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 : آشنایی با سرکه  –مقدمه (  1

 . بدست می آید خوراکی است که از تبدیل الکل به وسیله باکتری استوباکتر به اسید استیک مایعیسرکه 

اتانول به اسید استیک توسط تبدیل  –اسیدی قند به اتانول توسط مخمر و تخمیر تبدیل  –الکی : تخمیر  سرکه محصول دو تخمیر است

 . استیکباکتری های اسید 

 . سرکه ساختراکی وماده خبا حل کردن اسید استیک در آب نمی توان  ، ولیاگرچه اسید استیک ترکیب اصلی سرکه است نکته : 

 سرکه ایجاد می شود . در( باکتری استوباکتر ) عالوه بر اسید استیک ترکیبات بسیار دیگری نیز در اثر فعالیت میکروبی 

 این ترکیبات باعث ایجاد ویژگی های خاص ارگانولپتیکی در انواع سرکه و  دهدمی با هم  واکنش  طیدر شرایبرخی از این ترکیبات 

 ید استیک و اتانول ایجاد می شود .اتیل استات از واکنش اس به عنوان مثال :د . می شو

،  یر، قندهای تخمیر نشده و غیر قابل تخم الکتیک ، ، سوکسینیک ، سیتریک ر مانند اسید مالیکاسیدهای آلی غیر فراّ: ترکیبات شامل  این

 است .، کلرید و سایر یون ها  ، فسفات ، استوئین الکل و استالدهید اکسید نشده

ج انگور و هم سرکه مالت رای در اروپا بیشتر سرکه انگور، در انگلستان بیشتر سرکه مالت و در امریکا بدلیل تنوع آب و هوایی هم سرکه

 . رایج است ، سرکه آناناس ، سرکه برنج و در مالزی در ژاپن و چیناست . 

 ، سوختگی ها مانند طاعون ییدرمان زخم ها و بیماری هاغذایی ، عنوان یک ترکیب ه ب سرکهباستان دوران در سرکه :  کاربردهای باستانی

 یشی استفاده می شد . در مواد آراعنوان عامل پاک کننده و ه . همچنین ب و بسیاری بیماری های دیگر استفاده می شد

 ندهکاه به دلیل ویژگی ترشیجات )انواع شوری و ؛ تولید صرف غذا بعنوان یک چاشنی غذایی برای امروزی : امروزه از سرکه کاربردهای 

pH  سس ها؛ تولید انواع فراورده های غذایی مانند  ( ماندنمی سپورزا زنده حتی باکتری های ا -و منع رشد باکتری ها در این محیط ( 

 . ( استفاده می شود% سرکه در صنایع مختلف غذایی  70امروزه تقریبا 

 مهمترین انواع سرکه:(  2

 . سرکه بدست آمده از الکل تقطیر شده است : یا تقطیری Spiritسرکه (  1

 .بدست می آید  از آب سیب یا میوه هایی غیر از انگور تخمیری است کهسرکه : ( سرکه سایدر  2

 . از آب انگور تخمیر شده بدست می آید : که انگور( سر 3

 .بدست می آید  از مالت جو : سرکه مالت ( 4

، سرکه  ، سرکه قند و سرکه بدست آمده از شربت گلوکز سرکه بدست آمده از مالس : ، گلوکز و میوه های خشک سرکه قند ( 5

 .  گلوکز نامیده می شود

ترکیب مضری نیست و هنگام موجود در سرکه تقطیری اتیل استات  . است grainسفید یا سرکه ، سرکه نام دیگر سرکه تقطیری توجه : 

. در آمریکا، عبارت تقطیرشده مربوط به الکل است اما در انگلستان عبارت تقطیر شده مربوط به نوعی سرکه   تخمیر نیز تولید می شود

 . تقطیر شده مالت است

 مانند :.  که برای کاربرد غذایی خاص فرموله یا طعم دار می شودای است ی سرکه ورده هاآنوعی فر - سرکه های مخصوص

 نی ها به سرکه تقطیر شده تولید می شود .با افزودن گیاهان معطر، ادویه یا سایر چاش( :  Herbal) ( سرکه گیاهی  الف

 جوز بویا است .، میخک و  ، دارچین ، ترخون ، ریحان سیر :سرکه گیاهی ی مهمترین طعم دهنده ها
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. مانند سرکه تمشکی شیرین شده که دارای طعم ترش و  با افزودن میوه یا آب میوه به سرکه سفید بدست می آید:  ب( سرکه میوه ای

 . شیرین مطبوعی است

که در  Trebbianoاین سرکه از انگورهای شیرین   . ایتالیا است Modenaنوعی سرکه سنتی است که منشا آن :  Balsamicج( سرکه 

Modena  دیر برداشت می شود و سرکه از عصاره یا . این این روش ، انگور  می آیدکشت می شود بدستMust  انگور پخته شده

سپس یک فرایند تخمیر کند و طوالنی انجام و عصاره بطور پی در پی در مجموعه ای از بشکه های ساخته شده از چوب .  بدست می آید

 .  . سرکه بدست آمده قهوه ای تیره است و طعم خاصی دارد دن طعم دهنده یا ادویه تغلیظ و رسانده می شودهای مختلف و بدون افزو

 تمشک و سرکه خرماقرمز سرکه ، ، سرکه نیشکر  د( سایر سرکه های مخصوص مانند سرکه آناناس

 مشخصه های فنی سرکه :(  3

برای بدست آوردن گرین سرکه می توان .  بیان می شود( گرین )  grainبر اساس مقدار اسید استیک  :مقدار اسید استیک در سرکه 

 . % اسید استیک است 8، حاوی  80سرکه با گرین  . ضرب کرد 10درصد اسید استیک آن را در 

 .می باشد میلی لیتر سرکه  100گرم اسید استیک در  0/1سرکه ای است که حاوی  - سرکه با گرین یکبه عنوان مثال : 

 : های تخمیر کننده باکتری(  4

تا قبل از کشف  ) . در گذشته در سطح لیکور الکلی تشکیل فیلم می دهند، باکتری های تبدیل کننده الکل به سرکه ، در تخمیر طبیعی 

 . نامیده می شد“  مادر سرکه ”این فیلم (  باکتری های تخمیر کننده

 .M( و  در سرکه شراب ) M. viniیعنی فیلم ویسکوز نامیده شدند و بعد ها به نام های  ( Mycoderma ) ، این باکتری ها1822در سال 

aceti ( نامگذاری شدند در سرکه آبجو ) . 

برای تولید  سوش های خالصاما از  استاگرچه این باکتری ها مسوول تولید سرکه  . ، این باکتری ها استوباکتر نامیده شد1900در سال 

تنها گونه ای که در  . مگر در کشت غوطه وری چون جداسازی و نگهداری این باکتری ها بسیار سخت است؛ نمی شود  سرکه استفاده

این باکتری تولید اسالیم می کند و ممکن است باعث مسدود شدن فرمانتور است.   Acetobacter xylinumتولید سرکه مفید نیست 

و  و برای رشد بوده% اسید استیک  8تا  4که قادر به تحمل است معرفی شده  Acetobacter europaeusگونه جدیدی به نام  اخیرا.  شود

 .  به اسید استیک داردنیاز مطلق  نمّو

 

 باکتری های اسید استیک :

 :  مهمترین باکتری های تولید کننده اسید استیک شامل . شامل استوباکتر و گلوکونوباکتر می باشد
 A. aceti 
 A. hansenii 
A. pasteurianum  
A. europaeus 
A. rancens 
A. xylinum 
G. oxydans 

 : به دو گروه تقسیم می شودباکتری های اسید استیک  : 
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است و می توانند اسید استیک را به دی اکسید کربن و  A. pasteurianum و A. aceti : که شامل overoxidansبا  peroxidansگروه ( 1

  . آب متابولیزه کند

 . اینها الکل را بطور ناقص که شامل گونه های گلوکونوباکتر است و نمی توانند اسید الکل را اور اکسیدایز کند suboxydansوه ( گر2

 . ( می کند سرکه اکسید و تبدیل به اسید استیک )

 .  است  A. pasteurianumو   A. Aceti   ،A. hansenii : مهمترین باکتری های تولید کننده سرکه از میان باکتری های فوق : 

 
 . ، یک مول اسید استیک و یک مول آب تولید می شود ، از هر مول اتانول بر اساس واکنش های انجام شده

 1/1 . اما این حالت به ندرت اتفاق می افتد و در شرایط نادر بازده گرم اسید استیک تولید می کند 1/304،  بطور تئوری، هر یک گرم الکل

 . بدست می آید

 .  % بدست می آید  12/4سرکه  لیتریک  -  %12اتانول  لیتراز یک  معموالً

 :باکتری  ویژگی های گونه های مناسب

 قادر به تحمل غلظت باالی اسید استیک باشد . 

 ّد مغذی کمی نیاز داشته باشدبه موا . 

 اسید استیک تولید شده را بیش اکسید نکند . 

 ه باشدبازده تولید اسید استیک باال داشت  . 

 : تولید سرکه(  5

 :تولید نمود سرکه  می توانسه روش به 

o  روشOrleans یا کند 

o  روش نشتی(Trickling) یا تند 

o تخمیر غوطه وری 

 : یا کند Orleansروش (  1

د لیکور شده و باز ریخته می شد و باکتری های اسید استیک از هوا وار( بشکه ) ، شراب در وت های  در قدیمی ترین روش تولید سرکه
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، شراب در بشکه ها ریخته می شد و در فضای باز قرار داده می شد و برای شروع تخمیر  بعدها . باعث تبدیل شراب به سرکه می شد

و جلوگیری از رشد میکروب های نامطلوب می شود  pH. افزودن سرکه باعث پائین آمدن  کمی از سرکه قبلی به آن اضافه می شد

بشکه ها به اندازه دو سوم حجمشان پر می شدند تا هوای است . ( اولیه  عنوان مایهه ب نده باکتری های اسید استیک )همچنین تامین کن

.  هر  هفته آن را تبدیل به سرکه می کرد 5تشکیل می شد و طی  مایع. الیه ضخیمی از باکتری ها در سطح  کافی برای تخمیر موجود باشد

بدلیل ضخیم شدن فیلم و گاهی بخاطر  معموالً.  بشکه ها برداشت می شد و با شراب جدید جایگزین می شد% سرکه از ته  20تا  10هفته 

یند متوقف و از آباید فر استیک هوازی اند چون باکتری های اسیددر این وضعیت .  ، فیلم در بشکه ها غرق می شد تکان خوردن بشکه ها

به این ترتیب باکتری ها روی و  ( قطعات الوار چوبی )شناور( در بشکه ها قرار داده شد1868پاستور )لوئی . با پیشنهاد  نو شروع می شد

فرانسه به منظور تسریع فرایند تخمیر، بشکه ها در اتاق  Orleans منطقهویژه در ه بعدها بسبیده و همواره در سطح می ماند . چوب چ

 .  نامیده می شود Orleansبه همین دلیل این روش به نام روش  و رهای زیر زمینی قرار دادههای گرم یا انبا

 : Orleans معایب روش

  به همین خاطر به آن روش کند گفته می شود است وطوالنی تولید محصول در این روش زمان . 

  کم استنسبت به روش های دیگر بازده آن . 

  بازده تئوری است 85تا  75 این روشبازده % . 

  آیند را مختل می کند .و فر هسرکه به تدریج در بشکه ها انباشته شد مادردیگر اینکه 

  استفاده می شودبسیار کم بدلیل معایب ذکر شده امروزه از این روش  . ولیسرکه بدست آمده کیفیت خوبی دارد  . 

 : روش ژنراتور نشتی یا تند(  2

 :  شامل دو بخش است ساخته شده واستیل ستنلس است که معموال از جنس چوب سرو یا ا تانکی: ژنراتور نشتی مدرن 

 .  بخش پرشده از خرده چوب و بخش جمع آوری که حجم آن یک پنجم حجم کل است و سرکه در آن جمع می شود

 



 

 

یمقابل فوالد عموجان–جابرین حیان  ابتدای خیابان –بلوار فارابی  –رز ـشهر صنعتی الب –زوین ـآدرس : ق  

روی خرده چوب ها پاشیده می شود و پس از نشت از بستر خرده چوب در بخش جمع آوری  ی تانکالکل از باالروش کار ژنراتور سرکه : 

وسیله ه سرکه بو  . مخلوط اسید . استفاده از خرده چوب سطح زیادی را برای چسبیدن باکتری ها روی آنها ایجاد می کند جمع می یابدت

 هوا از زیر بستر چوبی تزریق شده و به . رکوله و پس از عبور از یک تبادلگر حرارتی دوباره روی بستر چوبی پاشیده می شودییک پمپ س

 . دکناستفاده می  35تا  29کننده برای تنظیم دما بین شده در برج خنک . در تبادلگر حرارتی از آب خنک  می کندسمت باال حرکت 

یطی ل در هیچ شرا. مقدار اتانو ، مقدار زیادی الکل و سرکه تبخیر شده و همراه هوا خارج می شود اگر سرعت جریان هوا زیاد باشدنکته : 

 غیر اینصورت باکتری ها می میرند . در . باشد  پنج درصد تانباید کمتر از سه 

 100ا گرین سرکه ب لیتر  4000تا  2000( دارد و قادر به تولید  % 92تا  91 ، کارآیی باالیی )باشد مجهز  به سیرکوالسیونکه نشتی روش ژنراتور 

 20، می توان  صورت نگهداری مناسب دستگاها در امّ، . اگرچه خرده چوب ها ممکن است به مرور زمان نرم شود  ساعت است 24در هر 

 .  سال از آن استفاده کرد 30تا 

، نمک های معدنی و گاهی  ، مقدار کمی قندهای ساده در صورت تولید سرکه تقطیری که از اتانول تقطیر شده یا سنتزی تولید می شود

. می شود زایلینوم کمتر رشد کرده و تولید اسالیم کمتر ، استوباکتر  . در صورت استفاده از الکل سفید عصاره مخمر افزوده می شود

،  اگر اسیدیته بیشتر شود و % است 12اسیدیته سرکه بدست آمده .  بنابراین ژنراتور دیرتر بلوکه می شود و عمر آن بیشتر خواهد بود

 غلظت الکل باقیمانده بیشتر از پنج ری کهطو ، به ، جریان الکل ورودی تنظیم می شود . برای تنظیم درصد اسید سرکه تولید کم می شود

 درصد نشود .

 : روش غوطه وری(  3

 باال است . بسیار در محیط هوادهی بسیار باال نیاز است و تعداد باکتری های رشد کرده به در این روش 

ار سوی دیگر بدلیل تولید گرمای بسی . از ثانیه باکتری ها می میرند 40الی  30، طی  ، بدلیل اسیدیته باالی محیط اگر هوادهی قطع شود

یند از یک سیستم آطی فر ، ( لیتر می باشد 78/3 هر گالن آمریکا معادل)  –(  کالری به ازای هر گالن اتانولسی هزار حدود  زیاد )

 .  سرمایشی مناسب باید استفاده شود

 بدلیل تعداد زیاد سلول های رشد.  می رسد mlدر   2/25×  810است و پس از یک سیکل تخمیر به  mlدر  1/5×  810  تعداد اولیه سلول ها

 .  و باید فیلتر شود بوده ، همه سرکه های بدست آمده از روش غوطه وری کدر کرده طی تخمیر

 Fringsراکتور  -الف

 معرفیمیری به نام استاتور راکتور هوایی آبی برای اسید اسیتیک تخآلمانی هاینریش فرینگز توسط برای اولین بار میالدی  1953سال در 

ر ، یک آژیتاتو این راکتور شامل یک تانک استیل مجهز به کویل داخلیاده از این راکتور تولید می شود . سرکه دنیا با استفبیشتر شد و 

راحی آن بگونه ندارد و طکمپرسور این فرمانتور نیاز به هوای فشرده در ته مخزن وصل شده است می باشد . که ) ایرتور ( سرعت باال 

در تانک .   هوا از باال به درون راکتور مکیده و بوسیله آژیتاتور در لیکور پخش می شود.  ای است که هوا به درون آن کشیده می شود

ه کف ایجاد شددر این دستگاه  . است اگرچه برخی سوش ها دماهای باالتر را نیز تحمل می کنندسانتیگراد درجه  30 دما معموالً فعال ،

 ک کف شکن اتوماتیک شکسته می شود .بوسیله ی
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 . ساعت است 35درصد حدود  65/10به شکل بچ انجام می شود و زمان چرخه تولید سرکهتولید در این دستگاه ، یند آفر

 ( دارنده دارداثر باز، الکل باالتر غلظت  ) نکته :.  است%  5% و غلظت الکل  10تا  7خوراک اولیه فرمانتور  غلظت اسید استیک در

، حدود یک سوم محصول  برسد % 0/2غلظت الکل بطور پیوسته چک شده و هر وقت غلظت الکل به کمتر از  گرافل الکبا استفاده از یک 

 . خوراک تازه به آن افزوده می شودبرداشت می شود و دوباره ) یک سوم حجم تانک ( 

دازه غلظت الکل را بطور اتوماتیک ان گرافل الک،  در این سیستم ادر به فعالیتند .مه پیوسته نیز قبه شکل نیفرینگز ژنراتورهای جدیدتر 

،  . پس از تخلیه سرکه به مقدار مناسب ، شیر تخلیه سرکه بطور اتوماتیک باز می شود گیری کرده و در صورت مناسب بودن غلظت

 استیل ، ثابت نگه داشته می شود .. دمای فرمانتور نیز با استفاده از کویل  شیر ورود خوراک باز می شود

 . می باشد ساعت  48تا   24  ژنراتورهای جدیددر این  یک سیکل تولید
 

 ( استاتور ) Fringeمزایا و معایب ژنراتور 

 : استاتوری مزایا

 ( از ژنراتور نشتی است برابر 10گاهی  کارآیی آن بیشتر ) . 

 یکنواخت و ثابت است شده کیفیت سرکه تولید . 

  ( نیاز دارد حدود یک ششم مقایسه با روش نشتی فضای کمتری )در . 

 تولید انواع سرکه و تغییر از یک نوع به نوع دیگر سرکه آسان تر و ارزان تر است . 

 پیوسته سازی و اتوماسیون استاتور راحت تر از ژنراتور نشتی است . 

 : استاتور معایب

 متوقف می شود یند کامالًآو فرسریع مرده  ، باکتری ها خیلی در صورت قطع برق . 

  اسید استیک  با این حال برخی معتقدند مصرف انرژی کل آن به ازای هر گالن. )  استروش نشتی نرخ مصرف انرژی آن بیشتر
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 تولید شده کمتر است . (

 : کاویتاتور – ب

اتور از بسیاری جهات شبیه استستفاده شد . کاویتاتور ما بعد برای سرکه هم اا، در ابتدا برای تصفیه فاضالب طراحی شده بود این دستگاه 

ن ی با گریبه شکل پیوسته کار می کند و برای تولید سایدر یا سرکه هاکه همزن آن از باال وصل شده است . کاویتاتور است با این تفاوت 

ود ن هنوز وجهایی از این فرمانتورها در امریکا و ژاپ نمونه.  برای تولید سرکه با گرین باال کاربرد نداردپائین استفاده می شود . کاویتاتور 

 .  دارد

 

 : فرمانتور برجی - ج

فوت است و یک  20، طول آن  فوت  2  فرمانتور برجیقطر رکه و اسید سیتریک ساخته شده است . ، س برای تولید آبجودر انگلستان 

قادر به تولید یک یک صفحه مشبک انجام می شود . این فرمانتور طریق . هوادهی از  فوت دارد 6فوت و طول  4محفظه انبساط به قطر 

ه بمی تواند این دستگاه .  یک ماه طول می کشد تا استوباکتر با این فرمانتور سازگار شود . معموالً % در سال است 5میلیون گالن سرکه 

 نیمه پیوسته یا پیوسته کار کند . شکل بچ،
 

 : تخمیر پس ازسازی سرکه نهایی یند آفر(  6

 : رقیق شود سرکه تولید شده دارای درصد باالتری است و باید رقیق سازی . 

 فیلتراسیوناز طریق و سپس ، جسد باکتری ها ته نشین شده ، با افزودن خاک دیاتومه یا بنتونیت  پس از تخمیر : شفاف سازی  ،

 لق از سرکه جدا می شود .مواد معّسایر سلول ها و جسد 

 : رت نیاز به رنگبری از فروسیانید پتاسیم استفاده می شود. در صو رنگبری 

 انیه ث 40تا  30به مدت درجه سانتیگراد  80تا  75دقیقه یا  30به مدت درجه سانتیگراد  65تا  60در دمای ایجاد  : پاستوریزاسیون

 .  انجام می شود

 : ظ می شود . ) در موارد خاص ( از طریق انجماد تغلیدر صورت نیاز به تغلیظ  تغلیظ 

  رشد  از) ممانعت  دی اکسید گوگردپی پی ام  1000تا  50 با پیشنهاد و تایید مسوول فنی بسته بندیقبل از :  دی اکسید گوگردادتیو

  . افزوده شود( میکروب های نامناسب 

 : افزودن آن به ا کمتر استاسید سولفورو اثر بیشتری روی باکتری ها و کپک ها دارد و اثرش روی مخمره ادتیو اسید سولفورو . 

 . فراورده های تخمیری از رشد میکروب های نامناسب جلوگیری می کند


