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Lokalizacja czujnika
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Budowa czujnika

1 – Obudowa urządzenia stworzona z

materiału odpornego na działanie wysokiej

temperatury

2 – Elektroda odniesienia

3 – Platynowa elektroda pomiarowa

4 – Rotacyjne ramię czyszczące elektrodę

pomiarową

5 – Silnik elektryczny obracający element

czyszczący elektrodę pomiarową

6 – Plastikowy element dla galwanicznej

izolacji ramienia czyszczącego

 Czujnik redoks został opatentowany

przez Politechnikę Łódzką
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Redox – podłączenie przy ekstraktorze
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Istota rozwiązania technicznego

 Korpus urządzenia został wykonany z tworzywa wytrzymałego na wysoką

temperaturę i nie wpływa na zmianę składu chemicznego soku przepływającego

przez elektrody

 Element czyszczący został wykonany z silikonu i nie uległ wytarciu ani

uszkodzeniu przez cały okres kampanii

 Zamontowany silnik elektryczny nie uległ uszkodzeniu ani przegrzaniu przez cały

okres kampanii pomimo pracy ciągłej

 Czujnik działał przez cały okres kampanii nieprzerwanie i wykazywał żadnych

awarii

Elektroda pomiarowa po demontażu

urządzenia nie wykazywała znamion

zużycia lub wytarcia
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Zakres przeprowadzanych doświadczeń

 Testy laboratoryjne przeprowadzane w laboratorium

 Potencjał redoks[mV]

 Ilośc mikroorganizmów mezofilnych (NPLD)

 Ilośc mikroorganizmów termofilnych (NPLDt)

 Ilośc przetrwalników termofilnych (NPLDt)

 Ilośc mikroorganizmów z rodzaju Leuconostoc spp

 Ilośc mikroorganizmów anaerobowych (NPLDA)

 Ilośc pleśni (NPLP)

 pH

 Azotyny, [mgNO2-/l]

 Inwert, [mg/100Bx]

 Kwas mlekowy, [g/100Bx]
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Microbiological tests (on specific, culture selected bases)
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Figure 1. Mesophilic bacteria (total plates number) Figure 2. Thermophilic bacteria  

Wygląd płytek z koloniami bakterii mezofilnych

(rys. 1) i termofilnych (rys. 2). 

Termofilne bakterie stworzyły małe czarne 

kolonie, a wśród nich specjalne szczepy 

kwasotwórcze  - produkują kwasy organiczne -

na płytach, lokalne żółte przebarwienia (rys. 3)

Figure 3. Thermophilic bacteria "acidifying"



Podsumowanie badań

 Wzrost potencjału redoks sygnalizuje wzrost skażenia :

 NPLD < 10
3

- „bardzo dobrze”

NPLD 10
3

…10
4

- „dobrze”

NPLD 10
4

...10
5

- „szkodliwe, należy reagować”

NPLD > 10
6

- „bardzo szkodliwe, należy dezynfekować”

 Urządzenie do ciągłego pomiaru potencjału redoks zostało wdrożone w automatyczny

system dozowania formaliny do dyfuzora:

Jeżeli wartość potencjału redoks przekroczy poziom uznany za niebezpieczny, system

automatycznie dozuje środek dezynfekcyjny. W trybie automatycznym, operator wybiera

miejsce dozowania oraz ilość formaliny jaka ma być dodana.
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Zestawienie ilości mikroorganizmów mezofilnych w dyfuzorze podczas całej kampanii

Wyniki analiz mikrobiologicznych : mezofile
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Wyniki analiz mikrobiologicznych : mezofile
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Poniższe wykresy przedstawiają to w jakim stopniu poszczególne metody pomiaru stopnia skażenia

ekstraktora są miarodajne [SR CE SW]



Zestawienie ilości mikroorganizmów termofilnych w dyfuzorze podczas całej kampanii

Wyniki analiz mikrobiologicznych : termofile
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Wyniki: zależności dla termofilii

[SR CE SW]
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Macierz korelacji– R2
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correlations R2 pH
Redox 

[mV]

mg/L 

NO2-
Invert Lactates

LogN. 

Mesoph

Log.N 

Termo

Log.N 

Leucono.

pH 0.62 0.34 0.67 0.74 0.52 0.81 0.45

Redox [mV] 0.62 0.23 0.72 0.51 0.72 0.47 0.59

tests [mg/L NO2-] 0.34 0.23 0.20 0.20 0.30 0.24 0.28

Invert 0.67 0.72 0.20 0.68 0.58 0.63 0.55

Lactates 0.74 0.51 0.20 0.68 0.34 0.76 0.06

LogN.Mesoph 0.52 0.72 0.30 0.58 0.34 0.42 0.91

Log.N Termo 0.81 0.47 0.24 0.63 0.76 0.42 0.35

Log.N Leuco 0.45 0.59 0.28 0.55 0.06 0.91 0.35

 Redox wykazuje dobrą korelację z mezofilami 0.72

 ale pH lepiej koreluje z termofilami 0.81

 Kw. Mlekowe b. dobrze koreluje z termofilami 0.76

 Mezofile b. dobrze korelują z Leuconostoc spp 0.91
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Wyniki: podsumowanie
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• Najwyższe korelacje dla skażeń bakteriami termofilnymi dają pomiary:

pH, mleczanów i inwertu

• Pomiar potencjału redoks w procesie dyfuzji pozwala na monitorowanie

poziomu skażenie (ale – co zostało udowodnione - głównie mezofilii ...)

• Dla automatycznego sterowania, pomiar potencjału redoks powinien być

skorelowany ze wskazaniem pH

• Pomiar azotynów za pomocą szybkich testów nie znajduje odzwierciedlenia w

rzeczywistym stanie skażeń

corelations R2 LogN. Mesoph. Log.N Termo. Log.N Leuco.

pH 0.52 0.81 0.45

SEM [mV] 0.72 0.47 0.59

tests [mg/L NO2-] 0.30 0.24 0.28

Invert 0.58 0.63 0.55

Lactates 0.34 0.76 0.06
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Opis wymagań pomiarowych

 Jednostajny i regularny przepływ soku przez czujnik

 Brak wysokich wahań temperatur soku przepływającego przez czujnik (~ +/-

10oC)

 Zapobieganie gromadzenia się biofilmu lub cząstek stałych na elektrodzie

pomiarowej

Ten czynnik został wyeliminowany poprzez zastosowanie silikonowej szczotki

czyszczącej powierzchnię elektrody pomiarowej. Szybkość obrotowa ramienia to

1,5 obrotu na minutę.

 Brak dozowania dużych ilości formaliny w okolicy czujnika

Powoduje to powstawanie okresowych wahań we wskazaniach czujnika, które nie są

wiarygodne.
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Opis wymagań pomiarowych

 Wskazania czujnika muszą być wspomagane pomiarem pH soku

Wskazana jest obserwacja zmian pH dla prawidłowej interpretacji odczytów

czujnika redoks. Wahania odczytu pH nie mogą być wyższe niż 1, ponieważ jest to

dodatkowa zmienna, wpływająca na potencjał redoks soku oraz na sam pomiar.

 Napowietrzanie zawartości dyfuzora wywiera duży wpływ na odczyt czujnika

redoks jak i pH-metru

Wskazania czujnika redoks i pH-metru są niewiarygodne podczas napowietrzania oraz

15 minut po jego zaprzestaniu.
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Opis algorytmu automatycznego dozowania formaliny

12-godzinne monitorowanie 

potencjału redoks i pH [Tg]

SEM przekroczy 

wartość 350 mV
pH <5.2

Dozowanie 

formaliny 

[Tc]

3-godzinne monitorowanie wartość 

potencjału i pH [Tp]

Brak czynnika 

zakłocającego
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Podsumowanie

1. Zdiagnozowano stały poziom mezofilii w dyfuzorze (jeszcze do potwierdzenia, 

gdyż naprawdę nie powinien istnieć w warunkach procesowych wieży 

dyfuzyjnej,  być może są to zarodniki?) 

2. Wygląda na to, że  przeważającą bakterią z grupy mezofilii to Leuconostocs

3. Warunki pracy dyfuzora hamują namnażanie bakterii mezofilnych, ale w tym 

samym czasie,  sprzyjają reprodukcji termofilnej mikroflory. 

4. Nadal pH wydaje się być lepszym wskaźnikiem  skażenia termofilami

5. Redox jest pomiarem  wymagającym w praktyce fabrycznej 

6. Wykorzystanie Redox dla automatycznej kontroli zakażeń powinno być 

wspomagane przez pomiar pH
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