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gie s  využitím mem-
bránového procesu 
mikrofiltrace, případně 
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alýzy a stanovit receptu-
ru nového pekárenského 
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a  tvarohů a  dalších 
mlékárenských produk-
tů nebo potravinářských 
polotovarů. Součástí cíle 
bude i zkoumat a navrh-
nout využití resp. likvi-
daci odpadního proudu 
vodného roztoku solí 
a  navrhnout k  tomu 
určené technologie.

Dílčí cíl č. 3

Stanovit receptury potra-
vin a  nových funkčních 
potravin na bázi mléka 
a  koncentrátů syrovát-
kových bílkovin a  kon-
centrátů všech bílkovin 
mléka s  využitím ultra-
filtrace.
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VYUŽITÍ V  POTRAVINÁŘSTVÍ NEJVHODNĚJŠÍ A  BUDOU UPLATNĚNY PŘEDEVŠÍM 
V MLÉKÁRENSKÝCH A PEKÁRENSKÝCH VÝROBNÍCH PODNICÍCH V ČR.

Rok 2017
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Článek v recenzovaném časopise - pekárenský přípravek 
pro zlepšení trvanlivosti, Mlékařské listy 163, Vol. 28, No 4., 
Antifungální efekt a poloprovozní aplikace aktivního přípravku 
na bázi fermentované syrovátky v toustových chlebech, Ing. 
Miloslava Kavková, Ph.D., Ing. Vladimír Dráb, Ing. Jan Drbohlav, 
CSc., Ing. Dita Havelková. Autoři jsou členové řešitelského týmu

Výsledek V007
Ověřená technologie využití ultrafiltrace k produkci mléčného 
produktu se zvýšenou nutriční hodnotou. Podepsaná smlouva   
s Bohušovickou mlékárnou, a. s.

Výsledek V009
Uspořádání workshopu na téma: „Nové poznatky v uplatnění mem-
bránových procesů v potravinářství”, 18. 10. 2017,  Potravinářská 
komora České republiky, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10,  
vydání sborníku 2017.
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ÚVOD 
 
 
Membránové procesy v mlékárenství v ČR a projekt programu KUS MZe 
 

Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující 
nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými 
vlastnostmi QJ1510341 
 

V ČR nejsou membránové procesy v potravinářství zatím rozšířené. Nedovolovala 
tomu v plné míře ekonomická situace potenciálních uživatelů a značná ekonomická náročnost 
pořízení i provozování těchto procesů. Nyní je již příznivější situace a membránové procesy 
se začínají pozvolna prosazovat hlavně v mlékárenském průmyslu, především pro zpracování 
syrovátky. 

 
V současné době se v České republice ročně vyrábí přibližně 80 000 tun přírodních 

sýrů a 30 000 tun tvarohů, přičemž vedlejším produktem je tekutá syrovátka v množství 
přibližně 1 000 000 tun. V současnosti je většinou zpracovávána na sušenou syrovátku 
(přibližně 54 000 tun ročně). V malém množství, na jedné instalaci, je demineralizována a 
následně sušena. Ve značné míře je zahušťována reversní osmózou a prodávána velkým 
zpracovatelů do zahraničí. Jedno ultrafiltrační zařízení je využíváno ke standardizaci obsahu 
bílkovin v mléce pro výrobu sýrů. Malá instalace ultrafiltrace mléka je využívána 
k zahušťování mléka a k jeho delaktozaci a následně k výrobě speciální výživy pro zvláštní 
lékařské účely.  

 
Aby mohlo dojít k širšímu využívání membránových procesů v mlékárenství je třeba 

kromě ekonomicky dostupných zařízení poskytovat podklady a to na míru daného podniku a 
pro danou surovinu, jak využit jednotlivé proudy produktů ale i vedlejších produktů 
z membránových procesů. V mlékárenství najdou nejvíce v blízkém či vzdálenějším 
budoucnu uplatnění především membránové procesy tlakové zvláště ultrafiltrace, dále pak lze 
očekávat zavedení mikrofiltrace, jako proces nízkotepelné sterilace a další rozšíření 
nanofiltrace a reversní osmózy jako zahušťovacích procesů. Elektrodialýza bude stále více 
zdokonalovaná a budou hledány opět způsoby využití a likvidace koncentrátu. Pro širší 
využití uvedených membránových procesů v mlékárenství a potravinářství je nezbytné získat 
potřebné konkrétní znalosti a zkušenosti a také ekonomické představy. 

 
S tímto cílem vznikl námět výzkumného projektu s názvem „Nové technologické 

postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se 
zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi„ s dobou řešení 1. 4. 2015 – 31. 12. 2018, 
s evidenčním číslem  QJ1510341 který byl ve veřejné soutěži programu KUS NAZV MZe 
vybrán k financování. V tomto roce je ve třetím předposledním roce řešení.  
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K řešení se sdružil kolektiv následujících účastníků projektu: výzkumné organizace 
VÚM s.r.o. a Membrain s.r.o. a potenciální realizátoři výsledků podniky Zeelandia spol. s r.o., 
MoraviaLacto a.s., Bohušovická mlékárna, a.s., MILCOM a.s. Česká membránová platforma a 
Česká technologická platforma PKČR mají v projektu roli šiřitelů výsledků. 

 
Celkovým cílem projektu je výzkum a vývoj nových technologií a receptur vybraných 

potravinářských produktů s využitím membránových procesů, mikrofiltrace, ultrafiltrace, 
elektrodialýzy, které jsou pro využití v potravinářství nejvhodnější a budou uplatněny 
především v mlékárenských a pekárenských výrobních podnicích v ČR. Řešení je rozděleno 
do třech dílčích cílů. 

 
1. Dílčí cíl: Navrhnout technologie s využitím membránového procesu mikrofiltrace, případně 
ultrafiltrace a elektrodialýzy a stanovit recepturu nového pekárenského přípravku a jeho 
využití pro prodloužení trvanlivosti vybraných druhů pečiva a pro zvýšení jeho nutriční 
hodnoty.  

2. Dílčí cíl: Navrhnout technologie elektrodialýzy pro zpracování/úpravu různých typů 
demineralizované syrovátky z výroby sýrů a tvarohů a dalších mlékárenských produktů nebo 
potravinářských polotovarů. Součástí cíle bude i zkoumat a navrhnout využití resp. likvidaci 
odpadního proudu vodného roztoku solí a navrhnout k tomu určené technologie. 

3. Dílčí cíl: Stanovit receptury potravin a nových funkčních potravin na bázi mléka a 
koncentrátů syrovátkových bílkovin a koncentrátů všech bílkovin mléka s využitím 
ultrafiltrace. 

V rámci šíření výsledků projektu jsou každoročně pořádány tyto semináře, které jsme 
nazvaly MEMPROPO – MEMbránové PROcesy v POtravinářství. Každoročně na nich 
seznamujeme zájemce s principy membránových procesů a možným jejich využitím 
v potravinářském průmyslu a především s konkrétními  postupně dosahovanými výsledky 
projektu. 

Dílčí cíl projektu 1 v letošním roce končí a podařilo se prověřit využití mikrofiltrace 
ke sterilaci syrovátky, jako fermentačního média. Byly vybrány vhodné mikrobiální kmeny 
vhodné k produkci organických kyselin s převahou kyseliny propionové. Fermentovaná 
syrovátka těmito kmeny pak byla prověřována jako antifungální preparát. Tento efekt byl 
prověřen jak modelově, tak poloprovozně k prodloužení trvanlivosti pekárenského výrobku – 
toustového chleba s významnou spoluprací s průmyslový partnerem Zeelandia . Receptura 
antifungálního preparátu byla ochráněna užitným vzorem a celý výrobní postup byl 
koncipován do tzv. Ověřené technologie a oba tyto materiály jsou jako podklad pro využití ve 
výrobě předány potenciálnímu uživateli Zeelandia.  

V dílčím cíli 2 byly prověřovány optimalizace konstrukce elektodialyzačního zařízení 
a byly prověřovány a zkoušeny parametry elektrodialýzy z různých typů syrovátek, především 
kyselé syrovátky, protože ta působí svým charakterem a složení nejvíce problémů. Byly také 
hledány a nalezeny možnosti úprav odpadního vodného roztoku solí z elektrodialýzy 
částečnou efektivní separací fosfátů.  

7



7 
 

V dílčím cíli 3 byly prověřeny možnosti získání koncentrátu syrovátkových bílkovin 
z různých typů syrovátky, především kyselé z výroby termotvarohu a z koncentrátů všech 
bílkovin mléka z odtučněného mléka. Byly získány optimalizované provozní parametry 
ultrafiltrace. Získané koncentráty syrovátkových bílkovin byly použity pro laboratorní výrobu 
tvarohů a jogurtů a jogurtů řeckého typu. Receptura těchto mléčných produktů ze směsi mléka 
a retentátů syrovátky nebo mléka. Je ochráněna užitným vzorem a výrobní postupy jsou 
popsány formou ověřené technologie, přičemž jsou tyto výrobní podklady předány 
potenciálnímu realizátorovi Bohušovická mlékárna.  

Dílčí zajímavé výsledky výzkumného a vědeckého charakteru jsou prezentovány v 
odborných článcích a posterech různých konferencí včetně zahraničních. V příštím roce 
budou dosažené výsledky především týkající se ultrafiltrace a výroby tvarohů a jogurtů 
ověřeny v průmyslovém měřítku a výsledky týkající se elektrodialýzy budou chráněny 
užitným vzorem a bude zpracována ověřená technologie a finální výsledky budou 
presentovány v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech. 

 

Petr Roubal  

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. 

E-mail: roubal@milcom-as.cz 
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MEMBRÁNOVÉ SEPARACE - TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ 

Milan Šípek 

Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Technická 5, 16828 Praha 6 

Ústav fyzikální chemie 

E-mail: milan.sipek@vscht.cz  

 

Membránové separační procesy 

 

Použité symboly  

MF – Mikrofiltrace 

UF – Ultrafiltrace 

RO – Reverzní osmóza 

CF – Běžná filtrace 

ED – Elektrodialýza 

 

Separační membrána je pasivní nebo aktivní bariéra průchodu částic mezi dvěma 
fázemi 

 Pro membrány je typický výběrový (selektivní) transport jako důsledek rozdílné 
rychlosti transportu jednotlivých složek dělené směsi membránou 

 Pro membránový proces je charakteristický fyzikální princip transportu nebo zadržení 
 Rychlost transportu závisí na velikosti hnacích sil a na pohyblivosti a koncentraci 

jednotlivých složek v membráně 
Hnací síly membránového procesu 

 gradient elektrochemického potenciálu 
 gradient teploty,  
 gradient tlaku,   
 gradient koncentrace,  
 gradient elektrického potenciálu 
 gradient tíhového zrychlení 
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Dělení membrán  

Podle původu  

 přirozené – umělé 
 anorganické – organické 
 pórovité – nepórovité 

 
Podle tvaru 

 ploché listy (tabulární moduly) 
 trubice (tubulární moduly) 
 spirálově vinuté 
 dutá vlákna 
 kapalné membrány 

 

 

Obr. č. 1 Spirálově vinutá membrána 

 

 

 

 

 

 

 

11



11 
 

Tabulka I Počátky výzkumu membránových separací 

PROCES AUTOR ROK 

OSMÓZA Abbé Nollet 1748 

DIFÚZE, DIALÝZA Fick 1855 

PERMEACE PLYNŮ Graham 1861 

OSMOTICKÝ TLAK van´t Hoff 1860 

ULTRAFILTRACE Zsigmondy 1907 

DISTRIBUČNÍ ZÁKON Donnan 1911 

REVERZNÍ OSMÓZA Manegold, Michaelis 1925 

HEMODIALÝZA Kolff 1944 

 

Tabulka II Přehled membránových procesů a jejich parametrů 

PROCES                                   MEMBRÁNA HNACÍ SÍLA           PRONIKÁ    NEPRONIKÁ 

Mikrofiltrac
e mikroporézní p (70 kPa) 

H2O a 
rozpustné 

částice 

suspendované 
částice 

Ultrafiltrace UF-membrána p (70-700 kPa) H2O a soli bílkoviny, 
koloidy 

Reverzní 
osmóza polopropustná p (700-5500 

kPa) H2O 
rozpustné a 

suspendované 
částice 

Dialýza dialyzační c 
ionty a 

nízkomolekulár
ní látky 

Látky M>103 

Elektrodialý
za 

iontově 
výměnné (1-2 V) ionty makromolekuly 

nenabité 

Separace 
plynů permselektivní p (102-104kPa) plyny a páry jiné plyny 

p – rozdíl tlaku, c – rozdíl koncentrace,  - rozdíl napětí na membráně   
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Důvody rozvoje membránových separací 

 Rozvoj elektrotechnického průmyslu (MF, UF, RO) 
 Rozvoj potravinářského průmyslu 
 Rozvoj biotechnologií + enzymového inženýrství 
 Ekologické problémy – čištění odpadních vod, získání pitné vody 
 Znovuzískání a použití chemických látek (ethanol) 
 Znovuzískání kovových iontů ze zředěných roztoků 
 Racionální využití surovin energeticky náročnými metodami 
 Biomedicinální aplikace – umělé ledviny, mimotělní oxidace krve 
 Umělé fotosyntentické membrány – studium fotosyntézy 
 Kontrolované dávkování léků nebo hnojiv 
 Vývoj palivových článků (kosmický výzkum) 
 Konzervace potravin 
 Dělení plynů a jejich čištění 
 Obohacování vzduchu kyslíkem - oxigenerátory 

 

Výhody membránových technologií 

• Separace bez chemikálií 
• Účinnost separace 90 – 99% 
• Úspora energie (nízké teploty) 
• Úspora místa a prostoru (mobilní) 

Nevýhody membránových technologií 

• Technická náročnost 
• Vysoké pořizovací náklady 

Největší oblast použití 

• Membránové filtrace 
• umělé ledviny 
• Ultrafiltrace, reverzní osmóza (potravinářský průmysl) 
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Filtrace 

 

Obr. č. 2 Schéma filtrace v trubkové membráně – modré šipky a kolečka filtrát, červené šipky 
a zelená, žlutá a červená kolečka permeát  

 

Obr. č. 3 Schéma vlivu velikosti pórů v membráně (v mikronech) na typu separovaného 
materiálu 

CF – běžná filtrace, MF – mikrofiltrace, UF – ultrafiltrace, RO – reverzní osmóza 
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Osmóza, reverzní osmóza 

 

Obr. č. 4 – Schéma osmotického tlaku a principu reverzní osmózy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení rozpouštědla a 
koncentrovaného roztoku 
polopropustnou membránou 

 

 

V důsledku osmózy proniká rozpouštědlo 
do koncentrovaného roztoku a zřeďuje 
ho, rozdíl výšky hladin udává osmotický 
tlak  

 

 

 

Jestliže na koncentrovaný roztok 
působíme tlakem, který je větší než 
osmotický tlak, polopropustná 
membrána propustí rozpouštědlo 
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Elektrodialýza 

 

 

Obr. č. 5 – Schéma elektrodialýzy  

 

Elektrodialýza probíhá mezi katodou Ө a anodou Ꚛ. V daném případě se jedná o proces 
odstraňování NaCl z vodného roztoku. Anexovými membránami A prochází anionty směrem 
k anodě, katexovými membránami C kationty směrem ke katodě.  Z nastřikovaného roztoku 
NaCl se odstraňují ionty Na a Cl, které přecházejí do zkoncentrovaného roztoku NaCl. 
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Membránový palivový článek 
 

Anoda: H
2
  2H

+
 + 2e 

Katoda: ½ O
2
 + 2H

+
 + 2e  H

2
O 

Celkově: H
2
 + ½ O

2
  H

2
O  

 

Obr. č. 6 Schéma membránového palivového článku 

 

V membránovém palivovém článku se elektrická energie produkuje tím, že se do anodového 
prostoru přivádí plynný vodík, do katodového prostoru plynný kyslík a produktem je voda a 
elektrická energie.  
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Pervaporace  
 
Membránové dělení kapalných směsí 
 

 

Obr. č. 7 Schéma pervaporace 

V nástřiku (Feed) je obsažena kapalná složka, která projde pervaporační membránou do 
plynné fáze 

 

HNACÍ SÍLY  pervaporace do vakua  p, c 
   pervaporace do nosného plynu     c 

MECHANISMUS TRANSPORTU   rozpustnostně-difuzní model 
 

Dvě oblasti technologického využití pervaporace 

 Odstranění vody nebo polárních látek (CH3OH) z vodně organických nebo 
organických směsí (hydrofilní PVA-PAN kompozitní membrány) 

 Odstranění stop halogenových uhlovodíků nebo organických látek z vody, dělení 
směsí organických látek (azeotropní směsi) pomocí organofilních membrán, např. 
polydimethylsiloxan a jeho modifikace 
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Dělení plynných směsí  

 

 

 

Obr. č. 8 Schéma separátoru plynný směsí 

Směs plynů je dělena podle propustnosti plynů membránou. H2 a He prochází dutými vlákny a 
tvoří permeát, ostatní plyny (CH4 , N2 …) retentát (non-permeát) 

 

Propustnost (výkon) x separační schopnost = konstanta 

Kompozitní asymetrická membrána – porézní podložka + mikronová separující vrstvička 
sklovitého polymeru 

Tvary membrán:  

 trubky  
 kapiláry 
 dutá vlákna (vnější průměr 80 m, vnitřní průměr 40 m) 
 spirálové moduly 

 

 

 

 

 

 

19



19 
 

Průmyslové aplikace 

1. Petrochemický průmysl 

2. Rafinérie 

3. Oddělení H2 od N2, Ar, CO, CO2, alifatických a aromatických CH  

4. Regulace poměru CO: H2 v syntézním plynu 

5. Získání He ze zemního plynu 

6. Odstranění H2S a CO2 ze zemního plynu 

7. Odstranění aromatických uhlovodíků ze vzduchu 

8. Obohacení vzduchu kyslíkem 

9. Získání N2 ze vzduchu (inert k ochraně hořlavin a skladování potravin) 

 

 

 

Závěr. 

Význam membránových procesů neustále roste. Pro jejich rozvoj jsou celosvětově 
investovány miliardy amerických dolarů ročně a předpokládá se osmi až deseti procentní 
roční nárůst v průmyslových technologiích, v ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví, 
potravinářství a řešení civilizačních problém obecně. Např. získání pitné vody odsolováním 
mořské vody bude akutní ve velmi krátké době. 
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DOPLNĚK ORGANICKÝCH KYSELIN JAKO EFEKTIVNÍ PODPORA 
ANTIFUNGÁLNÍHO ÚČINKU SYROVÁTKOVÉHO FERMENTU 
S PROPIONÁTEM NA RŮST A VÝVOJ POTRAVINÁŘSKÝCH PLÍSNÍ 
 

Miloslava Kavková1, Dita Havelková2 a Vladimír Dráb1 

1Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o., Ke Dvoru 12a, Praha 160 00,  

2Zeelandiaspol s.r.o., Malšice 267, 391 75  Malšice 

E-mail: m.kavkova@vum-tabor.cz 

 

Abstrakt 
 

 V této studii byl srovnáván antifungální efekt syrovátkových fermentů s obsahem propionátu 
(3,616 mg. mL-1) s rozdílným pH a vliv přídavku kyseliny mléčné k fermentu na růst a vývoj 
vybraných plísní in vitro. Následně byly tyto fermenty testovány v poloprovozních 
podmínkách při odpeku toustových chlebů. Testy in vitro prokázaly významný vliv přídavku 
kyseliny mléčné na růst a vývoj plísní. Okyselení fermentu v poloprovozních podmínkách se 
ukázalo jako funkční, ale výsledky vykazují určitou variabilitu s ohledem na poloprovozní a 
výrobní podmínky. 

Úvod 
 

 

Díky zvyšující se poptávce po potravinách bez chemických konzervantů se otevřely mnohé 
možnosti ochrany potravin před mikrobiálními a fungálními kontaminanty na bázi 
biologických interakcí. Jako protektanty se používají živočišné metabolity (lysosymy, 
laktiferin, magaininyetc.). Rostlinné fytoalexiny, rostlinné alkaloidy a koření jsou také 
testované a aplikované jako biokonzervanty v potravinářství. Mikrobiální metabolity jako 
například bakteriociny a organické kyseliny jsou prakticky ověřené biokonzervanty, jejichž 
použití závisí na technologických a skladovacích podmínkách konkrétních potravin, do nichž 
jsou jako biokonzervanty použity.  

 Pekárenské produkty mohou být kontaminovány řadou plísní, z nichž nejhojnější 
zastoupení mají různé druhy rodu Penicillium sp., Aspergillus sp, Eurotium sp., Fusarium sp. 
a mnohé další. Tyto plísně nezpůsobují jen znehodnocení potravin, ale mohou představovat 
určité zdravotní riziko pro pracovníky a konzumenty. Kromě fyzikálních způsobů eradikace 
plísní lze také k jejich eliminaci využít fungální inhibitory na chemické bázi - etanol, kyselinu 
sorbovou, propionovou a octovou (Lavermicola et al., 2003; Suhr et al., 2004).  Kyselina 
fenyloctová, mléčná a octová mohou být také produkty mikroorganismů a konzervační účinek 
je často výsledkem jejich synergického účinku (Lavermicola et al., 2003). Zmíněné organické 

21



21 
 

kyseliny ovlivňují vývoj plísní tím, že okyselují buněčnou cytoplasmu a inhibují významné 
metabolické funkce (Janssen et al., 2007). Efektivita protektivních přípravků nezáleží pouze 
na obsahových látkách, ale také na jejich pH, na tom zda se nachází v disociované či 
nedisociované formě (silnější účinek) a rovněž na vodní aktivitě média (Aw) (Suhr et al, 
2004). 

V minulých studiích jsme testovali vliv samotného syrovátkového fermentu s obsahem 
propionátu na růst a vývoj plísní a následně na trvanlivost toustového chleba s ohledem na 
plesnivění.  Tato studie ukazuje na možnosti zvýšení antifungálního efektu fermentu 
s propionátem vůči potravinářským plísním v in vitro experimentech. Účinek přídavku 
kyseliny mléčné k fermentu byl ověřován i při pečných zkouškách toustového chleba. 

Materiál a metody 
 

Příprava fermentu 
 

Vstupním médiem pro přípravu fermentu byla kyselá syrovátka. Tato byla filtrována pomocí 
mikrofiltrační jednotky (cross/flow MF/UF jednotka s instalovanou keramickou tubulární 
membránou o porozitě 1,2 µm (MEGA a.s., ČR). Výsledný produkt, zahuštěná kyselá 
syrovátka s pH 7,1-7,3 byla zaočkována kmenem propionové bakterie Propionibacterium 
freudenreichii (MAD-8AP) a bakterie mléčného kvašení Lactobacillus rhamnosus (VT-1). 
Fermentační proces probíhal na laboratorním fermentačním kompletu bioStar1 (Gryf, CZ) 
s automatiky řízenou regulací pH. Celý systém byl napojen na 20L nerezové konve se 
zahuštěnou syrovátkou inokulovanou P. freudenreichii a L. rhamnosus. Fermentační proces 
byl řízen operačním systémem Microsoft® WES7 (Dráb et al., 2016). Microbiologická čistota 
fermentu byla testována na mikrobiologických médiích. Sledován byl počet koliformních 
bakterií, aerobní a anaerobní bakterie, laktobacili a kvasinky a plísně. Obsahové látky ve 
výsledném fermentu (sacharidy, nižší mastné kyseliny) byly stanoveny izotachoforeticky a na 
kapilární elektroforéze. Pro naše experimenty jsme vybrali fermenty s označením MF 1-2  
s obsahem propionátu 3,616 mg. mL-1 a výsledným pH 5,68 a 5,13. 

 

Příprava fungálního inokula 
  
Vybrané druhy potravinářských plísní – Eurotium repens (Ascomycota: 
Eurotiomycetes:Eurotiales), Aspergillus niger (Ascomycota: Eurotiomycetes: Eurotiales) a 
Penicillium commune a Penicillium roquerforti (Ascomycota: Eurotiomycetes: Eurotiales), 
byly kultivovány na 2% maltózovém agaru při 25°C po dobu 5 dní v termostatu. 
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Experiment in vitro  

K fermentům byl přidán roztok kyseliny mléčné v poměru 1:2 a 2:1. Spóry plísní byly smyty 
do fyziologického roztoku. Suspenze byla ředěna tak, aby výsledná koncentrace spór 
dosahovala 1 x 105 konidií v 1 ml suspenze. Jeden ml suspenze byl kápnut do středu Petriho 
misky (průměr 90 mm) a zalit vytemperovaným maltózovým agarem. Po ztuhnutí média byly 
sterilním korkovrtem o průměru 10 mm vytlačeny v každé misce tři jamky. Každá jamka byla 
sterilně pipetou naplněna 10 ml fermentu pH 5,68, fermentu obohaceného kyselinou mléčnou 
v poměru 1:2 (pH 4,96) a 2:1 (pH 4,02). Vývoj plísní a tvorba distančních zón kolem jamek 
byla pozorována denně během pětidenní kultivace. Každá varianta měla 5 opakování a 
velikosti distančních zón byly zprůměrovány na Petriho misku. Misky byly ze spodní strany 
oskenovány a velikost inhibičních zón byla hodnocena analýzou obrazu za pomocí software 
Scion Image verze XX. Byla hodnocena čistá plocha na Petriho miskách v mm2. Rozdíly mezi 
plísněmi byly hodnoceny jednocestnou analýzou variance (ANOVA, Statistica Soft. Verze 
12.0.).  

Experiment in vivo 
Pro ověření účinnosti  sníženého pH antifungálnío fermentu v  podmínkách pekárny  byl 
simulován test v poloprovozní pečné zkoušce. Byla použita receptura pro výrobu pšeničného 
toustového  krájeného baleného chleba, což je výrobek, který je svých charakterem velmi 
náchylný pro kontaminaci plísněmi.  Jednak tím, že je balený a dochází k různému stupni 
kondenzaci vody v obalu a dále způsobem úpravy hotového výrobky, který přichází do styku 
s krájecími noži, které mohou být zdrojem mikroorganismů. Při chladnutí chleba pak může 
být jeho povrch atakován přítomnými  mikroorganismy, stejně tak jako z nečistých povrchů. 

 

 

Použitá receptura 

100%  mouka pšeničná hladká T530 

1% zlepšující pekařský prostředek pro pšeničná těsta 

2% řepkový olej 

1,8% sůl jodidovaná 

2,7% droždí čerstvé 

54% voda pitná studená * 

syrovátkový ferment  ** 

* v těstě, kde je přidán tekutý syrovátkový ferment, je jeho hmotnost odečtena od celkové 
hmotnosti vody - tj. pro těsto na 4 chleby o hmotnosti  500g je obsah vody  konkrétně 636 g 

* * v dávce 174 g fermentu pro 4 chleby o 500g. Dávka odpovídá maximální legislativně 
povolené hranici pro tento typ výrobku: 3000mg propionátu/kg hotového výrobku 
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Všechny suroviny jsme vsypali do hnětacího stroje Diosna SP 12 a mísili je 4 minuty na 

pomalý a 6 minut na rychlý chod stroje. Byla sledována správná struktura těsta a stupeň 

vyhnětení  lepku a pokud to bylo nezbytně nutné, byla doba míchání mírně upravena. Správně 

vymíchané těsto je klíčové pro dosažení střídy o stejných parametrech a návazně pro stejné 

podmínky v testu trvanlivosti.  Po vymíchání bylo těsto vyjmuto a zrálo 10 minut v kuse v 

pokojové teplotě, kdy jsme imitovali předkynárnu. Poté bylo naděleno na klonky o 560g, 

které byly stočeny na rohlíkovacím stroji a natvarovány do formy. Těsto kynulo při 33°C a 

88% vlhkosti. Po nakynutí byly formy opatřené víkem a vsazeny do elektrické etážové pece a 

pečeny 35 minut za teploty 250°C, s párou, dopékací teplota 220°C. Po dopečení byly formy 

vyklopeny na plech s čistým papírem a  chleby chladly v prostorách pekárny cca 1,5 hod do 

dosažení teploty min. 30°C v jádře. Poté byly zpracovány kráječkou, zabaleny a uloženy k 

testu  o délce 21 dní, kdy byl denně sledován výskyt prvních kolonií plísní. 

 

Výsledky a diskuze 

  
Experiment in vitro 
Přídavek kyseliny mléčné k fermentu významně ovlivňoval růst a vývoj všech testovaných 

plísní během 5 denního experimentu při 25°C. Ferment s nižším pH (pH 5,13) významně 

omezoval růst a vývoj ve srovnání s fermentem s pH 5,68. Celková plocha Petriho misky 

činní 280,27 mm2 a jedna jamka po korkovrtu má plochu 78,54mm2. Z těchto hodnot jsme 

vycházeli při výpočtu čisté plochy na Petriho miskách. Z výsledků je patrné, že fermenty 

s nižším pH budou inhibovat růst plísní více než fermenty s vyšším pH, kde se zóny pohybují 

do 10 mm2. Inhibiční účinek fermentů je vyšší u plísně Eurotium repens a Aspergillus niger 

než u obou druhů Penicilium. Účinek přidané kyseliny mléčné na růst a vývoj plísní byl 

významný u všech testovaných plísní ve srovnání se samotným fermentem. Kultury 

sporulovaly velmi omezeně a to jen po okrajích misek. Po odečtení plochy jamek se inhibiční 

zóny blížili k celkové ploše Petriho misek. Je třeba zmínit, že v testech in vitro jsou podmínky 

růstu a vývoje plísní omezeny na plochu Petriho misky, ale oproti provozním podmínkách 

jsou zvýhodněny konstantní vlhkostí živného média. Rovněž, oproti provozním podmínkám, 

nedochází k druhové selekci náletových plísní, protože v rámci jedné misky je testována jen 

jedna plíseň. Přesto, velikost inhibičních zón je dostatečným ukazatelem vlivu synergického 

efektu faktorů, jako je ferment s obsahem propionátu a přídavek kyselina mléčné s výslednou 

úpravou pH (Obr 1, Obr 2). Nicméně, výsledky odpovídají studiím (Lavermicola et al., 2003, 
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Suhr et al., 2007), i když v těchto byly použity jiné druhy plísní a inhibiční zóny byly měřeny 

pouze jako průměr. Vzhledem k tomu, že zóny jsou nepravidelné, je k přesnějším výsledkům 

lepší použít analýzu obrazu. Také je třeba zmínit, že výsledné pH difundované směsi „ferment 

+ kyselina mléčná“ do růstového média bude nejspíš vyšší, než je u původních roztoků. 

Obrázek 1: Velikost inhibičních zón (mm2) na jedné Petriho misce při testování 

antifungálního vlivu fermentů s rozdílným pH a fermentů s přídavkem kyseliny mléčné 

v poměru 1:2 a 2:1.  

 

Obrázek 2: Testování In vitro antifungálního účinku syrovátkového fermentu s propionátem 

a s přídavkem kyseliny mléčné. Petriho misky vlevo obsahovali v jamkách pouze samotný 

ferment s propionátem, uprostřed je v jamkách ferment okyselený kyselinou mléčnou 

v poměru 1:2 a pravý sloupec v poměru 2:1. Horní řada misek: Eurotium repens, spodní řada: 

Penicillium commune. 

 

 Ferment pH5,13 
 Ferment pH6,68 
 Ferment5,13 pH54,62 
 Ferment5,13 pH3,91 
 Ferment5,68 pH5,25 
 Ferment5,68 pH4,38 
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Experiment v poloprovozních podmínkách 
  Nejlepších výsledků bylo dosaženo za použití fermentu, ke kterému byly přidány 2 

díly roztoku kyseliny mléčné, a to 16 dní (Tabulka 2). Nejlepších konzervačních účinků bylo 

shodně dosaženo i v in vitro podmínkách. 15ti denní trvanlivost vykazovaly chleby s 

přidaným neředěným syrovátkovým fermentem MF 1-2. 14 dní v průměru pak vydržely 

chleby s přídavkem jednoho dílu roztoku kyseliny mléčné. Kontrolní chleby se neodchýlily od 

dlouhodobě dosahovaných hodnot, v tomto případě 5,3 dne.  Samotný syrovátkový ferment 

měl poměrně vysoké pH. Přidáním podílu kyseliny mléčné došlo ke snížení pH a omezení 

nežádoucí disociace obsažených kyselin a tím ke zvýšení jejich účinku. Přirozeně ale dojde i k 

poklesu obsahu propionové kyseliny v původním fermentu. Po smíchání s ostatními 

surovinami výsledné pH (těsta) kleslo jen minimálně. Přesto jsme ale zaznamenali rozdíly v 

kynutí, kdy se snižujícím se pH se prodlužovala doba kynutí. Senzorické hodnocení hotových 

chlebů pak prokázalo, že ferment s největším přídavkem kyseliny mléčné měl již 

nevyhovující, příliš kyselou chuť.   

 

 

Tabulka 2. Testování přídavku kyseliny mléčné k syrovátkovému fermentu: 

Použité syrovátkové 
fermenty 

pH 
ferment
u 

pH 
těsta 

Počet dní do výskytu 

1. plísně 

Ø 

MF 1-2  100% 5,68 5,33 13 13 17 17 15 

MF 1-2  66% + roztok k. 
mléčné 33% 

4,96 5,28 13 13 18 13 14 

MF 1-2  33% + roztok k. 
mléčné 66% 

4,02 5,19 13 21 18 13 16 

Kontrola 0% fermentu x 5,31 5 5 5 6 5,3 

 

Celkový efekt antifungálního působení v hotovém výrobku je dán kombinací několika 

faktorů: především obsahem organických kyselin, a to zejména kyseliny propionové, mléčné a 

octové a dále také jejich vzájemným poměrem, který vytváří synergický efekt. Celý systém je 

ovlivněn výslednou hodnotou pH, které ovlivňuje disociaci přítomných kyselin a určuje, do 

jaké míry budou účinné. Dalšími proměnlivými faktory jsou jednotlivé suroviny receptury, 
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které poskytují živnou půdu pro mikroorganismy a technologické postupy při pečení, které 

mohou zásadně ovlivnit vlastnosti kůry-především obsah vody a tuhost, které se významně 

podílí na rezistenci vůči mikroorganismům. Důležitým prvkem je také hygiena prostředí. 

Důležitým faktorem je čistota prostředí a celkově podmínky při jednotlivých operacích po 

upečení, kdy se během chladnutí snáší na povrch chleba různě čistý vzduch, který s sebou v 

prachových částicích unáší mikroflóru, včetně spór plísní. Z dosud provedených testů je 

zřejmé, že přírodní antifungální syrovátkový ferment v různých variantách může poskytovat 

prodloužení trvanlivosti baleného toustového chleba.  Setkali jsme se ale též s poměrně 

velkou proměnlivostí výsledků, jenž jsou důsledkem výše zmíněných a neustále proměnlivých 

faktorů. Pro další verifikaci je účelné provést testování i na jiných typech výrobků, především 

v konkrétních podmínkách velkých provozů a rozsáhleších souboru sledovaných produktů. 

Otázkou zůstává rentabilita přírodního syrovátkového fermentu, kdy je nutno dávkování 

přizpůsobit konkrétním podmínkám. S jistotou všam můžeme říci, že žádný konzervační 

přípravek není všemocný a nezachrání nečistotu provozu či zabalené výrobky s vyšší vlhkostí. 
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Inovace pro Bohušovickou mlékárnu, jako pro všechny podnikatelské subjekty, je 
nezbytností. Abychom udrželi svoji konkurenceschopnost, musíme udržovat a zvyšovat 
kvalitu svých výrobků a vyhovovat požadavkům konzumentů a obchodu. Současně naše 
výroba musí být minimálně srovnatelná s konkurenčními výrobci a pro nás efektivní. 
Konzument potravin, mléčných výrobků žádá stále něco nového, překvapivého. Určitou 
úroveň inovací např. na úrovni změny ochucení jsme schopni provádět sami. Při zavádění 
nového zařízení hodně pomáhají s návrhy nových postupů a receptur dodavatelé zařízení. Pro 
inovace složitější však Bohušovická mlékárna, obdobně jako mnoho dalších mlékáren v 
Česku, nemá své vlastní kapacity, protože výzkum nových výrobků a jejich výrobních 
postupů je nákladnou a časově náročnou činností se značným rizikem nezdaru v hledání 
schůdného, ekonomicky přijatelného řešení. Samotné zavedení do výroby nové receptury 
výrobku s jeho novým uzpůsobeným výrobním postupem pak navíc vyžaduje změny 
současného způsobu výroby, nebo obnovy zařízení a jejich uspořádání, nebo dokonce celá 
nová zařízení, což jsou obrovské investice s dlouhou návratností při relativně nízké ziskovosti 
výroby potravin, mléčných výrobků. Kdy 80% ceny výrobků ze závodu, nemluvě o 
maloobchodní ceně pro spotřebitele, tvoří cena suroviny.  

S Výzkumným ústavem mlékárenským Bohušovická mlékárna spolupracuje na určité 
části výzkumu a vývoje nových mléčných výrobků a jejich výrobních postupů a na zavádění 
metod testování kvality mléka jako suroviny a na způsobech kontroly kvality mléčných 
produktů a v dalších oblastech, jako je poradenství. Tuto spolupráci vítáme nejen pro přínos 
nových poznatků, ale především proto, že většina nákladů výzkumné organizace je hrazena ze 
státních prostředků, protože v dané ekonomické situaci potravinářského průmyslu 
mlékárenské podniky nejsou schopny takový výzkum a vývoj financovat. Jsme schopni 
spolufinancovat tento výzkum, a děláme to, v úrovní např. 10% nákladů projektu formou 
poskytování zařízení pro poloprovozní a provozní pokusy, poskytování suroviny pro ně a 
poskytování našich pracovníků pro organizování a zajišťování těchto pokusů.  

Realizace výsledků, ke které se mnohdy zavazujeme, však vyžaduje splnění mnoha 
dalších podmínek a není mnohdy v naší moci a je proto velmi riziková. Například pro 
výrobek je potřeba připravit obal, který se musí vyrobit obvykle ve velkém množství. 
Výrobek je třeba nabídnout obchodu, velkoobchodu, řetězcům. Ty mají však své cíle a 
záměry a naše nabídka nemusí být s nimi kompatibilní. Navíc rozhodující úlohu zde mají 
cenové a ziskové relace a nakonec je zde zákazník, který nemusí nový výrobek přijmout, nebo 
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ne v ekonomicky uspokojivé míře, nebo je v krátké době zaujat něčím jiným. Pak všechny 
náklady na obaly, marketing atd. jsou ztrátou. Prostě cesta k realizaci není zcela jednoduchá a 
je zde i obtížně předvídatelná konkurence a chování spotřebitele a jeho ekonomická situace. 

Bez těchto rizik podniků a bez podpory výzkumu státem by český mlékárenský 
průmysl podlehl bohatší konkurenci a jistě by to mělo vliv i na odbyt mléka z českého 
zemědělství a na jeho rozměr, který by se dále promítal do využití zemědělské půdy a tvorby 
krajiny. 

Ověřili jsme si, že se našla cesta jak podpořit přenos výsledků výzkumu do realizace 
inovací v praxi. Operační program Rozvoje venkova a jeho některá opatření nebo operace 
nesou pojem inovace. Tato opatření umožňují podnikům za podmínky inovačního charakteru 
projektu / nový výrobek, nový výrobní postup, výzkum nového zařízení, nebo organizačního 
postupu/  a za podmínky účasti odborného subjektu – výzkumné organizace v projektu získat 
až 50 % dotace na realizaci nové myšlenky / výrobku, technologie /, přičemž do nákladů musí 
být zahrnuty náklady na výzkum a vývoj, mohou být zahrnuty náklady na technologické 
investice a související stavební náklady. 

Odborný subjekt – výzkumná organizace v takovém projektu hraje dodavatele 
inovačního nápadu a pomocníka v převodu tohoto nápadu do konkrétních podmínek projektu 
v daném podniku. Odborný subjekt inovační inspiraci bere především z řešení projektů 
v programech Ministerstva zemědělství a jeho Národní agentury pro zemědělský výzkum a na 
základě výzkumu v rámci institucionální podpory výzkumu. Lze se domnívat, že pokud by 
podpora výzkumu a podpora realizací v Programu rozvoje venkova byly více propojeny, bylo 
by realizací možná vice. 

Naše Bohušovická mlékárna má dlouholeté / desítky let/ zkušenosti se spoluprací 
s Výzkumným ústavem mlékárenským a také Výzkumným ústavem potravinářským a 
Vysokou školou chemicko-technologickou. Účastnila se řešení mnoha výzkumných projektů 
především z Národní agentury pro zemědělský výzkum, ale také Technologické agentury ČR, 
kde projekt zaměřený na vývoj potraviny pro zvláštní lékařské účely byl vyznamenán 1. 
cenou v kategorii kvalita života. 

Bohušovická mlékárna je realizátorem několika výrobků, které vzešly z výzkumných 
projektů nebo projektů Programu rozvoje venkova, např. řada výroků pro zvláštní lékařské 
účely Nutrilac, NutriSen, Smetanový krém Bifi Bobík, Bezlaktózové mléko.  

Jsme s pracovníky VÚM spoluautory řady publikací, ověřených technologií, užitných 
vzorů, a podepsali jsme řadu licenčních smluv jako potenciální realizátoři. V tomto bodě 
musím ale poznamenat: mlékárny jsou schopny a ochotny poskytovat licenční poplatky 
výzkumným organizacím velmi skromně, nebo vůbec, vzhledem k výše uvedeným nákladům, 
cenovým a ziskovým relacím na trhu s potravinami, mlékárenskými produkty a vzhledem 
k již poskytnutému spolufinancování výzkumných projektů. Lze o tom uvažovat, až ve chvíli, 
kdy se výrobek na trhu ujme a kdy jsou uhrazeny náklady s jeho zavedením do výroby a na 
trh. Efekty výzkumu se dostavují až po několika letech, někdy zanikají a dají se mnohdy 
obtížně vyčíslit do byrokratických dotazníků a výkazů, ale jsou zde. 
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V rámci projektu KUS mem - Využití membránových procesů – se kooperace VÚM a 
Bohušovické mlékárny dále prohloubila. Bohušovická mlékárna je vlastníkem malého 
provozního ultrafiltračního zařízení pro ultrafiltraci mléka pro výrobu zmíněných potravin pro 
zvláštní lékařské účely. Proto nás Výzkumný ústav mlékárenský získal pro účast v projektu. 
Získal nás také proto, že výsledky výzkumu nám budou užitečné a snad je využijeme i 
k zefektivnění naší výroby tvarohů a jogurtů. Jsme poskytovatelé nejen tohoto zařízení, ale i 
poskytovatelé surovin, mléka a syrovátky, případně dalších ingrediencí zkoumaných 
materiálů. Pro provozní zkoušky ultrafiltrací mléka a syrovátky na ultrafiltračním zařízení 
poskytujeme samozřejmě organizační a technickou obsluhu a máme samozřejmě i 
administrativní náklady s odděleným vyúčtováváním projektu a případně s jeho další 
administrativou, kde hlavně spoléháme na pomoc koordinátora – Výzkumný ústav 
mlékárenský. V předcházejícím období řešení projektu jsme s Výzkumným ústavem 
mlékárenským provedli řadu ultrafiltrací různých typů syrovátek, kdy retentáty – koncentráty 
syrovátkových bílkovin VÚM využil v laboratorních pokusech pro výrobu jogurtů a tvarohů. 

Tyto výsledky přednesené na předcházejících seminářích a na tomto semináři dávají 
reálné šance, že by byly využitelné v praxi. Efektivita výroby jogurtů by se jistě zlepšila. U 
tvarohů to je potřeba potvrdit provozním pokusem. S Výzkumným ústavem mlékárenským 
jsme nové receptury ochránili Užitným vzorem a koncipovali jsme odpovídající Ověřenou 
technologii a uzavřeli Smlouvu o využití výsledků. Ověřovací provozní pokusy jsou v plánu v 
roce 2018, v závěrečném roce řešení projektu.  

V rámci projektu spolupracujeme i s dalšími účastníky, kterým jsme poskytovali 
především syrovátky a retentáty a permeáty pro řešení projektu v dalších dílčích cílech 
projektu – antifungální pekárenský přípravek ze syrovátky, demineralizace syrovátky. Činnost 
v rámci projektu a výměna zkušeností a znalostí s ostatními účastníky i při příležitostí našich 
seminářů je nám užitečná a je podkladem našich dalších inspirací v inovacích. 
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Abstrakt 
 
Úkolem studie bylo využití tlakové membránové filtrace při zpracování různých druhů 
syrovátek s cílem zvýšit výtěžnost návazné výroby jogurtů náhradou části mléka retentátem 
z ultrafiltrace syrovátky a zlepšit funkční vlastnosti výrobku. Vstupní surovinou byly sladká 
syrovátka, klasická kyselá syrovátka a kyselá syrovátka z termotvarohu. 
 
 
Úvod 
 
Využití syrovátky je stále významný problém mlékárenského průmyslu. Sladká syrovátka, 
která se snadněji suší, případně demineralizuje a suší, je prakticky dobře využitelná. V Česku 
se prakticky všechna sladká syrovátka suší nebo v zahuštěném stavu exportuje k velkým 
evropským zpracovatelů. Přibližně jedna třetina syrovátky v České republice je však 
syrovátka kyselá z výroby tvarohů a čerstvých sýrů, které vznikají kyselým mikrobiálním 
srážením. Tato syrovátka se obtížně dále zpracovává sušením z důvodu vysokého obsahu 
kyseliny mléčné. Proto tento problém byl zařazen jako dílčí cíl výzkumného projektu 
KUSmem QJ1510341 „Nové technologické postupy s využitím membránových procesů 
poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými 
vlastnostmi“, s finanční podporou Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) 
Ministerstva zemědělství. Částí řešení tohoto dílčího cíle je navrhnout a prověřit využití 
ultrafiltrace (UF) ke koncentrování syrovátkových bílkovin a využití jejich koncentrátu – 
retentátu z ultrafiltrace různých typů syrovátky ke zvýšení výtěžnosti výroby jogurtu. 
V mlékárenské praxi ČR se vyskytují tři typy syrovátky: sladká z výroby sýrů na základě 
enzymatického srážení, kyselá z výroby klasického tvarohu, kdy přibližně čtvrtina laktózy je 
přeměněna na kyselinu mléčnou, a kyselá z výroby tzv. termotvarohu, která má snížený obsah 
syrovátkových bílkovin, protože ve výrobním postupu termotvarohu je zařazena operace 
termizace, při které dochází k denaturaci části syrovátkových bílkovin, čímž se zvyšuje 
efektivita – výtěžnost výroby tvarohu. 
 
Myšlenka, jak využít syrovátkové bílkoviny ze syrovátky, byla motivována spoluprací 
s průmyslovým partnerem a ideou udělat proces co nejjednodušší. Partner má přebytky kyselé 
syrovátky z výroby termotvarohu a naše hypotéza je, že koncentrát syrovátkových bílkovin ve 
formě tekutého retentátu získaný ultrafiltrací z této kyselé syrovátky a přimíchaný v určitém 
poměru do vstupního mléka zvýší efektivitu výroby jogurtu tím, že se ušetří náklady části 
vstupního mléka. Pro porovnání byly ultrafiltrací získány retentáty z klasické kyselé 
syrovátky i sladké syrovátky a ze získaných retentátů ve směsi s mlékem byly vyrobeny 
jogurty. Práce byla rozdělena na přípravu proteinových koncentrátů s využitím pilotního 

31



31 
 

zařízení UF a na laboratorní výrobu jogurtu. Hotové jogurty byly skladovány a hodnoceny na 
základě chemické, mikrobiologické analýzy a smyslového posouzení.  
 
Materiál a metody 
 
 
Ultrafiltrace syrovátky 
 
Ultrafiltrace syrovátky byly provedeny na pilotním ultrafiltračním zařízení MemBrain s 
keramickými membránami Orelis, Francie, o cut-off 300 kDa, s filtrační plochou 1,2 m2. 
Syrovátka pro filtraci byla dopravena z mlékárny v dopravním kontejneru 400 l a přečerpána 
do zásobní nádrže Packo 400 l, kde byla míchána, temperována a odtud čerpána do UF-
zařízení. Dalšími pomůckami byly váhy, pH-metr GRYF, elektroda DHJ, digitální teploměr, 
kontejner na syrovátku nebo permeát, vzorkovnice na vzorky a nádoby na retentát, IF 
analyzátor DairySpec FT, Bentley, pro klasické metody elektrická sušárna, butyrometry, 
odstředivka na butyrometry, termostatovaná vodní lázeň, laboratorní sklo, misky na sušení, 
spalovací blok s trubicemi, zařízení Parnas-Wágner, běžné chemikálie. 
Ultrafiltrace syrovátek byla prováděna s cílem získání retentátu co nejvyšší sušiny, Cílem 
bylo dosáhnout minimálně tukuprosté sušiny retentátu jako je sušina odtučněného mléka 8 %. 
Retentát byl po filtraci co možná nejrychleji zchlazen v chladírně. Z  důvodu organizace 
laboratorních pokusů byl retentát následně zmražen a skladován do doby použití. Po 
jednotlivých ultrafiltracích bylo složení retentátů stanoveno běžnými klasickými analytickými 
metodami, případně i s využitím IR analyzátor DairySpec FT, Bentley podle tabulky 1. 
Současně byly podrobeny mikrobiologickému rozboru. 
 
 

Tabulka 1 Analýzy retentátu 
 
Analýza  Metoda  
pH elektrochemická, pHmetr 
laktóza  IF analyzátor Bentley 
celkové bílkoviny  metoda podle Kjeldahla  
nebílkovinný dusík  stanovením obsahu dusíku Kjeldahlovou 

metodou ve filtrátu po okyselení kyselinou 
trichlóroctovou na pH 4,60 

sušina  vážková klasická 
tuk butyrometrická 
 
 
Laboratorní výroba jogurtu s náhradou 10 % mléka  UF-retentátem 
 
Laboratorní výroby jogurtů byly provedeny s běžným vybavením laboratoře. Analýzy sušiny, 
tuku, bílkovin, laktózy byly prováděny v případě sladkého mléka a směsí s pH > 6,0 na 
přístroji DairySpec FT, Bentley, v případě kyselé syrovátky a směsí s pH < 6 metodami 
klasickými – sušina gravimetricky sušením při 102 °C, tuk butyrometricky, bílkoviny 
Kjeldahlovou metodou stanovením dusíku vynásobeným faktorem 6,38. Aktivní kyselost 
produktů byla měřena pomocí kombinované vpichové elektrody a pH-metru s teplotní 
kompenzací. 
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Při laboratorní výrobě jogurtu byly použity tyto suroviny a pomocné látky:  
 

 retentát z ultrafiltrace syrovátky na pilotním zařízení 
 mléko čerstvé 1,5 % tuku 
 sušené odtučněné mléko (SOM) 
 20% roztok dihydrátu fosfátu disodného a dihydrátu citrátu trisodného (1:1) 
 jogurtová kultura CCDM 176, Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus 
 

Technologický postup výroby krémovitého jogurtu se skládal z těchto kroků: 
 

 standardizace směsi na celkovou sušinu 18 % (náhrada 10 % mléka retentátem) 
 úprava pH pomocí roztoku fosfátu a citrátu 
 pasterace směsí 92 °C/5 min 
 zchlazení na 32 °C 
 zaočkování jogurtovou kulturou CCDM 176 (1 %) 
 zrání při 32 °C do pH 4,4 (17 – 18 hod) 

 
Vyrobený jogurt byl naplněn do sterilních obalů a skladován v chladírně po dobu 4 týdnů, 
přičemž v polovině a na konci skladovací doby byl smyslově hodnocen. Na konci skladování 
byly stanoveny počty jogurtových bakterií vzhledem k povinnosti splnění jejich počtů podle 
vyhlášky č. 124/2004 Sb. 
 
Výsledky a diskuse 
 
Ultrafiltrace různých druhů syrovátek 
 
Jednotlivé ultrafiltrace různých druhů syrovátek byly označeny následovně: 
 
Ultrafiltrace kyselé syrovátky z termotvarohu: UF1, ultrafiltrace sladké syrovátky: UF2, 
ultrafiltrace kyselé syrovátky z klasické výroby tvarohu: UF3. 
 
Charakteristiky jednotlivých filtrací: 
 
Ultrafiltrace UF1 – vstup: kyselá syrovátka z termotvarohu, 390 l, pH 4,32, teplota 12 °C, 
doba filtrace 172 min. při průtoku 180- až 93 l/h, při tlaku před membránou 3 – 4 bar, tlak za 
membránou 1,2 bar při teplotě 37 – 50 °C, na konci filtrace, kyselost permeátu pH 4,27, 
retentátu pH 3,74. 
Průtok permeátu se během filtrace snížil o 50 %, a to i při průběžném zvýšení tlaku na straně 
retentátu. Retentát bylo nutné od 80. minuty chladit, aby teplota nepřesáhla 50 °C a 
nedocházelo k denaturaci přítomné bílkoviny. Bylo získáno 25,91 kg retentátu (asi 24,5 l) o 
sušině 8,8 %.  
Ultrafiltrace UF2 – vstup: sladká syrovátka, 420 l, pH 6,75, počáteční teplota v kontejneru 9 – 
10 °C, po ohřevu 32,7 °C, doba filtrace 290 min., průtok 83 – až 53 l/h, při tlaku před 
membránou 3 – 3,5 bar, tlak za membránou 1,2 bar při teplotě 33 – 50 °C., na konci filtrace 
kyselost permeátu pH 6,72, retentátu pH 5,38. 
Průtok permeátu se během filtrace udržel pouze několikerým zvýšením tlaku na straně 
retentátu. Retentát bylo nutné od 42. minuty chladit, aby teplota nepřesáhla 50 °C a 

33



33 
 

nedocházelo k denaturaci přítomné bílkoviny. Bylo získáno 20,40 kg retentátu o sušině 12,66 
%.  
Ultrafiltrace UF3 – vstup: kyselá klasická syrovátka, 390 l, pH 4,54, počáteční teplota 
v kontejneru 16 °C, po ohřevu 35°C , doba filtrace 205 min. při průtoku 93- až 77 l/h, při 
tlaku před membránou 3 – 3,75 bar, tlak za membránou 1,2 bar při teplotě 35 – 36 °C., na 
konci filtrace kyselost permeát pH 4,5, retentát pH 4,5. 
Průtok permeátu byl snížen vlivem nutného čerpání do kontejneru, do výšky 1,5 m. Bylo 
získáno 19,10 kg retentátu. 
 
Po skončení každé filtrace byly odebrány vzorky retentátu a permeátu na chemický, popř. 
mikrobiologický rozbor a k měření pH. Výsledky těchto stanovení jsou v tabulkách 2 až 4.  
 

Tabulka 2 Technologické parametry UF1 
 Syrovátka kys. term. 

(vstup) Retentát Permeát 

Bílkoviny celkové (%) 0,51 2,48 0,32 
NBN (%) 0,329 0,694 0,305 
Bílkoviny pravéx (%) 0,181 1,786 0,015 
Celková sušina (%) 6,07 8,63 5,83 
Bílkoviny v sušině (%) 8,23 28,7 5,49 
Tuk (%) – – – 
Hmotnost (kg) 390 25,91 364,09* 
Sušina (kg) 23,67 2,23 21,22 
Bílkoviny celkové (kg) 1,95 0,64 1,17 
Bílkoviny pravé (kg) 0,71 0,46 0,055 
xdopočtem: bílkoviny celkové (%) – NBN (%), NBN = nebílkovinný dusík po přepočtu na 
bílkoviny faktorem 6,38 
*dopočtem (kg vstupu – kg retentátu) 
 

Tabulka 3 Technologické parametry UF2 
 Syrovátka sl. 

(vstup) 
Retentát Permeát 

Celkové bílkoviny (%) 0,55 7,59 0,24 
NBN (%) 0,173 0,614 0,119 
Bílkoviny pravéx (%) 0,377 6,976 0,121 
Celková sušina (%) 4,07 12,66 3,81 
Bílkoviny v sušině (%) 13,51 60,0 6,30 
Tuk (%) 0,02 0,75 – 
Hmotnost (kg) 420 20,40 399,6* 
Sušina (kg) 17,09 2,58 16,42 
Bílkoviny (kg) 2,48 1,55 1,03 
Bílkoviny pravé (kg) 1,70 1,42 0,52 
xdopočtem: bílkoviny celkové (%) – NBN (%), NBN = nebílkovinný dusík po přepočtu na 
bílkoviny faktorem 6,38 
 
*dopočtem (kg vstupu – kg retentátu) 
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Tabulka 4 Technologické parametry UF3 

 Syrovátka kys. klas. 
(vstup) Retentát Permeát 

Celkové bílkoviny (%) 0,80 6,24 0,44 
NBN (%) 0,415 1,250 0,337 
Bílkoviny pravéx (%) 0,385 4,99 0,103 
Celková sušina (%) 6,46 12,94 5,94 
Bílkoviny v sušině (%) 12,38 48,22 7,41 
Tuk (%) – 0,27 – 
Hmotnost (kg) 390 19,10 370,9* 
Sušina (kg) 25,19 2,47 22,03 
Bílkoviny (kg) 3,12 1,19 1,63 
Bílkoviny pravé (kg) 1,50 0,95 0,38 
xdopočtem: bílkoviny celkové (%) – NBN (%),NBN = nebílkovinný dusík po přepočtu na 
bílkoviny faktorem 6,38 
*dopočtem (kg vstupu – kg retentátu) 
 
Sladká syrovátka byla z výroby sýrů naředěna technologickou vodou, což prodloužilo dobu 
filtrace potřebné k dosažení požadované sušiny a vedlo k nejnižšímu relativnímu zastoupení 
NBN z celkových bílkovin v retentátu. Došlo totiž k nechtěné diafiltraci (zředění vodou před 
filtrací). Nebílkovinný dusík byl relativně nejvyšší u retentátu z ultrafiltrace kyselé syrovátky 
z termotvarohu. Dosažená sušina byly v UF1 8,63 % a byla o 0,5 % nižší než sušina 
odstředěného mléka, V ostatních filtracích bylo dosaženo u retentátů sušin 12,66 % a 12,94 
%, což bylo pro další pokusy výhodnější. Syrovátka byla filtrací objemově zredukována o 93 
až 95 %. Nejrychleji probíhala filtrace s kyselou klasickou syrovátkou, nejpomaleji se 
syrovátkou po výrobě termotvarohu. Zádrž pravých bílkovin byla nejvyšší u termotvarohové 
syrovátky (97 %), u ostatních dvou druhů syrovátek byly zádrže výrazně horší – asi 70 %.  
 
 
Laboratorní výroba krémovitého jogurtu řeckého typu s 10 % retentátu 
 
Byly uskutečněny celkem 3 pokusné laboratorní výroby jogurtů spolu s kontrolní výrobou. 
Náhrada 10 % mléka retentátem byla zvolena na základě zkušeností z  předcházejících 
pokusů, kdy jsme konstatovali, že se jedná o maximální možnou mez přídavku retentátu bez 
negativního vlivu na vlastnosti finálního výrobku. Velmi důležitá je hodnota pH jogurtové 
směsi mléka s retentátem, která nesmí klesnout pod hodnotu 6,45. Při nižším pH je riziko 
vyvločkování v pasteru, snížení účinnosti zařízení a tím nižší efektivnost celého procesu. 
Všechny retentáty byly skladovány při – 20 °C a před použitím šetrně rozmraženy. Chemické 
složení retentátů z jednotlivých ultrafiltrací je uvedeno ve výše uvedených tabulkách 2, 3 a 4, 
výsledky mikrobiologické analýzy jsou v tabulce 5. 
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Tabulka 5 Mikrobiologické parametry vstupních surovin 

Vzorek CPM 
KTJ/ml 

ENT 
KTJ/ml 

Termorezist. 
aerobní 
KTJ/ml 

Psychrotrofní 
KTJ/ml 

Kvasinky 
KTJ/ml 

Plísně 
KTJ/ml 

KS-tm 3,5 x 106 < 1  < 1 2,1 x 105 8,7 x 104 1,5 x 103 
Retentát 

UF1 1,1 x 106 < 1 <1 x 101 2,7 x 104 2,2 x 104 4 

SS 1,6 x 104 1 x 102 < 4 8 x 103 1,5 x 102 <1 x 101 
Retentát 

UF2 9,5x105 1,6 x 102 7 x 102 1,2 x 105 2,1 x 103 <1 x 101 

KS-k 6,2 x 106 2,2 x 102 < 4 4,9 x 106 3,2 x 102 1,1 x 101 
Retentát 

UF3 3,9 x 107 < 1 2 x 102 1,9 x 107 7,1 x 103 1,3 x 103 

metodika ČSN 
ISO 
4833 

ČSN ISO 
4832 

Inaktivace 
85°C/10 min 

GTK 30 °C/72 
hod 

ČSN ISO 
6730 

ČSN ISO 
6611 

ČSN 
ISO 
6611 

CPM – celkový počet mikroorganismů, ENT= Enterokoky, KS-tm – kyselá syrovátka 
z termotvarohu, KS-k – kyselá klasická syrovátka, SS – sladká syrovátka 
 
Syrovátka jako vstupní surovina ultrafiltrací byla po mikrobiologické stránce hodnocena jako 
horší až špatné kvality, což vzhledem k převozu suroviny bez možnosti chlazení a vzhledem 
k delšímu časovému odstupu od jejího získání a následné filtrace je logické. Samotná filtrace 
dále zkoncentruje počty mikroorganismů, a během ní může docházet k jejich pomnožení, 
zvláště za teplot optimálních pro jejich růst. Pro další použití retentátu je důležitá denzita 
psychrotrofních bakterií (PT) a termorezistentních (TRM – AE), přes veškerá opatření však 
byla vysoká, nejvyšší však byla u psychrotrofů v retentátu z  UF3.  
 
Směsi na výrobu jogurtů měly složení podle tabulky 6. 
 

Tabulka 6 Složení mléčných směsí k výrobě krémovitého jogurtu řeckého typu 

Vzorek Obsah tuku 
(%) 

Obsah bílkovin 
(%) 

Obsah laktózy 
(%) 

Obsah sušiny 
(%) 

KON 1,57 5,75 9,30 16,92 
JOG1 1,43 6,03 9,32 17,05 
JOG2 1,49 6,28 9,03 17,09 
JOG3 1,44 6,22 9,32 17,26 

 
Poznámka: rozbor proveden na přístroji DairySpec FT – výsledek v hmotnostních %, 
standardizace na stejnou sušinu pomocí sušeného odtučněného mléka 
JOG1 – retentát z UF kyselé syrovátky z termotvarohu, JOG2 – retentát z UF sladké 
syrovátky, JOG3 – retentát z UF kyselé klasické syrovátky, KON = kontrola (100 % mléka) 
 
Cílovou hodnotou prokysání jogurtů bylo pH 4,40 a méně pro dosažení výraznější jogurtové 
chuti. Skutečně dosažené hodnoty včetně dosažené konzistence jsou v tabulce č. 7. 
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Tabulka 7 Aktivní kyselost a konzistence jogurtů po výrobě 
vzorek pH konzistence 
KON 4,40 mírně krupičkovitá 
JOG1 4,44 velmi mírně krupičkovitá 
JOG2 4,38 zrnitá 
JOG3 4,38 hladká 

 
Senzorické hodnocení po 14 a 26 dnech skladování při 4 – 6 °C ukázalo, že jogurty byly i po 
skladování chuťově beze změny, včetně konzistence a struktury. Zároveň nedošlo k uvolnění 
syrovátky z jogurtového koagulátu. Hodnocení provádělo 10 hodnotitelů, odborných 
pracovníků VÚM. Výsledky jejich hodnocení jsou v tabulce 8. 
 

Tabulka 8 Smyslové hodnocení jogurtů po 14 a 26 dnech skladování při 4 – 6 °C (10 
hodnotitelů, pořadí vzorků, 1. nejlepší, 4. nejhorší) 

Doba skladování Pořadí  
1. 2. 3. 4. 

14 dní JOG1, JOG3 KON JOG2 
26 dní JOG1 JOG3 KON JOG2 

 
JOG 2 byl se značným odstupem nejhorší, v hodnocení ostatních byly malé rozdíly. U vzorku 
JOG2 bylo pozorováno mírné uvolňování syrovátky. Smyslové hodnocení pokusných jogurtů 
bylo opět dosti individuální, celkově se však významně nelišilo od hodnocení kontrolního 
jogurtu vyrobeného  pouze z mléka. 
 
Závěr 

 
 Ultrafiltrací různých typů syrovátek (kyselé klasické, z termotvarohu a sladké) lze 

získat efektivně retentáty o sušině 10 až 12 %. 
 Byla potvrzena možnost 10% náhrady mléka UF retentátem z kyselé syrovátky 

z výroby termotvarohu, z klasické výroby tvarohu a ze sladké syrovátky, tedy ze všech 
druhů testovaných syrovátek.  

 Při použití kyselého retentátu z ultrafiltrace bylo nutné upravit nízké pH směsi 
roztokem solí citrátu a fosfátu, aby se zabránilo vysrážení při pasteračním ohřevu. 

 Náhrada 10 % mléka retentátem z ultrafiltrace neměla negativní vliv na chuť ani 
konzistenci jogurtu. V  případě vysokých počtů mikroorganismů v retentátu z důvodu 
vysoké denzity již v syrovátce však hrozí výskyt vad – kvasničné a nahořklé chuti. 

 Přídavky kyselého retentátu z ultrafiltrací kyselé syrovátky neovlivnily denzitu 
jogurtových bakterií. Vyrobené jogurty splňovaly i na konci expirace vyhlášku č. 
124/2004 (minimální denzita jogurtových bakterií 1. 107 KTJ/g). 

 Jogurty obsahovaly minimálně 5,6 % bílkovin a splňovaly tak podle vyhlášky kategorii 
výrobku jogurt řeckého typu. Konzistence byla hustá, hladká až mírně krupičkovitá, při 
použití homogenizace (směsi před zakysáním nebo jogurtu při čerpání) by byla ještě 
jemnější. 

 Laboratorní pokusy poskytly jogurty srovnatelné kvality a trvanlivosti 
s kontrolní  klasickou výrobou a vykazovaly lepší vaznost syrovátky. 
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Separation of precipitated phosphates from the salt concentrate 
after electrodialysis of whey using a decanter centrifuge 
 
Souhrn 
 
Během demineralizace syrovátky pomocí elektrodialýzy vzniká vedle hlavního proudu 
odsolené syrovátky (diluát) také vedlejší proud roztoku solí (koncentrát). Protože tento roztok 
obsahuje značné množství fosforečnanů, vápenatých a hořečnatých solí, je třeba koncentrát 
ředit vodou (vodivost max. 15 mS/cm) a okyselovat (pH < 5,5), aby nedošlo ke vzniku 
sraženiny. Množství koncentrátu tak v průměru dosahuje 90 % objemu zpracovávané 
syrovátky. Vzhledem k množství a vysokému obsahu solí by prosté vypouštění koncentrátu 
znamenalo značné ekologické zatížení životního prostředí, proto je třeba hledat možnosti, jak 
snížit množství odpadu, nebo jak koncentrát po elektrodialýze dále zpracovat. 
Jednou z možností je vysrážení fosfátů a jejich odseparování, např. pomocí dekantační 
odstředivky. Odseparovaný kal je možné likvidovat spolu s kalem z čistírny odpadních vod. 
Z fugátu lze pomocí reverzní osmózy získat až 70 % čisté vody využitelné jako procesní voda 
nebo k čištění elektrodialyzačního zařízení. Množství odpadu by se tak snížilo na 1/3 
původního množství koncentrátu. 

Klíčová slova: elektrodialýza, demineralizace, koncentrát solí, dekantační odstředivka 
 
Abstract 
 
During the demineralisation of whey by electrodialysis, besides the main stream of desalted 
whey (diluate), there is also a secondary salt stream (concentrate). Since the solution contains 
a significant amount of phosphates, calcium and magnesium salts, the concentrate must be 
diluted with water (conductivity up to 15mS/cm) and acidified (pH<5.5) to avoid 
precipitation. The amount of concentrate thus on average reaches 90% of the volume of the 
processed whey. Because of the amount and high salt content, a simple discharge of the 
concentrate would mean a considerable environmental burden on the environment, so it is 
necessary to look for ways to reduce the amount of waste or to further process the concentrate 
after electrodialysis. 
One possibility is the precipitation of phosphates and their separation, for example by means 
of a decanter centrifuge. The separated sludge can be disposed of along with the sludge from 
the wastewater treatment plant. Up to 70%, pure water can be obtained from fugate using 
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reverse osmosis. This water is usable as process water or for cleaning an electrodialysis 
device. The amount of waste would be reduced to 1/3 of the original amount of the 
concentrate. 

Keywords: electrodialysis, demineralization, salt concentrate, decanter centrifuge 
 
Symboly a zkratky 
 
Ash   obsah popele (g.kg-1), (% ODB) 
C   koncentrát, koncentrátová komora 
𝜅𝜅, 𝜅𝜅25°𝐶𝐶  vodivost, vodivost při 25 °C (mS.cm-1) 
ODB   v sušině (On Dry Basis) 
pKS   součin rozpustnosti 
TS   obsah sušiny (Total Solids) (g.kg-1) 
 
Teorie 
 
Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina, proto tvoří tři řady solí: fosforečnany, 
hydrogenfosforečnany a dihydrogenfosforečnany. Přítomnost té které soli v roztoku závisí na 
pH tohoto roztoku, distribuční diagram fosfátových iontů v roztoku v závislosti na pH je na 
Obr. 1. Součin rozpustnosti vápenatých fosfátů je uveden v Tab. 1. 
 

 
Obr. 1: Distribuční diagram zastoupení fosfátových iontů (Wikipedia, 2017) 

 
Tab. 1: Součin rozpustnosti pKS vápenatých fosfátů při 25 °C (Sýkora a Zátka, 1967) 

Ca3(PO4)2 CaHPO4 Ca(H2PO4)2 
26 6,56 rozpustný 

 

40



40 
 

Z uvedeného vyplývá, že úpravou pH na hodnotu větší než 9, dojde k vysrážení většiny 
fosfátů z koncentrátu solí po demineralizaci syrovátky pomocí elektrodialýzy . Ohřev na vyšší 
teplotu sedimentaci sraženiny zrychluje. To bylo laboratorně ověřeno (Ečer a kol., 2016). 
 
 
Experimentální část 
 
Analytické metody 
 
V odebraných vzorcích byly provedeny následující analytické rozbory: 

 Vodivost, pH a teplota pomocí WTW Multi 3420 
 Sušina vážkově v sušárně při 105 °C 
 Popel vážkově spalováním v peci při 525 °C 
 Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Pcelk. na iCAP 7000s (optická emisní spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem ICP-OES) 
 Cl-, NO3

-, SO4
2-, PO4

3- na Dionex™ ICS-5000+ DC (iontová chromatografie) 
 Laktosa polarimetricky na P1000-LED (A.KRÜSS OPTRONIC) 

 
Příprava koncentrátu solí 
 
Demineralizace sladké syrovátky zahuštěné odparem byla prováděna paralelně na 
průmyslových elektrodialyzačních zařízeních EWDU 6x EDR-II/250-0,8 (byly použity pouze 
čtyři svazky v první a druhé linii, svazky ve třetí linii byly odstaveny) a EWDU P15 2x EDR-
II/250  do stupně odsolení 90 % (po neutralizaci). Byly zpracovány dvě dávky syrovátky (11 
000 kg a 10 800 kg), mezi dávkami byla provedena reverzace napětí. Vlastnosti a složení 
suroviny jsou uvedeny v Tab. 2 a Tab. 3. 
 

Tab. 2: Vlastnosti a složení surovin 

κ25°C 
[mS.cm-1] 

pH 
[-] 

TS 
[%] 

Ash 
[%] 

Laktosa 
[g.kg-1] 

Pcelk. 
[mg.l-1] 

S 
[mg.l-1] 

10,59 6,53 16,38 1,272 125 1100 339 
10,71 6,66 16,51 1,296 129 1100 334 

 
Tab. 3: Minerální profil surovin 

Na+ 
[mg.l-1] 

K+ 
[mg.l-1] 

Mg2+ 
[mg.l-1] 

Ca2+ 
[mg.l-1] 

Cl- 
[mg.l-1] 

NO3
- 

[mg.l-1] 
SO4

2- 
[mg.l-1] 

PO4
3- 

[mg.l-1] 
1160 4010 237 1080 2600 <10 368 2597 
1210 4050 229 1090 2487 <10 328 2437 
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Koncentrát byl shromažďován pouze z jednotky EWDU P15. Celkem bylo z obou dávek 
nashromážděno 8366 kg koncentrátu rovnoměrně rozděleného ve dvou tancích. Vlastnosti a 
složení koncentrátu jsou uvedeny v  
Tab. 4 a  
Tab. 5. Nižší pH než obvyklých 5,0 – 5,5 bylo způsobeno poruchou na dávkování kyseliny 
dusičné do koncentrátu.  
 

Tab. 4: Vlastnosti a složení koncentrátů 

κ25°C 
[mS.cm-1] 

pH 
[-] 

TS 
[%] 

Ash 
[%] 

Laktosa 
[g.kg-1] 

Pcelk. 
[mg.l-1] 

S 
[mg.l-1] 

16,19 3,73 2,12 1,068 4,1 759 136 
16,52 3,85 2,11 1,122 5,6 697 132 

 
Tab. 5: Minerální profil koncentrátů 

Na+ 
[mg.l-1] 

K+ 
[mg.l-1] 

Mg2+ 
[mg.l-1] 

Ca2+ 
[mg.l-1] 

Cl- 
[mg.l-1] 

NO3
- 

[mg.l-1] 
SO4

2- 
[mg.l-1] 

PO4
3- 

[mg.l-1] 
1020 3180 195 1080 2086 2010 375 2017 
983 3090 188 936 2243 2006 5,31 1853 

 
Srážení fosfátů z koncentrátů solí 
 
Byly odebrány vzorky koncentrátu z obou tanků. Ke každému vzorku byl za stálého míchání 
přidáván 50% roztok NaOH tak dlouho, až bylo dosaženo pH = 11,0. Z těchto údajů bylo 
vypočítáno množství louhu potřebného k úpravě pH (viz Tab. 6). 
 

Tab. 6: Výpočet množství louhu k úpravě pH 

Množství 
koncentrátu 
[kg] 

Hmotnost 
vzorku 
[g] 

pH Spotřeba 
50% 
NaOH 
[g] 

Množství NaOH 
[kg] 

pH 
v tanku 
po 
úpravě Počáteční Konečné Vypočtené Skutečné 

4183 3435 3,73 11,01 25,00 30,44 30,78 11,06 
4183 3913 3,85 11,02 27,00 28,86 29,25 10,90 

 
Vlastnosti a složení suspenzí po úpravě pH jsou uvedeny v Tab. 7 a Tab. 8. 
 

Tab. 7: Vlastnosti a složení suspenzí po úpravě pH 

pH 
[-] 

TS 
[%] 

Ash 
[%] 

Laktosa 
[g.kg-1] 

Pcelk. 
[mg.l-1] 

S 
[mg.l-1] 

11,06 2,45 1,475 5,8 750 135 
10,90 2,37 1,569 5,8 670 136 
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Tab. 8: Minerální profil suspenzí po úpravě pH 

Na+ 
[mg.l-1] 

K+ 
[mg.l-1] 

Mg2+ 
[mg.l-1] 

Ca2+ 
[mg.l-1] 

Cl- 
[mg.l-1] 

NO3
- 

[mg.l-1] 
SO4

2- 
[mg.l-1] 

PO4
3- 

[mg.l-1] 
2980 3180 190 987 2072 1999 346 165 
2890 3210 177 895 2226 1999 382 119 

 
Srážení probíhalo při běžné teplotě, protože z provozních důvodů nebylo možné zajistit ohřev. 
Suspenze z obou tanků byly přečerpány do jednoho tanku.  
 
 
Separace vysrážených fosfátů na dekantační odstředivce 
 
K separaci suspenze vysrážených fosfátů byla použita mobilní dekantační odstředivka 
MODO 250 - výrobce První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. (viz Obr. 2 a Obr. 3). 

 
Obr. 2: Dekantační odstředivka MODO 250 
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Obr. 3: Mobilní dekantační odstředivka MODO 250 

 
 
V první fázi byla na odstředivku čerpána suspenze bez jakýchkoliv úprav. Suspenze byla 
natolik jemná, že k separaci kalu nedocházelo. 
V další fázi po laboratorních zkouškách s vytipovanými koagulanty a flokulanty byla 
suspenze v tanku upravena koagulací pomocí hlinitého koagulantu a malého množství 
anionického flokulantu. Jako hlinitý koagulant byl použit speciální typ Brenntafloc AL 2019 
(jedná se o polyaluminiumhydroxidchlorid), který má vysokou bazicitu a při jeho použití se 
téměř nesnižuje pH upravovaného média. Po 10minutách míchání byl přidán anionický 
flokulant Magnafloc 120L (emulzní typ). Opět po 10minutách míchání bylo míchadlo 
zastaveno a za dalších 20 minut začalo čerpání na dekantační odstředivku. Ke koagulované 
suspenzi byl před odstředivkou přidáván pomocný kationický flokulant emulzního typu Zetag 
9048 FS (0,2% roztok). Separace byla zkoušena při dvou různých výkonech odstředivky, 
přičemž výkon čerpadla flokulantu zůstal stejný. 
Parametry odstřeďování a dávky činidel jsou uvedeny v Tab. 9. 
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Tab. 9: Parametry odstřeďování a dávkování 

Parametr Hodnota Jednotka Dávkování Jednotka 
Suspenze 4000 l     
Brenntafloc AL 2019 9,25 kg 2,3 kg.m-3 
Magnafloc (1% roztok) 120 l 10 g.m-3 
Flokulant Zetag 9048 FS 
(0,2% roztok)       

Výkon odstředivky 3,0 m3.h-1     
Výkon čerpadla flokulantu 383 l.h-1 255 g.m-3 
Otáčky bubnu 3974 ot.min-1      
Otáčky šneku 3678 ot.min-1     
Diference otáček 4,5 ot.min-1     
postupně snižována na  2 ot.min-1     
Výkon odstředivky 3,5 m3.h-1     
Výkon čerpadla flokulantu 383 l.h-1 218 g.m-3 
Otáčky bubnu 3980 ot.min-1      
Otáčky šneku 3830 ot.min-1     
Diference otáček 2 ot.min-1     

 
Separovaný kal byl bílý až našedlý (zřejmě znečištěný po předchozím použití odstředivky), 
drobně hrudkovitý, po průchodu vynášecím šnekovým dopravníkem ve větších kusech 
částečně drobivých a velmi málo lepivé konzistence (viz Obr. 4). Chemické složení kalu je 
uvedeno v Tab. 10. Fugát byl pěnivý, ale pěna po krátkém čase opadala, fugát pak byl pak 
téměř čirý. Složení fugátu je v Tab. 11 a Tab. 12.  
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Obr. 4: Vzorek separovaného kalu 

 
Tab. 10: Složení separovaného kalu 

TS 
[%] 

Na+ 
[mg.l-1] 

K+ 
[mg.l-1] 

Mg2+ 
[mg.l-1] 

Ca2+ 
[mg.l-1] 

Pcelk. 
[mg.l-1] 

S 
[mg.l-1] 

17,16 4310 4000 6240 29700 18500 129 
 

Tab. 11: Složení fugátu 

TS 
[%] 

Ash 
[%] 

Laktosa 
[g.kg-1] 

Pcelk. 
[mg.l-1] 

S 
[mg.l-1] 

1,84 1,076 1,4 180 121 
 

Tab. 12: Minerální profil fugátu 

Na+ 
[mg.l-1] 

K+ 
[mg.l-1] 

Mg2+ 
[mg.l-1] 

Ca2+ 
[mg.l-1] 

Cl- 
[mg.l-1] 

NO3
- 

[mg.l-1] 
SO4

2- 
[mg.l-1] 

PO4
3- 

[mg.l-1] 
2520 2760 4,93 32,5 2110 1791 

 
335 220 
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Závěr 
 
Z naměřených sušin suspenze, fugátu a kalu bylo vypočteno, že vzniklo 96,3 % fugátu a 
3,7 % kalu. Z původní suspenze bylo pouhou změnou pH přídavkem 50% roztoku NaOH 
odstraněno 98,0 % hořčíku, 97,2 % vápníku a 79,9 % fosforu. 
Kal by bylo možné likvidovat spolu s kalem z čistírny odpadních vod. Z fugátu po okyselení 
by bylo možné získat reverzní osmózou 70 % (výpočet pomocí „Integrated Membranes 
Solutions Design Software“ firmy Nitto Hydronautics) čisté vody, která by se mohla zpětně 
využít jako procesní voda k ředění koncentrátu nebo k čištění elektrodialyzačního zařízení. 
Celkové množství odpadu (kal + retentát z reverzní osmózy) by se tak snížil až na 1/3 oproti 
původnímu množství koncentrátu. 
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FILTROVATELNOST ČESKÉHO PIVA NA MEMBRÁNOVÝCH 
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Souhrn 

Piva s logem Chráněného zeměpisného označení (CHZO) České pivo jsou charakteristická 
žádným nebo nízkým podílem cukerných surogátů použitých při výrobě a vyšším zbytkovým, 
neprokvašeným extraktem. Takové složení je pro CHZO České pivo z pohledu 
organoleptických vlastností sice velmi příznivé, vede však k jeho obtížnější filtrovatelnost. 
Hlavním cílem předložené studie bylo porovnat filtrovatelnost piv vyrobených v pilotním 
měřítku v souladu s požadavky CHZO České pivo a piv vyrobených intenzifikovaným 
infuzním postupem, s výraznou surogací, používaným zahraničními pivovary. Ukázalo se, že 
již scezování probíhá u obou typů testovaných piv rozdílně, stejný trend byl pozorován při 
filtraci membránovým i běžně používaným deskovým filtrem. Ze získaných dat bylo 
odvozeno, které faktory nejvíce filtrovatelnost Českého piva ovlivňují a dále byla diskutována 
povaha látek brzdících filtraci a surovinově-technologické možnosti zlepšení filtrovatelnosti 
piv. Zajímavým jevem je vliv nižších mastných kyselin na průběh filtrovatelnosti. Přestože 
tyto látky mají malou hmotnost ve srovnání s dalšími testovanými sloučeninami potenciálně 
ovlivňujícími filtrovatelnost, právě nižší mastné kyseliny byly velkou měrou při membránové 
filtraci v provozu membránou zachycovány. Lze se domnívat, že tento jev může ovlivňovat 
chování ostatních látek z piva na membráně. 

Tato studie vznikla za podpory Technologické agentury České republiky v rámci projektu 
TE02000177 “ Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých 
pivovarských surovin a výrobků. 

Klíčová slova: pivo, filtrovatelnost, membránová filtrace 

 

Úvod 

Filtrace piva je jedním z nejdůležitějších kroků při přípravě piva k prodeji. Bez filtrace je 
téměř nemožné u většiny piv zajistit trvanlivost v řádu měsíců. Trvanlivost ležáků o 
koncentraci původní mladiny (EPM – extrakt původní mladiny) okolo 12 % EPM je bez 
použití filtrace asi jeden až dva měsíce, a to při ideálním skladování, tedy při nízké teplotě (do 
5 °C) a bez přístupu slunečního světla.  

Základním cílem filtrace je stabilizovat hotové pivo před stáčením odstraněním 
zákalotvorných částic a zbylých kvasnic. Tyto částice rozdělujeme podle velikosti na: 

 hrubé disperzní podíly (kvasinky a částečně bakterie); 
 koloidní částice (vysokomolekulární bílkoviny); 
 molekulárně disperzní látky (hořké látky a anthokyanogeny). 
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Nejdůležitější složkou filtru jsou porézní filtrační přepážka a filtrační materiál.  Do piva se 
před filtrací přidává filtrační materiál, který je následně zadržen na filtrační přepážce čímž se 
vytváří filtrační vrstva. Výjimkou je membránová filtrace, kde je filtrační přepážka zároveň 
filtračním materiálem. 
 

Historie filtrace 

Do poloviny 19. století bylo pivo z drtivé části vystavováno jako nefiltrované, což s rozvojem 
mezinárodního obchodu omezovalo jeho transport na větší vzdálenosti a 
konkurenceschopnost oproti ostatním alkoholickým nápojům. Původně se k filtraci používaly 
jednoduché plachetky, dřevěné hobliny či vizina, na konci 19. století byl na trh uveden tzv. 
miskový filtr na pivovarskou hmotu. Ta se masově používala do 50. let minulého století a 
v malé míře se používá dodnes. Filtrační pivovarská hmota je z odtučněných bavlněných 
vláken a pro lepší filtrační vlastnosti se do ní přidával azbest. Po druhé světové válce se 
rozšířila tzv. naplavovací filtrace, kde se využívaly sypké materiály hlavně křemelina a perlit. 
V pivovarství byly tyto materiály známy a využívány již dříve ale strojní vybavení 
neumožňovalo použití pro hlavní filtraci. Až v druhé polovině 20. století došlo k rozmachu 
tohoto typu filtrace, společně s vývojem filtračního zařízení a automatizací procesu a sanitace. 
V současnosti je křemelinová filtrace nejpoužívanější filtrační metodou piva na světě. 
Zároveň se také začaly používat dofiltrační technologie tzv. odzárodkovací EK desky. Touto 
technologií se dosahuje v závislosti na vstupním zatížení piva, až několikaměsíční stabilita 
bez nutnosti pasterace. To umožnilo rozšíření prodeje „nepasterovaných piv“. Pro zajímavost, 
v Japonsku byly vyvinuty keramické svíčky pro sterilní filtraci, ty se ovšem prakticky jinde 
nevyužívají, díky jejich křehké konstrukci a malé toleranci tlakových rázů. Kromě filtrace se 
v některých zemích uplatňují postupy separace kvasnic pomocí různých typů odstředivek. 
Jedná se o výhodnou bezodpadovou technologii, která má vyšší energetickou účinnost, ale 
pivo takto připravené má nižší trvanlivost a jiskrnost. 

V současnosti do pivovarství stále více proniká membránová filtrační technika, která byla 
popsána již v 60. letech minulého století. Výhodou membránové filtrace je přesně vymezená 
velikost pórů, díky čemuž lze specificky odstraňovat molekuly o určité velikosti. 
V pivovarství se membrány začaly používat velmi pozvolna, zpočátku pouze k přípravě 
sterilního vzduchu, později k přípravě nízkoalkoholických a nealkoholických piv, kdy se 
pomocí membrány z piva odstraňuje alkohol. Zatím poslední významné využití membránové 
filtrace v pivovarství je pro dofiltraci piva jako tzv. studená pasterace.  
Obecně, a zejména v západní Evropě a USA, je membránová filtrace piva v pivovarském 
průmyslu na vzestupu. Jedná se o výhodnou metodu nejen z hlediska ekologického, neboť 
odpadá zpracování použité křemeliny, ale také z hlediska účinnosti filtrace. Její nevýhodou je 
finanční náročnost na pořízení nového zařízení a také na nové membránové elementy. Jak se 
ukázalo, při zavádění membránové filtrace do českých pivovarů dochází k problémům 
s nízkými objemy zfiltrovaného piva a rychlejšímu tlakovému nárůstu z důvodu jiného 
složení Českého piva CHZO ve srovnání s ostatními evropskými spodně kvašenými 
pivy.(Basařová) 
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Rozdíly mezi českými a zahraničními pivy 

Podle Nařízení Rady (ES) č. 1014/2008 Chráněné zeměpisné označení (CHZO) České pivo 
jsou piva s logem Chráněného zeměpisného označení (CHZO) České pivo charakteristická 
žádným nebo nízkým podílem cukerných surogátů použitých při výrobě a vyšším zbytkovým, 
neprokvašeným extraktem. Takové složení je pro CHZO České pivo z pohledu 
organoleptických vlastností sice velmi příznivé, vede však k jeho obtížnější filtrovatelnosti.  

Slad 
 
Mezi základní podmínky výroby CHZO Českého piva patří použití odrůd ječmene s výrazně 
nižší schopností rozluštění všech obsahových složek. Světlý druh sladu, zvaný též „plzeňský 
slad“, je vyráběn z jarního dvouřadého ječmene. Odrůdy ječmene pro výrobu sladu jsou 
odvozeny od kultivovaných odrůd schválených Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 
v Brně a doporučených Výzkumným ústavem Pivovarským a sladařským, a.s. v Praze pro 
výrobu Českého piva Požadované parametry kongresní sladiny připravené z doporučených 
odrůd jsou uvedeny v Tabulce 1.  

Na rozdíl od současných světových a evropských požadavků na kvalitu pivovarského 
ječmene, které kladou důraz na odrůdy s vysokou enzymatickou aktivitou, vysokým obsahem 
extraktu a vysokými hodnotami konečného prokvašení, je pro odrůdy vhodné pro České pivo 
charakteristická nižší enzymatická aktivita. Úroveň proteolytické a cytolitické modifikace a s 
tím související míra prokvašení způsobující přítomnost zbytkového extraktu je tedy nižší. Na 
základě uvedených vlastností ječmene pro výrobu Českého piva byly stanoveny základní 
parametry, které odrůdy vhodné pro jeho výrobu musí mít (viz Tabulka 1) 

 
Tabulka 1. Požadované parametry sladu pro výrobu CHZO Českého piva 

 
Extrakt v sušině sladu % hmotnosti min. 80,0 
Kolbachovo číslo %  39 ± 3 
Diastatická mohutnost Jednotky W. K. min. 220 
Dosažitelný stupeň prokvašení % max. 82 
Friabilita  % min.  75,0 

 
Výroba Českého piva CHZO má také přesně dané požadavky, které se výrazně odlišují od 
technologie výroby ostatních zahraničních ležáků. Technologické postupy jsou přesně 
uvedeny Nařízením Rady (ES) č. 1014/2008 Chráněné zeměpisné označení (CHZO) České 
pivo. 

Výroba Českého piva CHZO 
 
Výroba piva začíná ve varně, kde je rozemletý slad smíchán s vodou a rmutován, čímž se 
nezkvasitelný škrob mění na zkvasitelné cukry. Vlastní proces rmutování probíhá dekokčním 
jedno až třírmutovým způsobem; nepoužívá se infuzní způsob rmutování. Nejméně 80 % 
celkového množství sladového šrotu tvoří slad vyrobený ze schválených odrůd, čímž je 
zaručen chuťový profil Českého piva. Složení sladového šrotu včetně zpracovávané dávky je 
uvedeno v záznamu o vaření, původ sladu dokládají dodací listy. V záznamu o vaření je 
uvedena i teplota a čas rmutování. Po dokončení rmutovacího procesu a oddělení 
nerozpustitelných částí sladu procesem zvaným scezení, začíná příprava mladiny 
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chmelovarem. Tato fáze trvá 60 až 120 minut a musí při ní být dosaženo odpaření alespoň 6 
% objemu. Přidávání chmele lze rozdělit až na tři části. Minimální množství českého chmele 
nebo produktů z něj vyrobených činí 30 % u světlých ležáků a nejméně 15 % u ostatních 
variant piva. Složení chmele včetně složení dávky surovin je uvedeno v záznamu o vaření; 
původ surovin dokládají dodací listy. Po dokončení vaření mladiny je tato zchlazena na 
zákvasnou teplotu 6 až 10 °C a provzdušněna. Jsou přidány pivovarské kvasnice využívané 
výhradně pro spodní kvašení (Saccharomyces cerevisiae subs. uvarum). Kvašení probíhá při 
maximální teplotě do 14 °C a tento technologický proces je standardně oddělen od druhého 
kvašení, jedná se tedy o dvoufázové kvašení. Průběh teploty při kvašení je zaznamenán v 
protokolu o kvašení. Proces druhého kvašení probíhá při teplotách blížících se 0 °C. Po 
dokončení procesu zrání piva druhým kvašením v tancích je pivo filtrováno a stáčeno do 
sudů, lahví, plechovek či automobilových cisteren. Lze vyrábět i nefiltrovaná piva. Analytické 
parametry světlého ležáku CHZO České pivo jsou přesně definovány a uvedeny v Tabulce 3. 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 3. Definované analytického parametry světlého ležáku CHZO České pivo 
 

  Světlý ležák 
Extrakt původní mladiny % hm. 11,0 – 12,99 
Obsah alkoholu % obj. 3,8 – 6,0 
Barva j. EBC 8,0 – 16,0 
Hořkost j. EBC 20 – 45 
pH mladiny  4,1 – 4,8 
Míra prokvašení % rel. 1 - 9 

 
 
Výroba zahraničních ležáků – obecně 

Rozdíl ve výrobě zahraničního ležáku oproti tradičnímu českému ležáku lze najít prakticky 
v každém kroku technologického postupu. Zahraniční ležáky jsou až na výjimky 
připravovány z vysoce rozluštěných sladů, které mají výrazně vyšší Kolbachovo číslo a 
dosažitelný stupeň prokvašení než slady pro České pivo. Navíc jsou využívány slady čtyřřadé 
i šestiřadé, dalším rozdílem je použití také ozimých ječmenů. Velmi často jsou tato piva 
surogována cukernými sirupy (glukózové, maltózové případně dextrózové). Na varně je 
používán infuzní rmutovací způsob, a to obvykle jeho nejekonomičtější varianta, tedy 
intenzifikované rmutování s vystírkou do 63°C. Tento varní způsobuje ve srovnání 
s dekokčně vařenými pivy jiné chemické složení mladin i finálního piva. Tato piva se liší 
zejména spektrem oligosacharidů, mastných kyselin a bílkovinných štěpů, které mají vliv na 
filtrovatelnost piv. Chmelovar je většinou kratší než u tradiční české technologie, a to méně 
než 60 minut, a využívá se většinou tzv. nízkotlaký chmelovar v kombinaci s odstraněním 
vzniklého DMS. Ve velké části pivovarů je připravována vysokoprocentní mladina (HGB – 
high gravity brewing), kdy je pivo v závěrečných úpravách naředěno odplyněnou vodou na 
požadovanou stupňovitost nebo obsah alkoholu. Kvašení probíhá ve většině případů při 
vyšších teplotách (do 17° C), a proto kvasnice produkují odlišné spektrum senzoricky 
aktivních látek. Ležení při intenzifikovaném způsobu přípravy piva je velmi krátké, a to 
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v řádu jednotek dnů. Teploty ležení se pohybují pod 0 °C, aby z piva „vypadl“ i chladový 
zákal (komplex polyfenolů a bílkovin) a byl odstraněn při filtraci. Takto připravená piva mají 
minimální zbytkový extrakt, hořkost většinou nepřesahuje 20 j.h. a mají většinou výrazně 
světlejší barvu. 

 

Technické vybavení 

Ke studii byla použita automatická výzkumná varní souprava od firmy Kaspar Schulz 
(Bamberg, Německo) o objemu vyrážené mladiny 250 l, s možností simulovat všechny 
moderní varní soupravy. Kvašení probíhalo v cylindrokónických tancích o užitném objemu 
250 l s dvouzónovým chlazením a automatickou regulací s přesností ± 0,3 °C. Pro přípravu 
Českého ležáku probíhalo ležení v ležáckých nádobách o objemu 230 l a pro výrobu 
zahraničního ležáku v cylindrokónickém tanku o objemu 250 l. Pro filtraci byly použity filtry 
od společnosti Hobra – Školník a to deskový Hobracol o velikosti 20 x 20 cm a membránový 
Candecol pro svíčky velikosti 12“.  

Popis technologie filtrace  

Desková filtrace: Do čistého filtru byly založeny filtrační desky Hobrafilt SN10 (10ks) 
hrubou hladkou stranou na nátokovou stranu. Filtr byl dotažen a propařen vodou o teplotě 
80°C po dobu 15 minut. Filtr byl následně zchlazen pitnou vodou na teplotu pod 12°C. A byla 
zahájena filtrace piva, kdy prvních 5 litrů piva je bráno jako protláčky.  

Membránová filtrace: Do čistého filtru byla vložena membránová svíčka Candelfit HMN 04 o 
nominální velikosti pórů 0,45 µm z materiálu PES (polyether sulfon). Filtr byl vypařen vodou 
o teplotě 80°C po dobu 10 minut a poté zchlazen pitnou vodou. A byla zahájena filtrace piva, 
kdy první 3 litry piva je bráno jako protláčky. 

U obou filtrů byly měřeny veličiny tlak na vstupu a výstupu v průběhu času. Po filtraci byly 
membránové moduly propláchnuty  

 

Schéma experimentu 

1. Provozní piva 
Prvním krokem bylo stanovení chemických látek v pivu, které negativně ovlivňují („brzdí“) filtraci. 
K tomu bylo využito filtračních modulů a piv z provozních pivovarů. 

Následným krokem bylo připravit piva, která jsou reprezentativními zástupci obou kategorií, tedy pivo 
typu ležák podle definice CHZO České pivo a pivo vyrobené infuzním rmutováním jako zahraniční 
ležák. Obě piva byla analyzována tak, aby bylo možné srovnat jejich chemické složení, a zejména 
chemické látky, které mohou mít vliv na filtraci. Dále byly srovnány parametry filtrace obou piv 
(tlakový nárůst a rychlost filtrace), a to za použití obou typů filtrace (deskové a membránové). 

2. Experimentální piva 
České pivo s 11,7 % EPM bylo připraveno pomocí dvourmutové technologie, 90 min atmosférického 
chmelovaru, kvašení při teplotě 12 °C a ležení 2-4 °C 21 dní. Suroviny odpovídaly definici CHZO, 
z doporučených odrůd ječmene byl vybrán nejpoužívanější Bojos. Pivo před filtrací nebylo zchlazeno 
jako v případě infuzní várky, protože ležení bylo delší a většina zákalotvorných látek a kvasnic během 
tohoto procesu přirozeně sedimentovala. 
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Zahraniční ležák byl připraven infuzní technologií s vystírkou při 63°C, za použití sladu nevhodného 
pro výrobu CHZO Českého piva a 30% surogace glukózovým sirupem jako 15 % EPM s naředěním 
hotového piva na 11,7% EPM. Tlakový chmelovarem probíhal 70 min, kvašení při teplotě 16 °C a 
ležení při 2 °C trvalo 14 dní. Před filtrací bylo pivo zchlazeno na 0°C. 

 

Výsledky a diskuze 
1. Provozní piva 

Pro ověření vytipovaných látek, které brzdí filtraci, jsme získali několik filtračních modulů (membrán) 
od průmyslových pivovarů. Z těchto modulů byly za zvýšené teploty (60 °C) extrahovány 
v ultrazvukové lázni látky, které na membráně zůstaly i po několikaminutové alkalické sanitaci, do 
roztoku 8 % ethanolu. Výsledky shrnuje Tabulka 4. Podle předpokladů a literární rešerše by se na 
membráně měly nejvíce zachytávat bílkovinné štěpy nad 5000 MH, (CBB) (Škach, 1985), 
polyfenolické sloučeniny (Hage, 1987), výše molekulární sacharidy, tj. oligosacharidy a polysacharidy 
obsahující více glukózových jednotek (Jurková, 2014) a mastné kyseliny (Horák, 2013). 

Tabulka 4. Analýza chemických látek extrahovaných z provozních membrán 

 Sloučenina jednotky  
Membrána 

1 
Membrána 

2 
Membrána 

3 

Celkové polyfenoly mg/l 11 7 23 

CBB mg/100 ml 9,7 17,02 26,6 

Pentosany mg/100 ml 0 0 0 

Glukóza g/100 ml 0,002 0,009 0,009 

Fruktóza g/100 ml 0,000 0,001 0,002 

Maltóza g/100 ml 0,002 0,001 0,001 

DP 3 g/100 ml 0,002 0,000 0,001 

DP 4 g/100 ml 0,001 0,001 0,001 

DP 5 g/100 ml 0,002 0,000 0,002 

DP 6 g/100 ml 0,002 0,002 0,002 

DP 7 g/100 ml 0,001 0,000 0,002 

DP 8 g/100 ml 0,002 0,000 0,002 

DP 9 g/100 ml 0,002 0,000 0,002 

DP 10 g/100 ml 0,002 0,002 0,002 

DP 1 - 10 g/100 ml 0,015 0,015 0,02 

Celkové sacharidy g/100 ml 0,039 0,054 0,1 

Beta-glukany mg/l <5 39 13 

Průměrný objem filtrace hl 5700 8050 8400 
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Tabulka 5. Analýza chemických látek z provozních piv 

 Sloučenina jednotky   nejistota 
Pivo A 
nefiltrované 

Pivo A filtrované 
na membráně 2 

Pivo B 
nefiltrované 

Pivo B filtrované 
na membráně 3 

Zdánlivý extrakt %hm. 0,02 2,33 2,31 2,64 2,65 

Skutečný extrakt %hm. 0,06 3,94 3,92 4,41 4,44 

Alkohol objemový %obj. 0,05 4,38 4,4 4,9 4,92 

Alkohol hmotnostní %hm. 0,04 3,43 3,45 3,83 3,85 

Extrakt původní 
mladiny %hm. 0,06 10,63 10,65 11,85 11,91 

Prokvašení zdánlivé % 0,6 78,05 78,27 77,75 77,783 

Prokvašení skutečné % 1,2 62,99 63,17 62,76 62,75 

Barva 
spektrofotometricky j.EBC   13 12,2 10,9 10,3 

Celkové polyfenoly mg/l 8 165 158 175 161 

CBB 
mg/100 
ml 1 48,3 45,2 56,8 55,8 

Pentosany 
mg/100 
ml 10 106 103 121 91 

Viskozita mPa.s   1,47 1,467 1,553 1,53 

Hořkost jH 1 23,35 20,95 26,65 25,23 

Jodové číslo     0,53 0,43 0,37 0,41 

Čirost JH 1 3,36 0,27 8,06 0,28 

Glukosa g/100 ml 10% 0,02 0,01 0,02 0,02 

Fruktosa g/100 ml 10% 0,01 0,01 0,01 0,02 

Maltosa g/100 ml 10% 0,15 0,15 0,18 0,19 

DP 3 g/100 ml 10% 0,2 0,19 0,21 0,21 

DP 4 g/100 ml 10% 0,29 0,28 0,3 0,3 

DP 5 g/100 ml 10% 0,12 0,11 0,12 0,12 

DP 6 g/100 ml 10% 0,17 0,16 0,18 0,18 

DP 7 g/100 ml 10% 0,11 0,11 0,12 0,12 

DP 8 g/100 ml 10% 0,1 0,1 0,13 0,13 

DP 9 g/100 ml 10% 0,08 0,08 0,1 0,1 

DP 10 g/100 ml 10% 0 0 0 0 

Celkem  g/100 ml 10% 1,24 1,21 1,35 1,38 

Celkové sacharidy g/100 ml 10% 3,21 3,25 3,65 3,65 

Beta-glukany FIA mg/l 25% 162 158 161 160 

suma nižších  mg/l  15% 28,89 20,54 44,15 33,15 

suma vyšších nas.    20% 7,15 8,131 5,615 5,557 

suma vyšších nenas.  mg/ 20%  0,36 0,293 0,631 0,574 
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Z výsledků vyplývá, že na membráně 1 bylo stanoveno nejmenší množství sledovaných látek, a přesto 
filtrace probíhala na této membráně nejpomaleji. To ukazuje na komplikovanost celé problematiky, do 
které vstupují další proměnné, jako je počet kvasničných buněk na vstupu, obsah mastných kyselin a 
další parametry.  

Provozní piva A a B získaná z provozu jsou sice z pohledu výrobní technologie a surovin odlišná, 
nicméně obě splňují podmínky CHZO České pivo. Obě piva byla filtrována na stejném zařízení a 
identických membránových modulech. Piva se neliší po průchodu v základních parametrech jako je 
extrakt, diference hodnot před a po průchodu membránou odpovídá nejistotě metody. Rozdíly však 
byly zaznamenány při hodnocení barvy piv. Po průchodu membránou se u piva A snížila barva téměř 
o jednu jednotku a piva B o půl jednotky. Tento rozdíl je s největší pravděpodobností dán složením 
sypání na várku, tedy odlišnými poměry jednotlivých odrůd ječmene a různých karamelových sladů. 
Pokles polyfenolů je výrazný u piva B (14 mg/L), kde je opět tento rozdíl dám použitými surovinami 
na várku, tentokrát včetně chmele. Rozdíly v hodnotách CBB jsou pro pivo A dány odlišným 
rmutovacím postupem a složením sladového šrotu. Obsah pentosanů a jeho pokles u piva B je velmi 
významný (pokles o 30 mg/l) je spojen téměř jistě se skladbou sladů a rmutovacím diagramem. 
S velkou pravděpodobností je svázán i s poklesem viskozity piva u tohoto vzorku. Velmi zajímavé 
jsou obsahy mastných kyselin v jednotlivých pivech, hlavně vyšší obsahy u piva B. Zatímco obsahy 
vyšších (nasycených i nenasycených) mastných kyselin se po průchodu membránou téměř nemění, 
obsahy nižších mastných kyselin (kratších než C10) výrazně klesají, zejména u piva B, které bylo hůře 
filtrovatelné. Vzhledem k tomu, že velikost těchto molekul je podstatně menší než vyšších mastných 
kyselin nebo např. některých bílkovin, je pravděpodobné, že se krátké mastné kyseliny ovlivňují 
průchodnost membrány jiným mechanismem, než je prosté zadržení na základě velikosti póru. Na vliv 
mastných kyselin poukazuje (Kupetz, 2015), kdy na modelových roztocích zaznamenali zhoršenou 
filtrovatelnost až o 50 % při navýšení obsahu esterů mastných kyselin. 

2. Experimentální piva 
Při srovnání filtrovatelnosti zahraničního ležáku a Českého ležáku CHZO bylo zjištěno, že již 
scezování várek probíhalo odlišně, scezování Českého ležáku probíhalo cca o 10 % rychleji, rozdíl 
v rychlostech scezování výstřelků, kde byl dokonce o cca 15 %. Tlakové rozdíly byly během 
scezování téměř shodné a pod limity zadanými do programu scezování (viz Obrázek 1). 

Obrázek 1. Porovnání rychlosti scezování Českého a zahraničního ležáku 
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Oproti tomu, výsledky filtrovatelnosti testovacích várek ukazují výrazně pomalejší filtrační rychlosti u 
Českého ležáku, které má i výrazně vyšší tlakový nárůst (viz Obrázek 2). Tlakový nárůst je přepočtená 
hodnota na filtrační rychlost 5hl * hod * m-2, tato rychlost je doporučována jak výrobci zařízení tak ve 
většině odborných knih.  

Obrázek 2. Srovnání filtrovatelnosti Českého a zahraničního ležáku 

 

 

Jak vyplývá z Tabulky 6, piva se po průchodu filtračními zařízeními opět neliší v základních 
parametrech, jako je extrakt, zde jsou hodnoty před a po filtraci v rámci nejistoty metody. Pokles 
polyfenolických sloučenin je nízký, u obou piv prakticky identický i přes fakt, že České pivo mělo 
dvojnásobný obsah polyfenolů v nefiltrovaném pivu. Obsahy sacharidů DP 1 – DP 10 i po štěpení 
ukazují na vyšší prokvašení zahraničního piva a minimální úbytky v průběhu filtrace. Jejich úbytek je 
srovnatelný a mezi testovanými pivy nebyl rozdíl. Pokles obsahu výše molekulárních bílkovinných 
látek byl prokazatelně vyšší u Českého piva, hlavně při použití membránového filtru. Jde o logický 
úbytek, protože v Českém pivu je jiné složení bílkovinných štěpů. Konečně profil betaglukanů se 
během experimentu nemění na žádné filtrační jednotce. 
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Tabulka 6. Analytické parametry filtrovaných poloprovozních piv 

Int.č. vz. Jednotky Nejistota Český ležák Zahraniční ležák 

      membrána 
deskový 

filtr 
nefiltr. 
pivo membrána 

deskový 
filtr 

nefiltr. 
pivo 

Extrakt zdánlivý % hm. 0,02 3,57 3,61 3,65 2,34 2,41 2,43 

Extrakt skutečný % hm. 0,06 5,14 5,18 5,23 4,2 4,24 4,30 

Alkohol hmotnostní % hm. 0,04 3,38 3,39 3,4 4,03 4,06 4,09 

Alkohol objemový % obj. 0,05 4,33 4,34 4,36 5,15 5,18 5,21 

Extrakt původní 
mladiny % hm. 0,06 11,7 11,75 11,82 12,02 12,08 12,04 

Prokvašení zdánlivé %  0,6 69,17 70,19 69,5 80,55 80,3 80,14 

Prokvašení skutečné %  1,2 55,8 54,78 56,06 65,04 64,87 6473 

Celkové polyfenoly mg/l 8 187 192 195 108 115 117 

Hořké látky JH 1 33,6 35,2 36,4 22,6 23,4 24,1 

CBB  mg/l   1 39,1 52,7 56,1 47,0 47,8 51,6 

Pentosany mg/l    8 106 109 118 98 92 104 

Beta-glukany - Brno mg/l  25%  82 83 83 32 32 26 

glukóza g/100ml 10% 0,01 0,01 0,01 

 

0,01 0,01 

fruktóza g/100ml 10% 0 0,01 0,01 

 

0,00 0,00 

maltóza g/100ml 10% 0,53 0,57 0,56 

 

0,39 0,39 

maltotrióza g/100ml 10% 0,24 0,24 0,23 

 

0,32 0,31 

DP - 4 g/100ml 10% 0,57 0,56 0,54 

 

0,41 0,41 

DP - 5 g/100ml 10% 0,21 0,20 0,19 

 

0,11 0,10 

DP - 6 g/100ml 10% 0,22 0,22 0,21 

 

0,19 0,19 

DP - 7 g/100ml 10% 0,14 0,13 0,12 

 

0,13 0,13 

DP - 8 g/100ml 10% 0,11 0,10 0,10 

 

0,10 0,10 

DP - 9 g/100ml 10% 0,11 0,11 0,10 

 

0,06 0,06 

DP - 10 g/100ml 10% 0,04 0,02 0,02 

 

0,03 0,03 

Celkem g/100ml 10% 2,18 2,16 2,09 

 

1,75 1,73 

Celkové sacharidy g/100ml 10% 4,92 4,99 5,00 

 

4,28 4,27 
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Tabulka 7. Analýza chemických látek extrahovaných z poloprovozních membrán 

Popis vzorku     membrána 
      CHZO ČP zahraniční ležák 
Celkové polyfenoly mg/l 8 243 121 

CBB 
mg/100 

ml 1 12,9 3,1 

Pentosany 
mg/100 

ml 10 7 10 
Glukosa g/100 ml 10% 0,001 0,01 
Fruktosa g/100 ml 10% 0,001 0 
Maltosa g/100 ml 10% 0,06 0,06 
DP 3 g/100 ml 10% 0,02 0,05 
DP 4 g/100 ml 10% 0,06 0,05 
DP 5 g/100 ml 10% 0,02 0,03 
DP 6 g/100 ml 10% 0,02 0,02 
DP 7 g/100 ml 10% 0,02 0,02 
DP 8 g/100 ml 10% 0,01 0,01 
DP 9 g/100 ml 10% 0,01 0,01 
DP 10 g/100 ml 10% 0,00 0 
Celkem  g/100 ml 10% 0,23 0,25 
Celkové sacharidy g/100 ml 10% 0,83 0,63 

  

Z chemické analýzy látek zachycených na membráně vycházejí podobné výsledky jako v případě 
provozních membrán. Poloprovozní membrány z materiálu PES zachytily zejména polyfenoly, dále 
byly detekovány bílkovinné štěpy nad 5000 MH, kdy vyšší koncentrace těchto látek byla naměřena na 
membráně použité pro filtraci Českého piva. Obsah oligosacharidů do 10 glukózových jednotek byl 
shodný na obou membránových jednotkách. Rozdílný byl obsah celkových sacharidů, kdy mírně vyšší 
obsah byl u modulu na České pivo – to je dáno různým rmutovacím diagramem a odlišnými odrůdami 
doporučenými pro České pivo. Vyšší podíl delších oligosacharidických řetězců a tedy i vyšší plnost 
v chuťovém profilu je pro České pivo charakteristické. 
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Závěr  
Filtrovatelnost piva na membránových filtrech je obecně velmi složitý proces, který lze demonstrovat 
srovnáním dvou zdánlivě stejných piv, zahraničního a typicky českého ležáku. Filtrovatelnost českého 
piva, které je komplexnější než většina zahraničních ležáků a obsahuje vyšší množství látek 
ztěžujících filtraci je podstatně náročnější. Odběry v průmyslových pivovarech potvrdily úbytky 
neboli sorpci bílkovinných štěpů nad 5000 MH, polyfenolických složek a vyšších oligosacharidů na 
testovaných membránách. Velmi významným parametrem se ukázal obsah nižších mastných kyselin, 
které i přes to, že jejich molekuly jsou ve srovnání s ostatními látky velmi malé, významně se na 
membráně zachycovaly. 

V poloprovozním experimentu byly zaznamenány rozdíly již v průběhu scezování na varně. Rychlost 
scezování předku byla sice shodná, ale scezování výstřelků Českého piva probíhalo rychleji. Při 
filtraci na obou poloprovozních zařízení byla pak filtrovatelnost Českého ležáku výrazně horší v 
pohledu obou měřených veličin (tlakový nárůst a rychlost filtrace). Analytické parametry potvrdily 
vyšší úbytky bílkovinných štěpů nad 5000 MH. Dále bylo zjištěno, že betaglukany, které jsou 
pokládány za látky potencionálně zhoršující filtraci, neměly v našem experimentu na filtrovatelnost 
zaznamenatelný vliv, jejich koncentrace s e v průběhu filtrace neměnila. 
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Česká technologická platforma pro potraviny

NÁSTROJ PRO ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI 
POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

ÚZKÉ NAPOJENÍ NA EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY – 
FOOD FOR LIFE

Priority platformy

POTRAVINY  A  ZDRAVÍ
• výzkum a vývoj nových druhů potravin se zdravotními benefity  

a funkčních potravin pro různé věkové kategorie populace

KVALITA POTRAVIN
• zajištění kvalitní výživy konkurenceschopnými tuzemskými potravinami
• používání technologií zachovávajících v potravinách maximum nutričně 

významných látek a s minimálními dopady na životní prostředí

POTRAVINY A SPOTŘEBITEL
• zlepšení informovanosti spotřebitele zejména v oblasti nových 

potravin
• vytváření racionálního vztahu veřejnosti k biotechnologiím

BEZPEČNOST POTRAVIN
• výzkum faktorů ovlivňujících bezpečnost potravin a její trvalé 

zlepšování
• vývoj jednoduchých detekčních metod umožňujících rychle  rozhodnout 

o pozitivech či rizicích dané suroviny či potraviny

KOORDINÁTOR PLATFORMY

Potravinářská komora ČR
www.ctpp.cz nebo www.foodnet.cz





MILCOM a. s.
Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 354 551–2
Email: milcom@milcom-as.cz

TRADIČNÍ ČESKÉ 
MLÉKAŘSKÉ KULTURY

Mlékařské kultury jsou klíčové mikroorganismy pro výrobu mléčných výrobků, 
především kysaných mléčných výrobků, tvarohu, sýrů a probiotických produktů. 

V nabídce MILCOM a.s. Laktoflora® je široké spektrum mlékařských mikroorganismů 
pro výrobu kompletního sortimentu mléčných výrobků vyráběných v České republice.

KULTURY PRO DOMÁCÍ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA 

A SYŘIDLOVÝ PREPARÁT

název stručný popis cena

SMETANOVÁ výroba másla, tvarohů, sýrů a zakysaných výrobků

JOGURTOVÁ výroba jogurtů a jogurtových mlék

KEFÍROVÁ směsná kultura pro výrobu kefírů

ACIDOFILNÍ výroba kysaných mléčných výrobků

PROBIOTICKÁ doplňkové kultury pro výrobu dietetických kysaných 
mléčných výrobků

SYŘIDLOVÝ 
PREPARÁT

zpracování 200-400 l kravského i kozího mléka na domácí 
čerstvé sýry a tvaroh

výrobek již obsahuje chlorid vápenatý (CaCl2)

Ke kulturám a syřidlovému preparátu dostanete zdarma též návod na použití výrobku.





MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27  Stráž pod Ralskem, Czech Republic, www.membrain.cz

MEMBRÁNOVÉ PROCESY JSOU NAŠÍ SPECIALIZACÍ

POSOUVÁME HRANICE ZNALOSTÍ V OBLASTI ELEKTRODIALÝZY, 

ELEKTRODEIONIZACE A ČIŠTĚNÍ BIOPLYNU.

MemBrain je inovativní, výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která působí 

v oblasti membránových separačních procesů. Mezi hlavní nabízené procesy patří 

elektrodialýza na odsolování či koncentrování roztoků a elektrodeionizace na přípravu 

ultračisté vody. V oboru separace plynů se zabýváme zpracováním bioplynu a výrobou 

bioCNG.

Nabízíme návrh a ověření technologického řešení v laboratorním a pilotním měřítku. 

Poskytujeme komplexní služby od analytických prací po inženýrské návrhy řešení. 

Ve spolupráci s mateřskou společností MEGA dodáváme průmyslové technologie. 

Skupinu firem MEGA tvoří technologické firmy s celosvětovou působností a více než třiceti 

lety zkušeností. Společnostem z energetiky, potravinářství, chemického i farmaceutického 

průmyslu, automotive a dalších odvětví nabízíme průmyslové technologie založené na 

vlastním výzkumu.





Kompletní výzkum v oblasti pivovarství a sladařství
Technologické poradenství

Špičkově vybavené akreditované laboratoře
Vzdělávací a vydavatelské aktivity

www.beerresearch.cz www.kvasnyprumysl.cz

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2
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13–16 MAY 2018

PRAGUE, CZECH REPUBLIC

INTERNATIONAL CONFERENCE

Industrial leaders and world-class scientists identify and tackle current issues 
in membrane and electromembrane processes.

Panel Discussions, Plenary, Keynote, Short Lectures and Poster Session

Social Programme

MORE INFORMATION & REGISTRATION
www.melpro.cz

Sponsored by Endorsed by Organized by

CZEMP


