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ESTERILITZACI~ DE TAPS DE S U R 0  AMB ~ X I D  D'ETILG 

M. PUJADÓ (') F. N I U B ~  ( 2 )  i M. PUJOL (') 

RESUMEN 

Cinco tipos distintos de tapones de 
corcho, se han acondicionado dentro de 
bolsas de polietileno, que después de 
cerradas se han esterilizado con Oxido 
de Etileno (O.E.). 

Se ha hecho un estudio comparativo 
de contaminación microbiolbgica de los 
tapones, antes y después de su trata- 
miento con ~ . ~ . ' ~ a m b i é n  se ha realiza- 
do una cinética de desorción del gas re- 
tenido en ellos. 

Los resultados obtenidos son total- 
mente satisfactorios en lo que se refie- 
re a la eficacia del O.E. como agente es- 
terilizante; por  otra parte, es necesario 
un tiempo d e  aireación para conseguir 
eliminar los residuos del gas contenidos 
en el corcho después de su tratamien- 
to. Este proceso es posible realizarlo a 
nivel industrial. 

SUMMARY 

Five different types of corks have A comparative microbiologic conta- 
been conditioned in polyethylene bags mination s tudy of the corks has been 
which have been sterilized, after being made before and after the treatment 
closed, with ethylene oxide (E.O.). with E.O. A kinetic desorption of the 
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retained gas in the corks has been ma- of aireation is necessary in order to eli- 
de, too. minate the rest of the gas in the cork 

The results are quite satisfactory as after the treatment. This process can be 
regards the efficiency of E.O. as an ste- done at  industrial level. 
rilizer agent; on  the other hand, a time 

D'un temps en@, un dels neguits de 
les plantes enologiques és aconseguir 
bons taps de sur0 i que adhuc estiguin 
exempts de contaminació microbiana. 

Els vins dolqos són un bon medi de  
cultiu pels fongs que hi puguin estar en 
contacte. Aixd pot originar creixements 
de colonies que els enterboleixen, for- 
men precipitats i fins i to t  arriben a al- 
terar les qualitats del producte. 

Per altra banda, en uns estudis re- 
cents per tal de cercar els motius del 
"gust de tap", un gran inconvenient 
que afecta els vins suaus, s'ha demostrat 
que pot ser degut n o  precisament al su- 
ro, sinó a unes determinades substan- 
cies emprades en els tractaments dels 
taps i també en les plantes envasadores, 
les quals es poden degradar en presen- 
cia de microorganismes produint el re- 
gust citat anteriorment. ( 1) 

El sur0 natural te tots  els avantatges 
de ser, precisament, un  producte natu- 
ral, pero cal pensar que tot  el procés de  
producció, extracció i tractament que 
sofreix no evita que els taps quedin 
contaminats per bacteris, llevats i fongs. 

S'han cercat solucions per veure d'e- 
liminar aquest inconvenient. La més 
emprada é c  la de tractar els taps amb 
anhidrid ~u :~ l i rós ,  amb la qual cosa 
s'obté una reducció dels nivells micro- 
biologics presents, pero ni molt menys 
la seva total eliminació. 

L'any 1979 es publica un estudi 
comparatiu d e  la contaminació dels 
taps de suro, després de ser tractats 
amb SO, o amb bxid d'etile. Les con- 
clusions resultaven forqa convincents a 
favor d'aquest últim. (2) 

El treball que ens ocupa, esta orien- 
tat a afinar aquesta tecnica d'esterilit- 
zació mitjanqant l'oxid d'etile i intentar 
posar-la a l'abast dels tapers, per tal que 
puguin complimentar les exigencies, no 
solament dels cellers i cooperatives viti- 
vinícoles del nostre país, que tenen ga- 
nes de fer les coses "ben fetes", sinó 
també de cara a l'exportació, un factor 
molt important per aconseguir recupe- 
rar el lloc preminent que en altres 
temps havia tingut la nostra indústria 
del tap de suro. 
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OBJECTE DEL TREBALL 

-Esterilitzar taps de suro arnb dxid -Estudi de la cinetica de desorció de 
d'etile (O.E.) l'O.E. en eis taps després d'esterilit- 

-Estudi del grau de contaminació en zats. 
les diferents parts dels taps (supe- -Possibilitat d'estenlització arnb 0.E. 
rior, inferior, lateral i central), de taps de suro a nivel1 industrial; 
abans i després d'esterilitzats. 

Avantatges de l'dxid d'etile com agent 
esterilitzant 

a) Gran eficacia d'acció gracies al seu 
poder bactericida i esporicida irreversi- 
ble, a causa probablement d'un efecte 
alquilant, sobre les mol6cules protei- 
ques, que bloqueja totalment el normal 
metabolisme cel.lular. (3) 

b) Coeficient de difusió molt favora- 
ble gi-acies al seu petit volum molecular, 
que fa possible un alt poder de penetra- 
ció. Aixb permet l'esterilització de pro- 
ductes i materials col.locats dins d'em- 
balatges hermdticament tancats, pero 
permeables a l'O.E., com ara són el pa- 
per, el cartró i alguns materials plastics. 
(4) 

c) S'aconsegueix l'esterilització en un 
ambient relativament sec i a temperatu- 
ra baixa. 

d) El preu del procés d'esterilització 
és raonable, ja que és un gas ficilment 
asequible en qualsevol país industria- 
litzat. 

Inconvenien ts de l'bxid d'etile com 
agen t estenlitzan t 

a) Perill de formar barreges explosi- 
ves i inflamables tant arnb l'aire com 
arnb bona part dels gasos. El límit d'ex- 
plosivitat a l'aire oscil.la entre el 3 i el 
80% És per aquesta raó que s'usa barre- 
jat arnb CO, o Freons. 

b) És un procés d'esterilització lent, 
ja que dura algunes hores. 

C) Hi ha substancies que queden alte- 
rades en contacte arnb l'O.E. 

d )  Els plktics, elastomers i altres 
substancies, retenen O.E. en més o 
menys quantitat i més o menys temps, 
segons sigui la naturalesa del material i 
el tipus d'estenlització i airejament a 
que s'hagin sotmes. (5) 

e) L'0.E. és un producte toxic. S'han 
de tenir en compte tant els efectes to- 
xics deguts a I'exposició a 1'O.E. am- 
biental, com els que es deriven de la 
retenció d'aquest gas pels materials una 
vegada esterilitzats arnb O.E. 



Metodes d'esterilització amb dxid d'e- 
tile ( 6 )  

N'hi ha de diferents tipus en funció 
de factors, com ara són: la cambra o 
fom d'esterilització, la pressió de tre- 
ball, la mescla d'O.E., la regulació del 
cicle, etc ... 

Entre la gran vanetat de carnbres 
d'esterilització que es poden recome- 
nar, hi ha també les que són habitual- 
ment utilitzades i conegudes com a au- 
toclaus classiques destinades a l'esteri- 
lització per calor humida. 

No hi ha un cicle d'esterilització que 
sigui viable per tots els materials i pro- 
ductes que són habitualment sotmesos 
a l'O.E. S'adapta segons la importancia 
dels lots i les diferencies més impor- 
tants existents entre l'aplicació indus- 
trial i la practica mkdica, farmaceutica i 
hospitalaria. Malgrat tot, el conjunt de 
les etapes successives poden ser resumi- 
des, tenint en compte que les primeres 
operacions han de donar lloc a un pre- 
escalfament, una humidificació sufi- 
cient i un buit preliminar. 

Mitode  a pressió atmosfirica 
S'introdueix el gas (O.E. pur o bé 

mescles d'0.E. en concentracions supe- 
riors al 50 %) de manera que s'obtingui 
un nivel1 de pressió de l'ordre de 660- 
680 mm de Hg. que és lleugerament 
inferior a l'atmosferica, per t'al d'evitar 
les possibles fugues cap a l'exterior en 
el curs de I'esterilització, que pot durar 
de 8 a 16 hores segons quina sigui la tem- 
peratura de treball. Després s'elimina 
l'O.E. bombejant fins a l'obtenció d'una 
pressió de l'ordre de 50-60 mm. d'Hg., i 
in troduin t tot seguit aire esteril per evi- 
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tar la contaminació del contingut de la 
cambra. Aquesta operació, anomenada 
rentat, s'ha de repetir com a mínirn una 
altra vegada. Seguidament es posa en 
marxa el procés d'airejament dels ob- 
jectes estenlitzats, a l'aire lliure o en 
cambres ventilades que es mantenen a 
temperatures proximes a 50' C per a 
eliminar les últimes traces d'0.E. re- 
tingudes en els matenals durant l'eta- 
pa propiament dita d'esterilització. 

Mitode  a pressió 
Es diferencia de l'anterior per la in- 

troducció de les mescles gasoses de 2 a 
6 bars de pressió, que permet reduir no- 
tablement el temps d'esterilització. Les 
concentracions d'0.E. emprades acos- 
tumen a ser del 10 al 20 % mesclades 
amb freons o Coz. Les altres etapes de 
rentat explicades en la tecnica anterior 
es realitzen de la mateixa forma. 

Un punt molt important és, evident- 
ment, comprovar l'eficicia de  l'esteri- 
lització; per aixo junt amb els materials 
s'hi posen indicadors, anomenats d'este- 
rilitat que poden ser químics o micro- 
biolbgics. Aquests indicadors han d'es- 
tar situats adequadament. 

Importancia de I'acondiciament 

L'elecció de l'acondiciament, depen 
sobretot de la naturalesa de l'objecte 
que s'ha d'esterilitzar i del temps de 
conservació abans del seu ús. Per este- 
rilitzacions de tipus industrial els acon- 
diciaments seran amb materials permea- 
bles, hermkticament tancats, que donin 
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les maximes garanties contra la conta- 
minació. Poden donarse també solu- 
cions 'a base de combinar. Hi ha papers 
especialment preparats, que semblen 
ser satisfactoris, sempre que es co- 
neguin les seves característiques físi- 
ques i que donin lloc a una eficac pro- 
tecció en front dels microorganismes i 
espores. 

En tots els casos és necessari que el 
material d'embalatge sigui permeable al 
gas i al vapor d'aigua, i és preferible que 
tingui com a mínim una cara transpa- 
rent, arnb una resistencia suficient per 
evitar que es deteriori ficilment. 

Desorció de  l'oxid d'etilt? 

Suposant que l'embalatge presenti les 
garan ties convenien ts de permeabilitat 
al gas i d'impenetrabilitat als microor- 
ganismes, és molt important coneixer 
la velocitat de desorció del gas una ve- 
gada efectuada I'esterilitzaciG. Els mate- 
rials esterilitzats no s'han d'utilitzar fins 
que els residus de l'O.E. arribin al nivel1 
considerat innocu (2  ppm), no solament 
pel risc de toxicitat de l'O.E., sinó tam- 
bé per la seva gran reaccionabilitat, que 
pot influir de manera negativa en l'esta- 
bilitat de les substancies que hi poden 
estar en contacte. 

PART EXPERIMENTAL 

1 .-Material Mostra núm. 5 

Els assaigs s'han realitzat amb taps de T"P de sur0 natural marcat amb tin- 

suro cedits per una cooperativa vinícola. ta. 

Mostra núm. 1 
Tap de suro aglomerat arnb xapes de 

suro natural. 

Mostra núm. 2 
Tap de suro natural de 23 mm. de  4 i 

43 mm. de llarg sense marcar. 

Mostra núm. 3 
Tap de suro natural de 22 mm. de 4 i 

34 mm. de llarg sense marcar. 

Mostra núm. 4 
Tap de suro natural arnb forma de 

bolet. 

2 .- Esterilització arnb oxid d'etile 

2.1. - Acondiciament de les mostres 

S'han fet 3' grups de cada tipus de 
taps. Un grup s'ha deixat sense tractar 
arnb O.E. per poder realitzar els estudis 
de contaminació abans d'esterilitzar. 
Els altres dos grups s'han introduit dins 
de bosses de polietile ( 1  8 x 12 cm.) 
conjuntarnent arnb una tira d'indicador 
d'esterilització arnb O.E. ("E.O. Sterili- 
zation Indicators A.T.I." cat. núm. 
001 50) per a comprovar que el procés 
ha estat eficac. 

Les bosses s'han col.locat en una sa- 
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fata d'acer que s'ha introduit dins del 2.2.- Cicle d'esterilització 
forn o cambra d'esterilització. 

-Aparell: Telstar S.A. Model EOX- 
U 277 

FIGURA 1 - Grafic que representa el cicle d'esterilització establert. 
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-Agent esterilitzant: Carbotil (O.E. 
l o % ,  CO, 9 0 % )  

-Sobrepressió dins la cambra del gas 
esterilitzant: 1'25 bars. 

-Temperatura: 60°C 

-Humitat: aproxirnadament 50% 

-Temps: 5 hores 

-Nombre de rentats: 3 

La fig. núm. 1 és el grafic del cicle 
d'esterilització establert. 

Un cop realitzat el procés d'esterilit- 
zació, s'han tret de dins la cambra les 
bosses que contenen els taps de suro i 
s'han repartit, les unes per realitzar les 
cinetiques de desorció de  l'O.E. i les al- 
tres per determinar el grau de contami- 
nació. 

3.- Estudi del graÚ de  contarninació 

Com ja s'ha comentat, aquest estudi 
es fa paral.lelament entre taps sense es- 
terilitzar i altres del mateix tipus des- 
prés d'esterilitzar-los. 

Tot I'assaig s'ha efectuat en condi- 
cions de mixima asepsia en cabina de 
fluix laminar horitzontal. 

De cada una de les mostres s'han pres 
tres taps i se'ls ha tallat i trossejat la 
paret lateral, els extrems superior i infe- 
rior i la part central mitjanqant un bis- 
turí esteril. El control de la part central 
serveix per a demostrar la bona penetra- 
bilitat del gas a l'interior del tap. 

Les mostres trossejades es dipositen 
en flascons tarats que contenen 100 ml. 
de serum salí esteril. Es determina el 

pes de la mostra analitzada, tomant a 
pesar els flascons amb mostra i des- 
comptant la tara a cada un d'eiis. 

Els flascons s'agiten energicament 
per aconseguir un bon contacte del suro 
amb el serum. Posterioment es deixen 
en repbs durant uns 30  minuts per a fa- 
cilitar el pas dels germens a la fase 
aquosa. 

Es filtra el contingut de cada un dels 
flascons a través d'una membrana de 
cel.1ulosa de 0'45 micres de porus. Dues 
de les tres membranes obtingudes per 
cada tipus de tap, es dipositen sobre 
plaques d'agar de Sabouraud dextrosa 
amb un 0'3 % de cloramfenicol pel crei- 
xement dels fongs. La membrana que 
resta es deixa sobre una placa d'agar de 
triptonasoja pel comptatge de bacteris. 

Les plaques de Sabouraud es posen a 
incubar durant 5 dies a 23" C i les de 
triptonasoja 72 hores a 37°C. 

3.2. - Resultats 

Els resultats obtinguts s'expressen en 
grams de mostra i es representen al 
quadre núm. l .  

En les mostres 2 i 3 a causa de no  ser 
possible la diferenciació entre la part 
superior i la inferior es dóna el resultat 
mitja obtingut en els dos extrems. 

En la mostra núm. 1 s'ha considerat 
com a part superior la de suro aglome- 
rat. En la mostra núm. 4 s'ha considerat 
com a extrem superior la part ampla del 
tap i en la mostra núm. 5 s'ha pres com 
a part superior la que determinaven les 
lletres en la seva lectura normal. 

El nombre de colbnies obtingut s'ha 
corregit segons el pes de  la mostra. 
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QUADRE 1 - Contatge de germens en els taps de suro no esterils i en els 
estenlitzats amb O.E. 
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En el cas dels fongs s'ha fet la mitja- 
na dels dos resultats obtinguts. 

S'ha donat major importancia al crei- 
xement dels fongs a causa del fet que el 
tipus de material es considera que tenia 
més probabilitat de ser contaminat per 
aquest tipus de microorganisme. 

Els resultats obtinguts demostren 
que microbiologicament l'estenlització 
amb O.E. redueix practicament al 100% 
les contaminacions fúngica i bacteriana 
existents en un pnncipi. 

4.-Estudi de  la cinetica de desorció de  
l'oxid d 'etile 

La seva finalitat 6s saber quant de 
temps necesiten airejarse els taps de 
suro després de ser esterilitzats amb 
O.E. per aconseguir que els nivells resi- 
duals que puguin quedar retinguts, si- 
guin totalment eliminats. 

Els taps, després del procés d'esteri- 
lització, es deixen airejar dins les bosses 
de polietile a temperatura ambient i 

es van prenent mostres al cap de 24,48, 
72, 96 ... hores, per determinar les ppm. 
d'0.E. residual a cada una de les mos- 
tres. 

S'ha fet una prova paral.lela d'aireja- 
ment a 60" C, per mirar d'accelerar la 
velocitat de desorció de l'O.E. retingut. 

En tots els casos, la determinació 
d'0.E. residual s'ha efectuat mitjancant 
el metode per cromatografia de gasos 
d'espai de cap. (7 i 8). 

4.2. - Resultats 

Els valors són donats en ppm d'0.E. 
residual i es representen en el quadre 
núm. 2. 

Pels resultats obtinguts en les cineti- 
ques de desorció, podem veure que en 
les condicions d'estenlització indicades 
i deixant airejar els taps dins les bosses 
de polietile a temperatura ambient, 6s 
necessari un temps de 340 hores perque 
no s'hi detectin residus d'0.E. 

No s'ha observat cap diferencia nota- 
ble quan la desorció s'ha efectuat a 60" 
C. 
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QUADRE 11 - Desorció de i'oxid d'etile en els taps esterilitzats. 

Mostra núm. 5 
I 1 I 

( r )  Hores d'airejament a remperaiura ambiental 

5.-Possibiiitats de  I'esterilització amb 
6xid d'etile d e  taps de  suro a nivel1 
industrial 

5.1. - Instal. lacions 

En el nostre país ja existeixen instal- 
lacions de tipus industrial per esterilit- 
zar amb O.E., que treballen per enciir- 
rec. 

5.3. - Acondiciament dels taps de suro 

Per assegurar l'exit d'una esterilitza- 
ció ben feta i que la condició esteril 
es conservi una bona temporada, caldri 
tenir en compte: 

a) Acondiciar els taps dins d'envolto- 
ris que poden ser bosses o sacs tancats, 

de paper, polietile o algun altre material 
plbtic. Cal assegurar-se de la permeabi- 
litat de l'envoltori que ha de  permetre 
una sorció i desorció adequada de 
1'O.E. i per altra banda ha d'evitar la 
possible contaminació a la qual puguin 
estar sotmesos en el seu posterior em- 
magatzematge. També caldra que 
l'acondiciamen t sigui suficientment re- 
sistent per tal que no es trenqui amb 
facilitat. 

b)  Col.locar en llocs adients indica- 
d o n  d'esterilització per tenir la certesa 
que el procés ha estat ben realitzat. 

c) Anotar en lloc visible el temps mí- 
nim que cal esperar després de  l'esteri- 
iització, pel seu us, amb la finalitat d'as- 
segurar la total desorció de  l'O.E. 
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CONCLUSIONS 

1 )  Els taps de suro, després d'esten- tades en aquest estudi, calen unes 340 
litzats amb O.E. mostren absencia de hores d'airejament a temperatura am- 
contaminació, tant bacteriana com fún- bient (1 5 dies) per arribar als nivells in- 
gica. nocus. 

2) Per evitar una possible contamina- 4) És possible l'esterilització amb 
ció posterior, cal mantenir els taps este- O.E. de taps desuro  a nivel1 industrial. 
rils dins el mateix envoltori hermetica- 
ment tancat amb el qual s'han esteilit- 5) Per asegurar l'esterilitat i la desor- 

zat. ció completa de  l'O.E., cal monitontzar 
els processos en funció del material 

3) En les condicions expenmentais d'acondiciament i del tipus i cicle d'es- 
d'esterilització i acondiciament esmen- terilització emprats. 
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