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Abstract 
A basic problem of the Bulgarian acetic industry is the intensification of the technologic process ensuring high quality 

of its production. An important prerequisite for it is the automatic control of the acetic fermentation  and the optimization 
of the regimes of its realization. From all of the variables which influence this process two are commonly used in practice 
– temperature of the  fermentation and the rate of air delivery. 

In the paper the stages of the development of the production of the acetic acid, the biological features and the 
mechanism of the oxidation process, the industrial methods and installations are briefly discussed. 
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Въведение 
Промишленото производство на оцет се 

осъществява практически във всички страни, 
което представлява около 8% от световната  
микробиологичната промишленост. 

 Количеството му непрекъснато се увеличава, 
тъй като той се използва не само в продуктите за 
хранене, но и като консервант, козметично и 
лекарствено средство, в  микробиологичната 
промишленост и др.  
В нашата страна след 1980 г. се утвърди 

дълбочинният метод на работа. Това е нова, 
прогресивна технология, обоснована и внедрена 
в оцетната индустрия през втората половина на 
20 в. Независимо от по-малкия обем на 
произвежданата продукция (в сравнение с 
винарската и пивоварна промишленост) 
възможностите на отрасъла са значителни. 
Задоволява потребностите на вътрешния пазар от 
висококачествен винен и ябълков оцет и е с 
добри експортни възможности. 
В условия на пазарна икономика и 

конкуренция, една от основните задачи на 
нашата оцетна промишленост е 
интензификацията на технологичните процеси  

 
при обезпечаване високо качество на 
произвежданата продукция. Това може да се  
постигне чрез реконструкция на действащи 
предприятия и внедряване на 
високотехнологични инсталации. Наложително е 
използване на авангардни технологии, 
високопродуктивни щамове микроорганизми, 
стремеж за достигане на граничните 
експлоатационни характеристики на 
оборудването и свеждане до минимум 
производствените разходи и загуби. За 
осигуряване на високи технико-икономически 
показатели на производството са необходими и 
подходящи методи за управление. 
Интензификацията на процеса оцетнокисела 
ферментация (ацетификация) позволява да се 
получи оцет на съществуващото оборудване, за 
по-кратко време, по качество и органолептични 
показатели в съответствие със стандарта. 
Задачата за повишаване рентабилността на 
оцетопроизводството трябва да се решава чрез 
внедряване на съвременни технологии и 
високопроизводителни щамове оцетнокиселите 
бактерии и поддържане на най-благоприятни 
условия за тяхното развитие. 
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 Важна предпоставка за  интензификация на 
процеса оцетнокисела ферментация е 
оптимизация на режимите, при които той се 
осъществява. 

Развитие и перспективи на  
оцетопроизводството 
Оцетът е продукт от жизнената дейност на 

оцетнокиселите бактерии. Получава се в резултат 
на двустепенен ферментационен процес. По 
предложение на FAO е прието, че оцетът е 
течност съдържаща не по-малко от 4% оцетна 
киселина произведена чрез оцетнокисела 
ферментация на селскостопанска суровина. С цел 
да се подчертае органичния му произход, той се 
нарича ферментационен или естествен, 
натурален. Най-често носи названието на 
изходната суровина – винен, ябълков, спиртен и 
т.н. Той има приятен аромат и вкус благодарение 
наличието на различни естествени компоненти. 
Най-добър от натуралните оцети е този, 
приготвен от гроздово или ябълково вино. Те 
имат “букет” и се ценят особено високо. В техния 
състав винаги има витамин В12 и други 
водоразтворими витамини от група В, 
синтезирани от микроорганизмите.  
Дълго време производството му има 

ограничен, домашен характер. Едва в средните 
векове, във Франция се заражда специализирана 
оцетна индустрия. Тласък в това производство е 
дал възникналият през 17в. в Холандия 
циркулационен метод. Подобрен и 
усъвършенстван от Schutzenbach през 19в. и 
Frings през 20в., той многократно е 
интензифицирал процеса.        
Следващ етап, довел до аналогични резултати 

е създаденият в средата на 20в. от Hromatka и 
Ebner дълбочинен метод на производство [1]. 

Биологични особености и приложение 
на оцетнокиселите бактерии 
Независимо, че оцетът е познат на хората от 

хилядолетия (има сведения, че в Китай е бил 
употребяван от преди 5000 г.) до началото на 19в. 
механизма му остава тайна за човека. В 1837 г. 
Kützing предполага, че превръщането на 
етиловия спирт в оцетна киселина става под 
действието на микроорганизми. Той е първият 
изолирал оцетнокисели бактерии от оцет. По-
късно (1862-64г.)  L. Pasteur потвърждава ролята 
на оцетнокиселите бактерии при окислението на 
етанола и предлага микробите, причинители на 
този процес да се наричат Mykoderma aceti [2]. 

Оцетнокиселите бактерии са добре обособена 
група с подчертан окислителен метаболизъм в 
семейство Acetobacteraceae. В него са включени 
родовете Acetobacter и Gluconobacter. Те 
образуват оцетна киселина при окислението на 
етиловия алкохол и понасят висока киселинност 
на средата.      
Основното  приложение на оцетнокиселите 

бактерии си остава производство на натурален, 
ферментационен оцет. Въвеждането на 
дълбочинната технология в оцетопроизводството 
направи възможно използването на чисти 
култури оцетнокисели бактерии. Така могат да се 
селекционират и прилагат в производството 
високопродуктивни щамове оцетнокисели 
бактерии, понасящи значителни концентрации на 
оцетна киселина и етилов алкохол, запазващи 
окислителната си активност и при температури 
35-37°С. Фирмите Frings и Vogelbusch предлагат 
за своите апарати патентовани щамове от рода 
Acetobacter.  
У нас от 1980 г. Карова провежда изследвания 

и е създадена технологична схема за дълбочинно 
производство на винен оцет с чисти култури 
оцетнокисели бактерии - A. aceti 100. 
Използването им дава възможност за 
направляване и интензификация на 
производствения процес чрез прилагане на 
селекционни щамове и поддържане на оптимални 
условия на култивиране [2].  

Механизъм на окислителния процес 
Получаването на оцетна киселина по пътя на 

окислението на етиловия алкохол се нарича 
оцетнокисела ферментация въпреки, че е 
окислителен, а не ферментационен процес. Може 
да се изрази със следното стехиометрично 
уравнение: 
    СН3СН2ОН + О2   → СН3СООН + Н2О + 484.9kJ.         (1) 

    (46)     (32)           (60)     (18)                 

В действителност при оцетнокиселата 
ферментация не се извършва истински 
окисление, т.с. пренасяне на кислорода върху 
алкохола. В случая кислородът играе роля на 
акцептор на електрони и процесът протича доста 
по-сложно. Пръв Liebig (1851г.) определя 
наличието на ацеталдехид като междинен 
продукт. По-късно Heneberg (1897 г.) показва, че 
реакцията протича на два етапа. Най-напред под 
действие на ензима алкохолдехидрогеназа се 
образува ацеталдехид като междинен продукт 

  2 СН3СН2ОН  +  О2  →  2 СН3СНО  + Н2О.              (2) 
      етанол                ацеталдехид                  
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Ацеталдехидът по-нататък, чрез 
оксиредукция, се превръща в оцетна киселина 

     2 СН3СНО  +  О2  →   2 СН3 СООН.                    (3) 
    ацеталдехид          оцетна киселина            
В действителност втората част (3) на този 

сложен  микробиологичен процес преминава през 
още един междинен продукт – образува се 
хидриран ацеталдехид 

        СН3СНО  +  Н2О →   СН3СН(ОН)2 .                  (4) 
    ацеталдехид              хидриран ацеталдехид   
Два атома на водорода в молекулата на 

хидрирания ацеталдехид се активизират и се 
съединяват с кислорода 

2 СН3СН(ОН)2  +  О2  →   2 СН3СООН  +  Н2О.          (5) 
 хидриран ацеталдехид  оцетна киселина            
Този процес на превръщане на ацеталдехида в 

оцетна киселина се извършва с участието на 
ензима ацеталдехидна дехидрогеназа. По-късно 
Neubery и Windisch (1925 г.) предполагат, че има 
втори механизъм, чрез който ацеталдехидът се 
превръща в оцетна киселина. Това е така 
наречената реакция на Cannizzaro 
    2 СН3СНО  +  Н2О  →   СН3СООН  +  СН3СН2ОН.      (6) 

  ацеталдехид      оцетна киселина  етанол      
     Едно от характерните свойства на 

бактериите от рода Acetobacter е способността им 
да окисляват оцетната киселина до СО2 и Н2О, 
т.е. те използват продукта на своята дейност като 
въглероден източник. Нарича се преокисление на 
оцета и е отбелязано още от Pasteur (1862г.) 

    СН3СООН  +  2 О2  →   2 СО2  +  2 Н2О.                  (7) 
   Тези бактерии притежават ензима 

ацетилкоензимсинтеназа, който катализира 
включването на оцетната киселина в цикъла на 
Кребс за пълното й окисление. Този ензим не 
може да функционира в присъствие на етанол в 
средата или при концентрация на оцетна 
киселина над 9%. 

Суровини за производство на оцет 
Оцет за хранителни цели може да се получи от 

почти всякакви материали, които ферментират, 
т.е. съдържат захар или скорбяла. Климатът, 
наличните селскостопански култури и 
традицията за всяка страна определят какви 
суровини са подходящи за производството на 
етилов спирт, а следователно и на натурален 
оцет. Изходният материал трябва да съдържа 
алкохол и определени ароматни и вкусови 
компоненти. Като най-благоприятни суровини за 
производството на натурален оцет се използват 
естествени субстрати и напитки, съдържащи 
етилов спирт (вино, сидер, бира, плодови сокове 
след ферментация и др.). Днес най-много 

ферментационен оцет се произвежда от разреден 
спирт – тъй наречения спиртен, бял, безцветен 
оцет. В САЩ се допуска използването на 
синтетичен етанол, но за повечето страни това е 
меласов спирт. Прибавят се азотни източници и 
биостимулиращи вещества, необходими за 
развитието на оцетнокиселите бактерии.  
За нашата страна е характерно производството 

и консумацията на винен оцет. Използват се 
подходящи червени и бели вина. През 
последните десетилетия започна производството 
и на ябълков оцет. Има разработени технологии 
за производството на спиртен оцет, оцет от 
винаса и отпадъци от консервната 
промишленост. 

Промишлени методи и инсталации за 
производство на оцет 
Няколко са методите за промишлено 

производство на оцет. Най-рано е използван 
повърхностният метод. Възникнал във Франция 
(наречен още орлеански), той се осъществява в 
съдове с голяма повърхност и свободен достъп на 
въздух. Продължителността му е от един до три 
месеца. Усъвършенстван от Pasteur в средата на 
19в., днес той има само историческо значение. 
Сега в оцетната индустрия се използва частично 
циркулационният и преобладаващо 
дълбочинният метод на ацетификация.  

     А. Циркулационен (генераторен) метод 
Нарича се още оросяващ или бръз, немски 

метод. До средата на 20в. е основен в световен 
мащаб. И до днес фирмата Frings [6,7] 
произвежда апарати, наречени оцетни генератори 
- Фиг. 1.  
Те работят на принципа на оросяване на 

пълнежа, върху който са прикрепени 
(имобилизирани) оцетнокиселите бактерии. За 
целта се използват различни материали с голяма 
повърхност, най-често букови ролки. Апаратът 
има три секции:  

- горна секция с радиално разпределително 
устройство. Чрез него се оросява материала за 
ацетификация; 

Фиг. 1. Генератор Frings 
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- централна секция с пълнеж с фиксирани 
оцетнокисели бактерии; 

-  долна секция или сборен  съд, под 
“лъжливото” дъно. Тя служи за събиране на 
циркулиращата през апарата течност. 
Материалът за ацетификация от сборния съд 

се подава в горната секция, на радиалния 
разпределител. Стичайки се надолу по пълнежа 
оцетнокиселите бактерии окисляват етиловия 
алкохол до оцетна киселина. Циркулацията се 
повтаря до получаване на готов оцет. Въздухът, 
необходим за процеса оцетнокисела ферментация 
при тази усъвършенствана модификация на 
Frings се подава с помощта на вентилатор под 
“лъжливото” дъно. Дебитът му се измерва с 
ротаметър. Предвидена е и система за охлаждане 
на ферментиращата течност.  
Дневната производителност за различните 

модели е от 200 до 3000 l оцет [6]. 
Продължителността на процеса е 5-10 дни с 
добив 85-90%. Работната температура в 
генератора е в границите 27-34°С.  
Поради съществени недостатъци на 

циркулационния метод, като неравномерно 
оросяване и аериране, вследствие на което може 
да се получи изчерпване на алкохола и 
преокисление, неравномерно разпределение на 
температурата, развитие на слизести маси и 
възможност за задръстване, по-ниска 
производителност и други, той беше заменен от 
дълбочинния метод на работа. 
Б.Дълбочинен метод 
Той представлява най-значимото постижение 

в областта на оцетопроизводството през миналия 
век. Разработен е от Hromatka и Ebner в края на 
40-те и началото на 50-те години на 20в. на 
базата на технологията, използвана при 
производството на антибиотици. В немската 
литература по това време е известен като метод 
на продухването, в английската като submerged 
fermentation или употребявания от някои автори – 
потопена ферментация. Това е 
високопроизводителна технология с възможност 
за управление и интензификация. 
Оцетнокиселите бактерии се размножават 

много интензивно (до стотици милиони в 1 сm3) 
и едновременно окисляват етанола в оцетна 
киселина. Същественото в нея е подборът на 
оцетнокисели бактерии и възможностите на 
производствения апарат за осигуряване на 
подходящи условия за тяхното развитие и 
метаболитна дейност. Използват се специални 
апарати, наречени ацетатори. Изработени са от 
киселиноустойчива стомана с обем 1-70 m3 [7]. 

Класическият апарат за дълбочинна 
оцетнокисела ферментация е ацетатора на фирма 
Frings (фиг. 2). Използва се главно за 
производство на спиртен оцет, но се прилага и за 
винен, ябълков, малцов и др. Оцетнокиселата 
ферментация може да се провежда по 
периодичния, полунепрекъснатия и 
непрекъснатия метод за работа. Най-често се 
работи по полунепрекъснатия, отливно-доливен 
метод. Той се заключава в следното: процесът 
започва като периодичен и при достигане на 
алкохолно съдържание в средата за 
ацетификация в границите  0.1-0.3 об.% с 
високопроизводителна помпа се изтегля 30-50% 
от готовия продукт. Целта е да се избегне 
пълното изчерпване на алкохола и преокисление 
на оцета.  

Фиг. 2. Ацетатор  Frings 
 

Напълването до работния обем се извършва 
по-бавно, желателно е при постоянна 
температура на средата и непрекъснато аериране. 
Налице е бързо смесване с останалата в апарата 
мая и така се избягва забавянето в жизнената 
дейност на бактериите от рязката смяна на 
концентрацията на етилов спирт и удължаване на 
лагфазата.  
Много съществен момент при този метод е 

снабдяването на оцетнокиселите бактерии с 
достатъчно кислород, необходим за техния 
метаболизъм. Използва се специална, 
високоскоростна бъркалка (турбина), монтирана 
на дъното на апарата. Аериращият въздух се 
самозасмуква, фино се разпръсква от бъркалката 
и равномерно се разпределя във ферментиращата 
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течност. За поддържане на благоприятна 
температура на ферментация е монтирана 
вътрешна, охлаждаща серпантина. Апаратът е 
снабден с механичен пеногасител, гарантиращ 
по-висок полезен обем (75-80%). За 
автоматичното определяне на алкохола и 
управление на целия технологичен процес се 
използва специален уред – Alkograph [6,7].  
Според създателите на метода при тези 

благоприятни условия на култивиране, 
размножаването на оцетнокиселите бактерии и 
образуването на оцетна киселина са в 
експоненциална зависимост. Окислителната 
мощност, т.е. образуваната оцетна киселина в 
проценти за  24h, нараства по експоненциална 
крива. Затова те предлагат тя да се нарича 
субмерзна експоненциална ферментация. 
Един производствен цикъл е обикновено с 

продължителност 24-35 h. Постигната е скорост 
на производство на оцет 10 пъти по-голяма 
отколкото при циркулационния метод. Добивът е 
по-висок и достига до 95%. 
Установено е, че при дълбочинни условия 

оцетнокиселите бактерии се нуждаят от повече 
хранителни вещества и кислород и са особени 
чувствителни към спиране на аерирането. 
Прекратяване на аерирането за повече от 1 min. 
се отразява пагубно върху хода оцетнокиселата 
ферментация. Кислородът в средата бързо се 
изконсумира, клетките се увреждат и умират. 
Могат да се резюмират следните предимства 

на дълбочинния метод за производство на оцет 
пред циркулационния: 
а) По-високо качество на получения оцет. 

След отлежаване  и филтриране оцетът, получен 
по дълбочинния метод превъзхожда този, 
получен по циркулационния: той притежава по-
добри вкусови качества, повече биологично 
активни вещества, дължащи се на по-големите 
концентрации на оцетнокисели бактерии; липса 
на опасност от влошаване на качеството 
причинено от пълнежа; по-лесно преустройване 
на ацетатора за работа с нова суровина, като не 
се получават големи количества некачествен 
оцет; възможност за ацетификация на по-
нискоалкохолни течности, без опасност от 
зарази, слизести вещества и др. Те влияят 
отрицателно върху хода на ферментацията, вкуса 
и аромата на готовия оцет. 
б) По-висока производителност и ефективност 

на процеса. Оцетнокиселата ферментация е по-
интензивна. Получава се за 24 h от 2 до 4% 
оцетна киселина, а и над 4%, докато при 
циркулационния метод   –   0.5-0.7%. По-висок 

добив. За дълбочинния метод той е 90-95%, 
докато при циркулационния   -   80-90%. По-
висока рентабилност, особено при 
производството на винен и ябълков оцет. За пръв 
път в оцетопроизводството са създадени условия 
за използване на чисти култури 
високопродуктивни оцетнокисели бактерии. По-
големи възможности за прекъсване и повторно 
започване на ферментацията. Необходима е по-
малко работна площ в следствие на доброто 
изпълнение, по-малките размери и по-висока 
производителност. 
в) По-добра управляемост на процеса. Той е 

по-пригоден за механизация и автоматизация. 
Възможност за обективно управление не само по 
температура на ферментация, а и по 
интензивност на аериране, чрез промяна дебита 
на аериращия въздух, влияещ пряко върху 
концентрацията на разтворен кислород (

2О
С ). 

Предвид силното хомогенизиране на аерираната 
среда по-голяма е достоверността на 
допускането, че температурата на ферментация е 
еднаква за целия обем. При генераторите, 
предвид самите конструктивни особености, 
температурата на ферментация за отделните зони 
е различна и практически не може да се изравни 
и стабилизира. Същото се отнася за 
концентрацията на  О2 , етилов спирт, оцетна 
киселина. Възможност за целенасочено 
управление на процеса чрез промяна 
интензивността на аериране и температурата на 
ферментация. 
Като недостатъци на дълбочинната 

ацетификация могат да се посочат по-големия 
разход на енергия и хранителни вещества, по-
голяма чувствителност на процеса от 
интензивността на аериране. Готовият оцет е 
мътен и изисква допълнителна обработка. 
От направеното сравнение на промишлените 

методи за получаване на оцет за хранителната 
промишленост се вижда, че с повече предимства, 
по-перспективен и рентабилен е дълбочинният 
метод на оцетнокисела ферментация. 

Фактори, влияещи върху 
оцетнокиселата ферментация и 
възможност за управление и оптимизация 
на процеса 
Жизнената дейност на всеки микроорганизъм 

зависи в голяма степен от външните условия. 
Изучаването обмяната на веществата от 
оцетнокиселите бактерии и факторите, оказващи 
влияние на този обмен, е въпрос, имащ голямо 
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теоретично и практично значение. Тези знания 
дават възможност да се направлява дейността на 
бактериите по пътя на съответно изменение на 
условията на външната среда. На обмяната на 
веществата от оцетнокиселите бактерии и 
натрупването на оцетна киселина съществено 
влияние оказват: 
- състав на хранителната среда; 
- температурата на ферментация; 
- аериране на средата; 
- физиологични особености на използвания щам 
оцетнокисели бактерии; 
- рН на средата и др. 
При промишленото производство на оцет 

състава на хранителната среда и прилагания щам 
оцетнокисели бактерии са относително 
постоянни и не се използват за управление на 
процеса. Киселинността на средата непрекъснато 
се променя (вследствие самата същност на 
оцетнокиселата ферментация) и също не е 
управляващ фактор. Следователно в 
производството могат да се използват като 
управляващи въздействия температурата на 
ферментация и дебита на аериращия въздух, т.е. 
аерирането на средата. 
В УХТ, катедри Биотехнология и АИУТ са 

извършени обстойни изследвания в лабораторни 
условия за влиянието на тези два фактора върху 
определящите процеса технологични показатели. 
В [4] е определено как влияе температурата на 
ферментация върху продължителността на 
лагфазата, времетраенето на ферментацията, на 
коефициента на трансформация на етиловия 
алкохол в оцетна киселина α , на общата 
концентрация ОК и на окислителната мощност 
η . 
Аналогични изследвания са направени и за 

влиянието на дебита на аериращия въздух върху 
тези показатели [5]. Представени са режими (чрез 
промяна и на двата фактора) водещи до 
оптимизация на процеса [3]. Получени са 
значимо по-добри резултати ако той се разгледа 
като двуфазен – лагфазата и „същинска” 
ферментация. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

При полунепрекъснатия начин на работа като 
управляващ фактор може да се използва и 
големината на отлетия „готов” оцет и начина на 
допълване на биореактора – наведнъж или на 
порции в зависимост от окислителната дейност 
на оцетнокисели бактерии. 

Заключение 
В работата е направен обзор на промишлените 

методи и инсталации за производство на оцет. 
Резюмирани са основните предимства на 
дълбочинния метод на работа. Разгледани са 
някой биологични особености и приложение на 
оцетнокиселите бактерии и механизма на 
окислителния процес. Накратко са дадени 
основните фактори влияещи върху процеса на 
ацетификация и възможност за използването им 
за неговото управление и оптимизация. 
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