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Ферменттер

Фармацевтика
(әртүрлі дәрі-дәрмектерді алу)

Тағам өндірісі
(нан және кондитер өндірісі, алкоголсіз 
және алкоголді сусындар, ірімшіктер, 

консервілер, түрлі шұжықтар,)

Ветеринария

Былғары өндірісі

Ферменттердің өнеркәсіптік маңызы 
Биообъект - бұл мақсатты өнім өндіруші/ биокатализатор.
Биологиялық технологияларда өндіруші - микроорганизмдер, өсімдіктер, жоғары жануарлар

клеткалары, жеке ферменттерді (моно-) және комплекс ферменттері (поли-).
Тағам өндірісінде - гликозидазалар кондитерлік өнімдер, жеміс және көкөніс шырындарын 

шығару өндірісінде қолданылады; протеолитикалық ферменттер етті, ет өнімдерін, 
балықты жұмсарту үшін қолданады.

Ауыл шаруашылығында ферменттерді жем қоспалары ретінде - амилосубтилин, 
протосубтилин, глюкамоварин, амилоризин қолданылады.

Ауыл шаруашылығы
пестицидтер

Тоқыма
Мал шаруашылығы
(азық қоспалары)

Медицина
(диагностикалық, терапевтік

Жуғыш заттар өндірісі
(жұғыш ұнтақтар,

тіс пасталары)

Целлюлоза–қағаз

Спирт өндірісі 



Биокатализ реакция түрлеріне қарай ферменттер 
6 топқа болінеді:

оксидоредуктазалар,

трансферазалар,

гидролазалар,

лиазалар,

изомеразалар,

лигазалар.



Ферментті бөліп алу үшін - көп кездесетін материалды (шикізатты)
таңдап алу.
 Фермент алынатын материал жануар ұлпасы болса, онда ол ұлпаны басқа

бөліктерден бөліп, ажыратады және қанын жуып тазартады. Тандап
алынған материалдағы ферменттер бұзылып кетпеу үшін, оны төменгі
температурада (2-8°С) ұнтақтайды. Осылайша ұнтақталған біртектес
массаны центрифугаға салып өңдейді. Осы кезде фермент оның сұйық
бөлігіне (центрифугатқа) ауады, шөгінді керексіз.

Жануарлар мен өсімдіктермен салыстырмалы, микроорганизмдер арқылы
ферменттер алу өте тиімді келеді.

Микроорганизмдердің өсіп-дамуына, тыныс алу процесстеріне жауапты
түрлі биохимиялық реакцияларға катализаторлық қызмет атқаратын 2000
астам ферменттер белгілі.

Дақылдық сучспензияда ферменттердің белсенділігі тез басылып
қалатындықтан, өндірісте құрғақ техникалық фермент препараттарын
дайындау кеңінен қолданылады.

Өндірістік деңгейде көп өндірілетін ферменттер қатарына амилаза,
глюкоамилаза, протеаза, инвертаза, пектиназа, каталаза, стрептокиназа,
целлюлаза және басқаларын жатқызуға болады.

Биологиялық технологиялардың объекті – фермент



Кез келген биотехнологиялық процесс   3  негізгі кезеңдерден   тұрады:

Предферментация
кезеңі

 Биобъектті –
(инокулят, продуцент) 
 сақтау
 дайындау; 
 Қоректік

орталарды/ 
Субстраттарды
дайындау; 

 Ферментациялы
қ реакторларды
дайындау; 

 Өндірістік суды 
дайындау;

 Ауаны
дайындау.

Ферментация
кезеңі

Биообъекттің
субстраттармен

өзара әсерлесуі

Өнім түзіледі

 мақсатты өнім
 биомасса
 эндоөнімдер
 экзоөнімдер. 

Постферментация
кезеңі

 дайын тауарлы
өнімді алу

 ферментациялық
сұйықтықты
фракциялау – ө 
өнім
суспензияда;

 биомассаны
бөліп алу.

 қалдықтарды
залалсыздандыру
ды /өндеу



Микроб өнімдерінің топтары
Биотехнологиялық өнімдердің ассортименті өте кең болып табылады. 

Өндірістің өнімі мен көлемі бойынша бірінші орында микроорганизмдер 
негізінде алынған өнімдер жатқызылады. 

Оларды 3 топқа бөліп қарастыруға болады:

Бірінші топ биомасса болып табылады, ол мақсатты өнім болып табылады 
(бір клеткалылардың ақуызы) немесе биологиялық агент ретінде 
пайдаланылады - биометаногенез, металдарды бактериялар арқылы бөліп алу 
– биосілтісіздендіру, сұтқышқылды өнімдерді алу;

Екінші топ  - бірінші реттік метаболиттерді алу.
-Дәрумендер
-Органикалық қышқылдар
-Амин қышқылдары.

Үшінші топ - екінші реттік метаболиттерді алу.
-Антибиотиктер
-Алкалоидтар
-Токсиндер
-Гормондар.



«Arba-wine» РҚ шарап өндіруші 

Мезга — езіліп мыжылған 
жүзім жідегінің массасы, 
сүйегімен бірге.



Акт 
отбора проб виноматериалов и сырья винзавода «Arba wine» для микробиологического исследования

23.09.2020 г.

Виноматериал в бочках - температура -?
Рислинг (Riesling) 12.06.2020, бочка № 312 – 500 мл
Рислинг ягодный (Riesling berry)12.06.2020, бочка 311 – 500 мл
Рислинг ягодный (Riesling berry)12.06.2020, бочка 320 – 500 мл
Ркацители (Rkatsiteli) 2020, бочка № 377 – 500 мл
Каберне (Cabernet Franc) 2020 - 20 мл (2 пробирки)
Пино Нуар KZ (Pinot Noir KZ) 2019 – 20 мл (2 пробирки)
На спонтанном брожении
Рислинг (Riesling) 2019 - 15 мл (2 пробирки)
Сырье – виноград (сорт):

Рислинг KZ (Riesling KZ)
Рислинг франц ( Riesling France)
Пино Нуар KZ (Pinot Noir KZ)
Ркацители (Rkatsiteli)
Каберне (Cabernet Franc)

Директор производства «Arba-wine»                                    Лизтонова Л.М.

ВНС «НИИ Проблем Экологии»
При КазНУ им. аль-Фараби                                                     Г.К.Кайырманова



Өндірістік органикалық қалдықтар  микроорганизмдерге 
тиімді қоректік орталар

Биологиялық технологиялар тиімді болу үшін микроорганизмдерді өсіру
үшін арзан субстрат, бірақ биогенді заттар – көмірсу, азот, фосфор көздері
жеткілікті, бай қоректік орта қажет. Осы талаптарға адамның шаруашылық
қызметі кезінде пайда болатын өндірістік органикалық қалдықтар сай.

Органикалық алдықтар әртүрлі салаларда, соның ішінде тамақ және қайта
өңдеу өнеркәсібінде өндіріледі. 

Тамақ және өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары – құнды шикізат ретінде
биологиялық технологияларда бола алады (биогаз өндірісі, мал азығын өндіру
үшін).

Өндіріс қалдықтары – өнімді өндіру кезінде туындайтын немесе
дайындаған жұмыста және толықтай немесе бөліктей қасиеттері жойылған
шикізат қалдықтары, материалдар, полуфабрикаттар болып табылады. 



• Қант қызылша өндірісінде – қызылшаны өңдеуінде қант өнімінің (сахароза) орташа
шығуы 12-13%; қалдықтар: қызылшалық жом - 80-83%, меласса - 5-5,5%, 
фильтрационды тұнбада - 10-12%.

Меласса

Қант қызылшасының өндірісінің қалдықтары

• Қызылшалар (жұмсағы) – жом, 
қантсыздандырылған езіндісі. Жом 
құрамына: пектинді заттар 45%, 
целлюлоза және гемицеллюлоза кіреді. 
Жом – мал азығы үшін жем, құрғатылған
түрде балғын болып келеді. Жом -
тағамдық пектин (кондитерлік өндірісте) 
және пектинді желім көзі (тоқыма және
полиграфикалық өндірісте) алуда
қолданады.

• Меласса - өткір иiсті және жағымсыз
дәмді қара қоңыр түсті сұйықтық. Тағамдық
және жемдік өндірісте қолданады - этил 
және бутил спирт өндірісінде, сүт және
лимон қышқылдарды алуында; нан
ашытқыларын өсіруде, мелассалық сусло 
дайындалады; жемдік өндірісте мелассаны
жануарлар үшін сапалы қосымша жем
ретінде қолданады.

Жом 



Сарысудан сүт қанты алынады - лактоза, тағамдық және медициналық
өндірісте пайдаланады. Сүт сарысуын концентраттары тағамдық қоспа және
балалар тағамының компоненті ретінде қолданады. 

Сүт сарысуның лактозасы әртүрлі микроорганизмдер үшін микроб синтезінің
өнімінің (органикалық қышқылдар, ферменттер, спирттер, витаминов) өндірісінде
шикізат ретінде қолданылады.

Kluyveromyces ашытқылары сүт сарысунан жемдік ақуыз, этанол алуда
қолданады. Қазіргі күні сүт сарысуында продуцент ретінде Candida, Trichosporon, 
Torulopsis ашытқы туыстарын пайдаланады. 

Сүт сарысуы



Шикізатты өндірудегі гидролиздік өндіріске қалдықтары ондаған миллион 
тоннаға жететін ағаш өңдейтін өнеркәсіп жатады.  

Ағаш өңдейтін өнеркәсіп қалдықтары 



Шикізат ретінде бірнеше
ашытқы түрлері
пайдаланылады - Candida
maltosa, Candida lipolytica
жатады. 

Мұнай өндірісінің қалдықтары - парафин – микроорганизмдерін 
дақылдауға арналған субстраттар

• Мұнайды өндеу кезінде пайда болатын
қалдықтары – мұнайлы парафиндер. 
• БОО ақуызды алу мақсатында
микроорганизмдерді өсіру үшін көмірсу көзі
жеткілікті, бай қоректік орта қажет, бірақ
технология тиімді болу үшін арзан субстрат 
қажет. 
• Субстрат массасын қолдану биомассаның
шығуын 100% -ға дейін жеткізуі мүмкін.
• Өнім сапасы парафин тазалығы дәрежесіне
байланысты. Парафинді қолдану кезінде
Мұнайлы парафиндерде қалдық мұнай
қосылыстары толық тазартылмағандықтан
Мұнайлы парафиндерде қалдық мұнай
қосылыстары толық тазартылмағандықтан –
канцерогенді қасиетке ие, сондықтан ашытқы
массасын алу,  жануар рационындағы қосымша
ақуыз көзі ретінде қолданылады.



Ферменттерді пайдалануда келесі қиыншылықтар кездеседі:

1) ферменттер сақтау кезіндет әр түрлі факторлардың әсерінен,
әсіресе, температураның әсерінен өзінің активтігін тез
жоғалтады.

2) ферменттердің бірнеше рет пайдаланылу мүмкіншілігі төмен
болады, себебі ферменттер реакцияға қатысатын
реагенттерден және реакцияның өнімдерінен бөлу өте қиын.

3) Ферменттерді пайдалану экономикалық факторларға
байланысты – ферменттердің бағасының жоғарылығымен
және өте аз мөлшерде болуымен шектелген.


