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Kvalita výrobků v centru pozornosti.
Bezpečnost potravin a kvalita potravin jsou dvě nejdůležitější

„Prodejnost“ znamená podle Basis-VO 178/2002, že jsou

hesla, když se jedná o zpracování a distribuci potravin.

potraviny

Existují dva pohledy na pojem bezpečnost potravin, jeden

• zdravotně nezávadné

zákonodárný, který ochraňuje spotřebitele před zdravotní

• vhodné pro konzumaci člověkem.

újmou a druhý spotřebitelský, který zohledňuje vzhled
a kvalitu. Kvalita výrobku vytváří hmatatelný přínos

Jako kvalitativně problémové jsou například produkty, které

pro zákazníka a probouzí přání si produkt znovu koupit.

nejsou zkažené a jsou ještě jedlé, ale neodpovídají opticky

Pojmy však nelze od sebe jasně oddělit, protože se v obou

požadovanému standardu. Může to být hlávka salátu, která

oblastech různé body znovu objevují. Stejně tak, jako

je povadlá a pro kupujícího už nevypadá chutně.

se v následujícím textu často používá označení kvalita
potravin jako nadřazený pojem pro kvalitu a bezpečnost

Potraviny již nejsou bezpečné tehdy, když jsou například

potravin.

zkažené. To může u spotřebitele vést k nevolnostem, průjmu
a podobně.

Výrobcům potravin a obchodníkům s potravinami přísluší
úloha ochrany spotřebitele před zdravotní újmou

Jelikož může být kvalita a bezpečnost potravin negativně

a poškozením a záruky bezpečnosti potravin. Distribuce

ovlivněna špatnou teplotou, je sledování teploty u produktů,

neprodejných, kvalitativně závadných a nebezpečných

které se musí chladit, centrálním stavebním kamenem

potravin může mít pro dotyčné firmy za následek těžké

pro zajištění požadované kvality a také prodejnosti.

poškození dobrého jména.

Interakce
se zákazníkem

Letecká přeprava

NEU

Nakládka

Překládka

Skladování

Přeprava

Příjem zboží

%

Skladování

Cargo-Transport přes
Z farmy na vidličku: Kritická místa pro kvalitu a bezpečnost potravin.
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Zpětná dohledatelnost: rozhodující při škodní události.

Na cestě od surového produktu ke zboží připravenému

Rozhodujícím právním závazkem je zajištění zpětné

k prodeji procházejí potraviny různými stupni procesu.

dohledatelnosti (angl. traceability). Ta musí být zajištěna

Vzniká přitom řetězec začínající výrobci, přes zpracovatele

pro celý potravinářský řetězec, na každém stupni

až po obchodníky. Když se například dostanou zkažené

(od výrobce až po spotřebitele a obráceně). Má-li být

potraviny do regálu v supermarketu, naskýtá se otázka

chlazení produktu při výrobě, skladování, přepravě a/nebo

odpovědnosti: kdo v případě nastalé škody ručí?

při prodeji rozhodující pro kvalitu nebo bezpečnost potravin,

Podle principu povinné péče jsou všichni podnikatelé

musí být také možné prokázat, že byla zachována správná

v oblasti potravin sami zodpovědni za to, aby byly splněny

teplota v celém řetězci.

požadavky zákona o potravinách.
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Měření teploty pro dokonalý chladicí řetězec.
Pro firmy z potravinářské branže patří kontrola správných
teplot během chladicího řetězce k základním opatřením
pro zajištění kvality a pro zaručení zákonných a interních
standardů. Kolísání teplot je totiž často příčinou zkažení
nebo ztráty kvality potravin.
Chladicí řetězec u potravin, které nemohou být skladovány
při pokojové teplotě, nesmí být přerušen. Na své cestě
ke konečnému spotřebiteli projde většina produktů různýma
rukama - při přepravě, v meziskladech a v distribučních
centrech. Při předávání produktů jinému poskytovateli
logistických služeb nebo jinému distribučnímu centru
se mění také odpovědnost za kvalitu potravin a bezpečnost
potravin, a to stále znovu, během celého chladicího řetězce.
Nedodržení chladicího řetězce může vést ke ztrátě image
a tím k poklesu obratu firmy. Proto kontrola teploty slouží
k tomu, aby byla zaručena bezpečnost a prodejnost

Měření v prostorech: stratifikace jako výzva
Měření v prostorech mohou být kvůli tak zvané stratifikaci
v blízkosti povrchů zkreslená. Nebezpečí stratifikace existuje
tehdy, když se povrchová teplota značně odchyluje od teploty
okolního vzduchu.
Aby se tato chyba měření vyloučila, musí se dodržovat minimální
vzdálenost od povrchu. Této minimální vzdálenosti se dosáhne
tehdy, když se i přes změnu vzdálenosti měřené hodnoty již
nemění. Při každém měření proto musí být místo měření pečlivě
zvoleno a musí být dodržena odpovídající vzdálenost pro měření.
Platí to i pro vyústky klimatizovaného vzduchu z otopných nebo
chladicích zařízení. Takové stratifikace se mohou vyskytnout
u vzduchu nacházejícího se v klidu mezi podlahou a stropem
- třeba ve velkých skladovacích prostorech. Proto by měla
kontrolní měření probíhat v bodech, které se prokázaly jako
reprezentativní pro průzkum klimatu v místnosti.
Pro chladicí prostory jsou běžná pevně nainstalovaná čidla
na různých místech měření.

potravin, které je potřeba chladit. Vedle právních předpisů
a hraničních hodnot teploty, které jsou při výrobě, během
transportu, při skladování a distribuci potravin závazné,
se používají různé teplotní pojmy: skladovací teplota,

70 %rv

teplota produktu, teplota okolního vzduchu, teplota jádra

TRaum = 15 °C

a povrchová teplota.
Jak se tyto teploty rozlišují a jak průkazné jsou ve věci
50 %rv

kvality výrobku? A kromě toho: jaké existují metody měření
a které z nich se nejlépe hodí pro sledování teploty

TOF = 11 °C

potravin? Tyto otázky chceme v pokračování tohoto
dokumentu blíže objasnit a vysvětlit.
Povrch

Stratifikace

Chování vlhkosti a teploty na povrchu.
%rv = relativní vlhkost, TRaum = prostorová teplota, TOF = povrchová teplota
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Teplota okolního vzduchu a teplota produktu:
Jaký je vlastně rozdíl?
Potraviny, které je nutné chladit, se chladí v chladicích

Teplota produktu je teplota výrobku, je možné ji určovat

zařízeních, jako např. v mrazicích boxech, pomocí chladu

buď jako povrchovou teplotu nebo jako teplotu jádra.

obsaženého v proudu vzduchu.

Měří se na povrchu potraviny (povrchová teplota) nebo
v jejím jádru (teplota jádra). Teplota produktu je rozhodujícím

Teplota okolního vzduchu udává jaká je teplota v chladicím,

faktorem pro zachování specifických vlastností produktu

mrazicím boxu a může být odlišná od teploty produktu.

až do uvedeného konce data minimální trvanlivosti,

Teplota produktu je závislá na čase stráveném v chladicím

případně data spotřeby.

boxu, na hmotnosti vstupní teplotě.
Reakce na kolísání teploty je závislá na druhu potravin nebo
balení, příp. na stavu nebo stupni zpracování (předvařené,
syrové, zmrazené). Teplota produktu u celého zmrazeného
kuřete je i při zřejmém kolísání teploty vzduchu v okolí
relativně konstantní, zatím co teplota 100 g mletého masa
se zřetelně rychleji přizpůsobí změněné teplotě vzduchu.
Skutečná teplota produktu se tedy může v rámci chladicího
zařízení od teploty okolního vzduchu odlišovat.
Dvě metody měření:
Negativní ovlivňující faktory (např. teplo vyzařované
osvětlením chladicího nábytku, časté otvírání dveří nebo
chyby při nakládce) mají za příčinu zvýšenou teplotu
chladicího vzduchu - což personál často nerozpozná.
Teplotní čidla a zobrazení teplotních údajů pevně nainstalované
výrobcem chladicího nábytku mohou přesto udávat teplotu
vzduchu v rozmezí stanovených hraničních hodnot, protože
je teplotní čidlo umístěno v oblasti výstupu vzduchu
(tedy v chladné oblasti chladicího zařízení). Proto je obzvlášť
důležité při měření zohledňovat různé teplotní zóny v rámci
chladicího zařízení. Pokud tomu tak není, není teplota
vzduchu naměřená a zdokumentovaná pomocí

namátkové měření nebo zaznamenávání
Při kontrole teploty se rozlišují dva druhy sledování:
1. Namátkové měření
Probíhá pomocí přenosných (mobilních) teploměrů, které jsou
buď čistě měřicí přístroje (pouze zobrazují měřené hodnoty) nebo
paměťové teploměry, které naměřená data ukládají do interní
paměti nebo je bezdrátově posílají do datového úložiště.
2. Kontinuální zaznamenávání dat
Při tomto způsobu zůstává měřicí přístroj s pamětí u zboží
(nebo v jeho okolí, např. v chladicím prostoru) a ten v pravidelném
intervalu (interval měření) snímá a ukládá hodnoty. V závislosti
na druhu záznamníku dat se data ukládají v interní paměti a ručně
se vyčítají nebo se bezdrátově posílají do datového úložiště.

nainstalovaných čidel korektní.
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Přenosné ruční měřicí přístroje:
který vyhovuje Vašim potřebám?
Přenosné teploměry existují v různých konstrukcích a s různými sondami.

1

Přístroje s pevně
připojenou sondou

•V
 elmi vhodný pro opakovaná měření
•P
 říklad: měření teploty jádra
u chlazených potravin, např. sýry

2

Přístroje s vyklápěcím
mechanismem

•O
 blíbený typ konstrukce,
kdy je měřicí špička umístěna přímo
na přístroji a je možné ji pro úsporu
místa „sklapnout“
• Příklad: měření teploty jádra u rybích
produktů v chladicím pultu

3

Přístroje
s vyměnitelnými sondami

• Velmi vhodný při různých měřeních
• Příklady: měření teploty vzduchu
v chladicím prostoru pomocí sondy
okolního vzduchu, měření teploty
jádra u chlazených ryb nebo měření
teploty mezi balíky se zmrazenými
potravinami při příjmu zboží
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Bezkontaktní měření: na co musím dávat pozor?
Existují přístroje, které měří teplotu bez přímého kontaktu

Tímto tak zvaným nedestruktivním měřením je teplota

s potravinami: infračervené měřicí přístroje. Hodí se pro rychlé

měřena, aniž by přístroj přišel do styku s produktem.

získání přehledu o teplotě produktů.

1

Měřicí přístroj

• M ěření s čistou čočkou.
Čočky, které jsou špinavé a mají na sobě
povlak nečistot (např. vodní páru), mohou
výsledek měření zkreslovat..
• Přizpůsobení měřicího přístroje teplotě
okolí.
Měřicí přístroj je třeba skladovat tam,
kde se používá nebo se musí vyčkat, dokud
se teplota měřicího přístroje nepřizpůsobí
místu měření.Když teplota přístroje
neodpovídá teplotě okolí, může být
výsledek měření zkreslený.

2

Měřená plocha

•M
 ěření čistého povrchu.
Špína, prach a jinovatka mohou výsledek
měření zkreslit.

3

Vzdálenost měření

 ím blíže, tím lépe.
•Č
Je tak zajištěno, že se měří výhradně
požadovaný objekt a nikoliv současně
i jeho okolí.

•B
 alené potraviny je třeba měřit na místě,
kde má produkt a obal přímý kontakt.
Vzduchové mezery mohou výsledek
měření zkreslit.

Ideálně

Dobře

Špatně

Příklady pro maximální teploty potravin.
Potravina
Hluboko zmrazené potraviny

Vzdálenost při infračerveném měření

Maximální
teplota *
-18 °C

Mleté maso

+2 °C

Ryby čerstvé (v ledu)

+2 °C

Drůbeží maso čerstvé

+4 °C

Ryby zpracované (marinované, kyselé a uzené)

+7 °C

Ostatní potraviny snadno podléhající zkáze, jako např.: pečivo
s nepropečenou náplní nebo povrchem, čerstvé kousky salátu,
lahůdkové saláty a pod.

+7 °C

Mléko, pasterizované
Máslo, čerstvé sýry, měkké sýry
* podle DIN 10508

+8 °C
+10 °C
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Ideální pro kontinuální zaznamenávání
měřených hodnot:
Záznamníky dat jsou přístroje pro kontinuální zaznamenávání dat, které ukládají naměřená data v interní paměti
nebo je bezdrátově posílají do datového úložiště.

1

Mobilní záznamníky dat

•M
 obilní záznamníky dat jako průvodci zboží:
měření v bezprostředním okolí produktů
•Ž
 ádný přímý kontakt se zbožím: umístění záznamníku
dat např. v balíku nebo mezi jednotlivými baleními

2

Stacionární záznamníky dat

• Stacionární záznamníky dat: umístění např. v chladicím
prostoru vozidla, v přepravním boxu nebo ve skladovacím
prostoru
• Měření teploty vzduchu přes interní čidlo nebo pomocí
externí sondy

Důležité: záznamník dat pro chlazené nebo
zmrazené potraviny musí v EU odpovídat

• Rozmanitý výběr externí sond pro měření teploty vzduchu
a produktů

normě EN 12830.
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Při použití ručních měřicích přístrojů:
jak správně měřit?
Nejpřesnější měření je vždy měření teploty jádra,
to znamená, že vpichovací sonda měří teplotu uvnitř
chlazeného zboží. To ovšem u mnohých produktů znamená,
že se musí poškodit obal. Aby se tomuto zabránilo,
etablovala se v praxi třístupňová metoda:

1. Nejprve se pro získání rychlého přehledu o teplotě
produktu změří pomocí infračerveného teploměru povrch,
např. kelímek jogurtu. Je-li teplota jednoznačně
v „zelené oblasti“, je kontrola u konce. Příklad: kelímky
s jogurtem mají teplotu +5 °C (požadovaná hodnota:
maximálně +8 °C).
2. Nachází se teplota u některých kelímků s jogurtem
nad +8 °C? V tom případě se umístí kontaktní sonda mezi
dva kelímky a změří se teplota. Tako toto měření
umožňuje nedestruktivní kontrolu teploty.
3. Je teplota stále ještě příliš vysoká? Potom se tedy
nakonec provede měření vpichem u jednoho nebo více
kelímků. Sonda se zavede skrz víčko do potraviny
a změří korektní teplotu jádra.
Pro plynulé provedení této třístupňové metody pomocí
jednoho teploměru se hodí kombinovaný přístroj, který měří
jak infračerveným paprskem, tak také vpichovací sondou,
např. testo 104-IR. Více informací k tomuto přístroji najdete
na: https://www.testo.com/cz-CZ/testo-104-ir/p/0560-1040

Měření teploty produktů pomocí ručních měřicích přístrojů.

Na co byste ještě měli u měřicích přístrojů
dávat pozor
1. Měřicí přístroje, které se používají pro měření teploty potravin
se musí pravidelně kalibrovat. Při větších odchylkách
se doporučuje nová justáž. Kalibrace znamená porovnání
měřicího přístroje s etalonem.
2. Vedle směrnic a předpisů pro výrobce, dodavatele a prodejce
potravin existují také předpisy pro výrobce měřicích přístrojů,
které přesně upravují technické vlastnosti, příp. minimální
požadavky na měřicí přístroje a záznamníky dat. Je to nezbytné
pro zachování jednotné regulace ohledně odchylek měření,
doby zaznamenávání, ochrany proti nečistotám a vodě, atd.
Uživatelé by měli dávat pozor na to, aby jejich přístroje
odpovídaly rozhodujícím normám (např. DIN EN 12830,
EN ISO 13485, DIN EN 13486) a aby byla výrobcem provedena
tak zvaná typová zkouška (schválení).
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Při použití záznamníků dat:
co se kde nejlépe měří?
1

(Mrazicí) chladicí boxy

2

Chladicí / mrazicí prostory

V chladicích a mrazicích boxech se především kontroluje

U všech chladicích a mrazicích prostorů, které jsou větší

teplota okolního vzduchu. Pokud je kontrolována namátkovým

než 10 m3, je povinnost trvale zaznamenávat teplotu.

měřením, měla by se měřit vhodnou sondou pro okolní

K tomu se používá záznamník dat. Vhodný interval měření

vzduch, nejlépe v blízkosti odtahu vzduchu. Na tomto místě

je 15 minut (např. podle EN 12830). Optimální teplotní

je vzduch v (chladicím) mrazicím boxu nejteplejší. Je-li tam

rozsah pro aktuální prostor je možné sledovat pomocí

naměřena vhodná teplota, lze vycházet z toho, že fungování

hraničních hodnot. Vyčtení uložených dat může podle typu

boxu je bezchybné. K přezkoumání, zda je chladicí výkon

konstrukce záznamníku probíhat manuálně nebo automaticky.

dostatečný a je zaručena správná teplota produktů,
doporučuje se další kontrola povrchové teploty chlazeného

Rádiové záznamníky dat minimalizují manuální náročnost

zboží pomocí infračerveného teploměru. Pro trvalé sledování

sledování teploty. Tyto záznamníky posílají naměřená data

teploty (chladicích) mrazicích boxů jsou doporučovány

automaticky do datového úložiště, ke které je potom snadný

záznamníky dat s více vstupními kanály: jedna sonda měří

přístup přes počítač, tablet nebo chytrý telefon. Při narušení

teplotu vzduchu na dně, další v oblasti maximální výšky

hraničních hodnot je navíc vyslán alarm, aby bylo možné

naplnění a třetí sonda na odtahu vzduchu.

co nejrychleji zasáhnout. Pro optimální umístění záznamníku
dat na kritických místech chladicích a skladovacích prostorů
se doporučuje teplotní mapování. I k tomuto účelu existují
specializovaní poskytovatelé služeb.
Více informací na www.testo.cz

Chcete-li se dozvědět více na téma správného měření v oblasti potravinářství, obraťte se prosím na naše školené specialisty
na tel.: 222 266 700, nebo na e-mail: info@testo.cz. Rádi Vám poradíme!
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My o sobě: Testo se představuje.

Firma Testo se sídlem v Lenzkirchu ve Schwarzwaldu stojí

Průměrný roční růst přes 10 procent od založení firmy

na celosvětové vedoucí pozici v oblasti přenosných

v roce 1957 a aktuální obrat přes čtvrt miliardy Euro výrazně

a stacionárních aplikací měření. Ve 33 dceřiných

ukazují, že Schwarzwald a high-tech systémy spolu

společnostech na celé změkouli zkoumá, vyvíjí, vyrábí

perfektně ladí. K receptu na úspěch firmy Testo patří také

a prodává 2700 zaměstnanců high-tech systémy. Expert

nadprůměrné investice do budoucnosti podniku.

na měřicí techniku přesvědčuje zákazníky ve světě velmi

Zhruba jednu desetinu ročního obratu investuje firma Testo

přesnými měřicími přístroji a inovativními řešeními

v celém světě do výzkumu a vývoje.

managementu měřených dat zítřka. Přístroje firmy Testo
pomáhají šetřit čas a finanční prostředky, chránit životní

Více informací na www.testo.cz

prostředí a zdraví lidí a zvyšovat kvalitu zboží a služeb.
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Již 60 let úspěšně v měřicí technice:
s kořeny ve Schwarzwaldu, doma v celém světě.

Dceřiné společnosti
Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

Obchodní partneří

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz

