66

7.2.2 Умови і причини поразки електричним струмом.........................................67

7.2.3 Заходи захисту від ураження електричним струмом...................................67

7.3 Вентиляція виробничих приміщень ................................................................68

7.4 Пожежна безпека ..............................................................................................70

7.5 Екологічні особливості виробництва хліба і шляхи попередження

забруднення компонентів довкілля.........................................................................72

ВИСНОВКИ .............................................................................................................76

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ............................................................................................77

ДОДАТКИ ................................................................................................................80

Додаток А .................................................................................................................81

Додаток Б ..................................................................................................................82

Додаток В..................................................................................................................83

Додаток Д..................................................................................................................84



                                                      РЕФЕРАТ 

       Пояснювальна записка: 78 с., 16 рис., 17 табл., 37 посилань, 6 додатків

      Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробленню біотехнології

виробництва хліба на безглютеновій заквасці. Цільовим продуктом 

проектованої біотехнології є безглютеновій хліб. До числа біологічних агентів 

належить консорціум декількох родів, головним чином це Lactobacillus та 

Saccharomyces. Для виробництва хлібу серед інших традиційних субстратів 

уперше запропоновано використати суміш двох видів безглютенового борошна: 

рисового та з сорго, та як концервант для згущення та довшого зберігання на 

прилавках магазина добавили крохмаль.

   Наведено технологічний, конструктивний і гідравлічний розрахунок

біореактора, печі, необхідної сировини. Обгрунтовано та подано технологічну й

апаратурну схеми виробництва. Показано впровадження бізнес-плану пекарні 

по виготовлення безглютенового хлібу, згідно з розрахунків проект має бути

високоприбутковим і високоліквідним.

    Продукт даної біотехнології відноситься до дієтичного харчування. Хліб по

даній технології призначений для людей хворих целіакією. Відомо, що довічне

дотримання безглютенової дієти є єдиним терапевтичним засобом для осіб, які

страждають на целіакію. Целіакія є іммуннообумовленною ентеропатією, що

виникає при споживанні проламіни пшениці, жита, ячменю.

БЕЗГЛЮТЕН, ХЛІБ, ЦЕЛІАКІЯ, SORGHUM BICOLOR, БОРОШНО СОРГО,

РИСОВЕ БОРОШНО, ЗАКВАСКА, МОЛОЧКИСЛІ БАКТЕРІЇ, 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE, БІОТРАНСФОРМАЦІЇ, 

АВТОБОРОШНОВІЗ, ТІСТОМІСИЛЬНА МАШИНА. 


