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Zkrácené blokové schéma výroby piva je 
na obr. 1. Je to pouze ta část výrobního ře-
tězce, která probíhá v minipivovaru, nezahr-
nuje předchozí přípravu sladu a následnou 
expedici piva. Z technologických požadavků 
se odvíjejí algoritmy řízení a bez pochopení 
základních principů technologických postu-
pů by nebyly srozumitelné. 

Základní surovinou pro výrobu piva je 
(většinou) ječný slad a voda. Slad se našrotu-
je a odváží se příslušné množství (tzv. sypání) 
odpovídající druhu vařeného piva. 

1.1 Vystírání a zapařování

Do vystírací pánve se napustí potřebné 
množství vody, která je zahřáta na požado-
vanou teplotu vystírání, a za stálého míchá-
ní je do ní vsypán sladový šrot. Směs se mí-
chá po určitou dobu, aby byla dobře homo-
genizována. Nakonec se přidá horká voda až 
do celkového objemu várky (tzv. zapařová-
ní). Vystírání a zapařování trvá 10 až 30 min.

1.2 Rmutování

Účelem rmutování je působením enzymů 
ze sladu rozštěpit polysacharidy (škrob) a pře-
vést je na rozpustné zkvasitelné cukry. Rmuto-
vání probíhá v tzv. rmutovací pánvi opatřené 
ohřevem a mícháním. Princip rmutování spočí-
vá v ohřívání směsi (tzv. díla) na tři až čtyři po-
stupně se zvyšující teploty. Rychlost ohřevu je 
stanovena a po dosažení každé teploty je zařa-
zena určitá časová prodleva, během níž se tep-
lota udržuje konstantní. Při každé teplotě jsou 
aktivní jiné enzymy štěpící určité složky smě-
si. Na závěr postupu se teplota zvýší až k varu, 
čímž se enzymy inaktivují. Technologické po-
stupy rmutování jsou v zásadě dva: infuzní a de-
kokční. Při infuzním postupu proběhne výše po-
psaný proces rmutování v celém objemu várky 
najednou. Dekokční postup je složitější – dílo 
je rozděleno do několika částí, které se rmutu-
jí, spojují a opět rmutují. Hovoří se o jednormu-
tovém, dvourmutovém a třírmutovém postupu. 

Počítačové řízení minipivovaru VŠCHT Praha

Poznámka: Piva vyráběná dekokčním po-
stupem jsou plnější a mají mnohem lepší chuť 
a vůni než piva vyráběná infuzí. V českých 
pivovarech se nejčastěji používá dekokční 
dvourmutový postup. 

1.3 Scezování a vyslazování

Účelem těchto operací je oddělit roztok obsa-
hující extrakt (tzv. předek) od zbytků sladového 
šrotu (tzv. mláta). Scezování a vyslazování pro-

bíhá ve scezovací kádi. Ta má jemně 
perforované dno a mláto na něm usa-
zené funguje jako filtrační vrstva. Káď 
je vybavena pomaloběžným kypřidlem 
(tzv. kopačkou), které umožňuje ovliv-
ňovat filtrační proces. Čirost filtrátu se 
průběžně kontroluje, a dokud je filtrát 
zakalený, vrací se zpět do scezovací 
kádě. Důležité je sledování tlakového 
spádu na filtrační vrstvě, protože indi-
kuje její možné zhutňování, které zpo-
maluje až znemožňuje filtraci. Po od-
filtrování předku se na povrch mláta 
rozstříkne horká voda, která z mláta 
vylouží zbytky extraktu. Tento roztok 
(tzv. výstřelky) se spojí s předkem. Sce-
zování je časově náročné a může trvat 
např. tři hodiny.

1.4 Chmelovar

V této fázi se vaří scezená sladina s chme-
lem (chmelovým extraktem nebo peletami), 
ze kterého se do budoucího piva dostáva-

Ústav biotechnologie je nejstarší a velmi prestižní vysokoškolské pracoviště vychovávající 
odborníky z oboru pivovarské technologie. Velmi důležitou součástí výuky jsou laboratorní 
cvičení zaměřená na technologickou praxi. Jedním z nich je i vaření piva ve dvounádobové 
varně minipivovaru, která umožňuje aplikovat všechny běžně používané technologické po-
stupy. Aby se výuka co nejvíce přiblížila skutečnému stavu v průmyslových pivovarech, byl 
minipivovar vybaven počítačovým řídicím systémem analogickým těm, které se v praxi běžně 
používají. Projekt byl financován z prostředků projektu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ  
č. 496/2012) a zúčastnili se ho pracovníci ústavu biotechnologie a ústavu počítačové a řídi-
cí techniky VŠCHT. Generálním dodavatelem řídicího systému a instalačních prací byla firma 
ProjectSoft HK a. s., subdodavateli byly firmy Pivo Praha s. r. o. a 3+K Kraus. Tento článek je 
doplněn videoreportáží, kterou lze spustit v elektronické verzi časopisu Automa.

1. Stručně o technologii vaření piva

mladina

sladina

Obr. 1. Zkrácené blokové schéma výroby piva

 CIP
 studená voda
 horká voda
 mladina

O – ovládání akčního členu z počítače (OA – se zpětnou signalizací poruchy)

Na konci rmutování musí být všechny polysa-
charidy rozloženy, což se kontroluje jednodu-
chou jodovou zkouškou. Rmutování trvá po-
měrně dlouho, např. dvourmutový postup tři až 
čtyři hodiny, výsledkem je tzv. sladina.

Obr. 2. Technologické schéma varny s vyznačením okruhů měření a regulace (RMVP – rmu-
tovystírací pánev, SK – scezovací káď); reportáž ke zhlédnutí na http://bit.ly/rizeni_pivovaru
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jí hořké látky. Zároveň se varem inaktivují 
enzymy, odpařuje přebytečná voda, odstra-
ňují těkavé látky, koagulují nežádoucí dusí-
katé látky a celý obsah se steriluje. Chmelo-
var probíhá ve varné pánvi opatřené ohřevem 
a mícháním. Trvá obvykle 1,5 h, výsledkem 
je tzv. mladina.

1.5 Chlazení

Uvařenou mladinu je třeba ochladit na zá-
kvasnou teplotu 5 až 6 °C. Ještě dříve se však 
zbavuje kalů (nerozpustných částic z chmele, 
vysrážených bílkovin apod.), což se dělá v tzv. 
vířivé kádi využitím odstředivé síly. Čirá mla-
dina se pak chladí ve dvoustupňovém desko-
vém chladiči, provzdušní a čerpá do cylindro-
kónických tanků (CKT). Zároveň se do ní v ur-
čeném poměru přidají pivovarské kvasnice.

1.6 Kvašení a dokvašování

Kvašením se přeměňují zkvasitelné cuk-
ry na etanol. Uvolňuje se oxid uhličitý, kte-
rým se vznikající pivo nasycuje. Dále vznika-
jí látky ovlivňující chuť piva. Nejdříve probí-
há tzv. hlavní kvašení, při němž vzniká teplo 
a obsah CKT se chladí, aby se teplota udr-
žela na asi 10 °C. Hlavní kvašení trvá podle 
původní koncentrace mladiny (stupňovitos-
ti piva) šest až deset dnů. Na konci hlavní-
ho kvašení kvasnice sedimentují do kónické 
části CKT a odstraní se (tzv. odstřelí). Obsah 
CKT se pak ochladí na teplotu dokvašování, 
přibližně 2 °C. Při této teplotě začíná zrání 
piva. Pivo může zrát celou dobu v CKT, nebo 
se může přečerpat do jiných nádob, teplota se 
však musí stále udržovat na uvedených 2 °C. 
Doba dokvašování a zrání záleží na druhu 
piva a trvá šest až deset týdnů nebo i více.

2. Popis minipivovaru

Technologické zařízení minipivovaru se 
skládá za dvou základních částí. První čás-
tí je dvounádobová varna s potrubním systé-
mem umožňujícím přečerpávání médií mezi 
nádobami podle požadavků technologického 
postupu. Technologické schéma varny je pa-

trné z obr. 2. Oproti průmys-
lovým (obvykle čtyřnádobo-
vým) varnám se v minipivo-
varu používají nádoby k více 
účelům. Pánev označená 
v technologickém schéma-
tu RMVP se používá k vy-
stírání, rmutování, chmelo-
varu a také jako vířivá káď. 
Káď označená SK se používá 
ke scezování sladiny a k od-
kládání části díla při rmuto-
vání. Dílo je mícháno cyklic-
kým čerpáním. Ve schématu 
(obr. 2) jsou vyznačeny nově 
instalované okruhy měření, 
regulace a ovládání, kterých 
je celkem 33. Všechny jsou 

napojeny na počítačový řídicí systém. Sku-
tečný pohled na varnu je na obr. 3.

Druhou část technologického zaříze-
ní tvoří cylindro-kónické tanky pro kvaše-

ní mladiny a pomocná zařízení – zásobník 
horké vody, výrobník ledové vody a dvou-
stupňový chladič mladiny. Technologic-
ké schéma této části, kde je výše popsaná 
varna znázorněna jako blok, je na obr. 4. 
Jsou zde rovněž vyznačeny nově instalo-
vané okruhy měření, regulace a ovládání, 
kterých je celkem devatenáct, a také tyto 
jsou napojeny na počítačový řídicí systém. 
Skutečný pohled na cylindro-kónické tan-
ky je na obr. 5.

3. Řídicí systém

Z blokového schématu řídicího a infor-
mačního systému minipivovaru (obr. 6) je 
patrná jeho struktura. K technologickému za-
řízení je připojen rozváděč (obr. 3 a obr. 7),
ve kterém je umístěna vlastní řídicí jednot-
ka (dále jen PLC) Siemens Simatic ET 200S 
IM 151-8 v sestavě odpovídající potřebám 
technologie (22 AI, 10 AO, 32 DI, 24 DO) 

a s dostatečnou rezervou pro pří-
padné rozšiřování. PLC zpraco-
vává údaje ze snímačů a měřicích 
zařízení a za použití akčních čle-
nů (ventilů, klapek, pohonů, čer-
padel atp.) podle řídicího algorit-
mu vykonává zásahy do technolo-
gického procesu.

Operátorský počítač (obr. 8), 
vybavený vizualizačním progra-
mem realizovaným na platfor-
mě TomPack 2.11, komuniku-
je s PLC a znázorňuje technolo-
gický proces. Podává informace 
o jeho stavu, provádí operátorské 
zásahy a odesílá provozní data 
do on-line databáze. K operátor-
skému počítači je připojen druhý, 
externí monitor na stěně varny 

Obr. 3. Varna minipivovaru

 CIP
 studená voda
 horká voda
 chlazení
 mladina
 vzduch

varna horká
voda

CKT 1 CKT 2

chladič

O – ovládání akčního členu z počítače (OA – se zpětnou signalizací poruchy)

výrobník 
ledové 
vody

Obr. 4. Celkové technologické schéma minipivovaru s vyznačením okruhů měření a regulace

Obr. 5. Cylindro-kónické tanky
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(obr. 3), který je určen k rychlé orientaci ob-
sluhy, provádí-li např. ruční zásah na varně 
(dávkování sladu, vyhazování mláta apod.), 
a také pro pedagogické a pre-
zentační účely.

Řídicí systém je vybaven 
ještě dalším počítačem, který 
je umístěn na galerii nad var-
nou. Je na něm nainstalován da-
tabázový MS SQL Server 2005, 
který komunikuje s vizualizač-
ním programem operátorského 
počítače a který do databáze (se 
strukturou tabulek běžně použí-
vanou v pivovarech) ukládá jak 
provozní data varny, CKT tanků 
a pomocných zařízení s předna-
stavenou periodou, tak vybraná 
provozní a technologická data 
charakteristická pro jednotlivé 
řídicí kroky, která jsou potřeb-
ná pro vyhotovení varných lis-
tů (tj. zpráv, jež charakterizu-
jí průběhy jednotlivých várek). 
Na témže počítači je rovněž 
nainstalována vývojová verze 
platformy TomPack, pomocí 
které mohou studenti v rámci 
řešení laboratorních úloh vy-
tvářet vlastní obrazovky vizua-
lizačního programu zpracová-
vající data z PLC.

Oba počítače jsou s PLC 
propojeny průmyslovou komu-
nikační sběrnicí Profinet. Aby 
byl operátorský počítač chrá-
něn před vnějšími vlivy, není 
připojen ke školnímu intranetu 
a běží pouze tehdy, je-li minipi-
vovar v provozu. Naproti tomu 
databázový server běží nepřetr-
žitě a díky připojení k intranetu 
VŠCHT zpřístupňuje ukládaná 
provozní a technologická data, 
která mohou studenti zpracová-

4. Algoritmy řízení

Řídicí program je celý implementován 
v PLC. Na základní úrovni řízení je konfi-
gurováno celkem devět regulačních obvodů:
– pět obvodů je ve varně (TIC 101, TIC 102, 

FICQ 107, FICQ 110, PIC 113), 
– jeden na přípravu horké vody (TIC 115), 
– jeden pro chladič mladiny (TIC 116),
– dva pro chlazení CKT (TIC 117, TIC 120). 

Toto jsou pomocné obvody pro hlavní al-
goritmus řízení. Výjimku tvoří chlazení CKT, 
které musí běžet po celou dobu kvašení a do-
kvašování. 

Proces vaření piva (viz kap. 2) je diskonti-
nuální a je řízen sekvenčním algoritmem. V al-
goritmu bylo třeba řešit hlavně to, že vzhledem 
k relativně malým objemům nádob ve varně 
nebylo možné zanedbávat objemy potrubních 
cest. V aktuální verzi proto řídicí algoritmus 
obsahuje 131 kroků a v každém z těchto kroků 
lze nastavovat až patnáct provozních parametrů 
(průtoky, objemy, teploty, gradienty teploty, tla-
ky, výkony čerpadel, výkon topení atd.), a při-
způsobovat tím řídicí algoritmus požadavkům 
technologického postupu. Parametry jsou uspo-
řádány v tabulkách dostupných prostřednictvím 
jedné z obrazovek vizualizačního programu, 
tabulek může být až osm. V prvních čtyřech 
tabulkách (01 až 04) jsou uloženy parametry 
základních výrobních postupů (1RM – jedno-
rmutový postup, 2RM – dvourmutový postup, 
3RM – třírmutový postup, INF – infuzní po-
stup), které byly odladěny a doporučeny doda-
vateli projektu. Do zbývajících čtyř tabulek (05 
až 08) lze ukládat postupy „vlastní“, používa-
né např. v rámci řešení laboratorních úloh ane-
bo určené pro speciální technologické procesy. 
Řízení vždy probíhá podle parametrů aktuální 
tabulky AKT, do které lze libovolnou z osmi 
tabulek překopírovat, a tím zvolit požadovaný 
technologický postup. Zkoušky potvrdily, že 
řídicí algoritmus je dostatečně flexibilní a je 
možné ho přizpůsobit aktuální kvalitě surovin 
či specifickým technologickým požadavkům.

5. Vizualizace

Kromě obrazovky s tabulkami technolo-
gických parametrů všechny ostatní hlavní ob-
razovky vizualizačního programu vycházejí 
z technologických schémat a zobrazují aktu-
ální stav procesu. Ukázka hlavní obrazovky 
pro varnu je na obr. 9. Během řízení mohou 
na vyžádání operátora zobrazovat také infor-
mace o právě probíhajícím kroku sekvenčního 
řízení, popř., je-li to nutné, umožňují vykoná-
vat ruční zásahy nebo některé kroky výrobní-
ho postupu předčasně ukončit a přejít na krok 
následující. Pomocné obrazovky pak slouží 
k přihlášení operátora a vytváření provozních 
protokolů (varních listů). Jednotlivé akce se 
aktivují kliknutím myši, hodnoty parametrů se 
zapisují z klávesnice. Z pedagogického hledis-
ka je podstatné, že styl práce s vizualizačním 
programem minipivovaru je totožný se stylem 
práce používaným v průmyslových pivovarech.

Obr. 7. Rozváděč měření a regulace

Obr. 8. Pracoviště s operátorským počítačem

Obr. 6. Blokové schéma řídicího a informačního systému
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6. Využití zařízení

Automatizovaný minipivovar bude využí-
ván především při laboratorní výuce jak v ba-
kalářském, tak v magisterském studiu na fa-
kultě potravinářské a biochemické techno-
logie a na fakultě chemicko-inženýrské. Má 
zásadní přínos zejména pro magisterské stu-
dium – studenti oborů biotechnologie a sen-
zorika a kybernetika mohou jít při laborator-
ních úlohách z chemie do větší hloubky, a zís-
kat tak cenné praktické zkušenosti. Zařízení 
bude rovněž využíváno k výzkumným úče-
lům, zejména v doktorském studiu.

Autoři děkují Fondu rozvoje vysokých 
škol, bez jehož finanční podpory by nebylo 
reálné tak náročný projekt uskutečnit.

Miloš Kmínek, Iva Nachtigalová, 
Pavel Dostálek, VŠCHT v PrazeObr. 9. Hlavní obrazovka pro varnu

Automatizace potravinářských výrob s se-
bou přinesla i mnohem komplikovanější vý-
robní zařízení, která oproti těm tradičním jsou 
vybavena různými senzory, ventily, čerpadly, 
mixéry, homogenizátory a dalšími součástmi 
zajišťujícími běh linek s minimálním podílem 
lidské práce. Navíc jsou do potravinářských 
výrob zaváděny automatické čisticí systémy, 
kde výsledek čištění již není běžně kontrolo-
ván lidským zrakem. Jestliže ale bude takto 
složitá linka sestavena bez respektování ur-
čitých zásad pro hygienická, neboli plně čis-
titelná zařízení, mohou snadno vzniknout ne-
bezpečné situace spojené s otravami lidí způ-
sobenými právě potravinami.

Aby se podobným situacím předešlo, 
vznikla v roce 1989 skupina EHEDG (Eu-
ropen Hygienic Engineering and Design 
Group), sdružující velkou část světových vý-
robců potravin a potravinářských zařízení, je-
jímž cílem bylo vytvořit jednotné hygienické 
standardy pro převážně potravinářská zaříze-
ní. Aktivity skupiny nejsou nikterak izolované 
a EHEDG aktivně podporuje globální harmo-
nizaci příslušných směrnic a standardů. Ame-
rické organizace zabývající se hygienickými 
standardy zařízení NSF a 3-A Sanitary Stan-
dards již odsouhlasily spolupráci při vývoji 

Hygienický design zařízení
směrnic EHEDG a naopak EHEDG aktivně 
spolupracuje na rozvoji standardů 3-A a NSF.

Hlavním posláním skupiny EHEDG je ší-
ření povědomí o hygienickém designu zaří-
zení a jeho instalaci v jednotlivých zemích. 
Cílem těchto aktivit je přispět k zajišťování 
bezpečných a kvalitních potravin. V poslední 
době skupina EHEDG rozšiřuje svou oblastní 
působnost za hranice Evropy a její regionální 
sekce již fungují i v některých mimoevrop-
ských zemích. Hlavním úkolem jejich činnos-
ti je poskytovat odborné informace a pořádat 
školení v místním jazyce. 

Pro tvorbu nových směrnic a případnou 
revizi dosavadních vznikají pracovní skupi-
ny, do kterých se zapojují přední odborníci 
a technici z dané oblasti. Vedle této poraden-
ské činnosti funguje v rámci EHEDG něko-
lik pracovišť, která jsou oprávněna certifiko-
vat zařízení jako hygienická podle standar-
dů EHEDG; tato certifikace v očích výrobců 
a zpracovatelů potravin postupně nabývá 
na významu. Více informací o uspořádání 
a aktivitách skupiny EHEDG je možné na-
lézt na stránkách www.ehedg.org. 

V České republice byla regionální sek-
ce ustavena v roce 2012 pod záštitou kon-
zultační společnosti MQA s. r. o., která se 

mimo jiné zaměřuje právě na tento typ pora-
denství, tedy týkající se výrobního zařízení 
a výrobních prostor. 

Nelze však říci, že zařízení, které není 
plně v souladu s doporučeními skupiny 
EHEDG, nelze použít pro výrobu potra-
vin. V převážné většině případů může být 
i toto méně hygienické zařízení hygienicky 
provozováno, ale vyžaduje to mnohem více 
lidské práce, energií a času. Proto je hygie-
nický design zařízení mimo jiné i výraznou 
konkurenční výhodou, nehledě na minima-
lizaci rizika porušení bezpečnosti potravin 
často způsobené právě obtížně čistitelný-
mi místy a selháním čisticích a sanitač-
ních postupů. 

V současné době je hlavní aktivitou 
Regio nální sekce EHEDG pro ČR zajišťo-
vání odborných přednášek s touto temati-
kou na vysokých školách (ČVUT v Praze, 
VŠCHT Praha, VFU Brno). V případě zájmu 
se počítá i s odbornými semináři určenými 
hlavně pro pracovníky potravinářského prů-
myslu, ale i ostatních průmyslových odvětví, 
kde je třeba efektivně čistit výrobní zařízení. 

Ivan Chadima, 
Regionální sekce EHEDG pro ČR

aktuální i minulá čísla časopisu Elektro
nyní také s realistickým listováním
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