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n Дълбочинно култивиране
(продължение)

n Биосинтез на лимонена киселина



Процесът на дълбочинна ферментация
включва два етапа:

1. Култивиране на мицела в посевния апарат;
2. Растеж на мицела с киселинообразуване в

основния ферментатор;

n стерилизирана апаратура; хранителна среда и
посевен материал с 3-4 % захар;

n непрекъсната аерация със стерилен въздух и
разбъркване;

n 20-36 часа култивиране при 32°С до образуване на
пелетен мицел



Основен ферментатор

n 5-7 дни/ 10 денонощия
n Непрекъсната аерация и разбъркване
n Доливка с меласов разтвор 25-28 %

Според количеството на меласата и активността на щама
лимонена киселина = 50 – 120 г/л
(80-95% от всички киселини)

Процесът продължава до прекратяване на активното
киселинообразуване.



Изолиране на лимонената киселина

n Филтруване за отделяне на мицела от културалната течност

В химически цех:
n Лимонена киселина - във вид на трудно разтворима при високите температури

калциева сол.

n За получаване на калциев цитрат към отфилтрувания културален разтвор се
добавя СаCl2 или СаСО3 (смлян), или под формата на мляко до постигане на pH =
6.8 - 7.

n Калциев цитрат(утайка) - филтруване, промиване с гореща вода, разлагане със
H2SO4.

n Лимонената киселина преминава в разтвор, а останалата в средата утайка от гипс
и калциев оксалат се отделят чрез филтрация. Разтворът се изпарява под вакуум и
става кристализация на лимонената киселина.



Предимства и недостатъци на
дълбочинното култивиране

Предимства:

n 25 % по-ниски тотални
инвестиции

n по-малко разходи за труд
n по-малка чувствителност

на вариабилността на
средата(хранителни в-ва,
меласа)

Недостатъци:

n по-дълготраен
n по-голям разход на

енергия
n по-труден контрол на

процеса
n висококвалифициран

персонал

80 % от световното производство на лимонена киселина се
осъществява чрез дълбочинно култивиране.



Важни фактори при получаване на лимонена
киселина по дълбочинния метод

1. Качеството на използвания материал за
конструиране на ферментора

2. Кислородното захранване

3. Структурата на мицела



Качеството на използвания материал за
конструиране на ферментора

n Неръждаема стомана - при pH=1-2 тежките метали се
извличат от обикновената стомана и могат да инхибират
киселинообразуването.

n Пластмасови линии при ферментори до 1000 литра -
необходимост от голяма повърхост.



Кислородно захранване

n През целия ферментационен процес
минимална кислородна концентрация 20-25 %
- поради високата чувствителност на A. niger
към кислороден дефицит.

n Продуктивна фаза 0,2-1 vvm.



Структура на мицела на
щама-продуцент

Образува се през трофофазата.
Oпределя се от отношението Fe/Cu.

Елементи на структурата благоприятстващи образуването на
лимонена киселина:

n филментозност
n достатъчно разклонения
n хламидоспори(идиофаза)
n много малки пелети



Биосинтеза на лимонена киселина
От A. niger (при повърхностно култивиране) в цикъла на
трикарбоновите киселини (ЦТК) след кондензация на оксалацетат и
ацетил-КоА.
При дълбочинно култивиране – специално селекционирани природни
щамове или мутанти.



Биосинтеза на лимонена киселина

n Всички ензими от ЕМП(Ембден-Майерхоф-Парнас) са
установени при A. niger, включително и
пируватдехидрогеназа, пируваткарбоксилаза,
цитратсинтетаза.

n Езнимите аконитаза и изоцитратдехидрогеназа
метаболизират лимонената киселина в ЦТК.

n Инхибират се от дефицит на Fe и Mn йони, ниско pH,
други метаболити.



n Аконитазата е Fe-протеин.  За нейното активиране са
необходими йони на Fe2+, а инхибитор е Н2О2, натрупващ се при
Fe-дефицит.

n Изоцитратдехидрогеназата се инхибира от калиев
фероцианид, излишъкът на тази сол в хранителната среда
стимулира синтезата на лимонена киселина. Самата лимонена
киселина също инхибира ензима.



Свръхпродукция на лимонена киселина

При лимитиране растежа на гъбата-продуцентот минерални
компоненти(Fe, Mn, N, P, S) на средата и излишък на
въглероден източник.
След изчерпването на минералният компонент от
хранителната среда растежът на гъбата се прекратява, но
наличният въглерод се използва като се трансформира в
лимонена киселина. Така синтезираната лимонена киселина
не може да се включи в ЦТК, поради инхибирането на
редица ензими като: аконитат-хидратаза, пируват
дехидрогеназа, а възможно и a-кетоглутарат-дехидрогеназа.



Кристали лимонена киселина наблюдавани с поляризационен микроскоп.
Увеличение 200x.
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