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REZUMAT 
Imobilizarea celulelor a devenit o practică importantă în biotehnologiile ultimilor ani, ducând la creşterea performanţei şi a 
economicităţ ii proceselor fermentative. Utilizarea drojdiilor imobilizate poate avea rezultate foarte bune la obţinerea 
vinurilor spumante, uşurând considerabil procesul tehnologic clasic. Variantele noi de tirajare constau în utilizarea drojdiilor 
selecţionate incluse în bile de alginat şi în cartuşe Millispark. În prima variantă, drojdiile incluse se prezintă sub forma unor bile 
cu un diametru de câţiva milimetri şi au densitatea mai mare decât a vinului. Remuiajul se realizează în câteva secunde, 
poziţionând sticla cu gâtul în jos, ceea ce ne permite să colectăm aceste drojdii incluse în bile de alginat la nivelul gâtului sticlei. 
Nu rămâne decât să degorjăm butelia după sistemul ales. În a doua variantă, ca urmare a alcătuirii lor speciale, aceste 
cartuşe asigură schimburile nutritive dintre drojdii şi mediul de fermentaţie, iar ca urmare a modului specific de fixare pe gâtul 
interior al buteliei se face posibilă eliminarea în totalitate a operaţiei de remuiaj, iar degorjarea se reduce la o simplă 
decapsulare a buteliei. Astfel simplificată operaţia de remuiaj, se va permite rezolvarea principalelor probleme legate de 
această operaţie, care nu are decât un rol mecanic şi nu influenţează calităţile spumantelor obţinute. 
 
ABSTRACT 
The cells immobilization became an important practice in the latest biotechnologies, leading to the increase of the 
performance and the saving of the fermentative processes. Using the immobilized yeasts can have great results in obtaining the 
sparkling wines making very easy the classical technological process. The new variants of circulation consisted of using the 
selectioned yeasts included in alginat balls and Millispark cartridges included in the first variant the yeasts are like some 
balls having a diameter of few millimeters and a density higher than the wine’s.The remuage is realized in few seconds 
placing the bottle upside-down, which allows us to collect these yeasts included in alginat balls at the level of the bottle’s sip. 
What is left for us to do is to degorge the bottle according to the chosen system.  In the second variant, as result of their 
special structure, these cartridges assure the nutritive exchanges between the yeasts and the fermentation enviroment, and 
as a result of its specific way of fixing on the interior of the botlle’s sip, it makes possible the total elimination of the remuage 
operation and the degorgement is reduced to a simple opening of the bottle. In this way being simplified, the remuage 
operation will allow to resolve the main problems regarding this operation which has only a mechanic role and does not 
influence the qualities of the obtained sparkling wines. 

 
Imobilizarea celulelor a devenit o practică importantă 

în biotehnologiile ultimilor ani, ducând la creşterea per-
formanţei şi a economicităţii proceselor fermentative. 

Folosirea celulelor imobilizate asigură numeroase avan-
taje, cum ar fi: 

 activitatea enzimatică se menţine la cote înalte, 
conducând la viteze maxime de conversie a substanţelor; 

 o stabilitatea operaţională bună; 
 productivitate mărită; 
 uşurinţă în manipularea preparatelor, în controlul şi 

conducerea proceselor; 
 economicitatea proceselor; 
 posibilitatea reutilizării biocatalizatorilor; 
 separarea uşoară a imobilizatorului de mediu de reacţie. 
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La alegerea materialelor pentru suport în cazul pro-
ducerii biocatalizatorilor, trebuie luaţi în considerare o 
multitudine de factori: 

– materialul trebuie să fie uşor accesibil şi la un preţ 
convenabil; 

– procesul de imobilizare trebuie să fie simplu şi să nu 
afecteze activitatea enzimatică a celulelor; 

– capacitatea şi eficienţa celulelor imobilizate trebuie 
să fie mari; 

– construcţia reactorului trebuie să fie cât mai simplă. 
La început, entraparea s-a realizat pe polimeri sintetici, 

ca poliacril-amida (Mosbach ş.a., Chibata ş.a.), accentul 
punându-se apoi pe polimeri naturali ca alginatul şi carra-
geenanul. 

Kapa – Carrageenan este o polizaharidă naturală 
extrasă din algele marine şi este deseori folosită ca aditiv 
alimentar. Takata şi colab. (1977) au fost primii care au 
folosit carrageenan pentru imobilizarea celulelor. Sunt 
necesare temperaturi înalte, de 60...80ºC pentru dizolvarea 
polimerului la concentraţii ce variază de la 2 la 5 % (Klein 
şi Vorlop, 1985) în soluţia salină de 0,9 % NaCl. Adăuga-
rea soluţiei de celule la soluţia sterilizată prin încălzire a 
polimerului are loc de la 40 la 45 ºC. 

Gelatizarea are loc prin răcirea la temperatura camerei. 
Ionii de potasiu sunt folosiţi în general pentru stabilizarea 
gelului şi pentru a preveni umflarea sau pentru a induce 
gelatizarea. 

Tasa şi colab. (1979) au comparat influenţa diferitelor 
condiţii de gelatizare asupra tăriei gelului. Ionii mono-
valenţi de K+, Rb+ −, Cs+ şi NH4

+ duc la obţinerea de geluri 
mai puternice în comparaţie cu ionii bi sau trivalenţi. 

Membranele ca şi picăturile pot fi preparate prin 
metoda picăturii sau prin tehnici de emulsifiere. Metoda 
picăturii constă în adăugarea unui aditiv de picurare în 
suspensia celulă/polimer într-o soluţie de KCl 2 % la 
temperatura camerei (Tasa şi col., 1979). Prin tehnicile de 
emulsifiere (Audet şi col., 1989; Audet şi Lacroix, 1989), 
suspensia celulă/polimer este emulsifiată într-un ulei 
vegetal stabil într-un reactor termostatat. Emulsia este apoi 
răcită la temperatura camerei, obţinându-se picături la 
gelatificarea carrageenanului. Aceste picături sunt apoi 
recoltate în soluţie de KCl după două ore. Uleiul este 
îndepărtat, iar picăturile sunt strecurate pentru a obţine 
mărimea dorită ce poate varia între 250 micrometri şi 
4 mm (Audet şi Lacroix, 1989). Această procedură a fost 
folosită cu succes pentru imobilizarea bacteriilor de acid 
lactic pentru fermentarea continuă (Audet şi col., 1992). 

Mattiason (1983) a subliniat faptul că activitatea şi 
viabilitatea celulelor imobilizate în corrageenan sunt ase-
mănătoare cu cele ale celulelor libere. 

Gel de alginat de calciu. După procesare alginatul este 
disponibil sub formă de alginat de sodiu solubil în apă. 

Alginatul de sodiu solubil în apă, în soluţia de CaCl2 
formează un gel de alginat de calciu. Picăturile de alginat 
sunt formate prin metode de picurare sau emulsie. 

O soluţie de alginat de sodiu de 2-4% este sterilizată 
prin filtrare înainte de introducerea suspensiei de celule  
(Smidsrod şi  Skjak–Braek, 1990). Picăturile de gel sunt 
produse prin picurarea suspensiei de celule / polimer 
printr-un capilar. 

Eliberarea ionilor de Ca2+ este iniţiată de adăugarea unui 
acid organic solubil, cum este acidul acetic, reducând pH-ul 
alginatului de la 7,5 la aproximativ 6,5. După gelificare 
picăturile sunt spălate pentru îndepărtarea uleiului rezidual. 

Amestecul polimer-celulă este trecut printr-un capilar, 
cu o viteză suficient de redusă pentru a preveni formarea 
unui jet, obţinându-se astfel picături ce cad într-o soluţie 
de întărire sub acţiunea forţei gravitaţionale. 

Diametrul picăturii este influenţat în special de diame-
trul capilarului (Panacet, 1993) şi de compoziţia alginatului 
(Smidsrod şi Skjak-Braek, 1990). Creşterea productivităţii 
prin această procedură se face prin folosirea unui număr 
mai mare de capilare. 

Astfel, Vorlop şi Klein au pus la punct un sistem cu 
42 de ieşiri cu o capacitate de la 3 la 5 kg particule de 
catalizator produs pe oră (diametrul particulelor fiind de 
3 mm). 

Utilizarea drojdiilor imobilizate poate avea rezultate 
foarte bune la obţinerea vinurilor spumante, uşurând consi-
derabil procesul tehnologic clasic. 

Variantele noi de tirajare constau în: 
– utilizarea drojdiilor selecţionate incluse în bile de al-

ginat; 
– utilizarea drojdiilor selecţionate incluse în cartuşe 

Millispark. 
A. Utilizarea drojdiilor selecţionate incluse în bile de 

alginat. În acest caz, drojdiile sunt încapsulate într-o 
matrice a cărei porozitate permite schimburile nutritive 
între drojdii şi mediul de fermentaţie. 

Drojdiile incluse se prezintă sub forma unor bile cu un 
diametru de câţiva milimetri şi au densitatea mai mare 
decât a vinului. Remuiajul se realizează în câteva secunde, 
poziţionând sticla cu gâtul în jos, ceea ce ne permite să 
colectăm aceste drojdii incluse în bile de alginat la nivelul 
gâtului sticlei. Nu rămâne decât să degorjăm butelia după 
sistemul ales. 

Astfel simplificată, operaţia de remuiaj va permite re-
zolvarea principalelor probleme legate de această operaţie, 
care nu are decât un rol mecanic şi nu influenţează cali-
tăţile spumantelor obţinute. 

Unei soluţii de alginat de sodiu 4%, sterilizată, i se 
adaugă o suspensie de celule de drojdii selecţionate, 
amestecul fiind omogenizat. Picăturile de gel sunt produse 
prin picurarea suspensiei de celule-polimer printr-un 
capilar într-o soluţie de clorură de calciu. Astfel, gelul este 
polimerizat sub forma unei sfere de câţiva milimetri 
diametru, numită în mod generic „bilă”. 

Eliberarea ionilor de calciu Ca2+ este iniţiată de adă-
ugarea unui acid organic cum este acidul acetic pentru 
obţinerea unui pH de 6,5. 
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Bilele obţinute trebuie spălate pentru eliminarea ulti-
melor urme de clorură de calciu. 

Drojdiile se regăsesc incluse în gel. 
Principalii parametri ce pot influenţa comportarea droj-

diilor incluse şi, în consecinţă, calitatea vinului spumant 
obţinut, sunt: t ipul alginatului, concentraţia alginatului, 
drojdiile starter folosite, concentraţia drojdiilor, calitatea 
operaţiei de clăt ire a bilelor, modul de conservare al 
bilelor, reactivarea drojdiilor incluse înainte de folosire. 

Trebuie îndeplinite următoarele criterii: 
 absenţa fenomenului de reeliberare, deoarece diferite 

celule de drojdii pot scăpa din bile, determinând o creştere 
a turbidităţii; 

 absenţa bilelor flotante. Bilele au o densitate mai 
mare decât vinul. Nu trebuie să existe bile plutitoare care 
nu se depun la nivelul gâtului sticlei înainte de, degorjare; 

 calitatea organoleptică şi compoziţia analitică foarte 
asemănătoare cu cea obţinută prin utilizarea celulelor de 
drojdii libere; 

 perfecta stabilitate proteică şi tartrică a vinurilor 
spumante obţinute; 

 absenţa urmelor de alginat în vin, după degorjare. 
Pentru eliminarea posibilităţii ca celulele de drojdie 

existente pe suprafaţa bilelor obţinute să difuzeze în masa 
vinului după îmbuteliere şi să determine creşteri ale 
turbidităţii, acestea sunt imersate într-o soluţie de alginat 
de sodiu 4%, după ce în prealabil aceasta a fost sterilizată, 
şi sunt trecute apoi într-o soluţie de clorură de calciu. Se 
obţin astfel sfere cu dublu înveliş, eliminându-se posibili-
tatea de reeliberare a celulelor. 

B. Utilizarea drojdiilor selecţionate incluse în cartuşe 
Millispark. Ca urmare a alcătuirii lor speciale, aceste 
cartuşe asigură schimburile nutritive dintre drojdii şi me-
diul de fermentaţie, iar ca urmare a modului specific de 
fixare pe gâtul interior al buteliei este posibilă eliminarea 
în totalitate a operaţiei de remuiaj, iar degorjarea se reduce 
la o simplă decapsulare a buteliei. 

Într-o primă variantă, acest cartuş Millispark se prezintă 
sub forma unui mic cartuş cilindric de 12 mm diametru, la 
extremitatea căruia se află o „fustă“ pentru închidere. Această 
fustă constituită din nervuri radiale elastice se adaptează 
perfect geometriei interioare a gâtului sticlei. Corpul filtrant 
are un schelet cilindric cu foarte multe ochiuri legate între ele 
prin nervuri longitudinale, iar o membrană filtrantă hidrofilă, 
având diametrul porilor de 0,65 µm, este sudată pe porţiunea 
cilindrică. Un mic disc de membrană filtrantă hidrofobă este 
sudat de periferia corpului cilindric. 

Cele două membrane înconjoară astfel corpul perforat 
al cartuşului. Cartuşul Millispark se instalează simplu în 
sticlă. După ce se umple cu drojdii, se astupă cu un mic 
dop adaptat acestui scop, după care sticla se capsulează cu 
o capsulă metalică. 

Toţi polimerii utilizaţi de Millipore în realizarea cartu-
şului Millispark sunt inerţi, atât din punct de vedere 
biologic cât şi alimentar. 

Într-o altă variantă, acest t ip de cartuş Millispark ocupă 
practic acelaşi volum cu cel anterior prezentat, dar are o cu 
totul altă alcătuire. El se compune dintr-un mănunchi de 
bucle, alcătuit  din fibre cu secţiune circulară. Fibrele sunt 
confecţionate dintr-o membrană hidrofilă cu porozitatea de 
0,65 µm şi sunt dispuse în formă de U, capetele fiind 
fixate într-un înveliş termoplastic. 

Suprafaţa totală a acestor fibre din membrană hidrofilă 
ce formează mănunchiul este de 80 cm2, iar forma şi 
poziţia sa sunt protejate la exterior de un dispozitiv ase-
mănător unui buşon ce prezintă margini de etanşare. 
Capilarele sunt injectate cu celule de drojdii selecţionate în 
cantitatea şi la concentraţia dorite. După introducerea 
amestecului de tiraj în butelie, cu menţinerea camerei de 
fermentare, se introduce cartuşul Millispark ce se fixează 
perfect pe gâtul sticlei prin intermediul marginilor de 
etanşare. Sticla este apoi asigurată prin încapsulare cu o 
capsă metalică. 

Suprafaţa totală mare de schimb a membranelor hidro-
file asigură o bună conversie, iar CO2 produs este evacuat 
uşor şi continuu în masa vinului sub formă dizolvată. 
Construcţia şi funcţionarea sunt asemănătoare bilelor de 
alginat ce îmbracă celulele de drojdii folosite la fermen-
tarea secundară a vinului. 
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