
Wiedzę tę posiadają technolodzy i inżynierowie Boccard Kates, którzy są w stanie 

zaprojektować urządzenia odpowiadające Państwa wymaganion.

Nasze bioreaktory to urządzenia zapewniające sterylność i bardzo dokładną kontrolę 

procesu.

Kluczem do osiągnięcia porządanych 
efektów jest zrozumienie procesu 
zachodzącego w bioreaktorze.                           
Konieczne jest więc poznanie warunków 
wzrostu mikroorganizmów oraz 
zachodzących między nimi reakcji.

BIOREAKTORY
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ZASTOSOWANIE OPCJE WYPOSAŻENIA

REALIZACJA

NORMY I JAKOŚĆ

DANE TECHNICZNE

STANDARD WYKOŃCZENIA

Materiał

stale nierdzewne z grupy 

8 (1.4301; 1.4404; 1.4539),

grupy 10.1; 10.2 (Duplex, 

Super Duplex), Hastelloy, 

grupa 44 (stopy niklu)

Parametry

atmosferyczne, odporne 

na podciśnienie, 

ciśnieniowe

Temperatura pracy

-20/+150oC w zależności 

od zastosowanego źródła 

zasilania oraz wymogów 

procesowych

Pojemności robocze

bioreaktory stacjonarne

od 10L do 10 000L,

mobilne od 10L do 500L 

(ze względu na wymagania 

i ograniczenia przepisów 

ogólnych BHP).

 •     hodowla bakterii tlenowych i beztlenowych 
(hodowle komórkowe, produkcja enzymów)

 •    produkcja oparta o procesy fermentacji 

Branże: biofarmaceutyczna, biotechnologiczna 
(kosmetyki, żywność, biopaliwa)

• autonomiczny lub centralny system sterowania, w 

przypadku zabudowania w strefie zagrożenia wybuchem 

szafa/panel sterujący na urządzeniu lub w strefie 

bezpiecznej

• własny system przygotowania czynnika grzewczo-

chłodzącego

• własny system przygotowania lub oczyszczania pary 

czystej

• pomiar pH; pomiar tlenu rozpuszczonego, pomiar REDOX, 

pomiar przewodności

• system kontroli i korekty pH z pompami membranowymi 

lub perystaltycznymi

• systemy manualnej lub automatycznej sterylizacji gniazd 

zadawania dodatków, inokulum

• dedykowana stacja mycia CIP lub obieg mycia CIP

• system podnoszenia pokrywy z napędem pneumatycznym 

lub elektrycznym

• moduł produkcji kaskadowej

 •   stosowanie wysokiej jakości materiałów

 •   projekt dostosowany do potrzeb Klienta

 •   doświadczenie zespołu projektowego

 •   dostosowanie do odpowiednich norm

 •   testy w jednostce R&D

Wykonujemy bioreaktory zgodnie z wymaganiami 

dyrektywy PED 2014/68/WE, ATEX 2014/34/

WE (dla wszystkich grup wybuchowości, klas 

temperaturowych, kategorii). W przypadku dostawy 

kompletnego urządzenia w rozumieniu dyrektywy 

maszynowej zapewniamy zgodność z zasadniczymi 

wymaganiami dyrektywy ME 2006/46/WE; 

niskonapięciowej 2014/35/WE; kompatybilności 

magnetycznej 2014/30/WE.

Wykończenie hutnicze 2B lub 2D, spoiny i/lub 
powierzchnie szlifowane do wymaganego Ra w zakresie 
0,4-1,0 mikrona, elektropolerowane lub polerowane 
mechanicznie do wymaganego Ra w zakresie 0,2-0,8 
mikrona. Wszystkie spoiny i powierzchnie trawione i 
pasywowane.


