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REZUMAT 
Oţetul este un produs alimentar obţinut prin fermentarea acetică a lichidelor hidroalcoolice (vin, cidru, bere ş.a.) cu ajutorul 
bacteriilor acetice, în prezenţa oxigenului din aer şi la o temperatură adecvată speciei. Fermentaţia acetică se poate 
realiza printr-un procedeu lent (tip Orleans) sau prin procedee rapide (procedee care folosesc coloana de umplutură sau 
procedeul tip submers). Conform investigaţiilor, fermentaţia acetică de tip submers este net superioară celorlalte procedee din 
punct de vedere economic (ocupă o suprafaţă mică a spaţiului de fabricaţie), al randamentului practic de fabricaţie (se 
realizează un randament practic de 98% din randamentul total), al gradului acetic obţinut (15º acetice). În lucrare este 
prezentată o instalaţie experimentală de laborator pentru fermentaţia acetică submersă. 
 
ABSTRACT 
The vinegar is a food product obtained through acetic fermentation of hydroalcoholic liquids (wine, cider, beer a.a.) with 
acetic bacterium in the presence of the oxygen from air and at a proper temperature for each species. Acetic fermentation 
can be accomplish through a slow method (Orleans) or through fast methods (method with sawdust and submers method). 
Corresponding to the researches, the submers acetic fermentation is superior to other methods from economie point of view 
(needs little space), of the practical efficincy of manufacture (98% from the total efficiency) of the obtained acetic 
concentration (15º). In this work it is presented an experimental equipment for the submers acetic fermentation. 

 

1. INTRODUCERE 

Hromatka şi Ebner precum şi Hromatka şi colaboratorii 
au arătat  că fermentaţia acetică este realizată cu bune 
rezultate în mediul lichid bine aerat. 

După 1950, dezvoltarea industrială a fermentaţiei acetice 
submerse a avut loc treptat, o dată cu experienţa acumulată 
în producţia submersă de antibiotice. 

Studiile de bază au permis punerea la punct a unui 
reactor, denumit „Acetator Frings” (Ebner, 1967). 

Suprafaţa de transfer gaz/lichid creată, în cazul aceta-
toarelor clasice, cu ajutorul umpluturii (talaş de fag, talaş 
de stejar, cocs, mangal, spumă de mare) este înlocuită de 
un barbotor, care distribuie aerul sub forma unor bule mici 
în toată masa lichidului aflat în fermentaţie. 

„Cuibul de oţet” folosit  în cazul acetatoarelor cu um-
plutură este înlocuit, în cazul fermentaţiei submerse, de 
culturile selecţionate de bacterii acetice. 

Iniţial, acetatoarele care funcţionau pe principiul fer-
mentaţiei submerse, pentru distribuirea bulelor de aer 
foloseau o placă groasă de sticlă sinterizată. În prezent, 
instalaţiile industriale de obţinere a oţetului utilizează bio-

reactoare de diverse tipuri (Vogelbusch, BMA etc.) adaptate 
corespunzător realizării fermentaţiei submenrse. 

Un acetator tipic din această clasă este format din 
următoarele componente: 

– un vas de oţel inoxidabil, acido-rezistent, sau poli-
propilenă armată cu fibre de sticlă; 

– un sistem mecanic de distribuire a aerului sub formă 
de bule cu diametru mic,de tip: turbină cu sau fără auto-
aspiraţie; injector special combinat cu un sistem de palete 
pentru realizarea unui puternic regim turbionar; 

– un schimbător de căldură montat în interior sau în 
exterior; 

– un spărgător de spumă (de obicei de tip mecanic, cu 
elemente active); 

– un condensator pentru recuperarea vaporilor de acid 
acetic; 

– aparatură de automatizare şi control specifică, ce 
trebuie să cuprindă elemente pentru măsurarea: tempera-
turii; conţinutului de oxigen dizolvat (pO2); conţinutului 
de alcool; nivelului de lichid; nivelului de spumă din aparat. 

Conducerea procesului se realizează în general auto-
mat (uneori, cu un calculator de proces) prin reglarea 
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continuă a temperaturii şi a conţinutului de oxigen di-
zolvat. 

În momentul în care conţinutul rezidual de alcool etilic 
atinge 0,2% în substrat, se extrage automat 30-50% din 
volumul de lichid din acetator şi se înlocuieşte treptat cu 
materie primă (pentru menţinerea temperaturii în plaja 
optimă pentru bacteriile acetice). 

Productivitatea unui astfel de aparat depinde de: 
nivelul de aerare (5-15 m3 aer / m3 de soluţie X oră); 
eficacitatea cu care acesta este distribuit  sub formă de bule 
fine. 

Un acetator submers tipic poate produce 25-30 kg acid 
acetic / m3 volum util în 24 ore. 

Volumul util este de 60-70% din volumul total (exemplu: 
cazul unui acetator cu un volum util de 21 m3, din care 
se extrage, pe ciclu, o treime din soluţia acetică, durata 
fermentaţiei pentru o tărie finală de 12 grade acetice este 
de aproximativ 30 ore). 

Randamentele practice obţinute sunt net superioare în 
raport cu acetatoarele cu umplutură, putând atinge 98% 
din randamentul teoretic. 

Prin fermentaţia submersă se pot obţine soluţii cu o 
tărie acetică de până la 15 grade acetice. 

Dacă se doreşte obţinerea unei concentraţii mai mari de 
acid acetic, se separă fermentaţia în două trepte, care se 
desfăşoară în bioreactoare diferite, cu culturi de bacterii 
acetice diferite şi parametri specifici. 

Acetatoarele submerse sunt mai sensibile decât cele cu 
umplutură, pentru că absenţa aerării pentru un timp scurt 
(sub un minut) provoacă o scădere majoră a numărului de 
bacterii acetice, cu repercusiuni asupra duratei ciclului de 
fermentaţie şi a randamentului. Astfel de evenimente sunt 
evitate prin utilizarea unor surse de rezervă pentru 
alimentarea cu energie şi a unor sisteme de automatizare 
cu siguranţă mare în exploatare. 

Oţetul produs prin fermentare submersă este tulbure şi 
puţin aromat, de aceea este supus, în continuare, unei 
operaţii de limpezire / filtrare şi se lasă uneori la maturare 
/ învechire în butoaie de lemn. 

Privită global, dintre tehnicile de fermentare acetică, 
fermentaţia submersă este cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic, mai ales dacă preţul unităţii de 
suprafaţă construită este mare. 

Schema instalaţiei pentru fermentaţia acetică submersă 
realizată de noi este prezentată în figura 1. 

Corpul acetatorului este realizat din oţel inoxidabil, 
acido-rezistent. 

Capacul aparatului este fixat etanş de acetator cu aju-
torul unor şuruburi şi al unei garnituri de etanşare. 

Aerarea lichidului hidroalcoolic se realizează cu aju-
torul pompei de aer. Aceasta introduce aerul printr-un tub 
de sticlă prevăzut cu orificii. 

Electromotorul este instalat la partea superioară a apa-
ratului. Agitarea lichidului se realizează cu ajutorul axului 
cu paletă, astfel încât să se evite formarea de vârtejuri şi să 
permită o bună omogenizare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Acetatorul tip Frings – pilot: 
1 – corpul acetatorului; 2 – capacul acetatorului; 3 – sistemul                          
de închidere al capacului; 4 – robinet de evacuare a oţetului;                             

5 – electromotor; 6 – ax cu o paletă; 7 – intrarea apei de încălzire/           
răcire în schimbătorul de căldură; 7’ – ieşirea apei de încălzire/răcire  
din schimbătorul de căldură spre termostat; 8 – barbotor; 9 – teacă;                

10 – termometru; 11 – condensator. 
 

Temperatura de 27...30oC este obţinută în aparat cu 
ajutorul unui schimbător de căldură. Pentru a verifica 
temperatura din interiorul acetatorului, se foloseşte 
termometrul, introdus în teacă. 

Pentru a se micşora pierderile de alcool şi acid acetic 
prin evaporare, aparatul este prevăzut la partea superioară 
cu un condensator. Acesta este format dintr-un tub din oţel 
inoxidabil, aflat în interiorul aparatului, în jurul căruia este 
răsucită o serpentină de sticlă, prin care circulă apă rece. 

Vederea generală a instalaţiei tip Frings – pilot este 
prezentată în figura 2. 

2. PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL 
ACETATORULUI TIP FRINGS – PILOT 

Iniţial, se pregăteşte soluţia hidroalcoolică (formată din 
vin, apă şi inoculul de bacterii acetice),a cărei concentraţie 
poate varia între 7 şi 12% alcool, în funcţie de tăria acetică 
ce urmează să fie obţinută şi randamentul de conversie 
corespunzător tipului de aparat folosit . 

După introducerea soluţiei hidroalcoolice în acetator se 
închide capacul etanş şi se conectează la sursa de curent 
electric motorul, pompa de aer şi schimbătorul de căldură. 
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Iniţial, prin schimbătorul de căldură circulă apă la 
temperatura de 25oC. După declanşarea fermentaţiei 
acetice (este un proces exoterm) temperatura apei folosite 
în schimbătorul de căldură se reglează, astfel încât tempe-
ratura soluţiei hidroalcoolice să se situeze în intervalul 
27...30oC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Vederea generală a instalaţiei tip Frings – pilot. 

Fermentaţia acetică se desfăşoară în prezenţa oxige-
nului din aer. 

Surplusul de aer (care nu a fost folosit  de bacteriile 
acetice în procesul fermentaţiei) este evacuat din acetator 
prin tubul condensatorului 11. Pentru a nu se înregistra 
pierderi de acid acetic şi alcool prin evaporare, aerul este 
trecut printr-un condensator. Vaporii se condensează pe 
pereţii interiori ai tubului de sticlă şi cad în acetator sub 
formă de picături de lichid. 

Dinamica fermentaţiei acetice se urmăreşte zilnic prin 
determinarea concentraţiei în alcool şi acid acetic . 

La atingerea concentraţiei de 0,2% alcool a soluţiei 
hidroalcoolice, procesul fermentativ se întrerupe. 

Se extrage 75% din oţetul obţinut, iar 25% se utilizează 
într-o nouă şarjă drept cultură de bacterii acetice. 

Folosind acest t ip de fermentator, pierderile prin 
evaporare sunt reduse, iar randamentul de conversie este 
de aproximativ 80%. 
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