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Abstract 

The present work is designed to study the parameters interaction of sterilization 
processes in batch bioreactors (fermentors of volume 120 liter with medium of 56784 kg). 
he parameters include the effects of sterilization temperatures (117-126

o
C), time of 

heating, time of holding, and time of cooling on removal of all organisms, and degradation 
degree of medium. Direct steam was used for heating at different temperatures ranged 
from 120

o
C to 180

 o
C. The B.Stearothermophilus was selected as the present contaminants. 

Another bioreactor of volume (56828) liter was studied at 121
o
C for the same contaminant 

and compared with actual data. 
This study is achieved by designed procedure and simulation program useful for 

the optimization of batch sterilization cycle in large-scale fermentors. The method of 
optimization used is Genetic Algorithm (GAs) which uses probability to find the optimum 
condition for the sterilization cycle and to find Del factor; which is the reduction value of 
initial to final number of microorganisms, and then evaluate the cost which depend on 
amount of steam consumed in the sterilization processes 

Graphical relations was indicated that as fermentor size increase, the time of 
heating also increase. For low temperature the time of holding was increased and for high 
temperature the time of holding was decreased. Also these relations were investigated the 
best conditions between holding time and Del factor for degradation at different 
temperatures. 
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  مجة الجینیةرب التخدامباس التعقیم بالدفعات  في مفاعلاألفضلدراسة واختبار 
  

  الخالصة
صمم عمل البحث دراسة التداخل بين المجموعة من المتغيرات في عملية التعقيم في المفاعالت       

شملت تأثير ).  كغم56784 لتر مع وزن مادة الوسط 120حجم  (باختيارالبيولوجية ذات الدفعات 
، وزمن التسخين والتبريد وزمن التثبيت ) درجة مئوية126-117(تعقيم المتغيرات كل من درجة حرارة ال

.  جميع الكائنات الحية ومقدار التحلل لكل من الكائنات الحية والوسط المعقم إزالةعند تلك الدرجة على 
  . درجة مئوية180-120طريقة التسخين المستخدمة بواسطة البخار عند درجات حرارية تتراوح بين 

كذلك تمت .  الملوثات الموجودةأنها أساس على B.stearothermphilusالبكتريا السبورية ثم اختيار 
 درجة مئوية وتمت مقارنة  النتائج 121عند درجة حرارة )  لتر5682( ذات حجم أخردراسة مخمر 

  . عليها من النتائج العمليةالمتحصلالنظرية 
 إحدىسطة البرمجة الجينية والتي تمثل  الدراسة بواسطة تصميم طريقة عمل وتمثيلها بواأنجزت
 الذي Del factor إل عامل وإيجاد الظروف لدورة عملية التعقيم أفضل إيجاد في األفضلطرق االختيار 

 الكلفة باالعتماد على كمية البخار المستخدمة إيجاد الحد المطلوب، وكذلك إلىيبين اختزال الكتلة الحيوية 
على عالقات بيانية والتي تشير زيادة الحجم يزداد الزمن الالزم للتسخين تم الحصول  .في عملية التعقيم

 العالقات أظهرتوكذلك . استخدام درجة حرارة منخفضة يؤدي ازدياد زمن التثبيت وبالعكس. والتبريد
  . للتحلل بدرجات حرارية مختلفةDel factorبين زمن التثبيت والـ   الظروفأفضلالبيانية 

 
 

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

