
Обща характеристика
и история на производството на

лимонената киселина
(Acidum citricum)



Обща характеристика
• Триосновна к - на;
• Широко
разпространена в
природата, особено
в цитрусовите
плодове;
• Отделя се във вид
на калциева сол от
преработката на
листата на памука,
лимоните и
хвойната;



Приложение в хранителната
промишленост



Друго приложение на ЛК

• Във
фармацевтичната
промишленост;
• В медицината при
кръвопреливане;
• В химичната
промишленост при
производството на
алкидни смоли;
• В козметичната
промишленост;



ЛК като хелатиращ агент
• Използва се в
процесите на:
– Електрогалванизация;
– Дъбене на кожи;
– Приготвяне на
мастила;
– Оцветяване на тъкани;
– Производство на
синтетични миещи
вещества;



История на производството на
ЛК - общ преглед

• До 1930г. основният източник на ЛК в света е
била Италия;
• В началото на 30-те години производството
на ЛК е било организирано също в Белгия,
Франция и др. страни;
• Понастоящем ЛК се произвежда в
промишлено развитите страни чрез
микробиологичен синтез, а световната
продукция е 300т/г.



• 1881 Вемер - способност на плесенните гъби
да продуцират органични к-ни;
• Култивиране на A. niger на среда със
захароза – отделяне на оксалова к-на;

• 1883 – ЛК при култивиране на гъби
(Cytromyces), отнесени към род Penicillium;
• Опит за производство на ЛК с помощта на
гъбата от захароза – неуспех;



1917 Кери – способност на някои
щамове A. niger да продуцират
ЛК - важно откритие, тъй като те
се характеризират с бърз растеж
за разлика от гъбите от род
Penicillium;



Буткевич – изменяйки условията
на култивиране на гъбите, може
да се измени и тяхната
биохимична активност и да се
получат различни продукти –
важно откритие за организиране
на промишленото производство
на ЛК и глюконова к – на;



Продуценти на лимонена
киселина

• Способността да образуват лимонена
киселина е свойство широко разпространено
сред мицелните гъби;

• За получаването на лимонена киселина в
лабораторен и промишлен мащаб се използват
най- вече гъби от род Aspergillus, а също
така Botritis cinerea, Paecilomyces divaricatum,
Mucor piriformis, Polysporus anceps и други;

• Използваните производствени щамове се
отличават с висока скорост на растеж, лесно
култивиране и висок добив на лимонена
киселина;

• Все повече се прилагат експериментално
получени мутантни щамове.



Свръхсинтеза на лимонена
киселина

• Синтезата на лимонена киселина от гъбата –
продуцент обичайно се осъществява на среди с
висока концентрация на въглерод (5-20%);

• Натрупването на органични киселини става при
ограничаване на растежа по някакъв минерален
компонент на хранителната среда;

• Лимонена киселина преимуществено се образува
при култивиране на продуцента при ниско
значение на рН на средата и обезпечаване на
културата с молекулен кислород;

• Процесът на фермантация може да се раздели на
две фази:

1. фаза на активен растеж
2. фаза на интензивно киселинообразуване



Производство на лимонена
киселина

• При производството на лимонена
киселина се прилагат 3 типа
ферментация:

1. твърдофазова
ферментация;

2. повърхностно култивиране
на течна хранителна среда;

3. дълбочинно култивиране



Повърхностно култивиране на
твърда хранителна среда

• A. niger се култивира в недълбоки корита на
повърхността на влажни отпадъци от ориз или
пшеница;

• рН на овлажнената маса се понижава до 1.8
– 2.0;

• След завършване на процеса, лимонената
киселина се екстрахира с вода, а след това се
утаява като сол;

• Избират се щамове A. niger нечувствителни
към високи концентрации на метали;

• Този най – прост метод за получаване на
лимонена киселина се прилага само в Япония.



Край


