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Mamy do czynienia z czymś, czego nie możemy zobaczyć, powąchać, usłyszeć ani dotknąć!
Z czym mamy do czynienia?
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Szpilka

1000 x powiększenie 10 000 x powiększenie 1 000 000 x powiększenie



Mikroorganizmy środowiskowe
Wstęp
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� Mikroorganizmy to żywe organizmy, tak małe, że musimy je oglądać przy użyciu mikroskopu

� Bakterie (A)

� Drożdże (B)

� Pleśnie (C)

� Protozoa / pierwotniaki 

zwierzęce (D)

� Glony (E)

� Wirusy (F)

(A) (B) (C)

(D)
(E)

(F)



� Przetrwalniki bakterii
� Mogą przetrwać ekstremalne warunki środowiskowe
� Suszenie, zamrażanie, gotowanie, czyszczenie chem., ekstremalne pH, 

promieniowanie UV
� Bacillus subtilis w chlebie (zwięzły chleb) i Bacillus cereus w mleku (zsiadłe 

mleko)
� Clostridium butyricum / tyrobutyricum w serze (eksplodujący ser)

� Zarodniki pleśni
� Nie tak tolerancyjne dla warunków środowiskowych jak przetrwalniki bakterii
� Przeżyją przez długi czas w produktach typu cukier kryształ
� Pleśnie termoodporne (HRM) to nowy problem (więcej poniżej)

Zanieczyszczenia ze środowiska nieaktywnymi zarodnikami
Nieaktywne zarodniki są głównym wrogiem dla cukru
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Zarodniki 
pleśni

Zarodniki 
bakterii  

Wzrost /
aktywne
bakterie



Izoterma sorpcji cukru (higroskopijność)
Podstawowe właściwości
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� Izoterma sorpcji charakteryzuje 
profil poboru wody przez cukier

� Punkt krytyczny przy wilgotności 
względnej powietrza ok. 85% 

� Produkty typu cukier kryształ 
(produkty granulowane) 
najbardziej wrażliwe w tym 
punkcie i powyżej

� Zanieczyszczenia ze środowiska 
mogą powodować 
niekontrolowane warunki



� Aktywność wodna

� Woda wolna / niezwiązana dostępna dla 
mikroorganizmów, ich przeżycia i wzrostu 

� Zawartość wody (%)

� Całkowita ilość wody związanej chemicznie i wody 
wolnej / niezwiązanej

� Standardowe warunki w procesie produkcji

� Cukier kryształ jest produktem bezpiecznym / 
stabilnym

� Produkty paszowe są  bezpieczne / stabilne
� Cukier płynny: wrażliwy na drożdże i pleśnie
� Wysłodki buraczane: produkty niestabilne

Aktywność wodna cukru i produktów paszowych (aw)
Podstawowe właściwości
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� Zanieczyszczenie ze środowiska to wprowadzanie wody, powietrza, mikroorganizmów, chemikaliów, substancji toksycznych, 
odpadów lub ścieków w stężeniu, które sprawia, że produkt nie nadaje się do jego zamierzonego zastosowania

� Nieplanowane wprowadzanie drobnoustrojów do surowców lub produktów spożywczych

� Główne drogi zanieczyszczenia ze środowiska: powietrze, powierzchnie produkcyjne i kontakt z ludźmi (skóra i odzież)

Co to jest zanieczyszczenie ze środowiska?
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Zanieczyszczenia ze środowiska w cukrowni
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Produkty 
cukrowe

Waga Pobór 
prób 

buraków

Rozładunek 
buraków

Stacja mycia Krajanie Ekstrakcja Oczyszcza
nie soku

Stacja 
wyparna

Krystalizacja Wirowanie
Suszenie / 
chłodzenie Magazynowanie

Service Center

RYZYKO RYZYKO RYZYKO RYZYKO RYZYKO

Gdzie mamy wysokie ryzyko zanieczyszczenia?

ZANIECZYSZCZENIE ZE ŚRODOWISKA

MOKRO MOKRO SUCHO SUCHO



� Wirowanie cukru – dobre praktyki produkcyjne 
� Suche środowisko = brak zanieczyszczonej wody na zewnętrznych powierzchniach wirówki
� Regularne czyszczenie wewnętrznego bębna wirówki z optymalną częstotliwością
� Brak wycieków cukrzycy z wirówki do cukru białego
� Naprawa nieszczelnych wirówek, zanieczyszczona woda nie może przedostawać się do cukru białego
� Jakość wody: woda pitna lub kondensaty do zabielania cukru
� Unikanie otwierania wirówek tylko po to, aby tam zajrzeć, otwieranie tylko podczas konserwacji i 

napraw!

� Transport (przenośniki kubełkowe i taśmowe)
� Obudowane przenośniki taśmowe, od wirówek do suszarki cukru, są najlepszym rozwiązaniem
� Wysokie ryzyko zanieczyszczenia ze środowiska nieaktywnymi przetrwalnikami bakterii w otwartych 

przenośnikach taśmowych
� Przenośniki kubełkowe cukru mokrego stanowią obszar wysokiego ryzyka, cukier przykleja się do ścian 

i dolnych części kubłów
� Wzrost drobnoustrojów jest powszechny i w następstwie może prowadzić do negatywnego wpływu na 

magazynowanie cukru w silosie 
� Dobrą praktyką produkcyjną jest regularne czyszczenie przenośników kubełkowych.

Ważne rzeczy, o których należy pamiętać!
Wirowanie i transport cukru mokrego

10



� Filtrowanie powietrza
� Znaczne ilości powietrza w suszeniu / chodzeniu cukru i w silosach → filtrowanie 

powietrza jest krytyczne / ma kluczowe znaczenie
� Wysokie ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego ze środowiska
� Klasa / typ filtra powietrza powinna zostać starannie dobrana                                       

(patrz wykres obok)
� Typowa wielkość przetrwalników bakterii wynosi ok. 1 μm
� W większości drobnoustroje środowiskowe łączą się w większe skupiska                            

/ agregują
� Typowa wielkość zagregowanej frakcji wynosi 10 μm i powyżej
� Dobór filtra powietrza dla frakcji w zakresie od 1 do 10 μm
� Filtry powietrza muszą być stosowane do suszenia / chłodzenia cukru oraz w systemie 

wentylacji silosu.

Suszenie / chłodzenie cukru i jego 
składowanie w silosie
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Zagregowane bakterie 
w powietrzu



� System wentylacji silosu
� Wentylacja cukru w silosie jest krytyczna / ma kluczowe znaczenie przy długoterminowym 

przechowywaniu cukru
� Pleśnie i drożdże mogą powodować znaczące zanieczyszczenia
� Nieaktywne zarodniki zanieczyszczają cukier z powietrza, jeśli filtr powietrza nie jest 

prawidłowy / został uszkodzony / jest brudny
� Kondensacja wody przy niskich temperaturach (mroźne zimy) może powodować problemy 

mikrobiologiczne i zbrylenia cukru
� Przy ok. 85% wilgotności względnej powietrza → wilgotny cukier → problem 

mikrobiologiczny
� Przy 100% wilgotności względnej powietrza → kondensacja wody → znaczące problemy 

mikrobiologiczne
� Kondensacja wody na ścianach silosu z powodu dużej różnicy temperatur
� Temperatura ścian silosu jest ważnym parametrem
� Prawidłowa temperatura ścian silosu znacznie ograniczy potencjane problemy.

Magazynowanie cukru we silosie
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Ocena ryzyka zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego cukru w silosie
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Blue area: Wet sugar zone
Red area: Growth risk zone
Grey area: Dust explosion risk zone
Green line: Saturated sucrose = Hard sugar risk

Step 1: Moist sugar
Step 2: Hard sugar
Micro problems

Silo parameters
Sugar temp: 28°C
Relative humidity: 50%

Step 1: Moist/Liquid sugar
Step 2: Hard sugar (“concrete”)
Significant micro problems



� Cukier na ścianach silosu zanieczyszczony 
pleśniami

� Cukier luzem, który nie był składowany w 
silosie

� CT = środek silosu
� SCT = w pobliżu środka silosu
� SM = połowa promienia silosu
� SW = ściana silosu

Pleśnie potencjalnie mogą rozwijać się w cukrze w silosie!
Wyniki zanieczyszczenia ze środowiska
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� Pakowanie, załadunek i dystrybucja cukru
� Duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia środowiskowego / mikrobiologicznego (powietrze, 

powierzchnia i człowiek)
� Zaletą jest suchy cukier o niskiej aktywności wodnej (mniejsze problemy)
� Unikanie nieosłoniętych dróg transportowych cukru
� Rozważenie filtracji powietrza, kierowanego do centrum dystrybucji i pakowania (powietrze z zewnątrz)
� Czyszczenie na mokro tylko w uzasadnionych przypadkach, konieczne całkowite osuszenie 

powierzchni przed rozpoczęciem pracy
� Czysta odzież i wyposażenie
� Personel zajmujący się konserwacją i remontem powinien nosić jednorazową odzież ochronną
� Minimalizacja lub eliminacja kontaktu człowieka z cukrem
� Prawidłowe procedury pobierania prób mają kluczowe znaczenie ze względu na potencjalne 

zanieczyszczenie produktu przez człowieka
� Higiena środków transportu jest bardzo ważna, szczególnie w transporcie długodystansowym 

w okresie zimowym
� Szczególnym problemem jest napełnianie kontenerów typu big bag w obudowie => patrz foto.

Pakowanie, załadunek i dystrybucja cukru
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� Nie stanowią problemu w produktach cukrowych

� Produkty cukrowe nie zawierają drobnoustrojów chorobotwórczych takich jak Salmonella sp
i E. coli

� Bakterie chorobotwórcze wymagają aktywności wodnej w zakresie 0,92 do 0,95
� Aktywność wodna cukru jest poniżej 0,9
� Warunki procesu produkcji (wysoka temperatura i zmienne pH) w połączeniu z niską 

aktywnością wodną cukru zabezpieczają produkt 
� Niska aktywność wodna cukru powoduje szok osmotyczny
� Jeśli mamy przypadkowe zanieczyszczenie bakteriami chorobotwórczymi to zostaną one 

całkowicie wyeliminowane w ciągu kilku godzin lub dni (tygodni, jeśli zanieczyszczenie jest 
wysokie i występują problemy z wilgocią)

� Roczny monitoring poprzez wewnętrzne lub zewnętrzne laboratorium mikrobiologiczne jest 
wystarczający.

Bakterie chorobotwórcze (patogenne)
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� Charakterystyka TAB
� Bakterie glebowe
� Zanieczyszczenia z owoców, jagód i koncentratów
� Produkty cukrowe jako potencjalne źródło 

zanieczyszczeń
� Zakres temperatury:          20 do 65°C
� Optimum temperatury: 35 do 55°C
� Zakres pH: 1,5 do 6,5
� Optimum pH: 3,0 do 5,0
� Min. aktywność wodna: 0,97 (ok. 20% cukru)
� Termooporne przetrwalniki
� D90°C 10 do 60 min
� Alicyclobacillus acidoterrestris

Alicyclobacillus bacteria
Termofilne bakterie kwasolubne TAB
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A. acidiphilus (spoilage )
A. acidocaldarius (spoilage)
A. acidoterrestris (spoilage)
A. aeris
A. cellulosilyticus
A. consociatus
A. contaminans (spoilage)
A. cycloheptanicus (spoilage)
A. dauci
A. disulfidooxidans
A. fastidiosus
A. ferrooxydans
A. herbarius (spoilage)
A. hesperidum
A. kakegawensis
A. macrosporangiidus
A. pohliae
A. pomorum (spoilage)
A. sacchari (liquid sugar)
A. sendaiensis
A. shizuokaensis
A. tengchongensis
A. tolerans
A. vulcanalis



� Proces psucia
� Charakteryzuje się wytwarzaniem silnych związków zanieczyszczających
� Gwajakol (metoksyfenol), bromofenole i chlorofenole
� Profil smakowy: "fenolowy", "leczniczy", "dezynfekujący" i "dymny„
� Gwajakol jest jednym z głównych składników whisky dymnej / torfowej single malt
� TAB są rejestrowane jako termofilne bakterie kwasolubne produkujące gwajakol (GP-TAB)

� Charakterystyka zepsucia
� Bez wytwarzania gazu np. bez pęcznienia butelek
� Kwas może zostać wytworzony, ale niskie pH jest standardowe w napojach
� Lekkie osady / opalizacja może zostać zaobserwowana sporadycznie
� Psucie często widoczne tylko w momencie konsumpcji
� Może przetrwać pasteryzację napojów (30-60s w temp. 80-95°C)
� Zidentyfikowane jako krytyczne zagrożenie mikrobiologiczne dla branży napojów.

Problemy z psuciem się napojów
Termofilne bakterie kwasolubne TAB
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� Metodyka mikrobiologiczna
� Opublikowana przez ICUMSA GS2/3-50 (2017)
� Izolacja TAB na agarze BAT
� Weryfikacja biochemiczna GP-TAB

� Badania biegłości (test porównawczy)
� Wg brytyjskich standardów LGC we współpracy z 

ICUMSA
� Program Micro SUPS
� Zalecana dla wszystkich producentów napojów

Metodyka i badania biegłości (test porównawczy)
Termofilne bakterie kwasolubne TAB
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� Sporolactobacillus sp
� Bakterie tworzące przetrwalniki, które produkują kwas mlekowy
� Odpowiedzialny za psucie w napojach bezalkoholowych i sokach owocowych
� Psucie polega na wytwarzaniu kwasu D-mlekowego z cukrów
� Wysoka odporność na konserwanty, tj.: sorbinian i azotyn
� Rośnie w temp. od 15 - 20°C do 40°C, optymalnie w temp. 30°C
� Wzrost między pH 3,5 a 5,5, optymalne pH = 4,5
� Oporność cieplna przetrwalnika D90°C od 1 do 8 minut
� Może przetrwać pasteryzację napojów (30-60s w temp. 80-95°C)
� Kontrola surowców jest niezbędna, aby zapobiec psuciu się żywności i napojów
� Obecnie nie jest to obszar zainteresowania branży spożywczej, co może szybko ulec 

zmianie.

Idealny wróg!
Sporolactobacillus sp
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� Metodyka mikrobiologiczna
� Może być izolowany na podłożu agarowym MRS, PDA, GYP
� Zmodyfikowano określone nośniki
� Agar o pH 4,5 i 5,5 z kwasem octowym
� Obróbka cieplna próbki 80°C przez 5 - 10 minut
� Inkubowane mikroaerofilne (około 5% CO2) lub beztlenowe
� Temperatura inkubacji 35 do 37°C
� Wynik jako przypuszczalny Sporolactobacillus
� Potrzebna charakterystyka biochemiczna:

- barwienie metodą Grama, oksydaza, katalaza, kontrola redukcji zarodników 
azotanów, mobilność komórek

Sporolactobacillus sp
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� Pleśnie termoodporne (HRM)
� HRM można wyizolować ze wszystkich rodzajów gleb uprawnych
� Źródła żywności: zboża, skrobia, guar, surowiec owocowy, 

koncentraty owocowe, produkty cukrowe, płynne słodziki
� Producenci napojów obecnie przywiązują wagę do HRM
� Specyfikacja klienta ogólnie <1 jtk. na 50 lub 100 gram
� Askospory są najbardziej odpornymi na ciepło przetrwalnikami 

grzybów nitkowatych
� Może przetrwać pasteryzację napojów (30-60s w temp. 80-95°C)
� Byssochlamys, Neosartorya, Eupenicillium, Talaromyces, 

Eurotium i Paecilomyces
� Aktywacja cieplna prowadzi do aktywnego wzrostu i psucia się 

produktów
� Rośnie przy niskiej zawartości tlenu
� Prawdopodobny poziom zanieczyszczenia HRM wynosi 1 do 2% 

w produktach cukrowych.

Pleśnie termoodporne (HRM)
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� Metodyka mikrobiologiczna
� Może być izolowany na MEA lub PDA
� Chloramfenikol 100 μg/ml w celu wyeliminowania 

bakterii
� Agar o pH 4,5 lub 5,5
� Obróbka cieplna próbki 75°C przez 30 min
� Inkubacja tlenowa
� Temperatura inkubacji 30°C
� Czas inkubacji: 30 dni (nie jest to szybka metoda)
� Można zidentyfikować do rodzaju i gatunku za pomocą 

mikroskopu z kontrastem fazowym i dokumentu z 
kluczem HRM.

Pleśnie termoodporne (HRM)
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Thank you for your attention
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