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еКОНОМіЧНА ФеРМеНТАЦійНА 
УСТАНОвКА ДлЯ вИРОБНИЦТвА 
МіКРОБіОлОГіЧНИХ ЗАСОБів 
ЗАХИСТУ РОСлИН

Мета. Розроблення ферментаційної 
установки на базі обґрунтованих технічних 
і технологічних способів зменшення 
витрат у виробництві мікробіопрепаратів 
на тонкостінних ферментерах. 
Методи. порівняльний аналіз, розрахункова 
оцінка техніко-економічних показників, 
макетування та експериментальні дослідження 
обладнання. Результати. Розроблено нову 
установку, яка складається із модернізованого 
промислового автоклаву для приготування 
та стерилізації концентратів живильного 
середовища та двох тонкостінних 
ферментерів, обладнаних барботерами повітря 
та циркуляційним насосом. Стерилізацію 
обладнання замінено на дезінфікувальне 
миття, систему трубопроводів виконано 
із легкороз’ємних шлангів, які комутує 
оператор залежно від технологічної операції. 
Стерилізація повітря та води здійснюється 
механічними фільтрами та ультрафіолетовим 
опромінюванням. Висновки. Запропоновано 
установку виробничої ферментації 
для біолабораторій захисту рослин України, 
яка забезпечує істотне скорочення капітальних 
та експлуатаційних витрат. 
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Біологізація землеробства, як стратегіч-
ний напрям сталого розвитку України, пе-
редбачає широке використання мікробіоло-
гічних засобів захисту рослин від шкідників 
і хвороб. У пострадянських країнах історич-
но склалося, що виробництво цих засобів, 
незважаючи на наявність мікробіологічної 
галузі, здійснювалося переважно в біолабо-
раторіях, які входили в систему сільського 
господарства. В інших розвинутих країнах 
таке виробництво сконцентроване у вели-
ких концернах з глобальною структурою.

Нині в Україні на цій ниві працюють десят-
ки малих приватних підприємств, де 10 – 20 
пра цівників. Вони розташовані в сільській 
місцевості в пристосованих спорудах, мають 

по суті кустарне виробництво, але саме вони 
забезпечують біопрепаратами рослинництво 
і мають усі підстави для подальшого розвит-
ку, потребуючи відповідного наукового і тех-
нічного супроводження.

Проблема значно ускладнюється неспри-
ятливим економічним станом у країні, коли 
практично немає умов для довгострокових 
інвестицій. Тому інноваційний розвиток ви-
робництва біозасобів захисту нині потре-
бує кардинального підвищення економічної 
ефективності використовуваних обладнання 
і технологій.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Мікробіологічне виробництво, як галузь 
промисловості, має значне і достатнє наукове 
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забезпечення [1]. Його основні процеси — 
стерилізація та ферментація мають безліч 
апаратурних і технологічних реалізацій [2]. 
Проте всі вони, як свідчить практика, не 
знайшли застосування в біолабораторіях че-
рез високу вартість класичних ферментерів 
високого тиску, значні витрати на теплову 
стерилізацію і, головне, недоцільність ство-
рення в сільських умовах міні-заводів з пов-
ною інфраструктурою. 

Тому виробництво розпочиналося на ла-
бораторному устаткуванні, найбільш ефек-
тивним елементом якого стала качалка 
підвісна КПМ-36, створена в інженерно-тех-
но логічному інституті «Біотехніка». Потім 
в інституті розроблено так звані тонкостінні 
ферментери без надлишкового тиску, основні 
ідеї яких було використано під час створення 
більшості виробництв в Україні. ці апарати 
постійно удосконалюються [3, 4]. На їх базі 
створено сучасний автоматизований фермен-
таційний комплекс, який пройшов державні 
приймальні випробування [5].

Недоліки тонкостінних апаратів — труд-
нощі під час стерилізації обладнання та 
середо вищ. На тлі наявних підходів кла-
сичної мікробіології щодо потреби суворо 
асептичного виробництва [1] було розроб-
лено кілька способів стерилізації. Але ана-
ліз досвіду діючих виробництв свідчить, 
що у більшості випадків достатньо умовно 
асептичного виробництва [6]. це зумовлено, 
насамперед, товарною формою вироблюва-
них мікробіопрепаратів, коли реалізованим 
продуктом є культуральна рідина з фермен-
терів, яку розфасовано у пластикові ємкості. 
Термін зберігання препаратів — 1 – 2 міс. 
Виробництво здійснюється на замовлення, 
а препарати мають використовуватися одра-
зу після придбання. Тому поява і розвиток 
сторонньої мікрофлори не може погіршити 
нормовану якість товару.

цей практичний підхід майже не обгово-
рювався в наукових публікаціях. Знайдено 
тільки матеріали, де вказано на такі особ-
ливості малотоннажного виробництва в тон-
костінних реакторах, «як розвиток мікроорга-
нізмів у недостатньо стерильних умовах» [7].

У світі інноваційний розвиток малотоннаж-
ного виробництва впродовж останнього деся-
тиріччя відбувався запровадженням однора-
зових ферментерів (Single-Use Bioreactors) 
[8]. це пластиковий мішок, в якому відбу-
вається ферментація. Мішок поставляєть-
ся стерильним, використовується один раз, 

оснащений необхідними пристроями для за-
безпечення процесів ферментації. це ви-
ключає процеси миття і стерилізації апаратів 
на місці (СіР/SіР), що є основною проблемою 
у традиційному обладнанні.

Капітальні витрати в одноразових си-
стемах скорочуються, а витрати на велику 
кількість мішків істотно збільшують експлу-
атаційні витрати. У [9] проведено корисний 
аналіз витрат на перехід до одноразових 
систем та наведено чисельні дані, які ми 
використали для оцінки ефективності вка-
заних систем в біолабораторіях України.

Мінімальна потужність біолабораторії ста-
новить від 36 000 л препарату, що за його 
середньої ціни 40 грн/л дає валовий річний 
дохід 1,44 млн грн, або 55,4 тис. USD. ця по-
тужність забезпечується ферментером об’є-
мом 500 л за 90 циклів роботи на рік.

Капітальні витрати варіанта з традицій-
ним нержавіючим ферментером станови-
тимуть 360 000 у.о., отриманих із ціни фер-
ментера 90 000 USD і коефіцієнта Longe [9] 
Кв

=4 , який відображає збільшення капіталь-
них витрат на введення в експлуатацію, 

Капітальні витрати на одноразовий фер-
ментер (на придбання його корпуса) станови-
тимуть 4200 тис. USD, вартість одноразового 
мішка на 500 л — 543 USD, що при 90 циклах 
потребує на рік додатково 48 870 USD (усього 
53 тис USD). Зіставлення річних витрат у 53 
тис. USD за доходу 55,4 тис. USD свідчить 
про цілковиту неефективність варіанта одно-
разової системи, не кажучи вже про традицій-
ний ферментер у 360 тис. USD.

Проведений аналіз свідчить про еко-
номічні проблеми використання на цьому 
етапі сучасної іноземної техніки для ви-
робництва мікробіопрепаратів і зумовлює 
актуальність подальшого підвищення ефек-
тивності ферментаційних комплексів на базі 
тонкостінних нержавіючих апаратів.

Мета досліджень — розробити комп-
лектну ферментаційну установку на базі 
обґрунтованих технічних і технологічних 
способів зменшення витрат у виробництві 
мікробіопрепаратів на тонкостінних фер-
ментерах.

Методи досліджень. Застосовано порів-
няльний аналіз, розрахункову оцінку техні-
ко-економічних показників, макетування та 
експериментальні дослідження обладнання.

Результати досліджень. На основі 
проведених попередніх досліджень і до-
слідно-конструкторських робіт в інже нерно- 
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тех нологічному інституті «Біотех ніка» [10] 
розроблено нову апаратурно-технологічну 
схему установки та її апаратів, в яких ре-
алізовано такі основні заходи підвищення 
економічності виробництва:

• відмова від теплової стерилізації облад-
нання та води;

• конструктивне забезпечення процесів 
миття та дезінфекції обладнання;

• обґрунтований вибір електрообладнан-
ня з мінімальною потужністю.

Установка виробничої ферментації (УВФ) 
(рис. 1) складається із стерилізатора уні-
версального СУ, двох однакових фермен-
терів ФВ1 і ФВ2, блоків підготовки повітря 
БГ і води БЖ. 

Стерилізатор універсальний СУ вико-
наний на базі поширеного парового стери-
лізатора ВК-75-01 зі збереженням усіх його 
характеристик. Доопрацювання заводсько-
го апарату здійснено способом зовнішньої 
технологічної обв’язки. Стерилізатор при-
значений для приготування концентрату жи-
вильного середовища і його теплової сте-
рилізації, а також дає змогу здійснити такі 

додаткові операції, як парову стерилізацію 
різних пристроїв або проведення фермен-
тації маточної культури об’ємом 55 л.

 Ферментер виробничий ФВ (рис. 2) за-
безпечує проведення глибинної фермен-
тації з комбінованим способом введення 
енергії: барботажем і з перемішуванням 
завдякм зовнішньому циркуляційному кон-
туру. Ферментація відбувається за спроще-
ними правилами забезпечення стерильності 
процесу, зокрема, з заміною процесу тепло-
вої стерилізації обладнання і трубопроводів 
миттям дезінфікувальними розчинами.

Ферментер складається з бака 1 з легко-
знімною кришкою 2. Концентрат живильно-
го середовища подається зі стерилізатора 
по гнучкому шлангу 8 через вентилі В6 і В5. 
Стерильна вода для розведення концентра-
ту живильного середовища подається через 
вентиль В1, її обсяг контролюється лічиль-
ником води PIC в блоці водопідготовки БЖ. 
Стерильне повітря для аерації подається 
в барботер 6, який складається зі знімних 
вертикального стояка і барботажних трубок, 
виходить повітря через фільтр 5. Випуск 
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Рис. 1. Апаратурно-технологічна схема установки виробничої ферментації: Фв1, Фв2 — 
ферментер; СУ — стерилізатор універсальний; БГ — блок підготовки повітря; БЖ — блок 
підготовки води; речовина в трубопроводах: Т1. (1, 2, 3) — вода питна, стерильна, нагріта; 
Т3. (0, 1, 2) — повітря відпрацьоване, атмосферне, стерильне; Т29 — каналізація; Т40 — 
розчин дезінфікувальний; Т50, Т51 — живильне середовище — компоненти, концентрат 
стерильний; Т52 — посівний матеріал; Т53 — культуральна рідина
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готового продукту і зливання мийних розчи-
нів відбувається через вентиль В4.

Ферментер має зовнішній циркуляцій-
ний контур з насосом 9 і розпилювачем 7 
з форсунками для аерації і перемішування. 
Вибрано сучасний насос порівняно малої 
потужності. Насос також використовується 
для миття бака після його часткового запов-
нення мийним розчином способом циркуляції 
або через шланг 8 при закритому вентилю 
В5 та відкритій кришці 2. У блоці обробки 10 
(поставляється на додаткове замовлення) 
здійснюється ежекція повітря через механіч-
ний фільтр, а також можливий нагрів (охоло-
дження) рідини в проточному теплообміннику. 

Поверхневий електронагрівач 12 і датчик 11 
(див. рис. 2) входять до системи автоматич-
ного регулювання температури рідини в баку 
TIC (див. рис. 1).

Конструкція ферментера забезпечує його 
повне розбирання, усі деталі є легкознім-
ними, що спрощує миття та стерилізацію. 

Блок підготовки повітря БГ реалізований 
на базі типових патронних фільтрів. У по-
передньому фільтрі використовується полі-
пропіленова нитка, в стерилізувальному — 
мембрана PTFE або її аналоги. Використано 
сучасний компресор зі зменшеною у 3 – 5 ра-
зів потужністю порівняно з професійним мі-
кробіологічним обладнанням.

Блок підготовки води БЖ реалізований 
на типових пристроях. Питна вода під тиском 
магістралі проходить механічну очистку в по-
ліпропіленовому фільтрі ФМ і тонку очистку 
у вугільному фільтрі ФТ. Знезараження відбува-
ється в ультрафіолетовому опромінюванні УФ. 

Основною особливістю установки є 
від сутність стаціонарної трубопровідної 
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Рис. 2. Технологічна схема ферментера: 1 — бак; 2 — кришка; 3 — знімний фіксатор; 4 — 
штуцер кришки; 5 — фільтр випускний; 6 — барботер; 7 — розпилювач; 8 — шланг гнучкий; 
9 — насос циркуляції; 10 — блок обробки; 11 — датчик температури; 12 — електронагрівач; 
в1–в7 — вентиль



ГЕНЕТИКА, 
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Економічна ферментаційна установка для  
виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин

42 січень 2017 р.Вісник аграрної науки

системи, що об’єднує апарати в єдину 
установку. Транспортування всіх рідин 
здійснюється під дією надлишкового тиску 
компресора КГ по знімних шлангах, які під-
ключаються оператором для кожної техно-
логічної операції, для чого вентиль В3 має 
4 варіанти підключення, вентилі В1 і В2 — 3 
варіанти. Шланги мають роз’ємне з’єднання 
типу «американка» і входять у комплект 
поставки, але вони є типовими виробами 
і можуть змінюватися споживачем.

Повністю розбірна трубопровідна систе-
ма, легкознімні кришки ферментерів і ін-
ших деталей, а також їх розміри переважно 
до 1 м забезпечують виконання вимог щодо 
періодичного миття, дезінфекції та стери-
лізації.

Установка складається з 5-ти конструк-
тивно незалежних основних апаратів. СУ, 
ФВ1, ФВ2 встановлені на підставках на ви-
соті 0,4 м над рівнем підлоги. це забезпечує 
злив рідини з них самопливом і розташу-
вання трубопровідної арматури в зручно-
му для оператора місці. Підставки мають 
майданчики для оператора. Блоки БГ і БЖ 
рекомендується встановлювати на стінах 
приміщення. Маса і габарити вузлів забез-
печують їх легке переміщення через стан-
дартні двері. Для розміщення УПФ потрібна 
виробнича площа 18 м2.

Продуктивність установки становить 
440 л біопрепарату за цикл культивування. 
Рекламна вартість УВФ-440 — 19500 USD.

Аналіз інноваційних рішень зі створення 
обладнання для виробництва мікробіопре-
паратів для захисту рослин в умовах регіо-
нальних біолабораторій в Україні визначає 
економічні переваги побудови фермента-
ційних комплексів на базі тонкостінних 
реакторів зі спрощеною стерилізацією об-
ладнання.

Розроблено нову ферментаційну установку,  

в якій стерилізацію обладнання замінено на 
дезінфікувальне миття, систему трубопро-
водів виконано із легкороз’ємних шлангів, які 
комутує оператор залежно від технологічної 
операції.

Установка має компактні розміри 
для розміщення в типових лабораторних 
кімнатах. Її вартість майже удвічі менше 
аналогів на базі одноразових ферментерів.
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