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Дифузійний сік є гарним поживним середовищем для різних видів

мікроорганізмів. Основний шлях надходження інфекції — бурякова стружка,

барометрична та жомопресова вода, можливе також занесення мікрофлори в

дифузійний сік з повітря.

Ступінь інфікування стружки, одержаної із неморожених буряків, становить від

8х105 до 1х107, із підмерзлих та відталих— 1,5х107...9х108 мікроорганізмів на 1 г. В 1

см3 транспортерно-мийної води, яка надходить на мийку, міститься від 1х108 до 1х109

мезофільних і 1х104...1x105 термофільних мікроорганізмів.

В якості живильної води для дифузійних установок використовують

барометричну та жомопресову воду, вміст мікроорганізмів в 1 см3 в них

відповідно 8x103...1,8x105
та 2,2x104...1,4x106.

Кількість мікроорганізмів у дифузійному соку, коливається від декількох

сотень до мільйонів в 1 см3. В деяких випадках до 40 млн. мікроорганізмів [І , 2].

Інфікованість дифузійного соку залежить від стану буряків, ступеня відмивання

від них землі, бактеріологічної забрудненості води, ефективності ополіскування,

температурного режиму і ритму роботи дифузійної установки та оброблення

антисептичними засобами.

За рахунок життєдіяльності мікроорганізмів від приймання буряків до

отримання білого цукру втрати становлять близько 13% від маси цукрози, що

надійшла з буряками [1,2].

З метою зниження кількості мікроорганізмів, які надходять в дифузійну

установку Із цукровими буряками використовують дезінфекцію коренеплодів

розчинами хлорного вапна з концентрацією 0,015...0,02% і гіпохлориту натрію з

концентрацією 0,03...0,04%. Витрати препарату становлять 20 кг діючої

речовини на 100 т буряків. Для дезінфекції барометричної води, яку

використовують для живлення дифузійних установок, сульфітують до рН 5,5.

..6,2.

Жомопресові води потрібно піддавати не тільки нагріванню до

температури 70...80°С та відстоюванню, а і дефекосатуруванню. Якщо ж

коренеплоди свіжезібрані, а отже інфіковані менше, то при обробленні жомо-

пресової води можна обмежитися двома стадіями — відстоюванням та



нагріванням. Крім того, двічі на зміну у збірник жомопресової води потрібно

додавати антисептик [1,2].

Класичним методом боротьби з мікроорганізмами у дифузійних

установках є використання формаліну [1], хоча він і має досить сильну

токсичну дію. Тому нагальною є потреба пошуку нових, ефективних методів

інактивації мікроорганізмів під час екстрагування цукрози.

Дослідження професора Купчика М.П. [3] по впливу електричного

поля на процес екстракції цукрози з подрібнених буряків одночасно виявили

його знезаражуючу дію на мікрофлору дифузійного соку.

Пригнічуюча дія електричного поля на життєдіяльність мікроорганізмів

спостерігається вже при напрузі 250 В/м, що пояснюється більш високою ло-

кальною напругою електричного поля в зазорах між частинками бурякової

стружки.

В останні роки в технологи харчових виробництв широкого застосування

набуло використання електрогідравлічного ефекту, який є наслідком електроіс-

крового розряду в рідині [4].

Електрогідравлічний ефект — складний комплекс фізичних і хімічних

явищ,  які виникають під час високовольтних електроімпульсних розрядів в

рідині: високий тиск, потужні ударні хвилі, кавітаційні процеси, утворення

парогазової бульбашки та ЇЇ пульсація, світлове свічення каналу розряду,

іонізація та розклад молекул речовини в плазмі каналу іскри і біля нього,

інтенсивне ультрафіолетове та ультразвукове випромінення, імпульсні магнітні

та електричні поля. Ці процеси виникають миттєво і призводять до

різноманітних фізико-хімічних змін самої рідини і тих об'єктів, які знаходяться

в ній [51].

Всі ці дії, а саме ударна хвиля, ультрафіолетове випромінення, поява

продуктів термолізу та електролізу рідини, в різному ступені здійснюють на

присутні в рідині мікроорганізми знезаражуючу (бактерицидну) дію, процес

протікання якої можна розглядати наступним чином. В момент розряду в рідині

виникають отруйні для мікроорганізмів вторинні продукти розщеплення Ті

молекул у вигляді вільних радикалів та атомарного водню [7]. Існує припущення,



що під дією утворених продуктів проходить розкладання амінокислот і білків,

деполяризація нуклеїнових кислот, розщеплення  інших біологічно-активних

речовин.

В момент електроімпульспого розряду в рідині утворюється безрідинний

канал іскри. Протягом декількох мікросекунд із каналу витісняється вся ріди-

на. Швидке виділення енергії в каналі визначає вибуховий характер процесу,

який обумовлює підвищення тиску до надзвичайних величин. Саме нако-

пичення вторинних продуктів розщеплення молекул рідини та надзвичайний

тиск призводять до деформації та руйнування клітин мікроорганізмів, що і

здійснює бактерицидну дію на мікрофлору рідини,  яка обробляється.  Для

утворення такого ефекту необхідні невелика інтенсивність ударної хвилі і

порівняно велика частота розрядів та час їх дії [6].

Цей висновок дуже важливий для практики, так як різні групи

мікроорганізмів мають різну стійкість до дії розрядів в рідині.

Одними з перших запропонували використовувати електричний розряд

для дезінфекції рідини Г.А. Гулий та П.П. Малюшевський [9].

Нами було поставлено за мету вивчення та застосування

електрогідравлічного ефекту для знезараження дифузійного соку.

Було проведено ряд досліджень по визначенню впливу

електрогідравлічного ефекту на мікрофлору на експериментальній установці

(рис. 1) з міжелектродними проміжками 16 мм та 20 мм.

Дослідження впливу електрогідравлічного оброблення на якісний і

кількісний склад мікроорганізмів здійснювали за відомою методикою [8],

шляхом висіву необробленого та обробленого електроіскровими розрядами

дифузійного соку на поживні середовища.



 Рис. 1. Установка для електрогідравлічного оброблення рідин: 1 -

станина; 2 - корпус розрядної камери; 3 - кришка; 4 - позитивний електрод;

5 - від'ємний електрод; 6 - високовольтні кабелі; 7 - генератор імпульсних

струмів; 8, 9~ патрубки входу і виходу оброблюваного продукту

Рис. 2. Залежність мікробіологічного забруднення дифузійного соку від

кількості розрядів:

 а) відстань між електродами-16 мм, б) відстань між електродами - 20 мм



Залежність ступеня дезінфекції дифузійного соку від кількості імпульсів

при заданій напрузі та стачій відстані між електродами показано на рис. 2.

На рис. 2а зображена залежність мікробіологічного забруднення

дифузійного соку при прямому високовольтному електричному розряді від

кількості розрядів при відстані між електродами 16 мм та напрузі на електродах 30

кВ. Проаналізувавши отримані криві залежності можна зробити висновки проте

що дріжджі виявились майже резистентними до електроіскрового оброблення з

кількістю розрядів від 1 до 10. Значна інактивація клітин спороносних бактерій

виявлена вже при 4  розрядах.  Зі збільшенням кількості розрядів до 10

спостерігається майже повне знищення клітин спороносних бактерій. Виявлена

пригнічуюча дія електрогідравлічного ефекту на мікроміиети. При 10 розрядах

клітини мікроміцетів майже повністю інактивуються.

На рис. 2б — графік залежності мікробіологічного забруднення

дифузійного соку при прямому високовольтному електричному розряді від

кількості розрядів при відстані між електродами 20 мм та напрузі на електродах

30 кВ. При електрогідравлічному обробленні із заданою відстанню між

електродами спостерігалось зменшення кількості дріжджових клітин на 35%

після оброблення 4 розрядами, та на 60% після 10 розрядів. Кількість

спороносних бактерій зменшилась на 40%, а мікроміцети були інактивовані

повністю.

Якшо порівняти ці два графіки, то можна зробити висновок проте, шо

бактерицидна дія електрогідравлічного ефекту залежить від відстані між

електродами і доцільніше використовувати більшу відстань між ними.

Як показав мікробіологічний аналіз, саме електроіскрове оброблення

дифузійного соку при напрузі 30 кВ та чотирьох імпульсах дало можливість

інактивувати продуценти клітин у середньому на 88%. При чому чутливими до

знезаражуючої дії електрогідравлічного ефекту виявилися вегетативні клітини

бактерій, дріжджів, міцеліальних грибів. Резистентними до електроіскрового

оброблення виявилися спори мікроміцетів і особливо бактерії Вас. Subtilis та Вас.

Cereus.

Виконаними дослідженнями встановлено, що електроіскрове оброблення



дифузійного соку дозволяє досягти ефективного зменшення в ньому

мікрофлори, що призводить до зменшення втрат цукрози за рахунок

мікробіологічної діяльності. Використання електрогідравлічного ефекту не

вимагає допоміжних затрат робочої сили і часу та при дотриманні правил безпеки

є безпечним. Електрогідравлічний ефект менш трудомісткий та більш

ефективний за традиційні методи.

Хімічні антисептики, які використовуються на сьогоднішній день,

потребують зберігання, приготування та дозування, а отже більших затрат

робочої сили та часу на їх використання.  Деякі них досить токсичні і небажані

для дезінфекції харчових напівпродуктів.
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