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Mikrobiální kontaminace pøi extrakci cukru
MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION IN SUCROSE EXTRACTION

Jan Iciek, Marek Ludwicki, Stanis³aw Wawro  Politechnika £ódzka, £ód, Polsko

Mikrobiální kontaminace pøi extrakci cukru ovlivòuje výtìnost a kvalitu cukru. Pojednání o mikrobiální kontaminaci by
mìlo zaèít podmínkami, které pùsobí na mikroorganismy a jejich inaktivaci. Rozdìlení mikroorganismù do skupin závisí na
teplotì, pøi které probíhá jejich rùst, jak ukazuje tab. I.
Teploty pouívané v extraktorech zpùsobují inaktivaci
psychrofilních a mezofilních mikroorganismù, které se v nich
vyskytují. Termofilùm se vak naopak v extraktorech daøí. Bylo
by vhodné poznamenat, e termofilní mikroorganismy a zvlátì
jejich spory, které se mohou vyskytovat v rùzném fyziologickém
stádiu, jsou tepelnì velmi rezistentní (1). Spory v aktivovaném
stavu mohou rozkládat cukr, co má za dùsledek ztráty cukru
a zvýené mnoství melasy. Natìstí inaktivace aktivovaných spor
termofilù je relativnì snadná. Mnohem obtínìjí je inaktivovat
dormantní a super-dormantní spory. Zvlátì tyto vytváøejí tzv.
ocas køivek pøeívání. Pøi aplikaci souèasných technologických øeení mohou pøeívat dormantní a superdormantní spory
a zpùsobovat mikrobiální kontaminaci cukru a melasy.
Nae experimentální data pro køivky pøeívání spor Bacillus stearothermophilus pøi 121 oC a pH 3, 5 a 7 jsou zobrazena
na obr. 1. Mìlo by být zdùraznìno, e super-dormantní spory
pøítomné v médiu mohou pøeít inkubaci pøi 121 oC i po dobu
delí ne 10 min. (2).
Mikroorganismy vstupují do extraktoru vìtinou s øízky
a øízkolisovou vodou (obr. 2). V malém mnoství pøicházejí
s èerstvou vodou a ze vzduchu. Ponìvad jako èerstvá voda
jsou pouívány kondenzáty, je snadno dosaeno jejich mikrobiální èistoty. Na druhé stranì je velmi obtíné eliminovat mikrobiální kontaminaci vstupujících øízkù a øízkolisové vody, k tomuto
úèelu jsou bìnì pouívány, kromì pùsobení tepla, dezinfekèní látky. Pøi výbìru tìchto látek by mìly být brány v úvahu
jejich baktericidní úèinky i na termofilní mikroorganismy.
Mikrobiální kontaminace obsahu extraktoru zpùsobuje ztráty
cukru, tvorbu vedlejích produktù metabolismu mikroorganismù
a zvyuje riziko mikrobiální kontaminace v následujících krocích
technologického procesu.
Ztráty cukru mají za dùsledek výrobní ztráty. Lze je rozdìlit
na cukr spotøebovaný mikroorganismy a na cukr, který pøechází

do melasy jako dùsledek pùsobení reakèních metabolitù. Rovnì je potøeba brát v úvahu, e èinidla pouívaná k inaktivaci
mikroorganismù mohou reagovat se slouèeninami ve ávì. Pøíkladem je formalin, který podobnì jako invertní cukr zpùsobuje
nárùst barvy a tvrdosti áv. Lze oèekávat, e ostatní sterilizaèní
èinidla rovnì pùsobí na jakost ávy. Napø. pøídavek silných oxidaèních èinidel obsaených v øadì preparátù zpùsobuje nárùst
koncentrace substrátù reakcí neenzymatického hnìdnutí áv.
Produkty mikrobiálního metabolismu zpùsobují zvýení
produkce melasy, pìnìní áv, poruchy proudìní v extraktoru
a nárùst acidity surové ávy, která vede ke zvýené tvrdosti
lehké ávy.
Dávky dezinfekèních èinidel pøidávaných do ávy by mìly
být pøesnì øízeny. Dezinfekèní látky mohou být pøidávány do
extraktoru dvìma zpùsoby, periodicky, tzn. obèas v pøedem
urèených dávkách, a kontinuálnì, pøi konstantním prùtoku pøípravku. Podle názoru autorù je periodické dávkování desinfekèních èinidel mnohem výhodnìjí, protoe:
- lze se v extraktoru vyhnout vzniku mutantù mikroorganismù
odolných na daný prostøedek,
- existuje monost sníení dávek dezinfekèních èinidel, a tedy
sníení nákladù.
Døíve byl k dezinfekci obsahu extraktoru pouíván formalin.
V souèasné dobì se pouívají rùzná èinidla. Slibné jsou ekologické pøípravky. Dalí výzkum nových èinidel je opodstatnìný
zvlátì vzhledem k inaktivaci termofilních mikroorganismù.

Obr. 1. Vliv pH na aktivaèní a destruktivní proces spor pøi teplotì 121 oC

Tab. I. Teplotní skupiny mikroorganismù
o

Mikroorganismy
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Teplota rùstu ( C)
optimální

maximální

psychrofilní

15 - 20

20 - 30

mezofilní

20 - 37

40 - 45

termofilní

45 - 60

60 - 95
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Obr. 2. Zdroje mikrobiální kontaminace obsahu extraktoru

Mikrobiální kontaminace mùe být hodnocena rùznými
metodami. Nejpøesnìjí je klasický mikrobiologický rozbor, tzn.
urèení poètu mikroorganismù v urèeném objemu roztoku. Vzhledem k pracnosti a èasové nároènosti rozborù není tato metoda
vhodná k aplikaci v prùmyslovém mìøítku. Nepøímými metodami urèení kontaminace jsou:
- mìøení zmìn pH,
- urèení koncentrace kyseliny mléèné,
- urèení obsahu dusitanù,
- chemické stanovení obsahu redukujících látek,
- elektrochemické stanovení redox potenciálu.
Pøi posouzení vyuitelnosti mìøicích metod by mìla být
zvaována monost provedení kontinuálního mìøení. To je dùleité vzhledem k potøebì øídit zaøízení, která se vyznaèují velkou setrvaèností a zdrením. Mezi nì patøí i extraktor.
Kontinuální mìøení sterility extraktoru je moné elektrochemickou metodou. Redox potenciál urèený Nernstovou rovnicí,
je mj. funkcí chemické rovnováhy mezi oxidovanými
a redukovanými formami mnoha chemických slouèenin, tedy
také mikrobiálních metabolitù pøítomných v extraktoru. Vliv mikrobiální kontaminace v prùmyslovém extraktoru na redox potenciál ukazuje obr. 3. (3). Tato závislost byla zmìøena autory
tohoto èlánku. Je zøejmé dosaení dobré korelace mezi nejpravdìpodobnìjím poètem mikroorganismù (the most probable
number of microorganisms  MPN) stanoveným mikrobiologicky a hodnotou redox potenciálu. Výsledky naich sledování
ukázaly, e støed extraktoru je nejvhodnìjím místem pro pøídavek dezinfekèních látek.
Nae experimenty potvrdily literární údaje NYSTRANDA (4),
které se týkaly pøijatelné úrovnì kontaminace v rozsahu 104 a
105 MPN (obr. 4.). Tomuto rozsahu odpovídal redox potenciál
30
100 mV.
Schéma uspoøádání øídicího systému pro dávkování dezinfekèních látek do extraktoru, zaloeném na mìøení redox potenciálu, ukazuje obr. 5. (5).
Systém obsahuje dávkovaè s èasovým rozmezím a regulaèní ventil, umístìný na potrubí pøivádìjící dezinfekèní látku do
extraktoru. Vzhledem k døíve diskutované monosti rozvoje zmutovaných baktérií odolných k dezinfekèní látce, bylo rozhodnuto vyuít také poèáteèní dávky dezinfekèní látky. Princip operaèního systému je zobrazen na obr. 6.
Dezinfekèní dávka byla navrena tak, aby bylo dosaeno
100 mV (obr. 6.). Program èasování umonil dávkování dezinfekèního èinidla v intervalu 45 minut. Pokud i po tomto intervalu hladina redox potenciálu (tj. úroveò kontaminace) jetì pøesahovala urèené rozmezí, byla aplikována dalí dávka èinidla.
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Obr. 3. Úèinek mikrobiální kontaminace v prùmyslovém extraktoru na redox potenciál

Obr. 4. Pøijatelná úroveò kontaminace ve støedu prùmyslového
extraktoru

Obr. 5. Schéma automatického øízení mikrobiální kontaminace
v prùmyslovém extraktoru

Pokud vak dosaeného rozmezí bylo dosaeno za dobu kratí
10 minut, dezinfekèní èinidlo nebylo pøidáno.
Závìry
1. Je doporuèeno provádìt kontinuální mìøení mikrobiální kontaminace v extraktoru. To následnì umoòuje realizovat øídicí
systém, umoòující obsluze udrovat kontaminaci v potøebných mezích, aby dezinfekèní látka byla vyuita úèelnì.
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Obr. 6. Èasový prùbìh a úèinek dávek dezinfekèního èinidla
v extraktoru
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Pøeloil Even árka

Iciek J., Ludwicki M., Wawro S.: Microbiological contamination in sucrose extraction
2. Mìøení redox potenciálu mùe být spolehlivì vyuito
k automatickému øízení hladiny mikrobiální kontaminace
v extraktoru.
3. Kontinuální øízení úrovnì kontaminace extraktoru bìhem
naeho sledování v cukrovaru umonilo sníit spotøebu dezinfekèních èinidel o 30 a 40 %.

In this paper was shown that sucrose losses are caused because
good conditions for microorganisms expansion are existed in sucrose extractor. At the present time applied disinfectants not come
up to sugar manufacturers expectations and therefore it is worth
make more researches in this domain.
The own solutions concerning maintenance of degree of bacterial
infection on solid and small level in through extractor were described.

Souhrn
Èlánek poukazuje na skuteènost, e ke ztrátám cukru dochází tehdy, mají-li mikroorganismy v extraktoru dobré podmínky ke svému rùstu. Dosud pouívané antibakteriální pøípravky nesplòují
oèekávání výrobcù cukru, a proto má velký význam dalí výzkum
v této oblasti.
Je popsán zpùsob a øízení bakteriální infekce uvnitø extraktoru zaloený na mìøení redox potenciálu.
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Reakèní a kinetická hlediska vzniku barevných látek v technických cukerných roztocích (Reaction and
kinetic aspects of color formation in technical sucrose
solutions)
Velmi citlivým indikátorem technologické práce cukrovaru je
barva tìké ávy. Závisí jak na barvì lehké ávy, tak na zvýení
obsahu barevných látek bìhem odpaøování. Barva lehké ávy
se pøi klasické epuraci pohybuje v posledních padesáti letech
mezi 1 200 a 1 500 IU. Po vstupu lehké ávy do odparky probíhají chemické a fyzikální procesy, pøi nich je tvorba barevných látek nejnápadnìjí a z technologického hlediska i velmi
významná chemická zmìna ávy. O kvantifikaci tohoto procesu
bylo publikováno mnoho prací, zejména pro oblast 80 a 120 oC
a rùznou èasovou závislost.
Citované práce jsou doplnìny touto studií:
V termobloku byly zahøívány technické cukerné roztoky pøi
65 oC a 135 oC, pøi nízkých teplotách a 24 hodin, v pokusech
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pøi teplotách nad 100 oC byly èasy systematicky zkracovány, a
pøi teplotì 135 oC èinily pouze 25 minut. Zmìny pH testovaných roztokù byly pøi vech mìøeních v rozsahu pouze 8,6 a
9,0. Barva cukerných roztokù byla stanovována podle ICUMSA
pøi 420 nm.
Ze zpracování výsledkù mìøení bylo zjitìno, e závislost kinetické (reakèní, rychlostní) konstanty ln k (IU/min) na teplotì (oC)
se v oblasti 100,4 oC mírnì lomí, jedná se tedy o dva mechanizmy tvorby barevných látek. Z toho byla vypoètena aktivaèní energie neenzymatického hnìdnutí áv do teploty 100 oC, která je
76,8 ±3 kJ/mol a pro teploty 100 a 135 oC pak 112,1 ±2,7 kJ/mol.
Pøedpokládá se, e pøi nií teplotì dochází k tvorbì barevného
3-deoxyosonu a pøi vyí D-glukosonu (melanoidinu).
Ze získaných dat je jako pøíklad vypoèten nárùst barvy ávy
o obsahu suiny 32 %, která opoutí 2. stupeò odparky pøi 124 oC,
po zdrení 5,3 min = 252 IU.
Zuckerind., 133, 2008, è.3, s. 144148.
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