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Streszczenie  

Wzrost wydajności procesów biotechnologicznych może być osiągnięty w różny 

sposób, np.: dzięki użyciu nowych lub zmodyfikowanych szczepów mikroorganizmów; 

opracowaniu nowych konstrukcji bioreaktorów; optymalizacji prowadzenia procesów  

z zastosowaniem mikroorganizmów; poprawie procesów oczyszczania bioproduktów lub 

poprzez zastosowanie skuteczniejszych technik immobilizacji komórek. Jedna z metod 

osiągania lepszych współczynników wydajności bioprocesów opiera się na zastosowaniu 

czynników fizycznych, w celu stymulacji mikroorganizmów.   

 W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono na zastosowaniu różnego typu pól 

elektromagnetycznych w celu zwiększenia wydajności prowadzonych procesów z udziałem 

materii ożywionej. Dość duży nacisk położony został na zastosowanie pola magnetycznego  

w bioprocesach które, jak to wykazano w literaturze źródłowej, może pozytywnie wpływać na 

proliferację komórek.  

 Dlatego też głównym celem pracy była analiza wpływu wirującego pola 

magnetycznego (przykład zmiennego pola magnetycznego) na wybrane szczepy 

mikroorganizmów. Wykazano, że tego typu pole może wpływać na dynamikę wzrostu 

mikroorganizmów oraz na ich aktywność metaboliczną. Przenalizowano również wpływ 

wirującego pola magnetycznego na proces fermentacji alkoholowej (proces produkcji etanolu) 

oraz na proces wytwarzania celulozy bakteryjnej. Na podstawie wykonanych prac 

badawczych potwierdzono pozytywny wpływ na analizowane procesy (m.in. wzrost 

współczynników wydajności) oraz udowodniono, że tego typu pole może być z powodzeniem 

zastosowane w inżynierii bioprocesowej.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

The Summary  

The increase of productivity is one of the main aims in most biotechnological 

processes and may be achieved in several ways: using new or modified microorganism 

strains; developing new bioreactors and optimizing the operation strategies; improving the 

efficiency of separation processes; using efficient control systems and developing a more 

effective cell immobilization technique.  

The quest for efficient processes involves non-conventional approaches for the 

stimulation of microorganisms. The application of physical factors to achieve for the most 

advantageous production performance has been studied for many years. Electromagnetic 

fields have been proven to induce in vivo and in vitro effects in many biological systems. 

Recently, increasing attention has been directed towards bio-magnetic stimulation of 

microorganisms using various types of magnetic fields. Magnetically assisted bio-processes 

are conducted using a non-conventional stimulation of classical bio-processes by various 

types of magnetic fields. It should be noticed that a time-varying magnetic field (e.g. rotating 

magnetic field) might be applied as a versatile option for enhancing bioprocess. 

The main objective of this work was to analyze the effect of the rotating magnetic 

field on the selected microorganisms. It was obtained that the rotating magnetic field may be 

used to modulate growth dynamics, cellular metabolic activity. Moreover, the influence of 

this kind of magnetic field on ethanol fermentation and the process production of bacterial 

cellulose was discussed. On the basis of the experimental investigations, the practical 

usefulness of the rotating magnetic field was supported. In particular, the usage of the rotating 

magnetic field in the area of biochemical and processing engineering was analyzed.  

 

 

 

 

 

 


