
Получаване на органични
киселини



• Производството на органични киселини по метода на
микробиологична синтеза е относително млад отрасъл на
промишлеността.

• Получаването на органични киселини, на първо място лимонената,
с помощта на микроорганизми е започнало през 20-30-те години на
века.

• Органичните киселини за хранителната промишленост до тогава са
отделяни в ограничено количество от естествени източници.

• Съвременното производство на органични киселини се основава на
използването на продуценти- различни щамове плесенни гъби,
преди всичко A.niger.

• Като източник на въглерод за тези процеси се използват
въглехидратите- кристална захар и глюкоза, цвеклова и тръстикова
меласа, хидролизати на дървесина, нишесте-съдържащи
материали.

• Има и суровини, които не се използват за хранителни цели- етилов
спирт, течни парафини



• Най-перспективни продуценти на органични киселини от n-
парафини са дрождите.

• Процесите за микробиологично получаване на органични киселини
понякога се наричат аеробна ферментация.

• Такова определение обаче няма физиологичен смисъл, тъй като не
отразява процеса за самия микроорганизъм- продуцент.

• Ферментацията се определя като тип метаболизъм без участие на
молекулярен кислород, при което АТФ се образува чрез субстратно
фосфорилиране.

• Микробиологичните начини за получаване на органични киселини
са основани на непълно окисление на съединенията на въглерода
в аеробни условия.

• С помощта ма микроорганизмите е възможно получаването на
повече от 50 различни органични киселини.

• Понастоящем само 6 киселини се произвеждат в промишлени
мащаби по микробиологичен начин- лимонена, итаконова,
глюконова, 2-кетоглюконова, оцетна и млечна.



1.Млечна Lactobacillus                    глюкоза,          90                      30000 т/г
delbruckii (нишесте)

2.Маслена Rhizopus orysae глюкоза 60-70                  -
Clostridium butiricum 50                     -

3.Пропионова Propionibacterium глюкоза,           60                      -
shermanii нишесте

4.Коева Aspergillus oryzae глюкоза 60                      -
5.Глюконова Aspergillus niger глюкоза до 95                 30000 т/г
6.2-кето- Pseudomonas                    глюкоза 90                     Япония
Глюконова fluorescens
7.5-кето- Gluconobacter глюкоза 90                     -
Глюконова suboxidans
8.Винена Gluconobacter глюкоза 30                     -

suboxidans

Киселина микроорганизъм- въглероден добив по С произво-
източник дство

продуцент



• 9.Пирогроздена Pseudomonas          глюкоза 50               -
• aeroginosa
• 10.Оцетна Acetobacter aceti етанол 90-98    8-10 млн.м3/г
• Acetobacter sp.
• 11.Лимонена Aspergillus niger захароза 85               -
• (меласа)
• 12.Итаконова Candida lipolytica парафин 140              -
• Aspergillus terreus глюкоза 160              -
• 13.Трео-D Candida brumptii глюкоза,алкани 28                -
• Изолимонена Candida lipolytica етанол 60-70            -
• 14.Алоизолимонена Penicilium глюкоза 40                -
• purpurogenum
• 15.α-кето- Pseudomonas             глюкоза 40               -
• Глутарова fluorescens
• 16.Янтърна Bacterium           ябълчна киселина 57              -
• succinicum
• 17.Фумарова Rhizopus delemar глюкоза 58-65           -
• 18.Ябълчна Scizophyllum commane глюкоза 70-100 -
• 19.Тетрадека- Candida cloacea хексадекан 60              -
• дикарбонова



Получаване на органични киселини от
въглехидрати

• Способността за натрупване на органични киселини при растеж
на среди с въглехидрати е широко разпространена сред
мицелните гъби от род Aspergillus, Penicillium и Rhizopus.

• Много видове от р.Aspergillus и р.Penicillium са свързани с
развалянето на хранителните продукти. Гъбите се откриват като
налеп, състоящ се от вегетативен мицел, носещ конидионосци с
конидии. Естествен резервоар за тях е почвата.

• На повърхността на хранителните среди гъбите от р.Aspergillus
и р.Penicillium образуват плоски колонии, състоящи се от
вегетативен мицел, разстлан по повърхността и частично
потопен в субстрата. Мицелът най-често е бял, септиран и
силно разклонен. На определен стадий от развитието си гъбите
образуват въздушни хифи, на които се развиват конидионосци с
конидии, които служат за размножаване. Възможно е и
размножаването да стане и с вегетативен мицел.



• Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus



• Penicillium n.                                     Penicillium venetum



• Представителите на р.Rhizopus се отнасят към сем.Mucoraceae
(Zygomycetes).

• Разпространени са в почвата, екскрементите на тревопасните
животни, на гниещи субстрати от растителен произход.

• Имат силно разклонен, несептиран мицел, частично потопен в
субстрата и частично стелещ се на повърхността. Към върха на
мицела се повдигат спорангионосци във вид на дебели хифи,
завършващи с характерни подутини, вътре в които се развиват
спори.

• Освен безполово размножаване, гъбата има и полов процес.

• Някои от представителите на гъбите от р.Mucoraceae се използват
като източник на амилази и протеази.



• р.Rhizopus


