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Mezi velmi důležité parametry senzorické-
ho hodnocení kvality potravin patří hodnocení 
barvy (barevnosti) a při něm porovnání odstínu 
se standardem jednotlivých typů potravin. Jed-
nou z nejstarších metod je subjektivní hodno-
cení lidským okem, kdy je porovnáván skuteč-
ný odstín barvy potraviny se standardem. Tento 
primitivní způsob byl postupně nahrazen objek-
tivním měřením barvy kolorimetrem či spekt-
rofotometrem. Naměřené spektrum ve viditel-

né oblasti 360 až 780 nm je transformováno 
do speciálně vytvořeného barevného prostoru. 
Jedním z prvních barevných prostorů, který se 
ale používá dodnes, je prostor HunterLab [1].

1. Stručné základy teorie barev

První kruhový diagram barev vytvořil  
Isaac Newton v roce 1666. Od té doby se od-
borníci přou, jaká forma reprezentace barevné 
škály je nejvhodnější. Základem jsou vždy tři 
tzv. primární barvy, jejichž mícháním vznika-
jí další odstíny (obr. 1).

Vyjde-li se např. z červené, žluté a mod-
ré (obr. 1a), vzniknou smícháním primárních 
barev sekundární barvy, zde zelená, oranžo-
vá a purpurová (obr. 1 b). Smícháním sekun-
dárních barev dále vzniknou barvy terciární 
(obr. 1c). Konečným výsledkem míchání ba-
rev je celé barevné spektrum, jak je známo 
z duhy na obloze.

Každý bod, přesněji svislá úsečka na spek-
tru (obr. 2), představuje jeden odstín (v ang-
lické terminologii hue). Doplňkové neboli 

Měření barvy potravin

komplementární barvy jsou dvě barvy stojící 
v kruhu přímo naproti sobě (obr. 1b, obr. 1c).

Barva je pojem, který se obvykle užívá ve 
více významech:
– označení vlnové délky viditelného světla 

nebo jejich kombinace,
– označení jedné z vlastností látek, v popi-

sovaném případě potravin (též barevnost, 
odstín),

– nátěrová hmota, jejímž účelem je barvení, 
popř. povrchová ochrana předmětů.
V rámci tohoto článku je pojem barva použit 

k označení barvy světla nebo barvy potravin.
Světlo je absorbováno při přeskoku elekt-

ronů absorbujících molekul z jedné energetic-
ké hladiny do druhé. Frekvence pohlceného 
záření je dána rozdílem energií hladin, mezi 
nimiž došlo k přeskoku. Látky pohlcující zá-

ření v oblasti vlnových délek 360 až 780 nm 
se člověku jeví, vzhledem ke spektrální citli-
vosti lidského oka, jako barevné. Vztah mezi 
polohou absorpčních pásů ve viditelném 
spektru a barvou látek ukazuje tab. 1.

2. Základní veličiny a vztahy používané 
ve spektrofotometrii

Množství světla určité vlnové délky, které 
prochází vzorkem, je definováno jako trans-
mitance T
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kde
I je intenzita světla, které prošlo vzorkem,
I0 intenzita světla, které do vzorku vstoupilo.

Pro eliminování vlivu absorpce a odrazu 
světla kyvetou a optikou měřicího přístroje se 
měří transmitance relativně vzhledem ke sle-
pému (referenčnímu) vzorku. Transmitance je 
pak definována vztahem
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kde
Iv je intenzita světla, které prošlo vzorkem,
Ib intenzita světla, které prošlo slepým vzorkem.

Článek stručně popisuje základy teorie barev, včetně základních veličin a vztahů použí-
vaných ve spektrofotometrii. Dále jsou uvedeny příklady nejčastěji používaných komerč-
ně vyráběných spektrofotometrů a kolorimetrů k rychlé a jednoduché kontrole kvality 
barvy potravin a přísad. V části věnované měření barvy potravin v reálném čase je po-
drobněji popsán systém měření barvy, resp. bělosti cukru.
In the paper there are briefly described the principles of color theory, including primary 
objective values and relationships used in spectrophotometry. Further are given exam-
ples of the most frequently used commercial produced spectrophotometers and colo-
rimeters to rapid and simple monitoring of food color. Control system of sugar color is 
detailed described in part about color control in real-time.

Pavel Kadlec

Tab. 1. Vztah mezi polohou absorpčních pásů ve viditelném spektru a barvou látek

Absorbovaná vlnová délka 
(nm)

Barva absorbovaného světla Barva látky

400 až 435 fialová žlutozelená
435 až 480 modrá žlutá
480 až 490 zelenomodrá oranžová
490 až 500 modrozelená červená
500 až 560 zelená purpurová
560 až 580 žlutozelená fialová
580 až 595 žlutá modrá
595 až 605 oranžová zelenomodrá
605 až 670 červená modrozelená

a) b) c)

Obr. 1. Kruhové diagramy primárních barev 
a jejich odstínů

Obr. 2. Celé barevné spektrum

Obr.  3.  Měření  barvy  potravin  přenosnými  kolorimetry  firmy  Konica  Minolta  Sensing  Inc.:  
a) kolorimetr CR-400, b) kolorimetr CR-410

a) b)
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Transmitance barevného roztoku závi-
sí na vlastnostech absorbující látky, vlnové 
délce procházejícího světla, množství absor-
bující látky, tj. na její koncentraci v roztoku, 
a na tloušťce kyvety. Závislost transmitance 
na těchto veličinách po-
prvé formuloval August 
Beer (1825–1863). Při 
použití monochromatic-
kého světla platí
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kde
ε je molární dekadický 

absorpční koeficient 
(konstanta specifická 
pro danou látku při 
určité vlnové délce),

l optická délka kyvety,
c látková koncentrace 

absorbující látky.
Algebraickými úpra-

vami lze transmitanci vyjádřit vztahem
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Na základě tohoto vztahu lze definovat 
absorbanci A jako bezrozměrnou veličinu, 
která udává, kolik světla bylo pohlceno mě-
řeným vzorkem:
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Vztah (5) je označován jako Lambertův-
-Beerův zákon (Johann Heinrich Lambert, 
1728–1777, August Beer, 1825–1863), vyja-
dřující, že absorbance je přímo úměrná kon-
centraci absorbující látky.

3. Fotometry a spektrofotometry

K měření absorbance a transmitance se 
používají fotometry a spektrofotometry. Pří-
stroje, které měří při jedné nebo jen několika 
přesně definovaných vlnových délkách mono-
chromatického světla, jsou označovány jako 
fotometry. Technicky složitější a dokonalejší 
přístroje, které umožňují vlnovou délku mo-
nochromatického světla libovolně nastavovat 
nebo měřit část absorpčního spektra v urči-
tém úseku vlnových délek, jsou nazývány 
spekt rofotometry.

Principiálně se fotometr i spektrofotome-
tr skládá ze čtyř částí: zdroje světla, mono-
chromátoru, místa na umístění vzorku a de-
tektoru. Jako zdroj světla slouží vhodná žá-
rovka nebo výbojka. Žárovky a halogenové 
žárovky poskytují záření o spojitém spekt-
ru ve viditelné a infračervené oblasti, nemo-
hou být ale použity k měření v UV oblas-
ti. Jako zdroje ultrafialového záření se nej-
častěji používají vodíkové nebo deuteriové 
výbojky. Zdrojem UV i viditelného světla 
může být také např. xenonová výbojka. Její 
výhodou je široký rozsah vlnových délek, 
naopak nevýhodou je vysoká cena a nesta-
bilita intenzity jejího světla při různých vl-
nových délkách, které je složením spojitého 
a čárového spektra.

4. Rychlá kontrola kvality barvy potravin

K rychlé a jednoduché kontrole kvali-
ty barvy potravin a přísad lze použít množ-
ství komerčně vyráběných spektrofotometrů 

a kolorimetrů. Významné postavení v potra-
vinářském průmyslu mají přístroje firem Hun-
terLab Inc. a Konica Minolta Sensing, Inc. 
V následujícím textu jsou uvedeny příklady 
nejčastěji používaných přístrojů.

Kolorimetry CR-400 a CR-410 (obr. 3) lze 
použít k měření barvy všech druhů potravin 
a přísad v pevném, práškovitém i tekutém sta-
vu. U kolorimetru CR-400 (obr. 3a) je měři-
cí otvor hlavice o velikosti 8 mm a osvětle-
ní xenonovou výbojkou. Kolorimetr CR-410 
(obr. 3b) má měřicí otvor 50 mm, což je 
ideál ní pro měření nehomogenních vzorků 
prášků, granulí, kuliček nebo zrn. Pomocí 
speciál ních nástavců lze změřit i barevnost 
neprůsvitných tekutin, jako je kečup nebo 
hořčice. Měření mohou být prováděna buď sa-
mostatně pomocí měřicí hlavice, nebo v kom-
binaci s vyhodnocovací jednotkou DP-400.

Speciální přístroj Baking Contrast Me-
ter BC-10 (obr. 4) je určen k rychlé kontrole 
stupně pečení všech druhů pečených, smaže-
ných a vařených potravin, např. chleba, hou-
sek nebo sušenek. Indikace je srovnatelná 
s vnímáním lidského oka.

Příklady kolorimetrů k měření barvy masa 
jsou uvedeny na obr. 5.

Pro laboratorní i provozní kontrolu barvy 
potravin je v potravinářství velmi využíván 
stolní spektrofotometr CM-5. Tento spekt-

Obr.  4.  Měření  barvy  pekařských  výrobků  kolorimetrem  Baking 
Contrast Meter BC-10 od firmy Konica Minolta Sensing Inc.

a) b)

Obr. 5. Měření barvy masných výrobků přenosným spektrofotometrem MS EZ od firmy Hun-
terLab Inc.: a) měření barvy hovězího masa, b) měření barvy rybího masa

a) b)

d)c)

Obr. 6. Měření barvy různých vzorků potravin stolním spektrofotometrem CM-5 od firmy Konica 
Minolta Sensing Inc.: a) tabulková čokoláda, b) kečup, c) hořčice, d) zelená kapalina v kyvetě
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rofotometr umožňuje operativně měřit barvu 
jak odrazem záření u kusových potravin o ve-
likosti 30, 8 a 3 mm (obr. 6a) a rovněž u vzor-
ků tekutin, past (obr. 6b, 
obr. 6c), prášku či gra-
nulí ve spe ciální ná-
dobce, tak i měřením 
prostupu záření u prů-
svitných kapalin v ky-
vetě (obr. 6d), fólií 
nebo skleněných desek.

Další ze stolních 
spektrofotometrů, D25 
NC s otáčivým stolkem 
od firmy HunterLab 
Inc. (obr. 7), je vhod-
ný k měření a hodno-
cení barvy nesouro-
dých kusovitých po-
travin, např. sušenek 
(obr. 7a) nebo smaže-
ných bramborových lu-
pínků (obr. 7b).

jsou vzorky odebírány automatickým vzorko-
vačem v přesném časovém intervalu. V obou 
případech ale dochází k podstatnému zpož-

dění, než se operátor dozví výsledek analý-
zy z laboratoře. Je-li tímto způsobem zjiště-
no, že kvalita potravin neodpovídá standar-
du, často je vyrobeno, zabaleno a uskladněno 
i několik tun zpracovávaných výrobků ne-
standardní kvality. Operátor pak obtížně hle-
dá a identifikuje důvody, které danou záva-
du způsobily, neboť problém mohl vzniknout 

v jakékoliv fázi výroby. Do té doby, než ope-
rátor najde vlastní zdroj závady a laboratoř 
následně potvrdí, že závada je odstraněna, je 
nutné veškerý vyrobený produkt vrátit do vý-
roby nebo jej vyřadit.

Jako příklady měření barvy v reálném 
čase lze uvést monitorování barvy potravin, 
nejčastěji za sušárnou (cukr), za pecí (pekař-
ské výrobky) nebo za smažicí či pražicí pán-
ví (bramborové lupínky, káva aj.). Systém de-

tekuje a zaznamenává i velmi malé odchyl-
ky od standardní barvy pečených výrobků 
na celé šířce dopravníku. Zajišťuje tak jejich 
žádanou kvalitu a minimalizuje odpady. Na 
obr. 8 je znázorněn systém SpectraTrend HT 
od firmy HunterLab Inc. instalovaný na vý-
robní lince sušenek.

6. Měření barvy cukru v reálném čase

Podrobněji je dále popsán systém Neltec 
ColourQ k měření barvy, resp. bělosti cukru 
v reálném čase (obr. 9) [2], [3], [4]. Podobný 
systém na měření barvy cukru on-line jako 
Neltec nabízí i americká firma HunterLab Inc. 
(přístroj SpectraTrend HT) nebo francouz-
ská firma Iteca Socadei SAS (systém Colob-
server) [5]. V případě cukru je pojmem barva 
cukru vyjadřována bělost cukru.

Je-li v provozu měřena barva cukru on-
-line za sušárnou, je kvalita cukru nasklad-
ňovaného do sila monitorována nepřetržitě. 
Zjistí-li operátor zhoršenou kvalitu cukru, 
okamžitě zasáhne a cukr místo do sila vrací 
do výroby k rozpouštění. Změna barvy je za-
registrována okamžitě, avšak měření neidenti-
fikuje zdroj závady. Jde-li o rychlou skokovou 
změnu bělosti cukru, je příčina pravděpodob-
ně ve změně kvality zpracovávané cukroviny.

Na obr. 10 je schematicky znázorněno za-
řízení instalované nad dopravním pásem cuk-
ru za odstředivkami. Je-li v provozu vždy 

pouze jedna odstředivka, může měřicí pří-
stroj při snímání barvy cukru na dopravním 
pásu během vyprazdňování odstředivky vy-
hodnotit profil barvy cukru za každou odstře-
divkou a okamžitě identifikovat kolísání bar-
vy odstředěného cukru (změny odstínu barvy 
cukru z bílé do žluté), které má zpravidla pří-
činu v nesprávném nastavení vykrývacích try-
sek a v seřízení doby vykrývání (oplachování) 
cukru v odstředivce. V tomto případě insta-
lace senzoru umožňuje okamžitě zjistit tech-
nologickou závadu u dané odstředivky a ope-
rativně řešit problém bez ztráty času. Jednot-
livě tak lze mechanicky optimalizovat chod 
každé odstředivky zvlášť, včetně optimaliza-
ce množství vykrývací vody, což je spojeno 
s automatickým řízením vykrývání, které za-
jistí stabilní profil barvy odstředěného cukru. 
Hledání závad a optimalizace procesu závodu 
nejen ušetří peníze, ale umožní i zvýšení ka-
pacity [2]. Poslední zkušenosti se systémem 
Neltec ColourQ byly publikovány v práci [6]: 

Obr. 7. Měření barvy nesourodých materiálů stolním spektrofotome-
trem D25 NC s otáčivým stolkem od firmy HunterLab Inc.

Obr.  8.  Systém  SpectraTrend  HT  od  firmy 
HunterLab Inc. instalovaný na výrobní lince 
sušenek

Obr. 10. Umístění senzoru snímače NeltecQ 
nad dopravním pásem cukru za odstředivkami 
(upraveno podle [4])

Obr. 9. Systém Neltec ColourQ k monitorová-
ní barvy cukru on-line

5. Měření barvy v reálném čase 
v potravinářství

Měření barvy potravin v reálném čase do-
voluje monitorovat kvalitu potravin a tím po-
máhá operátorům včas odhalit jakékoliv pro-
vozní závady. Přesnost měření umožňuje, aby 
proces probíhal efektivně a ekonomicky při 
dosažení velké kvality a zachování požado-
vané bezpečnosti. Není-li v provozu zaříze-
ní na sledování kvality on-line, obvykle je 
první informace o změně kvality získána až 
z laboratorních výsledků. Při kontinuální vý-
robě to znamená odebírat vzorky v pravidel-
ných intervalech, což lze řešit přímým ode-
bíráním vzorků z pásového dopravníku nebo 
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v cukrovaru Viro v Chorvatsku bylo dosaže-
no velkého výkonu odstředivek při zachování 
vysoké kvality odstředěného cukru.

Poděkování:
Autor děkuje firmám Anamet, s. r. o., 

a Polz Instruments, s. r. o., za poskytnutí ob-
rázků přístrojů, R. Polzovi rovněž za přečte-
ní a doplňky textu.

Článek vychází z textu kapitoly 13.5 Mě-
ření barvy potravin z knihy Měření a řízení 
v potravinářských a biotechnologických výro-
bách (editoři Kadlec K., Kmínek M., Kadlec 
P. a kolektiv, 2015), která vyšla v nakladatel-
ství Key Publishing, Ostrava.
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Biofarmaka jsou nová, v současnosti nej-
rychleji se rozvíjející třída léků. Jsou to mo-
noklonální protilátky – řetězce složitých pro-
teinů s cíleným působením na imunitní sys-
tém – a dostávají se do první linie boje proti 
mnoha nemocem, např. rakoviny, revmatoid-
ní artritidy a dalších autoimunitních chorob. 
Největší překážkou jejich většího rozšíře-
ní je v současné době jejich ex-
trémní cena.

Výrobci proto hledají mož-
nosti, jak cenu těchto přípravků 
snížit např. přesunem výroby do 
zemí s nižšími výrobními nákla-
dy. V těchto zemích je také ob-
rovský potenciální trh – pro na-
prostou většinu tamních pacientů 
je biologická léčba zatím finanč-
ně zcela nedostupná.

Důležité však je také to, aby 
biofarmaka byla uvedena na trh 
co nejdříve. Tchajwanský výrob-
ce biofarmak JHL Biotech si pro-
to svou novou farmaceutickou továrnu objed-
nal jako modulární stavebnici. Komponenty 
pro největší modulárně sestavenou továrnu 
na výrobu biofarmak, kterou provozovatel 
pojmenoval Kubio, vyrobila společnost GE 
v Německu, Švédsku a Spojených státech 
amerických a nedávno je odeslala z Evropy 
do Wu-chanu, hlavního města čínské provin-
cie Chu-pei, kde bude nová továrna JHL síd-

GE staví v Číně největší modulární továrnu  
na biofarmaka

lit. Šedesát dva modulů, z nichž se továrna 
skládá, brzy dorazí na místo určení.

Léky se zde nebudou vyrábět v klasických 
ocelových tancích, ale v jednorázových plas-
tových nádobách. To eliminuje potřebu ná-
kladného čištění a sterilizace. Továrna může 
být menší a efektivnější a přechod mezi růz-
nými léky je mnohem snazší.

Moduly Kubio od GE přicházejí na mís-
to z 80 až 90 % předpřipravené včetně tope-
ní, ventilace a klimatizace (HVAC), techni-
ky čistých prostor, většiny vybavení a veške-
rého potrubí potřebného k provozu továrny.

Klasický postup výstavby továrny, kdy 
nejprve vznikne projekt, teprve potom se za-
čne stavět a po postavení trvá často ještě dal-
ší rok, než je továrna uvedena do provozu, 

byl pro firmu JHL příliš pomalý. Koncept 
modulární továrny je zcela odlišný, protože 
tady probíhá vše paralelně, což v konečném 
výsledku umožňuje při projektování a stavbě 
ušetřit až rok a půl. A právě rychlost je nej-
důležitější aspekt pro společnosti vyvíjející 
a vyrábějící biofarmaka.

V Číně bude GE dohlížet na sestavení to-
várny, bude validovat vybavení a zajistí školení 
personálu. Dokončená továrna bude mít zhru-
ba 2 400 m2 podlahové plochy (téměř polovina 
rozlohy fotbalového hřiště) a bude obsahovat 
několik bioreaktorů o objemu 2 000 l.

(ed)

Obr. 1. Moduly Kubio  jsou dodávány s veškerým vyba-
vením

KUBio
Kubio jsou prefabrikované moduly navr-

žené ve shodě s cGMP, z nichž jsou sesta-
vovány flexibilní a cenově úsporné výrobní 
linky na výrobu monoklonálních protilátek 
pro biologickou léčbu, imunodiagnostiku 
a podobné účely. Předem validované mo-
dulární jednotky a provozní zařízení se do-
praví na místo, kde má být výrobní závod 
postaven, zde se sestaví, celý provoz se va-
liduje a za čtrnáct až osmnáct měsíců může 
začít vyrábět. Kapacita výroby je až 100 kg 
účinné látky ročně.

Ilustrační videozáznam zájemci najdou 
na https://www.youtube.com/watch?v=-bi-
4g8v2AIk.


