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BIOREAKTORY

Podział bioreaktorów pod względem :

 Budowy i zasady działania

 Zakresu zastosowao / rodzaju procesów

 Skali realizacji procesu 

 Konieczności i sposobu sterylizacji

 Systemów sterowania i regulacji





Bioreaktor / fermentor  - zbiornikowy



Bioreaktor 
(fermentor)  
zbiornikowy o 
działaniu 
okresowym 
(„geometria”  jak 
obok posiada 
podstawowe
wady  -
powstawanie stref 
„zalegania”  (?!))

Moduły składowe bioreaktora okresowego z mieszaniem mechanicznym i 
płaszczem – do chłodzenia / ogrzewania



Taka geometria jest 
zdecydowanie bardziej 
właściwa (?!)



Bioreaktor okresowy 
zbiornikowy
z mieszadłem łopatkowym (J,P) z silnikiem (A) i 
przekładnią B, uszczelnieniem wału mieszadła 
(F), listwami („odbojnikami”) (M) do eliminacji 
leja, z wężownicą grzejną / chłodzącą (L – wlot 
pary nasyconej lub wylot skroplin), D - wylot / 
wlot), wylot gazów fermentacyjnych, C wlot –
pożywka / „bufor” … (w praktyce kilka 
modułów), H wlot środka anty-piennego 
(najczęściej kilka punktów, albo „rozpylacz”), T 
- króciec poboru próbki, K – listwa niszcząca 
pianę, R- dystrybutor gazu., C, E – zawory / 
kurki odcinające, S – króciec spustowy. 



BIOREAKTORY „AIR LIFT”
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Dwa rodzaje bioreaktorów typu air lift z przeciwnym 
kierunkiem cyrkulacji zawiesiny 

Dwa rodzaje bioreaktorów typu air 
lift z tym samym kierunkiem 

cyrkulacji zawiesiny 



BIOREAKTORY rurowe - poziome

WCh PG prof. M. Kamioski   r. ak. 2016-17 

Rotacyjny

Statyczny z mieszadłami 
mechanicznymi



Bioreaktory z nieruchomą 
warstwą porowatą
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Reaktor okresowego 
katalitycznego  
wodorowania tłuszczów 
- czy to też bioreaktor (?!)
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Bioreaktory - z ciągłym 
zasilaniem wsadem, 
odbiorem produktu  oraz 
recyrkulacją „osadu 
czynnego” (biomasy)

Reaktor zbiornikowy  
z systemem odbioru 
produktu i 
recyrkulacji „osadu” 
(biomasy)

Reaktor rurowy z 
systemem odbioru 
produktu i 
recyrkulacji „osadu” 
(biomasy)

Reaktor 
wielodziałowy
z systemem odbioru 
produktu i 
recyrkulacji „osadu” 
(biomasy)
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Zasada przekształcania bioreaktora periodycznego w pół-ciągły / 
ciągły, na przykładzie fermentacji alkoholowej 



Zasada ogólna przekształcania 
bioreaktora periodycznego w pół-
ciągły / ciągły z membranowym 
wymiennikiem masy (NF / RO)







Reaktory „air lift” z mieszaniem wymuszonym 
przez przepływ fazy gazowej, zapewniającej : 
napowietrzanie (natlenianie), 

albo - „odgazowanie” – usuwanie produktów 
gazowych 
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Badania dowodzą, że pulsacyjne doprowadzanie powietrza /gazu 
reakcyjnego / gazu obojętnego odbierającego gazowe lub lotne 
produkty zapewnia mieszanie oraz poprawia kinetykę procesów 

Badania dowodzą też 
korzyści z wprowadzania  
bardzo małych 
pęcherzyków gazu dla 
poprawy kinetyki wymiany 
masy , a także, dla 
efektywności mieszania 
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Reaktory „Air Lift” -- alternatywne rozwiązania techniczne







Parametry, które należy uwzględnid dla opisu napowietrzania, 
mieszania poprzez doprowadzanie gazu do reaktora, wymiany masy 
poprzez napowietrzanie / doprowadzanie i przepływ gazu w reaktorze
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Badania dowodzą korzyści z wprowadzania  bardzo małych pęcherzyków gazu 50 – 70 
mikrometrów dla poprawy kinetyki wymiany masy , a także, dla wzrostu efektywności mieszania 
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Reaktory „air lift” 
-- zagadnienia uwzględniane podczas dwiczeo --

- budowa i zasada działania
- funkcje hydrodynamiczne, metody wyznaczania
- stopieo zatrzymania gazu, metody wyznaczania,
- powierzchnia międzyfazowa, metody wyznaczania
- prędkośd cyrkulacji cieczy, czas cyrkulacji
- czas mieszania
- współczynnik dyspersji
- współczynnik wnikania masy
- obliczenia funkcji hydrodynamicznych na podstawie danych doświadczalnych



BIOFILTRY
-- biologiczne oczyszczanie powietrza z pomieszczeo
hodowlanych / hal przemysłowych

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
--oczyszczanie ścieków komunalnych / przemysłowych

Specyficzne zastosowania oraz niekonwencjonalne
konstrukcje i zasady użytkowania bioreaktorów



BIOFILTRACJA POWIETRZA - z okresowym lub ciągłym zwilżaniem wodą „osadu czynnego”







Bioreaktory przepływowe o działaniu ciągłym - biologiczne oczyszczanie ścieków



Miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych 


