
BIOREAKTORY
prof. M. Kamioski

Wykład I-szy, wprowadzający
- Zakres merytoryczny  przedmiotu

- Grupowania i podziały bioreaktorów

-- w zakresie budowy i zastosowao,

-- w zakresie okresowości / ciągłości pracy

-- w zakresie skali operacji,

-- w zakresie konstrukcji modułów oraz wyposażenia pomiarowego i pomocniczego

- Bliższa charakterystyka poszczególnych grup i rodzajów bioreaktorów

- Ogólne zasady opracowywania optymalnych warunków bio-procesu, 
doboru rodzaju bioreaktora, wyposażenia pomiarowego i pomocniczego

- Problemy operacyjne i pomiarowe związane z efektywnym użytkowaniem

- Zasady powiększania skali bio-procesów i bioreaktorów

- Zasady obliczania optymalnych wartości niektórych parametrów operacji i 
procesów bioreaktorowych
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Zakres przedmiotu, tzn., zakres zainteresowania „BT”„BIOREAKTORAMI” 

-- Obszary zastosowao bioreaktorów
-- Klasyfikacja bioreaktorów pod względem :
 Zakresu zastosowao
 Zasady działania  
 Budowy
 Pomiarów regulacji i sterowania
-- Bliższa charakterystyka poszczególnych grup i rodzajów bioreaktorów
-- Ogólne zasady opracowywania optymalnych warunków wybranych bio-procesów, 

doboru rodzaju bioreaktora oraz głównych parametrów operacyjnych, wyposażenia 
pomiarowego i pomocniczego

-- Ogólne zasady powiększania skali - bio-procesów / bioreaktorów
-- Podstawowe zasady obliczania / szacowania głównych parametrów operacyjnych –

procesu / reaktora, w zakresie:
• Mieszania
• Określania i optymalizacji czasu przebywania elementów strumieni operacyjnych
• Napowietrzania / natleniania 
• Odpowietrzania / odtleniania
-- Problemy operacyjne / pomiarowe związane z efektywnym użytkowaniem 

bioreaktorów



Wymagania do zaliczenia

• Zaliczenie dwiczeo projektowych wg wymagao 
prowadzącego

• Zaliczenie kolokwium koocowego – pisemnego z 
wykładu 

- Minimum 60%, z tym, że widoczny brak zrozumienia 
określonej ważnej problematyki przedmiotu uniemożliwia 
otrzymanie oceny pozytywnej !

Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zrozumienie
zasad podstawowych, a także, ich prezentację w pierwszej 
kolejności podczas kolokwium !

-- „Uszczegółowianie” – w miarę czasu i wiedzy --



Zakres przedmiotu, tzn., zakres zainteresowania „BT”„BIOREAKTORAMI” 

-- Obszary zastosowao bioreaktorów
-- Podział bioreaktorów pod względem :
 Budowy i zasady działania  
 Zakresu zastosowao
 Optymalnych warunków użytkowania
 Pomiarów regulacji i sterowania
-- Bliższa charakterystyka poszczególnych grup i rodzajów bioreaktorów
-- Ogólne zasady opracowywania optymalnych warunków wybranych bio-procesów, 

doboru rodzaju bioreaktora oraz głównych parametrów operacyjnych, wyposażenia 
pomiarowego i pomocniczego

-- Ogólne zasady powiększania skali bio-procesów / bioreaktorów
-- Podstawowe zasady obliczania / szacowania, doświadczalnego wyznaczania głównych 

parametrów operacyjnych – procesu / reaktora, w zakresie:
• Mieszania i prędkości ścinania spowodowanego mieszaniem
• Określania i optymalizacji czasu przebywania elementów strumieni operacyjnych
• Napowietrzania, natleniania /odpowietrzania, odtleniania
-- Problemy operacyjne / pomiarowe związane z efektywnym użytkowaniem 

bioreaktorów



Zastosowania bioreaktorów
-- fermentacja - drożdżowa / bakteryjna / z zastosowaniem grzybów pleśniowych … - jasna” / „ciemna” 

„tlenowa” / „beztlenowa” / „pół-beztlenowa”, w tym, wytwarzanie  napojów alkoholowych typu win, piw 
i innych środków spożywczych, jak, kwasu octowego, cytrynowego, …

-- hodowle komórkowe
-- produkcja biotechnologiczna - w rezultacie stosowania naturalnych, lub genetycznie modyfikowanych 

organizmów, np. wytwarzanie insuliny ludzkiej przy pomocy genetycznie modyfikowanych bakterii, 
różnych innych składników leków 

-- produkcja enzymów
-- oczyszczanie ścieków – komunalnych, przemysłowych w różnych branżach przemysłu, z zastosowaniem 

odpowiednio dobranych i zaadaptowanych  organizmów 
-- wytwarzanie biopaliw ciekłych / gazowych – bio-etanolu, bio-butanolu, bio-metanu, bio-wodoru 

(fermentacja drożdżowa / aneorobowa)

Tryby pracy – okresowa / pół-ciągła (np. dwa urządzenia użytkowane sekwencyjnie) / ciągła

Sterowanie – pomiary / regulacja
-- termostatowanie – pomiar i regulacja temperatury : ogrzewanie / chłodzenie
-- mieszanie zawartości : mieszadła mechaniczne, cyrkulacja zawartości, napowietrzanie, recyrkulacja 
-- natlenianie / odtlenianie 
-- pienienie / gaszenie piany
-- pomiar oraz regulacja:  pH, CO2 , O2 , … , rodzaju i stężenia pożywki, soli mineralnych   

(kationów / anionów), enzymów, innych składników brzeczek, w tym, produktów 
-- odbiór produktów – gazowych/ciekłych/stałych : techniki membranowe / sorpcyjne, …
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HISTORIA – „stara jak świat”

• Fermentacyjne otrzymywanie napojów 
alkoholowych (win, wódek, koniaków, sake, 
whisky, …)

• Piwa

======================================

• Pieczywa

• Sery 

• …….
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Bioreaktory -- specyficzna odmiana reaktorów, gdy proces bio-
syntezy / bio-rozkładu ma z reguły charakter równowagowy oraz ma 
miejsce dzięki reakcjom biochemicznym realizowanym z 
wykorzystaniem różnego rodzaju organizmów, zwłaszcza, z 
wykorzystaniem bakterii, drożdży, pleśni, pierwotniaków -
pochodzenia naturalnego, albo genetycznie zmodyfikowanych. 

W przypadku procesów równowagowych w bioreaktorach szczególne 
znaczenie dla optymalizacji efektywności posiada ciągłe odbieranie 
produktów z przestrzeni reakcyjnej z jednoczesnym zawracaniem 
aktywnego „osadu czynnego” do bioreaktora. W ten sposób –
doprowadzając w sposób ciągły „wsad” i zawracając aktywny „osad 
czynny” - można zapewnid ciągłą pracę różnego typu, bioreaktorów - z 
natury – o działaniu okresowym. 

W przypadku użytkowania typowych bioreaktorów okresowych, celowe jest 
użytkowanie dwóch systemów, gdy jeden „pracuje”, a drugi jest 
przygotowywany / przygotowany do użytkowania. 

-- Do kategorii bioreaktorów zalicza się też urządzenia do hodowli 
komórkowych, szczególnie na etapie przygotowania odpowiednich wsadów 
do prowadzenia procesu w bioreaktorach w określonej skali. 
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BIOREAKTORY OKRESOWE
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Z mieszadłem łopatkowym, 
listwami eliminacji leja oraz 
wężownicą grzejną / chłodzącą

Dwa rodzaje bioreaktorów typu air lift z przeciwnym 
kierunkiem cyrkulacji zawiesiny 
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Główne rodzaje bioreaktorów

Reaktory zbiornikowe 
bez i z systemem 
odbioru produktu i 
recyrkulacji „osadu”

Reaktory rurowe
bez i z systemem 
odbioru produktu i 
recyrkulacji „osadu”

Reaktory 
wielodziałowe
bez i z systemem 
odbioru produktu i 
recyrkulacji „osadu”

Reaktory „air lift”
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BIOREAKTORA
ZBIORNIKOWEGO

TYPOWY BIOREATOR 
ZBIORNIKOWY Z 
MIESZANIEM oraz z 
KOMPUTEROWYM  
SYSTEMEM POMIARÓW, 
REGULACJI i 
STEROWANIA

SYSTEM
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„HIGH TECHNOLOGY”

BIOREATOR ZBIORNIKOWY Z 
MIESZANIEM i płaszczem grzejnym
zasilanym nasyconą parą wodną 

System uszczelnienia 
i hermetyzacji wału 
mieszadła



Operacje jednostkowe, zapewniające poprawny 
przebieg bio-procesów w bioreaktorach

• Wprowadzenie wsadu / odbieranie produktów / zawracanie koncentratu -
„osadu czynnego” 

• Dozowanie pożywki - roztworu soli mineralnych
• Dozowanie kwasu / zasady - w celu regulacji pH
• Napowietrzanie / odpowietrzanie
• Termostatowanie / programowanie temperatury (ogrzewanie / chłodzenie)

• Mieszanie / cyrkulacja zawartości / elementy dyspergujące
• Regulacja poziomu płynu
• Redukcja pienienia  - pomiar wysokości piany, dozowanie środka przeciw-

piennego, 
• System poboru próbek

Pomiary i kontrola oraz regulacja: temperatury, pH, stężeo , mętności, 
ciśnieo parcjalnych (szczególnie, O2), ciśnieo parcjalnych innych gazów, 
natężeo przepływu, poziomu zawiesiny, prędkości obrotowej mieszadła, …
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Badania nad doborem optymalnych warunków 
bio-procesów realizowane …

• głównie w skali 

laboratoryjnej
Następnie następuje 

powiększanie skali 

poprzez skalę

 wielko-laborator.

 ¼ techniczną

 półtechniczną

 do przemysłowej

(procesowej, 

„technicznej”)
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Wykorzystuje się ogólne zasady powiększania / 
przenoszenia skali operacji, procesów !

Skala laboratoryjna

Skala wielkolaboratoryjna

Skala procesowa



Ogólne zasady powiększania,  przenoszenia skali 
operacji / procesów !

• Zachowanie podobieostwa geometrycznego w skali od laboratoryjnej (L), 
poprzez ¼ techniczną, ½ techniczną do procesowej (pr), tzn., zachowanie 
stałości odpowiednich wskaźników podobieostwa geometrycznego obiektów 
fizycznych

LL/dL= L1/4/d1/4= L1/2/d1/2= L pr /d pr

• Zachowanie podobieostwa „fizycznego” warunków operacji / procesów 

-- Generalnie, uważa się, że zachowanie podobieostwa geometrycznego oraz 
jednakowych wartości odpowiednich liczb kryterialnych (liczb podobieostwa) 
zapewnia zachowanie podobieostwa fizzycznego, jednak, w przypadku 
niektórych operacji jest to niecelowe, czasem niemożliwe !

Np. W przypadku operacji mieszania zachowanie stałości wskaźnika D/d – średnicy 
mieszalnika (D) i mieszadła (d) oraz jednocześnie - wartości liczby Reynolds’a (Rem) 
mieszania, wiąże się z nadmiernym wzrostem mocy mieszania, a nawet „grozi” 
przekroczeniem prędkości dźwięku w mieszanym medium przez niektóre fragmenty 
mieszadła – wtedy obowiązują już zupełnie inne zasady hydrodynamiki
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Specyfikacja 
techniczna 
bioreaktora zależy 
zakresu zastosowao i 
od skali procesu

W skali laboratoryjnej często wykonuje 
się eksperymenty „równoległe” dla 
ustalenia optymalnych warunków
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Specyfikacja techniczna bioreaktora 
zbiornikowego powinna obejmowad :

- Zakres zastosowao 
- Zakres objętości użytkowej
- Opis konstrukcji , w tym mieszadła
- Opis systemu ogrzewania / 

chłodzenia / zasilania „mediami” / 
mieszania / „gaszenia” piany

- Opis systemu pomiarów  i 
automatycznego sterowania , w 
tym, parametry tego rodzaju, 
możliwe do zaprogramowania przez 
użytkownika oraz zakresy ich 
regulacji

- Materiały mające kontakt z 
zawartością bioreaktora

- Warunki i zakres parametrów 
sterylizacji 
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Ex situ sterilizable bioreactor

Przykład oferty typoszeregu bioreaktorów zbiornikowych 



(laboratoryjna, wielkolaboratoryjna)
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Wielkolaboratoryjne stanowisko 
badawcze dla ośrodków B-R przemysłu 
farmaceutycznego 
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Problem aseptyczności (!) 



Przykład profesjonalnej oferty na laboratoryjny 
bioreaktor zbiornikowy

Informacje / parametry, które należy wziąd pod uwagę planując zakup 
zbiornikowego bioreaktora z mieszadłem mechanicznym

System obejmuje jednostkę sterującą i
autoklawowalny wolnostojący zbiornik
fermentacyjny (typu UniVessel) 5l
Może zostad rozbudowany do konfiguracji
„bliźniaczej”; Może współpracowad z reaktorami
pojedynczo ściennymi lub z płaszczem grzejnym o
pojemnościach 1, 2, 5, 10 L; Umożliwia w przypadku
braku zasilania, określid tryb operacji kiedy nastąpi
powrót zasilania poprzez zdefiniowanie poprzez
użytkownika wewnętrznych parametrów
kontrolnych systemu
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Zbiornik i silnik

Zbiornik z płaszczem grzejnym z okrągłym dnem; Część górna ze stali nierdzewnej z

dwoma uchwytami i prętami bocznymi; Trzy butelki (500ml, z filtrami i wężykami) do

cieczy korekcyjnych wraz z ruchomym stalowym uchwytem

Filtry wlotowy i wylotowy (membrany z PTFE 0,2um)

System napowietrzania (pierścieniowy lub spiekany), rurka dozownicza oraz chłodnica

Czujnik temperatury Pt100

Elektroda pH ; Elektroda pO2; Czujnik poziomu i piany

System mieszania z uszczelnieniem typu „single mechanical seal”

Pojemność całkowita 6,6 l; pojemność pracy 5l

Wszystkie wewnętrzne komponenty naczynia mające kontakt z produktem są

zbudowane ze stali nierdzewnej 316L

Naczynie zawiera sterylne ręczne urządzenie do poboru prób podczas prowadzenia

hodowli

Naczynia fermentacyjne pozwalają na ustawienie ich na opcjonalnej platformie wagowej

dla pomiarów wagi i odczytu wagi poprzez interfejs operatora i zgodne z odpowiednim

oprogramowaniem dla użycia w fermentacji ciągłej jak i stacjonarnej

Wszystkie naczynia fermentacyjne (1,2,5 lub 10) są odpowiednie do tego samego typu

motoru; Zawierają 200 W, silnik wolno stojący. - 1 L i 2L z szybkością obrotową 20 -

2000 rpm, uwzględniając bardzo wysoką szybkość transmisji tlenu (OTR) 350 mmol O2

/ hr. 5 L z szybkością obrotową 20-1500 rpm i 10 L 20-800 rpm.
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SPRZĘT
Jednostka kontrolna zawiera cztery (4) wbudowane pompy perystaltyczne i dwa (2) wyjścia 
do podłączenia dodatkowych zewnętrznych pomp perystaltycznych do pożywki / substratu 
zasilania i/lub kontroli parametrów chemicznych
Fermentor posiada dwuścienny  zbiornik fermentacyjny z nowoczesnym zamkniętym 
system termostatowania, z dwoma 1000 W elektrycznymi grzałkami i pulsacyjnymi 
zaworami  do chłodzenia, system  dostarcza dokładnośd temperatury  ± 0.1 ° C, w zakresie  
powyżej 8 ° C ponad temperaturę wody chłodzącej do 80 ° C
System zawiera automatyczny połączony czujnik poziomu  umożliwiający dodawanie lub 
usuwanie medium w procesie ciągłym lub stacjonarnym, pozwalając równocześnie  
operatorowi wybrad/ustawid jeden z czterech poziomów wrażliwości sondy
System zawiera automatyczny połączony czujnik piany  umożliwiający dodawanie czynnika 
antypiennego, pozwalając równocześnie  operatorowi wybrad/ustawid jeden z czterech 
poziomów wrażliwości sondy
System jest kompatybilny z kontrolą poziomu poprzez użycie wagi (opcja) przez 
bezpośrednie połączenie RS -232 System zawiera pulsacyjny trójdrożny zawór 
elektromagnetyczny dla powietrza i tlenu i jeden(1) rotametr dla sumarycznego przepływu 
gazów do sytemu napowietrzania DO (pO2) przez automatyczne dozowanie O2 używając 
kontroli kaskadowej poprzez systemem  zamknięty dla DO (pO2)
Wszystkie sondy, kable i podłączenia do akcesoriów muszą byd umiejscowione z boku 
jednostki sterującej dla łatwej obsługi oraz serwisu



SYSTEM KONTROLI

Interfejs operatora zawiera opcje danych wyświetlane dla sześciu parametrów procesowych w 
formie graficznej w czasie do 72 h z regulacją zakresu czasowego

Możliwośd kalibrowania cyfrowego sensorów (pH, pO2..) wraz z rekalibracją pH (on – line)

Cyfrowa kontrola temperatury (z podwójną kontrolą kaskadową), szybkości mieszania, pH, piany, 
substratów A i B

System bezpieczeostwa umożliwia zamknięcie w przypadku błędu temperatury

Zabezpieczenie hasłem dla wszystkich krytycznych parametrów procesu

Jednostka kontrolna zawiera wbudowane bezpośrednie połączenia dla drukarki/wagi poprzez 
port RS -232

Komunikacja poprzez PC wraz z kablem RS 232 i  oprogramowanie typu MFCS / DA ( 
gromadzenie danych, wizualizacja danych, kontrola procesu) oraz port RS 422

Jednostka sterująca zawiera 10.4” kolorowy panel dotykowy z (graficzna menu)  800 x 600 TFT

Interfejs operatora zawiera menu przedstawiające wielofunkcyjnie graficzne dane procesu 
obejmujące:

Główne Parametry, Dane (w formie graficznej), Kalibracje, Menu Kontrolne, 
Utrzymanie/Obsługa, Kontrola zdalna i Alarmy

Regulujący system pozwala monitorowanie alarmem krytycznych warunków mechanicznych 
takich jak. grzanie i mieszanie

Opcjonalnie możliwośd pracy z oprogramowaniem MFCS / Win Nadzorcza Kontrola dla kilku 
fermentorów poprzez jeden komputer
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Przykład innej oferty 
na system 
zbiornikowego 
laboratoryjnego 
bioreaktora szklanego -
w opcji : pojedynczy / 
równoległy 
„bliźniaczy”)
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Zbiornik o podwójnych ściankach z okrągłym 
dnem, częśd górna ze stali nierdzewnej z 
uchwytami oraz naczyniem do pobierania prób

Silnik o obrotach w zakresie min 20-1500rpm, 
mieszadła Rushtona, minimum 3 sztuki na wale

System wymiennych filtrów wlotowych i 
wylotowy odpornych na temperaturę 
sterylizacji 121ºC

Czujnik temperatury, pomiar w zakresie od 15 
do 99,9ºC z dokładnością +/-0,1ºC

Elektroda pH, pomiar z dokładnością do 0,05  
pH

Elektroda pO2, szybkośd rozpuszczania tlenu 
do 350 mmol/h

Czujnik poziomu piany

4 pompy perystaltyczne na jednostkę

Czujnik poziomu umożliwiający dodawanie u 
usuwanie pożywki w procesie ciągłym

Rotametr dla przypływu gazów, oraz 
pulsacyjny zawór elektromagnetyczny dla 
powietrza i tlenu

Zewnętrzny system sterujący, połączenia 
wyjściowe dla sond z boku układu 
sterującego

Możliwośd kalibracji cyfrowej elektrod i 
sond

Cyfrowa kontrola temperatury, 
szybkości mieszania, pH, poziomu 
piany, pO2

Interfejs z menu dla graficznego
przedstawienia danych , kontrola zdalna 
i alarmy dla zadanych wielkości

Oprogramowanie np. typu MFCS/DA lub 
inne równoważne, wizualizacja danych, 
software do jednoczesnego monitoringu i 
kontroli dla nielimitowanej ilości 
bioreaktorów, kompatybilny z Microsoft 
Windows XP/Vista oraz port RS 422

Warunki techniczne do zamówienia bioreaktora
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Nowoczesny bioreaktor posiada szereg różnego typu czujników pomiarowych oraz 
komputerowy system sterowania wykorzystaniem sygnałów z tych czujników 
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Pomiary, w tym – mętności
– najczęściej turbidymetrycznie --
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System pobierania próbek musi 
zapewniad brak ryzyka 
zanieczyszczenia zawartości 
bioreaktora !!!
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Bioreaktory, w tym, typu fermentorów - są urządzeniami kosztownymi ! 
Przykład ofert z roku 2007


