
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE

SUŠENÍ ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
DRYING OF THE ORGANIC MATERIALS

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Gabriela Fialová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.

BRNO 2018



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce

Číslo práce: FCH-DIP1171/2017
 

Ústav: Ústav chemie materiálů
 

Studentka: Bc. Gabriela Fialová
 

Studijní program: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 

Studijní obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 

Vedoucí práce: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Název diplomové práce:
Sušení organických materiálů

Zadání diplomové práce:

1. Literární rešerše procesů sušení organických materiálů;
2. Literární rešerše změn proteinů ve vzdušném prostředí s rostoucí teplotou;
3. Experimenty separací vody z vybraných typů proteinu na vybraném typu sušárny;
4. Vyhodnocení experimentů.

Termín odevzdání diplomové práce: 7.5.2018

Diplomová práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí diplomové práce.

 

       

 
Bc. Gabriela Fialová

student(ka)  
prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.

vedoucí práce  
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 31.1.2018    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



 3 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou sušících procesů, včetně druhů 
vlhkostí a vazeb v materiálu. Blíže popisuje vlastní průběh sušení a vybraná sušící za ízení. 
Součástí je také kapitola věnovaná proteinům, jejich změnám ve vzdušném prost edí se 
vzrůstající teplotou. Rozepsány jsou průběhy denaturací proteinů, a v neposlední adě je zde 
pojednání o aktivitě vody a její závislosti na mikrobiálních reakcích v potravinách. 
 Praktická část je zamě ena na experimentální mě ení sušících k ivek drtě z larev potemníků, 
jejich sestrojení a následné vyhodnocení. Závěr je věnován mě ení aktivity vody vzorků drtě 

larev potemníků o různých vlhkostech. 
 

ABSTRACT 

This master’s thesis deals with the general characteristics of drying processes, types of moisture 
and bonds in the material. The following describes the drying process and selected drying 

equipment. It also includes a chapter on proteins, their changes in the air with increasing 

temperature. This thesis also describes denaturation of proteins as well as activity of water and 

it‘s dependence on microbial reactions in food. 

 The practical part is focused on experimental measurement of the drying curves of crushed 

larvae, their construction and subsequent evaluation. The last part is devoted to measuring the 

activity of water samples of crushed larvae of different moisture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Sušení, sušící k ivka, protein, denaturace, aktivita vody. 

 

KEY WORDS 

Drying, drying curve, protein, denaturation, water activity.  



 4 

FIALOVÁ, G. Sušení organických materiálů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
chemická, 2018. 57 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a všechny použité literární zdroje 
jsem správně a úplně citovala. Diplomová práce je z hlediska obsahu majetkem Fakulty 
chemické VUT v Brně a může být využita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího 
diplomové práce a děkana FCH VUT.   
 

 ….……………………….. 
 Gabriela Fialová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POD KOVÁNÍ  

Na tomto místě bych ráda vyjád ila své poděkování panu prof. Ing. Tomáši Svěrákovi, CSc 

nejen za jeho trpělivost, ochotu a odborné rady, kterými p ispěl k vypracování této práce, 
ale hlavně za jeho jedinečný p ístup, kterým vede studenty na cestě za vzděláním.  
 Také bych chtěla poděkovat Mendelově univerzitě v Brně, zejména panu 
prof. Ing. Luboru Lacinovi, Ph.D. za spolupráci a dodání vzorků larev potemníků. 



 5 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 7 

1 Teoretická část .................................................................................................................... 8 

1.1 Sušení........................................................................................................................... 8 

1.1.1 Vazba vlhkosti v materiálu ................................................................................... 8 

1.1.2 Fázová rovnováha p i sušení ................................................................................ 8 

1.1.2.1 Vlastnosti vlhkého materiálu ........................................................................ 9 

1.1.2.2 Vlastnosti vlhkého vzduchu .......................................................................... 9 

1.1.2.3 Izotermy adsorpce a desorpce ..................................................................... 11 

1.1.3 Statika sušení ...................................................................................................... 15 

1.1.3.1 Materiálová bilance sušení .......................................................................... 15 

1.1.3.2 Energetická bilance sušení .......................................................................... 15 

1.1.4 Kinetika sušení ................................................................................................... 16 

1.1.5 Konvekční sušárny ............................................................................................. 18 

1.1.5.1 Komorové sušárny ...................................................................................... 19 

1.1.5.2 Bubnové sušárny ......................................................................................... 19 

1.1.5.3 Fluidní sušárny ............................................................................................ 20 

1.1.5.4 Rozprašovací sušárny .................................................................................. 21 

1.1.6 Kontaktní sušárny ............................................................................................... 22 

1.1.6.1 Vakuové sušárny ......................................................................................... 22 

1.1.6.2 Sublimační sušárny ..................................................................................... 22 

1.2 Proteinové složení larev potemníků .......................................................................... 23 

1.3 Změny proteinů ve vzdušném prost edí s rostoucí teplotou ...................................... 24 

1.3.1 Denaturace bílkovin ........................................................................................... 24 

1.3.1.1 Změny stromatických bílkovin ................................................................... 25 

1.3.1.2 Změny sarkoplazmatických bílkovin .......................................................... 25 

1.3.1.3 Změny myofibrilárních bílkovin ................................................................. 25 

1.4 Aktivita vody ............................................................................................................. 25 

1.4.1 Vliv aktivity vody na metabolickou aktivitu mikroorganismů .......................... 26 

2 Experimentální část .......................................................................................................... 28 

2.1 Použité mě icí p ístroje .............................................................................................. 28 

2.1.1 Stericell ............................................................................................................... 28 

2.1.2 LabSwift-aw ........................................................................................................ 29 



 6 

2.2 Drť larev potemníků .................................................................................................. 29 

2.3 Popis experimentu ..................................................................................................... 32 

2.4 Metodika zpracování dat ........................................................................................... 33 

2.4.1 Grafy sušení ........................................................................................................ 34 

3 Výsledky a diskuze ........................................................................................................... 38 

3.1 Vyhodnocení základní sady jednostupňových sušení ............................................... 38 

3.2 Vyhodnocení dvojstupňových programů sušení ........................................................ 41 

3.3 Vyhodnocení aktivity vody ....................................................................................... 44 

4 Závěr ................................................................................................................................. 45 

5 Použitá literatura .............................................................................................................. 47 

6 Seznam použitých zkratek a symbolů .............................................................................. 50 

7 P ílohy .............................................................................................................................. 52 

 

  



 7 

ÚVOD 

V současné době se hmyz posunuje na stále vyšší místo v rámci své popularity. Chovatelé ryb 

a domácích zví at často hledají alternativu ke krmivu z rybí a sójové moučky. V takovéto chvíli 
p ichází na adu právě hmyz.  
 Po celém světě dnes již existují hmyzí farmy, kde ve velkých kontejnerech vyrůstají larvy 

různého hmyzu. Když jsou náležitě vykrmeny, tepelně se zpracují a semelou na hnědý prášek, 
který je následně zpracován na krmivo pro domácí zví ata. Potenciál takového krmiva spočívá 
v udržitelné produkci proteinů, neboť měnící se klima a jeho dopady na životní prost edí 
ohrožuje tradiční zdroje potravy včetně zemědělské produkce a rybolovu.  
 Stoupající spot eba masa si žádá navýšení jeho produkce. Proto je pot eba zajistit dostatek 

krmiva pro chovná zví ata, jenž jsou jeho zdrojem. Dlouhodobě udržitelným ešením ale není 
navýšení produkce sóji, neboť to je úzce spojeno s odlesňováním planety a nadměrným 
zatížením p írodního prost edí chemickými hnojivy. Naproti tomu je chov hmyzu poměrně 
nenáročný. Nepot ebuje pro svou produkci tolik místa jako hospodá ské plodiny pro svůj růst. 
Hmyz velmi rychle roste a snadno se krmí. Současně je hmyz také velmi efektivní z hlediska 

zpracovávání organického materiálu, čímž se částečně eší problém zpracování městského 
odpadu, který je z nemalé části tvo en organickými složkami. Na hmyzích farmách jsou dnes 
chovány různé druhy hmyzu od larev bráněnek, p es larvy potemníků až po cvrčky. Odhaduje 

se, že existuje celkem až 1 900 druhů jedlého hmyzu. 
 Pro účely této práce byly vybrány larvy potemníků s cílem zmapování jejich změn, které 
nastanou p i pobytu larev ve vzdušném prost edí s rostoucí teplotou p i procesu sušení, resp. 
p i separaci vody na p íslušném typu sušárny. Larvy potemníků budou použity ve formě čerstvé 
drti, která je strukturově složena z částí podrcených chitinových kutikul larev obalených ve 
vlhké proteinové hmotě, a jejich změny budou zkoumány za různých teplotních programů.  
 V průběhu sušení drtě larev potemníků budou odebrány vzorky pro změ ení vodní aktivity, 
která je základním pilí em pro dlouhodobou udržitelnost potravin v rámci mikrobiálních 
procesů. Aktivita vody p i dané teplotě je totiž hodnotou, podle které lze určit mikrobiální 
změny v potravině. Mikrobi totiž ke svému životu v potravinách pot ebují určité minimální 
množství volné vody a p i nižším množství nerostou ani se nemnoží. Aktivita vody je tedy 
určujícím faktorem trvanlivosti potravin.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Sušení  
 Pod pojmem sušení se všeobecně rozumí odstraňování vlhkosti (vody nebo jiné kapaliny), 
za účelem snížení zbytkového obsahu vlhkosti v produktu na p ijatelnou hodnotu. Požadavky 
na zbytkový obsah vlhkosti ve vysušeném materiálu bývají různé. P ičemž za absolutně suchý 
se označuje takový materiál, který neobsahuje žádnou zbytkovou vlhkost. V praxi je absolutně 
suchý materiál spíše výjimečným p ípadem, neboť většina vysušených tuhých látek si určitý 
zbytkový stupeň vlhkosti zachovává. Sušení tuhých materiálů často bývá posledním krokem 
v sérii technologických operací výrobního procesu. [1] 
 Pro zjednodušení úvah budeme v následujícím textu p edpokládat, že vlhkost tuhého 
materiálu je tvo ena vodou a sušícím médiem je vzduch. 

1.1.1 Vazba vlhkosti v materiálu 

Vlhkost je v tuhých materiálech p ítomna ve dvou stavech – jako volná vlhkost a jako vlhkost 
vázaná. 
 Volná vlhkost není spojena s molekulami látky a může se v materiálu volně pohybovat. 
Nejčastěji se nachází na povrchu nebo ve velkých dutinách a pórech vlhkého materiálu. Je lehce 

odstranitelná ať už sušením nebo mechanickými postupy jako je odst eďování nebo lisování. 
Některé druhy materiálů (nap . hrubý štěrk či písek) obsahují pouze volnou vlhkost. [2] 

 Vázaná vlhkost je vlhkost poutaná sorpčními silami k materiálu, resp. tvo í s molekulami 

látky vazby. Vyskytuje se v jemných kapilárách, buňkách nebo v krystalech (krystalová voda). 
Vázaná voda v p írodních organických látkách bývá ve fyzikálních a chemických interakcích, 
jejichž charakter i síla se mění v závislosti na vlhkosti materiálu. [2] 
 Vazba vlhkosti na materiál může být chemická, fyzikálně chemická nebo fyzikální. 
Nejstabilnější je chemická vazba vlhkosti, kterou nelze pouhým sušením odstranit. Chemicky 

vázanou vlhkost je možné odstranit pouze změnou chemické struktury materiálu, 

neboť se jedná zejména o vodu krystalovou a hydratační. Fyzikálně chemická vazba vlhkosti je 
méně pevná než chemická vazba. Její pevnost je do značné míry ovlivněna strukturou povrchu 
materiálu, neboť se jedná o vlhkost vázající se na povrch materiálu. Do této skupiny se adí 
vodíkové můstky. Nejslabší vazebnou schopnost má fyzikální vazba vlhkosti, která se svými 
vlastnostmi nijak neliší od volné vlhkosti. Lze ji teda považovat za volnou vlhkost, 

která se p i sušení odstraňuje nejsnáze a tedy i nejd íve. [3] 
 Většina vlhkosti se v materiálech nachází ve formě volné vlhkosti a pouze malá část 
ve formě vlhkosti vázané. To je důvodem, proč je absolutně suchý materiál v praxi 

tak výjimečným. 

1.1.2 Fázová rovnováha p i sušení 

Všeobecně se pod fázovou rovnováhou p i sušení rozumí rovnovážný stav mezi vlhkým 
materiálem a plynem, se kterým je materiál v kontaktu v průběhu sušení. V praxi se nejčastěji 
vyjad uje jako závislost mezi vlhkostí tuhého materiálu a vlhkostí vzduchu, resp. relativní 
vlhkostí vzduchu φ. [2] 
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1.1.2.1 Vlastnosti vlhkého materiálu  

Jedním z faktorů ovlivňující průběh sušení je obsah vlhkosti v materiálu. Hmota vlhkého 
materiálu je tvo ena hmotou látky vysušené do konstantní hmotnosti (sušinou) a hmotou 

vlhkosti (vodou). 

 Pro vyjád ení obsahu vody v sušeném materiálu se zavádí pojem měrná vlhkost materiálu u, 

která je definována poměrem hmotnosti vody ve vlhkém materiálu k hmotnosti absolutně 
suchého materiálu. Jelikož ale hmotnost absolutně suchého materiálu je často poměrně 
problematická hodnota, používá se namísto ní hmotnost sušiny. Měrná vlhkost materiálu 
se tedy vypočítá jako 

 

u = MM − MS

MS
=

MW

MS
  [kg∙kg-1], ( 1 ) 

 

kde MM je hmotnost vlhkého materiálu, MS je hmotnost sušiny a MW je hmotnost vody. [2] 

1.1.2.2 Vlastnosti vlhkého vzduchu 

Vlhkost vzduchu udává množství vodní páry obsažené v daném množství suchého vzduchu. 
Množství vodních par ve vzduchu lze vyjád it hned několika charakteristikami, jako jsou 

absolutní vlhkost vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, měrná vlhkost vzduchu či teplota rosného 
bodu. [4] 

 Absolutní vlhkost vzduchu ϕ vyjad uje skutečnou hmotnost vodní páry v jednotce objemu 

vzduchu, nejčastěji v 1 m3. 

 𝜙 = 𝑚vp𝑉   [g∙m-3], ( 2 ) 

 

kde mvp je hmotnost vodní páry a V je objem vzduchu. [4] 

 Relativní vlhkost vzduchu φ se definuje jako poměr parciálního tlaku vodní páry 
a parciálního tlaku nasycené vodní páry p i konstantní teplotě. Alternativně ji lze vyjád it jako 
poměr absolutní vlhkosti daného vzduchu k absolutní vlhkosti nasyceného vzduchu p i stejné 
teplotě.  
 

φ = pvp

pvp′′   [%], ( 3 ) 

 

kde pvp je tlak vodní páry a pvpʺ je tlak nasycené vodní páry. [5] 
 Měrná vlhkost vzduchu x udává hmotnost vodní páry p ipadající na 1 kg vlhkého vzduchu 
a je definována jako poměr hmotnosti vodní páry a suchého vzduchu. 
 

x = mvp

msv
  [g∙kgsv-1], ( 4 ) 

 

kde msv je hmotnost suchého vzduchu. [5] 
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 Další charakteristikou vlhkého vzduchu je teplota rosného bodu. Rosný bod je stav o dané 
teplotě a tlaku, p i kterém dochází k nasycení vzduchu vodními parami, kdy p i dalším 
ochlazování začíná kondenzovat vodní pára, pop . p i nízkých teplotách sublimuje v led. 

Pro určení rosného bodu se používá Mollierův h-x diagram (Obr. 1), který p edstavuje 
vzájemnou závislost vlhkosti vzduchu a teploty p i izobarických dějích. Horizontální osa 
diagramu znázorňuje měrnou vlhkost vzduchu x [g·kgsv

-1] a na vertikální ose je vyznačena 
teplota vzduchu t [°C]. Dále jsou v grafu vyznačeny p ímky s konstantní relativní vlhkostí 
vzduchu φ [%] a p ímky s konstantní entalpií h [kJ·kgsv

-1]. [6] 

 

 
Obr. 1: Mollierův diagram [7] 
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1.1.2.3 Izotermy adsorpce a desorpce 

Vezmeme-li do úvahy sušící systém tuhá látka – plyn, pak základní definice heterogenní 
soustavy íká, že jejich fázové rozhraní je bezrozměrná oblast mezi oběma fázemi, 
kde se vlastnosti fází mění skokem. Reálně ale fázové rozhraní není bezrozměrné, 
ale má (byť i velmi malou) tloušťku odpovídající několika molekulárním vrstvám a ke změně 
vlastností nedochází skokem, ale kontinuálně. Na takovémto fázovém rozhraní se mohou, 

vlivem rozdílu parciálních tlaků, hromadit některé složky stýkajících se fází, což znamená, 
že na fázovém rozhraní bude vyšší koncentrace dané složky než v objemu stýkajících 
se fází. [8] Tento jev se nazývá adsorpce. Z pohledu sušení tedy proces, kdy materiál adsorbuje 
na svůj povrch vlhkost z okolního vzduchu. Dějem opačným je desorpce, p i níž je vlhkost 

materiálu p edávána sušícímu vzduchu.  
 Kvantitativně lze adsorpci dané látky na povrchu adsorbentu vyjád it několika způsoby. 
Nejčastěji se adsorpce kvantifikuje pomocí adsorpčních izoterem, resp. závislosti 
naadsorbovaného množství látky na tlaku (či koncentraci) adsorbátu p i konstantní teplotě. [8] 
Adsorpční izotermy je možné vyjád it jak pomocí matematického modelu, tak graficky. [9] 

 Mezi matematické modely adsorpčních izoterem se adí Freundlichova izoterma. 

Jedná se o nejstarší analytické vyjád ení závislosti adsorbovaného množství plynu na tuhém 
absorbentu na jeho rovnovážném tlaku za konstantní teploty. Rovnice Freundlichovy 

izotermy má tvar 
 

a = k∙p 1n , ( 5 ) 

 

kde p je rovnovážný tlak, a adsorbované množství, k a n jsou konstanty. Hodnota konstanty 

k klesá s rostoucí teplotou; konstanta n je vždy větší než jedna a s rostoucí teplotou se jedné 
blíží. Freundlichova izoterma není lineární ani p i nízkých tlacích, a p i vysokých tlacích 
nevykazuje limitní hodnotu adsorbovaného množství. (Obr. 2) [10] 

 

 

Obr. 2: Tvar Freundlichovy izotermy [10] 
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 Dalším matematickým modelem je Langmuirova izoterma (Obr. 3), která vyjad uje závislost 
adsorbovaného množství plynu na tuhém adsorbentu za rovnovážného tlaku a konstantní 
teploty. P ičemž ale Langmuierova izoterma vychází z p edpokladu, že se vytvá í pouze jedna 

vrstva adsorbovaných molekul, že pravděpodobnost adsorpce je stejně pravděpodobná na všech 
místech povrchu a současně, že se adsorbované molekuly navzájem neovlivňují. 
Rovnice Langmuirovy izotermy má tvar  
 

a = am ∙ b∙p
1+b∙p

 , ( 6 ) 

 

kde a je množství adsorbovaného plynu za rovnovážného tlaku, p, b a am jsou konstanty. 

Konstanta b je pouze funkcí teploty, am má význam adsorbovaného množství pot ebného 
k úplnému pokrytí povrchu monovrstvou. V oblasti velmi nízkých tlaků, kdy b∙p << 1 

je závislost a = a(p) lineární 
 

a = am ∙ b ∙ p . ( 7 ) 

 

P i vysokých tlacích, kdy b∙p >> 1 se adsorbované množství blíží limitní hodnotě [10] 

 

a = am . ( 8 ) 

 

 
Obr. 3: Tvar Langmuirovy izotermy [10] 

 

 Rozší ením Langmuirovy izotermy pro monovrstvou adsorpci plynů na tuhých adsorbentech 
na vícevrstvou adsorpci, byla získána BET izoterma (Brunauer, Emmet a Teller). 

BET adsorpční izotermy berou v úvahu, že na první naadsorbované vrstvě molekul se vytvá ejí 
další vrstvy působením mezimolekulárních sil mezi již adsorbovanými molekulami 
a molekulami z plynné fáze. Pro neomezený počet adsorpčních vrstev má rovnice BET tvar: 

 

a = am ∙ C∙prel− prel ∙ [ + C − ∙ prel] , ( 9 ) 
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kde a je adsorbované množství, prel je relativní tlak, tj. p/ps - poměr rovnovážného tlaku k tenzi 

nasycené páry adsorbátu p i dané teplotě, am je množství plynu naadsorbované na jednotkové 
hmotnosti adsorbentu v p ípadě, že by povrch byl pokryt úplnou monomolekulární vrstvou 

(na rozdíl od Langmuirovy izotermy zde nemá význam maximální mezní hodnoty adsorpce). 
Konstanta C je dána vztahem  
 

C = exp − qa − qk
RT

 , ( 10 ) 

 

kde qa je adsorpční teplo a qk je kondenzační teplo. Jestliže C > 1, proběhne nejd íve adsorpce 

v první vrstvě a pak teprve dochází k adsorpci v druhé a dalších vrstvách a izoterma má průběh 
podle Obr. 4a. Jestliže je C < 1, nevytvá í se monomolekulární film, ale vícevrstvé ostrůvky; 
průběh takovéto adsorpční izotermy ukazuje Obr. 4b. [11] 

 
Obr. 4: Izotermy BET pro vícevrstvou adsorpci; (a) C > 1, (b) C < 1 [11] 

 

 Izoterma BET je vhodná pro vyjád ení vícevrstvé fyzikální adsorpce. Stanovení plochy 

povrchu tuhých adsorbentů pomocí izotermy BET je považováno za standardní metodu. [11] 
 P i adsorpci z plynné fáze na některé porézní adsorbenty nastává jev, který se nazývá 
adsorpční hystereze. To znamená, že průběh adsorpční izotermy p i adsorpci a p i desorpci není 
totožný v oblastech kapilární kondenzace. Neboť za určitého tlaku je hodnota rovnovážného 

adsorbovaného množství větší, bylo-li daného tlaku dosaženo p i jeho snižování než p i jeho 
zvyšování. Tato ireverzibilita adsorpčně-desorpčního procesu, zvaná hystereze, se projevuje, 
jestliže vyprazdňování pórů probíhá jinak než jejich zaplňování. [12] 

 Z tvaru hysterezní smyčky (Obr. 5), tj. z rozdílu adsorbovaných množství p i desorpci 
a adsorpci p i určité hodnotě tlaku je možné určit objem kondenzací zaplněných pórů a usuzovat 
na rozměry a tvar pórů.  
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Obr. 5: Adsorpční izoterma s hysterezní smyčkou [12] 

 

 Hysterezi p i kapilární kondenzaci lze vysvětlit na základě tvaru pórů. U kuželového póru 
(Obr. 6a) se ve spodní nejužší části začíná tvo it meniskus s minimálním poloměrem. 
Zkondenzovaná pára stoupá do širší části póru. Aby pára dále kondenzovala, musí tlak dále 
stoupat. P i snižování tlaku dochází k desorpci; průběh izotermy v obou směrech je v tomto 

p ípadě shodný; adsorpční izoterma hysterezi nejeví. Ve válcovém póru (Obr. 6b), na jednom 

konci uzav eném (tvar zkumavky) se u dna opět tvo í meniskus, ale na rozdíl od p edchozího 
p ípadu bude poloměr menisku konstantní, a proto i plnění pórů proběhne za konstantního tlaku 
a desorpce opět po stejné k ivce. [12] 

 

 
Obr. 6: Různé tvary pórů a odpovídající adsorpční izotermy [12] 

 

 Ve válcovém póru otev eném na obou koncích nemůže vzniknout kulový meniskus. 

Ke kondenzaci dochází na vnit ním válcovitém povrchu, a to p i tlaku, který je větší 
než u kulového menisku téhož poloměru, protože jeden z hlavních poloměrů je pro válcovou 
plochu nulový. Tloušťka kapalné vrstvy p i kondenzaci vzrůstá a poloměr póru se zmenšuje, 

až se pór úplně zaplní. K desorpci pak dochází z kulovitého menisku. Závislost adsorbovaného 
množství na tlaku je v tomto p ípadě odlišná p i adsorpci a p i desorpci (Obr. 6c). Adsorpční 
hystereze se projevuje také u adsorbentů s tzv. lahvovitými póry, v nichž p i zaplňování póru 
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rozhoduje o velikosti kondenzačního tlaku větší poloměr menisku uvnit  póru (Obr. 6c-1), 

po úplném zaplnění póru pak o desorpci rozhoduje malý poloměr v úzkém hrdle póru     (Obr. 

6c-2). [12] 

1.1.3 Statika sušení 

P i sušení dochází ke sdílení tepla a hmoty. Ke sdílení tepla pot ebného k odpa ení vody 
dochází v sušárnách výhradně konvekcí (prouděním) vzduchu do sušeného materiálu. 
Z hlediska sdílení hmoty lze sušení chápat jako difúzní proces. Nejprve dojde k vnější difúzi, 
kdy voda obsažená v materiálu bude p echázet do proudu vzduchu. Po vytvo ení gradientu 
vlhkosti uvnit  materiálu dojde k vnit ní difúzi, tedy k difúzi vody uvnit  materiálu směrem 
k jeho povrchu. Rychlost pomalejšího děje určuje celkovou rychlost sušení. [14] 
 Statika sušení zahrnuje energetické a materiálové bilance sušení. P i výpočtu těchto bilancí 
vycházíme z p edpokladu, že všechny změny materiálu a sušícího prost edí jsou výsledkem 
odstraňování vlhkosti z materiálu za p edpokladu dokonale těsného systému. Základem 
pro sestavení bilančních rovnic je platnost zákona zachování hmoty a zákona zachování 
energie. [13] 

1.1.3.1 Materiálová bilance sušení 

Nejdůležitější veličinou látkové bilance v procesu sušení vlhkých materiálů je hmotnost vody, 
kterou je t eba odstranit z vlhkého materiálu. Látkovou bilanci lze vyjád it bilanční rovnicí  
 mw  =  mB x − mB x  =  mB X − X  , ( 11 ) 

 

kde mw je hmotnost odstraněné vody z vlhkého materiálu v sušárně, mB1 a mB2 jsou hmotnosti 

vlhkého materiálu p ed sušením a po sušení, p ičemž mB1  mB2, x1 a x2 jsou hmotnostní zlomky 

vody ve vlhkém materiálu p ed a po sušení, mB je hmotnost absolutně suchého materiálu 
(složky B) a X1, X2 jsou relativní hmotnostní zlomky vody ve vlhkém materiálu p ed a po sušení. 
[2] 

 Ze sušeného materiálu odstraněná voda se navenek projeví zvýšením vlhkosti p ítomného 
vzduchu. V sušárně potom platí 
 

mẇ  =  mḂ X1 − X2  =  m�̇� Y2 − Y1  , ( 12 ) 

 

kde mẇ je tok odstraňované vody ze sušeného materiálu, mḂ je tok hmotnosti absolutně suchého 
materiálu v sušárně, m�̇�  je tok hmotnosti suchého vzduchu v sušárně a Y1, Y2 je začáteční 
a konečná vlhkost vzduchu (Y1  Y2). [2] 

1.1.3.2 Energetická bilance sušení 

Z energetického hlediska je v procesu sušení nejdůležitější veličinou spot eba tepla. Sušení 
vlhkých materiálů se uskutečňuje prakticky vždy izobaricky, nejčastěji p i atmosférickém tlaku. 
Vzhledem k tomu, že p i sušení můžeme zanedbat málo významné druhy energie, jako jsou 

polohová, rychlostní, povrchová, magnetická, elektrostatická apod., je možné p i určování 
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spot eby tepla v sušárně použít zjednodušený vztah energetické bilance v otev ené soustavě, 
a to v podobě bilance entalpie se zohledněním tepelných ztrát do okolí 
 

Q = ∑ mjhj − ∑ mihi + Qstr ,   resp. Q̇ =  ∑ �̇� hj − ∑ �̇� hi + Qstṙ
(i)(j)(i)(j)

 , ( 13 ) 

 

kde indexové proměnné označují p íspěvky entalpie vázané na látkové vstupy do soustavy 
(i = 1, 2, 3, …, n) a výstupy ze soustavy (j = 1, 2, 3, …, m), Qstṙ   je celkový tok tepla tepelných 
ztrát a Q̇ je celkový ustálený tok tepla. [2] 

1.1.4 Kinetika sušení 

Sušíme-li materiál v takovém p ebytku proudícího sušícího plynu, že je vlhkost plynu YA 

prakticky konstantní a neovlivněná vypa enou vlhkostí, pak intenzitu hmotnostního toku 
vlhkosti z materiálu ΦA nazýváme rychlost sušení a vyjád íme ji jako p estup vlhkosti 
 𝛷A  =  mȦ

A
 =  kY ∙ YAw − YA  , ( 14 ) 

 

kde mA je hmotnostní tok vysušované vlhkosti, A je plocha rozhraní mezi sušeným materiálem 
a plynem, kY je koeficient p estupu hmoty z povrchu sušené látky do objemu plynu, a YAw 

je vlhkost plynu těsně nad povrchem materiálu. Rozdíl (YAw – YA) je hybnou silou sušení. 
Zvětšením plochy sušení A, nap . rozprost ením materiálu v tenké vrstvě, lze výrazně zvýšit 
hmotnostní tok odpa ované vlhkosti mȦ, rychlost sušení ΦA ale zůstane stejná. [1] 
 

 
Obr. 7: a) Graf závislosti rychlosti sušení na vlhkosti materiálu, b) Hybná síla sušení nevázané 

vlhkosti (YAw – YA) znázorněna v entalpickém diagramu vlhkého vzduchu pro tři různé stavy sušícího 
plynu [1] 

 

 Je-li materiál natolik vlhký, že vzduch těsně u povrchu materiálu je saturován vlhkostí, 
je hybná síla sušení (YAw – YA), a tím i kritická rychlost sušení konstantní ΦAc = konstantní (Obr. 

7a). Podmínka, kde ΦAc = konstantní je splněna jen pro vlhkost materiálu vyšší než hodnota 
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kritické vlhkosti materiálu XAc . V oblasti konstantní rychlosti sušení je z materiálu vypa ována 
vlhkost volná. [1] 

 Oblast sušení kdy XA ≥ XAc nazýváme I. období sušení, resp. oblastí konstantní rychlosti 
sušení. Teplota materiálu se v I. období sušení ustálí na teplotě mokrého teploměru. 
Kritická vlhkost materiálu je všeobecně vyšší než maximální hygroskopická vlhkost XAh 

zobrazená na Obr. 8. P ítomnost povrchové vody je tedy nutnou, nikoliv ale postačující 
podmínkou pro ΦAc = konstantní. [1] 
 

 
Obr. 8: Graf závislosti rovnovážné vlhkosti materiálu XA na vlhkosti vzduchu YA naměřené 

za konstantní teploty [1] 

 

 Pokud je vlhkost materiálu menší než kritická, ale větší než rovnovážná XA
 ∗

 ˂ XA  XAc, 

je rychlost sušení ΦA menší než ΦAc a postupně se snižuje s klesající vlhkostí materiálu (Obr. 

7a). Tuto oblast nazýváme II. období sušení, resp. oblast klesající rychlosti sušení. V této oblasti 

je menší rychlost sušení z několika důvodů, a to neboť povrch materiálu je jen částečně nebo 
není vůbec pokrytý kapalinou; protože materiál klade odpor proti transportu (difuzi a konvekci) 

vlhkosti k jeho povrchu, a protože vlhkost vzduchu těsně u povrchu materiálu je limitována 
rovnovážnou izotermou. Z těchto důvodů je snížena st ední hodnota vlhkosti vzduchu u 

povrchu materiálu YAw , a tím dochází ke snížení hybné síly sušení (YAw – YA). Teplota materiálu 
je v této oblasti vyšší než teplota vlhkého teploměru, ale nižší než teplota sušícího plynu. [1] 
 Pokud materiál dosáhne rovnovážné vlhkosti XA

 ∗ = 𝑓 YA , sušení již dále neprobíhá, neboť 
procesy odpa ování a pohlcování vlhkosti jsou v rovnováze. V praxi může dojít ke zpomalení 
rychlosti sušení z důvodu vytvo ení krusty na povrchu sušeného materiálu. [1] 
 Rychlost sušení závisí mino jiné i na struktu e sušené látky a na rychlosti proudění sušícího 
plynu. S rostoucí rychlostí proudění sušícího plynu se urychluje p estup tepla z plynu na povrch 

sušené látky, a p estup hmoty z povrchu sušené látky do objemu plynu. S rostoucí teplotou 
sušícího plynu se p i zachování konstantní vlhkosti plynu sušení urychluje (Obr. 7b). 

Naopak s rostoucí vlhkostí plynu rychlost sušení klesá (viz. Obr. 7b ). [1] 
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1.1.5 Konvekční sušárny 

Tuhé materiály určené na sušení mají často nejen rozmanitý tvar, jako jsou prášky, vločky, 
šupiny, granule, krystaly, fólie, desky, apod., ale i různorodé vlastnosti. Kapalina, která tvo í 
vlhkost materiálu a p i sušení se odstraňuje, může být jak na povrchu, tak i uvnit  materiálu. 
V některých p ípadech může být odstraňovaná vlhkost jak částečně na povrchu tak i uvnit  
materiálu. Taktéž se do sušárny může p ivádět kapalná směs, ve které je tuhá látka rozpuštěná, 
anebo v podobě malých částic v kapalině suspendovaná. Sušený materiál může být dostatečně 
odolný a bez újmy snese manipulaci p i rychlém sušení za vysokých teplot, nebo může 
vyžadovat pomalé sušení p i mírných teplotách a šetrnou manipulaci. Tato variabilita vlastností 
materiálů a podmínek jejich sušení se odráží ve velké rozmanitosti typů sušáren v průmyslové 
praxi. [1] 

 V závislosti na způsobu p ívodu energie rozeznáváme několik způsobů sušení. 
Nejrozší enějšími mezi nimi je sušení konvekční a kontaktní. 
 O konvekční sušárnu se jedná tehdy, získává-li sušený materiál energii z horkého plynu, 
který proudí sušárnou a je s ním ve styku. Styk sušícího média se sušeným materiálem může 
být realizován buď z povrchu, kdy sušící plyn proudí nad povrchem sušeného materiálu (Obr. 

9a) nebo z objemu, kdy sušící médium prochází materiálem, který je nejčastěji ve fluidním 
stavu (Obr. 9b). [15] 

 

 
Obr. 9: a) Schéma přímého sušení z povrchu; b) Schéma přímého sušení z objemu [15] 

 

 P i p ímém sušení odchází ze sušárny značný objem plynu, který zpravidla není možné 
vypouštět do atmosféry. Často je z plynu nutno odstranit stržené jemné částice materiálu, 
a pokud odstraňovaná kapalina není voda, je t eba ji zkondenzovat a odvést její páry. 
Sušící linka je pak sestavena z několika navazujících za ízení, jejíž schéma je znázorněno 
na Obr. 10. [15] 

 

 

 

Obr. 10: Schéma uspořádání sušící linky přímého sušení 
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 Konvekční sušárny mají mnoho různých typů a provedení. Jsou to sušárny fluidní, 
pneumatické, bubnové, pásové, komorové, tunelové, turbínové, proudové, rozprašovací, aj. 

1.1.5.1 Komorové sušárny 

Na Obr. 11 je schéma komorové sušárny, jejíž hlavní částí je komora, do níž se naváží lísky 
se sušeným materiálem. Čerstvý a obíhající vzduch je hnán ventilátorem na topnou soustavu 
trubek, kde dochází k oh evu vzduchu. Oh átý vzduch proudí prostorem mezi lískami. 
P i sušení se vlhkost z materiálu uvolňuje do vzduchu a tento vlhký vzduch částečně obíhá 
a částečně odchází ze sušárny, p ičemž poměr množství obíhajícího a odváděného vzduchu 
je možno nastavit. Po ukončení sušení je materiál odebrán. [16] 

 Sušení v komorových sušárnách je náročné zejména na uložení sušeného materiálu na lísky 
a následné vyprázdnění. Jeden sušící cyklus trvá p ibližně od 5 do 50 hodin. [16] 

 

 
Obr. 11: Schéma komorové sušárny (1 - komora sušárny, 2 - lísky s materiálem, 3 - vozík, 

4 - ventilátor, 5 - topná soustava, 6 - usměrňovače proudu, 7 - přívod plynu, 8 - odvod plynu) [16] 

1.1.5.2 Bubnové sušárny 

Hlavní součástí bubnové sušárny (Obr. 12) je válec, resp. buben s mírně skloněnou podélnou 
osou, uložený na nosných a opěrných kladkách. Buben se otáčí kolem své osy. 
Frekvenci otáčení lze měnit. [16] 

 Vlhký materiál je dávkován do vyššího konce bubnu. Díky rotaci bubnu a proudění sušícího 
plynu materiál postupně putuje ke konci nižšímu. Materiál se spolu se sušícím plynem může 
stýkat buď p ímo a současně odnášet páru, nebo nep ímo, kdy je pára unikající ze sušeného 
materiálu odváděna samostatně, pop . s pomocí jiného plynu. [16] 

 Bubnové sušárny se nejčastěji využívají k vysoušení sypkých materiálů, pop . materiálů 
lepivých a pastových. [16] 
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Obr. 12: Schéma bubnové sušárny (1 - buben, 2 - tepelný výměník, 3 - vstupní komora pro vlhký 

materiál, 4 - sběrná komora pro vysušený produkt, 5 - odlučovač částic, 6 - ventilátor, 
7 – nosná konstrukce) [16] 

1.1.5.3 Fluidní sušárny 

Základní charakteristikou fluidních sušáren je tvorba fluidní vrstvy sušeného materiálu. 
Pro fluidní sušárny jsou proto nejvhodnější sypké materiály a částice, které mají průměr 
od desetin mm do 4 mm. [2] 

 Vlhký materiál se dávkovačem p ivádí do sušící komory s fluidní vrstvou. Z vrstvy p epadá 
část vysušeného materiálu do zásobníku. Sušení je prováděno plynem, který je dopravován 
ventilátorem do tepelného výměníku. V tepelném výměníku je plyn zah íván na p edepsanou 
teplotu a vstupuje do sušící komory rychlostí, která bývá dvojnásobkem minimální rychlosti 
fluidizace. V sušící komo e je udržována vrstva sušeného materiálu ve fluidním stavu. 
Vlhký plyn jde ze sušící komory do odlučovače, kde se od něj oddělí unášené částice sušeného 
materiálu. Schéma fluidní sušárny zachycuje Obr. 13. [16] 

 Ve fluidní vrstvě je mísení a výměna hmoty a energie velmi intenzivní. Rozložení dob 
prodlení částic ve fluidní vrstvě se blíží rozložení v ideálním mísiči a st ední doba prodlení 
je od 30 s do 30 min. Krátké doby prodlení jsou výhodné, když je pot eba pouze odpa it 
povrchový film kapaliny. Sušení probíhá intenzivně a rovnoměrně (dobré promíchávání) 
a odcházející plyn má v podstatě rovnovážnou vlhkost p i teplotě ve fluidní vrstvě.  
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Obr. 13: Schéma fluidizační sušárny (1 - ventilátor, 2 - tepelný výměník, 3 - sušící komora, 4 - 

fluidizační rošt, 5 - podavač vlhkého materiálu, 6 - zásobník vysušeného materiálu, 
7 - odlučovač částic) [16] 

1.1.5.4 Rozprašovací sušárny 

Rozprašovací sušárny jsou používány pro konečné odvodnění a vysušení jemně krystalických 
nebo práškových materiálů citlivých na p eh átí. Rozprašovací sušárny mají velkou výkonost 
sahající až do několik desítek tun sušeného materiálu za hodinu. [17] 

 Hlavní část rozprašovací sušárny tvo í svislý válec, který je v dolní části kónicky zúžen. 
Materiál je do pracovního prostotu vpravován skrze násypku, na jejímž konci je upevněn 
rozprašovací kotouč. Ve válci jsou umístěny p epážky pro usměrnění proudu sušícího plynu 
a pohybu sušeného materiálu. Na kónickém dnu svislého válce jsou zabudována ramena 

s lopatkami určená pro seškrabávání suchého materiálu, která se rotačně otáčejí. Suchý materiál 
je seškrabáván ve formě jemného prášku do výsypky. Vzduch je po průchodu sušícím válcem 
hnán do odlučovače suchých částic, kde se oddělí zbytek vysušeného materiálu ve formě 
jemného prášku. Celé schéma rozprašovací sušárny je znázorněno na Obr. 14. [18] 

 Rozprašovací sušárny pracují výhradně v kontinuálním režimu, p ičemž doba prodlevy 
sušení materiálu se pohybuje ádově v sekundách a díky tomu nedochází k p ílišnému ovlivnění 
látek citlivých na vyšší teploty. [18] 

 

 
Obr. 14: Schéma rozprašovací sušárny [17,18] 
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1.1.6 Kontaktní sušárny 

Dalším způsobem dodávání energie materiálu je zvenčí, jako je v sušárnách vakuových 
či sublimačních. Z takové sušárny pak vystupují pouze páry vlhkosti, p ípadně páry vlhkosti 

s inertním plynem. [16] 

 Výhodou kontaktních sušáren oproti konvenčním je p ímí styk vyh ívané plochy se sušeným 
materiálem, kde je tepelný odpor p enosu tepla nižší, tudíž sušený materiál se snáze a rychleji 
oh ívá. [18] 

1.1.6.1 Vakuové sušárny 

Hlavní část vakuové sušárny (Obr. 15) je tvo ena hermeticky uzav enou a tepelně izolovanou 
komorou. K oh evu všech kontaktních ploch se využívá vodní pára nebo horká voda, 
jež je vháněna do výměníku tepla, kde p edává svou tepelnou energii kontaktním plochám, 
resp. topným policím. V pracovní komo e je částečné či úplné vakuum, které je vytvo eno 
pomocí vývěvy, která současně slouží pro odvod vlhkosti v podobě plynu. 
Zkapalněný kondenzát je shromážděn ve sběrači kondenzátoru a následně odváděn. [18] 

 Vakuové sušárny pracují na vsádkovém režimu a jsou vhodné pro sušení malých dávek 
materiálu s různou konzistencí. [18] 

 

 
Obr. 15: Schéma kontaktní vakuové sušárny [18] 

1.1.6.2 Sublimační sušárny 

Hlavní částí sublimační sušárny je hermeticky uzav ená a tepelně izolovaná komora ve tvaru 
svislého válcového bubnu. Uvnit  bubnu jsou nepohyblivě uloženy vytápěné police kruhového 
tvaru a mezi nimi stěrky otočně umístěné na h ídeli p ipojené k elektromotoru, využívající 
se k mísení sušeného materiálu. V horní části komory je umístěna násypka pro vpravování 
sušeného materiálu a v dolní části je výsypka pro vysušený materiál. [18] 

 Pracovní prostor je spojen s vymrazovacím kondenzátorem. Proces sublimačního sušení 
probíhá nejd íve prudkým zmražením sušeného materiálu. Ochlazování se může provádět 
nap . proudem vzduchu, chlazením kontaktních ploch, vakuovým chlazením nebo kapalnými 
plyny. Dalším krokem je samotná sublimace, která probíhá díky p ívodu tepla z kontaktních 
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ploch, p ičemž velikost tlaku se pohybuje mezi 10 až 100 Pa a současně nesmí teplota p ekročit 
teplotu tání ledu. [18] 

 

 
 

Obr. 16: Schéma kontaktní sublimační sušárny [18] 

 

 Sublimační sušárny pracují zpravidla v periodickém režimu a jsou vysoce produktivní. 
Bývá dosaženo vysoké kvality výsledného vysušeného produktu. Nevýhodou provozu 
sublimační sušárny je velká energetická náročnost. Využití nalézá p edevším v sušení materiálů 
vysoce náročných na kvalitu, jako je krevní plasma, káva, ovoce, zelenina, aj. [18] 

1.2 Proteinové složení larev potemník  

Larvy potemníků, jakožto zástupci jedlého hmyzu, jsou významným zdrojem kvalitního 
proteinu. Kvalita proteinu je dána p edevším obsahem jednotlivých aminokyselin. Larva 
potemníka obsahuje bílkovin 14 – 25 g/100g živé hmoty. Obsah proteinů v larvách závisí také 
na p ijímaném krmivu či na různém stádiu vývoje. [31] 

 Podíváme-li se na potemníka z pohledu živinového složení sušiny, pak obsah bílkovin je 
44 – 69 % a obsah tuku 23 – 47 %. Obsah jednotlivých aminokyselin je uveden v Tab.  1 a Tab.  

2. [31] 

 

Tab.  1: Tabulka obsahu esenciálních aminokyselin v larvách potemníků [31] 

AMK Thr Val Met Ile Leu Phe His Lys Arg 

obsah [g/kg] 20,40 33,00 23,90 24,30 39,00 17,60 17,40 26,00 25,70 

 

Tab.  2: Tabulka obsahu neesenciálních aminokyselin v larvách potemníků [31] 

AMK Asp Ser Glu Pro Gly Ala Tyr 

obsah [g/kg] 38,60 24,90 63,50 37,40 29,60 49,50 30,30 
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1.3 Zm ny protein  ve vzdušném prost edí s rostoucí teplotou 

Bílkoviny (proteiny) jsou polymery aminokyselin, které vznikly procesem proteosyntézy. 
Obsahují v molekule běžně více než 100 aminokyselin vzájemně vázaných peptidovou vazbou 
do nerozvětvených etězců. Kromě peptidových vazeb se na vytvá ení struktury proteinů 
podílejí ještě jiné vazby, zejména disulfidové (-S-S-), esterové a amidové. Na molekuly 
proteinů jsou dále vázány molekuly vody a různé anorganické ionty. Proteiny tvo í (vedle vody) 
většinu hmoty živých organismů. [21] 
 Z pohledu struktury proteinů se rozeznávají čty i úrovně: primární, sekundární, terciální 
a kvartérní struktura. Primární strukturou se rozumí údaje o kovalentní struktu e molekuly, 
počtu a po adí aminokyselin v peptidovém etězci, charakteru základních peptidových vazeb; 

počtu, charakteru a poloze vedlejších p íčných kovalentních vazeb a některé další údaje. [21] 
 Sekundární struktura popisuje určité prostorové uspo ádání polypeptidových etězců 
nativních proteinů, dané jejich primární strukturou (sekvencí aminokyselin) a fixováno 
nevazebnými interakcemi funkčních skupin aminokyselin. Nejvýznamnějšími sekundárními 
strukturami jsou α-helix a β-skládaný list. [21] 

 Celkovou konformaci polypeptidového etězce, tedy jednotlivé prvky jeho sekundární 
struktury a prostorové uspo ádání postranních etězců, určuje terciální struktura. 
Jednotlivé úseky peptidového etězce o různé sekundární struktu e nejsou rovinné útvary, 
ale mohou být různým způsobem prohnuté, svinuté a navzájem spojené. Na spojení 
jednotlivých úseků a celkové fixaci terciální struktury se podílejí různé typy kovalentních 
vazeb, nap . disulfidové můstky, a nevazebné interakce funkčních skupin aminokyselin. [21] 

 ada molekul není tvo ena jedním, ale několika identickými nebo různými polypeptidovými 
etězci, které tvo í komplexní strukturu, tzn. kvartérní strukturu proteinu. Ta je výsledkem 

působení kovalentních vazeb (zejména disulfidových) a nevazebných interakcí. [21] 

1.3.1 Denaturace bílkovin 

V průběhu tepelného zpracování bílkovin dochází k souboru fyzikálních a chemických změn 
proteinů označovaných termínem denaturace. Záh evem se zvyšuje tepelný pohyb molekul, 

tedy i pohyb peptidových etězců. Uvolňují se vodíkové můstky, a tím se mění struktura 
bílkovinné molekuly v méně uspo ádanou. P íčné vazby mezi karboxylovými skupinami 

a aminoskupinami se témě  nep erušují. Nerozrušují se ani disulfidové můstky. Po ochlazení 
se sice vodíkové můstky zase vytvo í, jsou však orientovány jinak než p ed záh evem, a tím 
je struktura bílkovinné molekuly porušena. Pro uvolnění vodíkových vazeb je pot ebná 
p ítomnost vody – jinak nevyvolává denaturaci ani záh ev nad 100 °C. [20] 

 Stupeň denaturace se mění podle toho, kolik vodíkových vazeb se roztrhne, resp. změní-li 
se kvartérní, terciální či i sekundární struktura aminokyselin. Primární struktura zůstává 
zachována. Vybudování nových vazebných míst mezi peptidovými etězci v bílkovinové 
molekule vede ke snížení počtu hydrofilních center blokací polárních skupin. 
Zmenšení hydrofilních a zvýšení hydrofobních vlastností bílkovinové molekuly 
je doprovázeno zmenšením hydratace. [20] 
 Po vnit ním p eskupení bílkovinné molekuly, tzn. po vlastní denaturaci, nastává agregace 
molekul do větších útvarů. Ve z eděných roztocích se tvo í vločky; v koncentrovaných 
roztocích se tvo í gel. Další záh ev gelu vede k vyloučení části kapaliny a k zahuštění. 
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Důsledkem denaturace je také zvýšení citlivosti globulárních bílkovin vůči proteolytickým 
enzymům, dále změna barvy (denaturace hemových barviv), odštěpování sloučenin síry 
a anorganického fosfátu. [20] 

1.3.1.1 Zm ny stromatických bílkovin 

Mezi hlavní stromatické bílkoviny se adí kolagen, elastin a kreatin. Nejvýznamnější změnou 
p i tepelném namáhání projde kolagen. Zatímco p i pouhém záh evu na teplotu 60 – 70 °C 

dochází ke smrštění kolagenu a zvýšení jeho pevnosti, zah ívání v p ítomnosti vody 
(včetně vlastní vody v nap . v mase), vede k denaturaci kolagenních struktur. 
Kolagen se rozvá í a vyluhovává se v podobě želatiny ven. [20] 
 P i rozvá ení kolagenu v teplotním rozmezí 55 – 70 °C p echází kolagen do nabobtnalé 
formy, p ijímá vodu a měkne. Snižuje se p itom délka kolagenních vláken asi na 60 %, zvětšuje 
se však jejich ší ka a struktura vláken se “načechrává“. P i pokračujícím záh evu dochází 
k desegregaci kolagenu, p ičemž se vytvá í polydisperzní produkt označovaný jako glutin, 
resp. želatina. Z etelný rozpad kolagenu začíná p i 70 °C. Desagregace se projevuje v uvolnění 
vodíkových a iontových vazeb, které peptidové etězce kolagenu spojují. Želatina ve vodě 
nabobtná stejně jako kolagen, p i teplotách nad 40 °C je však neomezeně rozpustná ve vodě, 
protože mezi jejími molekulami nejsou stále pevné vazby. [20] 

1.3.1.2 Zm ny sarkoplazmatických bílkovin 

Sarkoplazmatické bílkoviny jsou uložené v cytoplazmě svalových buněk a mezi nejznámější 
se adí hemoglobin a myoglobin. K prvním změnám konformace sarkoplazmatických proteinů 
dochází již p i 35 °C, kdy je započata asociace sarkoplazmatických proteinů na nestabilní 
struktury. V rozmezí teplot 55 – 65 °C začíná probíhat denaturace [21]. Bílkoviny koagulují, 
vzniká gel a zvyšuje se tuhost. 

1.3.1.3 Zm ny myofibrilárních bílkovin 

Mezi myofibrilární bílkoviny se nejčastěji adí aktin a myosin. K denaturaci myofibrilárních 
bílkovin dochází již p i 45 °C. Denaturace se projevuje viditelnými změnami, zejména 
zkrácením svalových vláken. P i teplotách nad 75 °C dochází k výraznému tuhnutí. [21] 

1.4 Aktivita vody  

Pojem aktivity vody je často zmiňovaný spolu s konzervací potravin. Snížením aktivity vody 
aw, resp. snížením obsahu volné vody pod určitou mez, je omezena či úplně zastavena činnost 
mikroorganismů. Může dojít i ke snížení či úplné inaktivaci enzymů.  
 Aktivita vody je definována jako poměr tlaku vodní páry materiálu k tlaku páry destilované 
vody p i určité teplotě. [26] Lze ji také vyjád it jako relativní vlhkost v okolním prostoru 
nad roztokem. 
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kde pw je parciální tlak vodní páry nad sušeným materiálem, pw
0 je parciální tlak vodní páry 

čisté vody za určité teploty a φ je rovnovážná relativní vlhkost vzduchu. [20] 

 Hodnoty aktivity vody se pohybují v rozmezí 0,00 pro naprosto suchou látku do 1,00 
pro destilovanou vodu. Sušené látky se podle obsahu aw dělí na t i velké skupiny. První jsou 
suché materiály, kde je hodnota aw < 0,60. Pro materiály st edně vlhké se hodnota aw pohybuje 

v rozmezí 0,60 - 0,90. A pro materiály velmi vlhké je hodnota aw > 0,90. [20,26] 

 Význam aktivity vody je jedním z hlavních parametrů pro mikrobiální reakci a určení druhů 
mikroorganismů vyskytujících se v potravinách. Snížením aktivity vody je inhibován růst 
bakterií, nedochází však k jejich zániku. [27] Ke zpomalení růstu mikroorganismů dochází 
prodloužením jejich klidové fáze. V klidové fázi růstu se buňky adaptují na nové prost edí 
a zvětšuje se jejich objem a hmotnost. Tento stav způsobuje nedostatek vody dostupné 
pro metabolické p echody, které jsou na p ítomnosti vody závislé. [30] Současně 
je p izpůsobování hodnoty aktivity vody efektivní metodou pro minimalizaci nebezpečí otrav 
způsobených bakteriemi produkujícími toxiny jako je nap . Clostridium botulinum, 

Staphylococcus aureus či Bacillus cereus. V p ípadě infekčních bakterií jako je Salmonella 

nebo Escherichia coli ovšem neodstraňuje jejich rizika. [27]  
 Aktivita a obsah vody v potravinách není stabilní hodnota, ale mění se podle teploty 
a vlhkosti okolního vzduchu, kde neustále dochází desorpci a sorpci vody. S rostoucí teplotou 
roste i aktivita vody. Je-li v potravině vyšší vodní aktivita než je relativní vlhkost okolního 
vzduchu, pak potravina vysychá, až do ustanovení rovnováhy kdy je vodní aktivita v potravině 
rovna relativní rovnovážné vlhkosti okolního vzduchu. [28]  

 Aktivita vody není jediný faktor ovlivňující růst mikroorganismů. Růst mikroorganismů 
je do značné míry ovlivněn hodnotou pH, teplotou a parciálním tlakem kyslíku. [29] Hodnotu 
aktivity vody lze snížit p ídavkem solící směsi. Ke zvýšení naopak dochází p i rozkolísaní 
teplot. [20]  

 Aktivitu vody lze vyjád it graficky pomocí sorpčních izoterem jako závislost obsahu 

vlhkosti v materiálu na aktivitě vody pro danou teplotu mě ení. Většina materiálů má odlišnou 
hodnotu aktivity vody p i adsorpci a desorpci. Tento jen zvaný hystereze byl popsán v kapitole 

1.1.2.3 Izotermy adsorpce a desorpce. Obecně ale platí, že p i adsorpci je aktivita vody vyšší. 
[28] 

1.4.1 Vliv aktivity vody na metabolickou aktivitu mikroorganism  

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro proces mikrobiálního kažení je voda. Je prokázáno, 
že jednotlivé druhy mikroorganismů mají kritické hodnoty aktivity vody, p i nichž se zastavuje 
růst mikrobů. Kritická hodnota pro růst bakterií je aw = 0,85. Pod tuto hodnotu aktivity vody 

se již bakterie nemnoží. Pod hodnotou aw = 0,62 se nemnoží žádné mikroorganismy. [27, 30] 
 Mikroorganismy reagují na nižší hodnotu aktivity vody osmoregulací, resp. osmoadaptací. 
Nejrozší enější je tato reakce u kvasinek a plísní. Vnit ní osmotický tlak mikrobiální buňky 
je větší než tlak okolního média. Vnit ní tlak mikrobiální buňky se tlačí ven z buněčné stěny. 
Je-li mikroorganismus v prost edí s nižší hodnotou aktivity vody, dochází pak k migraci vody 

od cytoplazmatické membrány a tím se ztrácí vnit ní membránový tlak. Vnit ní rovnováha 
je tímto narušena a mikroorganismus není schopen množení. [27, 30] 



 27 

 Na Obr. 17 je znázorněna závislost relativní rychlosti reakce na aktivitě vody p i různých 
chemických, biochemických a mikrobiálních procesech. Oxidace lipidů začíná p i aw = 0,3. 

Proces neenzymatického hnědnutí dosahuje maxima p i aw = 0,5, následně velmi zpomaluje 
a p i aw = 0,65 je již veškerý materiál zhnědnutý. Aktivita enzymů se zvyšuje spolu s nárůstem 
aktivity vody. Co se týká mikrobiálních procesů, tak plísně se začínají množit od aw = 0,7, 

kvasinky od aw = 0,87 a bakterie od aw = 0,9. 

 

 
Obr. 17: Graf závislosti relativní rychlosti reakce na aktivitě při chemických, biochemických 

a mikrobiálních procesech [28] 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentu bylo usušit drť larev potemníků do konstantní hmotnosti p i různých 
teplotních programech a následně z namě ených hodnot sestavit sušící k ivky pro další 
interpretaci výsledků. Součástí bylo také mě ení aktivity vody pro 4 vzorky o různých 
vlhkostech. 

2.1 Použité m icí p ístroje 

Pro provedení experimentu byly využity tyto mě icí p ístroje: 
 Stericell 

 LabSwift-aw 

 Digitální váhy 

2.1.1 Stericell 

Stericell (Obr. 18) je p ístroj sloužící k vyh ívání, sušení či horkovzdušné sterilizaci 
p i stanovených parametrech teploty a času. Jeho součástí je systém nuceného proudění 
vzduchu pomocí ventilátoru v elektricky vyh ívané komo e. Vnit ní komora je vyrobena 
z nerezové oceli a je dvouplášťová. Tato dvouplášťová konstrukce komory spolu 

s mikroprocesorovou adaptabilní automatikou zajišťuje homogenní rozložení teploty a krátké 
časy vyrovnání nastavené teploty po otev ení dve í. Stericell pracuje p i teplotách od 10 °C 

do 250 °C. 

 

 

 
 

Obr. 18: Snímek sušící komory Stericell 
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2.1.2 LabSwift-aw 

LabSwift-aw  (Obr. 19) je stolní p ístroj mě ící aktivitu vody, který pracuje na principu 

elektrolytického mě ícího senzoru. Jeho součástí je komora pro vložení misky s mě eným 
materiálem a také velký display pro indikaci aktivity vody a teploty. Rozsah mě ení se pohybuje 
od 0,03 do 1,00 s p esností ± 0,01. Doba mě ení se liší jak pro různé sušené materiály, 
tak pro různé vlhkosti materiálů. Obecně se pohybuje mezi 10 až 45 min. 

 

 
Obr. 19: Snímek přístroje LabSwift-aw měřící aktivitu vody 

 

2.2 Drť larev potemník  

Drť byla p ipravena z larev potemníků (Obr. 20), které byly pro účely této práce dodány od pana 
prof. Laciny z MENDELU. Potemníkové se taxonomicky adí do íše živočichové, kmene 
členovci, t ídy hmyz a ádu brouci.  
 

 
Obr. 20: Snímek larvy potemníka stájového (Alphitobius diaperinus) 

 

 Složení těla hmyzu z pohledu výživových nutrientů je srovnatelné s ostatními živočišnými 
zdroji. Hlavní složkou hmyzího těla jsou bílkoviny. Obsah bílkovin se liší druh od druhu 

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id14717/
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a je ovlivněn i vývojovou fází hmyzu či stravou, jakou se živý. Obecně se ale množství bílkovin 
v hmyzu pohybuje mezi 40 - 75 %. Druhou nejzastoupenější složkou je tuk, jehož množství 
se pohybuje mezi 10 – 50 %. [25] Hmyz obsahuje i minerální látky a vitamíny. 
 Vnější kostra hmyzu, exoskelet, je tvo ena pevnou kutikulou. Hlavním konstrukčním 
prvkem kutikuly členovců je polysacharid chitin spolu s bílkovinami, tuky a katecholaminy 

(sloučeninami obsahující katechol a postranní etězec s aminovou skupinou), které p ispívají 
k tuhosti. Kutikula může být ještě zpevněna sloučeninami vápníku (nap . u raka) a často bývá 
pokrytá útvary, které vznikly činností pokožkových buněk: ostny, štětinami, chlupy, šupinami 
nebo drápky. Kutikula má několik částí. Nejblíže epidermu se nachází endokutikula, která 
je tvo ena silnou vrstvou chitinu a bílkovin. Nad ní leží sklerotizovaná, vrstevná exokutikula 
obsahující další chitin, která je v tělech měkkého hmyzu, včetně larválních stádií, velmi tenká. 
Nejblíže vnějšímu prost edí leží epikutikula, což je tenká vrstva hydrofobního vosku, 
která neobsahuje žádný chitin. [24] Tyto vrstvy nemají buněčnou strukturu, ale mají v sobě 
velice drobné póry, které procházejí od endokutikuly až k povrchu, a propojují tak epidermis 
s povrchem těla. 
  Larvy potemníků byly usmrceny a rozdrceny tak, že v proteinové vlhké drti byly viditelné 
podrcené kusy slupek larev potemníků. Na Obr. 21 je snímek z elektronového mikroskopu 
zobrazující drť larev potemníků ve zvětšení 100x. Na tomto snímku jsou vidět podrcené kusy 
kutikul, na jejichž povrchu jsou zbytky jednak proteinové hmoty a jednak části velmi jemně 
podrcených kutikul. 
 

 
Obr. 21: Snímek drti larev potemníků z SEM; zvětšení 100x 

 Pokud snímek zvětšíme 1000x jako na Obr. 22, uvidíme již pouze povrch jedné kutikuly. 
Na tomto povrchu jsou viditelné drobné podlouhlé útvary, které jsou p i zvětšení 5000x 
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zobrazeny na Obr. 23. Tyto malé podlouhlé útvary, na jinak zcela hladké chitinové slupce, 
z ejmě budou již zmíněné drobné póry, které procházejí od endokutikuly až k povrchu 
a propojují tak epidermis s povrchem těla. 
 

 
Obr. 22: Snímek drti larev potemníků z SEM; zvětšení 1000x 

 

 
Obr. 23: Snímek drti larev potemníků z SEM; zvětšení 5000x 
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2.3 Popis experimentu 

Na digitálních vahách bylo odváženo 100 g drtě larev potemníků, která byla následně 
rovnoměrně rozložena na kovovou misku ve výšce dosahující max.  1 cm. Takto p ipravený 
vzorek byl vložena na kovové síto (viz. Obr. 24) do prostoru sušárny vyh átého na danou 
teplotu. 

 

 
Obr. 24: Snímek otevřené sušící komory Stericell zobrazující kovová síta 

 

 Jednotlivá mě ení probíhala p i teplotách zobrazených v Tab. 3. P ičemž mě ení číslo 1 až 5 

probíhalo po celý čas p i konstantní teplotě. Mě ení číslo 6 probíhalo dvojstupňově a to tak, 
že prvních 60 min byla drť larev potemníků sušena p i 80 °C, a následně byla teplota uvnit  
sušící komory zvýšena na 120 °C. Mě ení číslo 7 probíhalo taktéž dvojstupňově, prvních 
30 min p i 120 °C a následně byla teplota uvnit  sušící komory snížena na 80 °C. 

 

Tab. 3: Tabulka teplot a časů jednotlivých měření 
č. mě ení 1 2 3 4 5 6 7 

teplota [°C] 80 95 110 115 120 80/120 120/80 

doba [min] 250 170 145 115 105 125 180 

 

 Od počátku sušení, tedy od vložení 100 g drtě larev potemníků rovnoměrně rozložené 
na kovové misce do vyh áté sušící komory, byla v pravidelných intervalech 5 min 

zaznamenávána hmotnost drtě. Pro zaznamenání hmotnosti bylo nutno otev ít sušící komoru 
Stericellu, vyndat kovovou misku s drtí, zvážit ji na digitálních vahách a zase vrátit. To vše 
v co nejkratším čase, aby nedocházelo k velkému rozkolísání teplot uvnit  vyh ívané sušící 
komory. Celý proces sušení a zaznamenávání teplot probíhal až do ustálení konstantní 
hmotnosti drtě.  
 Následně byla změ ena aktivita vody pro 4 vzorky drtě larev potemníků o vlhkostech 0 %, 

7 %, 20 % a 60 %. Mě ení probíhalo tak, že do mě ící misky bylo po rysku nandáno vzorku 
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drtě. Tato miska byla následně vložena do p ístroje LabSwift-aw. Ustálení hodnoty aw 

a odpovídající teploty trvalo p ibližně 30 min. Po této době, a signalizaci p ístroje, byla 

na display viditelná p íslušná namě ená hodnota aktivity vody a teploty v mě ící cele. 
Stejný postup mě ení byl zopakován pro zbylé vzorky. 

2.4 Metodika zpracování dat 
Výstupem experimentu jsou časy a jednotlivé hmotnosti drtě larev potemníků zaznamenané 
v průběhu sušení pro každý teplotní program. Veškerá namě ená data jsou uvedena v p ílohách 
(Příloha 1 až Příloha 7). 

 Pro charakterizaci procesů sušení, porovnání jednotlivých tepelných programů a diskuzi 
výsledků je pot eba zkonstruovat sušící k ivky. Sušící k ivka je určena časovou závislostí 
měrné vlhkosti ui z celého vzorku materiálu p i sušení za stálých podmínek – teploty, tlaku, 

proudění a vlhkosti sušícího prost edí. [22] 

 Pro výpočet měrné vlhkosti vzorku ui vztažené na 100% vlhkost materiálu je t eba nejd íve 
vypočítat aktuální množství vody v materiálu. Aktuální množství vody ui(akt) v materiálu 
vypočítáme jako  
 

ui(akt) = mi(akt) − mkonst   [%] ;   i = 0, 1, 2 … N , ( 16 ) 

 

kde mi(akt) je hmotnost drtě larev potemníků v daném čase sušení (tedy v i-té min) a mkonst 

je hmotnost drtě larev potemníků vysušené do konstantní hmotnosti. V p ípadě mnou 
namě ených hodnot p i sušení p i 80 °C, zobrazených v Příloha 1, by výpočet aktuálního 
množství vody v materiálu pro 5 min vypadal takto: 

 

u5(akt) = 97,8 − 35,1 = 62,7 % . ( 17 ) 

 

Měrná vlhkost vzorku ui pro i-tou min mě ení se následně vypočítá podle vzorce 

 𝑢𝑖 = 
ui(akt) ∙ 100

u0 akt)
 [%] ;   i = 0, 1, 2, … N . ( 18 ) 

 

V p ípadě mnou namě ených hodnot p i sušení p i 80 °C pak lze dosadit hodnoty: 

 𝑢5  =  62,7∙100
64,9  =  96,7 % . [22] ( 19 ) 

 

 K ivka rychlosti sušení se získá z namě ené sušící k ivky. Jedná se o záporně vzatou derivaci 
hodnot měrné vlhkosti vzorku u podle času t. Derivaci lze provést graficky nebo numericky. 
Vzhledem k tomu, že mě ení byla provedena ve stejných, dostatečně malých časových 
intervalech, je numerický výpočet jednoduchý. Nap . namě íme-li hodnoty ui 

 

ui  =  u(tp  +  ih) , i = 0, 1, 2, … N , ( 20 ) 
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kde h je časový interval mezi mě eními a tp je počátek mě ení, potom lze získat odhady derivace 
tzv. centrálními diferenčními náhradami. 
 (du

dt
) (tp  +  ih) ≈ 

−ui-1 + ui+1

2h
 ;  i = 0, 1, 2, … N-1 ( 21 ) 

 

nebo použitím více bodů s vyšší p esností 
 (du

dt
) (tp  +  ih) ≈ 

ui-2 − 8 ui-1 + 8 ui+1 − ui+2

12h
 ;  i = 2, 3 … N-2 . ( 22 ) 

 

P i dosazení mnou namě ených hodnot p i sušení p i 80 °C pro 10 min, pak rovnice vypadá 

takto: 

 (du
dt

) (tp  +  ih) ≈ 
100 − 8∙96,7 + 8∙89,0 − 84,8

12∙5  =  −0,773 . [22] ( 23 ) 

 

 Pro zkonstruování grafu aktuálního úbytku vlhkosti v čase bylo nutno vypočítat aktuální 
hmotnostní úbytek vlhkosti v daném čase. Tento aktuální hmotnostní úbytek vlhkosti 

lze vypočítat podle vztahu 

 

ui(vlh)  =  u0(akt) − ui(akt) [g] , ( 24 ) 

 

kde ui(vlh) je hmotnostní úbytek vlhkosti od počátku sušení p i i-té minutě sušení, u0(akt) 

je hmotnost vlhkosti v  drti larev potemníků p i 0 min (tedy na počátku sušení) a ui(akt) 

je aktuální hmotnost vlhkosti drtě larev potemníků p i i-té minutě sušení. P íklad pro mnou 
namě ené hodnoty p i sušení p i 80 °C pro 10 min, pak rovnice vypadá takto: 
 

u10 vlh  =  64,9 − 60,8 = 4,1 g .  [22] ( 25 ) 

 

 Veškeré namě ené a vypočítané hodnoty pro všechna provedená mě ení jsou uvedeny 

v p ehledných tabulkách v Příloha 1 až Příloha 7.  

2.4.1 Grafy sušení 

P i výpočtu sušáren je nutno znát funkční závislosti sušení na čase, které jsou dány jednak sušící 
k ivkou a dále k ivkou rychlosti sušení. Tato závislost je poměrně složitá, a proto se v praxi 

častěji využívá grafického vyjád ení vycházejícího z experimentálně stanovených dat 
vynesených do diagramů a p edstavujících závislosti uvedené na Obr. 25. [23] 
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Obr. 25: Funkční závislosti sušení na čase (platné pouze pro horkovzdušné sušení); 

a) změna vlhkosti materiálu v závislosti na době sušení – sušící křivka; 
b) změna rychlosti sušení v závislosti na době sušení – křivka rychlosti; 

I – ohřev, II – konstantní rychlost sušení, III – dosoušení [23] 

 

 Pro sušící k ivku, resp. závislost vlhkosti vlhkého materiálu na době sušení (Obr. 25a) platí, 
že na počátku sušení mezi body A a B se materiál oh ívá na teplotu odpa ování, a proto 
je úbytek vlhkosti minimální. Tento úsek je tím delší, čím silnější a kompaktnější je vrstva 
sušeného materiálu, a čím větší je jeho počáteční vlhkost. U obzvláště tenkých materiálů 
lze prakticky tento úsek sušící k ivky zanedbat. Od bodu B do kritického bodu K je veškeré 
p ivedené teplo použito k odpa ování vlhkosti, a proto je tento úsek označován oblastí 
konstantní rychlosti sušení. Vlhkost povrchu je v tomto úseku nižší než p íslušná 
hygroskopická vlhkost. V bodě K je odpa ena veškerá vlhkost z povrchu materiálu a nastává 
difuze vlhkosti z vnit ní struktury sušeného materiálu. Vlhkost klesá postupně s p ibývajícím 
časem až po dosažení konstantní hmotnosti, resp. rovnovážné vlhkosti. [23] 

 K ivka rychlosti sušení (Obr. 25b), tedy změna rychlosti sušení v závislosti na době sušení, 
je grafickou derivací sušící k ivky dle času. V úseku oh evu z bodu A do bodu B stále stoupá, 
až dosáhne maximální konstantní rychlosti sušení, která p etrvává do bodu K. Za kritickým 
bodem klesá až do úplného vysušení, tj. dosažení rovnovážné vlhkosti v bodě R. [23] 

 Průběh sušení je na Obr. 25 rozdělen do t í oblastní a to I – oh ev, II – konstantní rychlost 
sušení a III – dosoušení. Oblast I – oh ev, která se nachází mezi body A a B, p edstavuje oh ev 
materiálu na hodnotu p íslušející daným parametrům sušení (p i horkovzdušném sušení 
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na teplotu odpovídající teplotě vlhkého teploměru. Rychlost sušení, resp. měrný odpa ovací 
výkon strmě vzrůstá. Oblast II – konstantní rychlost sušení p edstavuje časový interval mezi 
body B a K, ve kterém rychlost sušení (měrný odpa ovací výkon) je největší a má konstantní 
hodnotu. Povrch sušeného materiálu je natolik vlhký, že odpa ování probíhá jako z povrchu 

kapaliny. Teplota na povrchu zůstává stejná, neboť p iváděné teplo slouží k odpa ování vody 
z materiálu a nikoli ke zvyšování jeho teploty. Odpa ovaná vlhkost z povrchu je doplňována 
vnit ní difuzí vlivem kapilárních sil z vnit ku materiálu k jeho povrchu. Rychlost sušení 
neovlivňuje tloušťka materiálu ani jeho počáteční obsah vlhkosti. Rychlost sušení je zde závislá 
na intenzitě sdílení tepla, tedy na parametrech sušícího prost edí, jeho teplotním a vlhkostním 
gradientu a hydrodynamických podmínkách proudění. Vnější difúze dává podmínky 
i pro p emístění vlhkosti; je-li teplo p edáváno sušené látce konvekcí vzduchu, je teplota 
materiálu konstantní a odpovídá teplotě mokrého teploměru. Oblast III – dosoušení je úsek 
klesající rychlosti sušení, která začíná kritickým bodem K. Rychlost sušení je zde závislá 
na rychlosti difúze vlhkosti z pórů a kapilár k povrchu materiálu. Rychlost difúze výrazně 
ovlivňuje tloušťka sušeného materiálu a obsah vlhkosti. Nezávisí však na rychlosti proudění 
ani na vlhkosti sušícího vzduchu. S ubývající vlhkostí se zmenšuje součinitel tepelné vodivosti 
a roste součinitel odporu difúze. Rychlost sušení se zpomaluje a směrem k bodu R se blíží 
asymptoticky k rovnovážné vlhkosti. V období poklesu rychlosti sušení od kritického bodu 
K roste teplota sušeného materiálu, neboť p iváděné teplo se již nespot ebuje na zmenšující 
se množství odpa ované vody. S ubývající vlhkostí se od kritického bodu K zvyšuje teplota 
materiálu nad 100 °C, až se p iblíží teplotě sušícího média. Sušení je ukončeno, klesne-li 

vlhkost materiálu za kritickým bodem K na rovnovážnou vlhkost nebo pod ni. P i úplném 
vysušení materiálu bude rychlost sušení nulová. [23] 
 Pro jednotlivá mě ení byly z namě ených a vypočtených dat vytvo eny grafy zobrazující 
průběh sušení. P íkladem je graf na Obr. 26, na kterém je vyobrazena závislost úbytku vlhkosti 
v čase, tedy k ivka sušení a současně na vedlejší ose závislost rychlosti úbytku vlhkosti v čase 
pro mě ení p i 120 °C. 

 

 
Obr. 26: Graf rychlosti sušení a sušící křivka pro měření při 120 °C 
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 Pro určení oblasti oh evu, oblasti konstantní rychlosti sušení a dosoušení byl vytvo en detail 
z grafu na Obr. 26. Tento detail (Obr. 27) p ibližuje oblast konstantní rychlosti sušení pro lepší 
odečtení časových údajů. V p ípadě 120 °C je oblast konstantní rychlosti sušení mezi 15 
a 45 min sušení. Do 15 min je materiál oh íván a po 45 min nastává fáze dosoušení. 
 

 
Obr. 27: Detail grafu sušící křivky a křivky rychlosti sušení pro měření při 120 °C 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.1 Vyhodnocení základní sady jednostupňových sušení 
 Pro komplexní charakterizaci kinetiky sušení byla pro každý teplotní program základní sady 
jednostupňových mě ení zkonstruována k ivka sušení. K ivky sušení všech jednostupňových 
teplotních programů jsou uvedeny v grafu na Obr. 28.  

 
Obr. 28: Graf zobrazující sušící křivky základní sady jednostupňových měření 
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Tab. 4: Tabulka odečtů časů jednotlivých fází jednostupňového sušení 

teplota 

[°C] 

celková doba 
sušení 
[min] 

doba oh evu na teplotu 
odpa ování 

[min] 

doba konstantní 
rychlost odpa ování 

[min] 

dosušování 
[min] 

80 250 50 60 140 

95 170 30 50 90 

110 145 25 30 90 

115 115 20 35 60 

120 105 15 30 60 

 

 Ve chvíli, kdy byla odpa ena veškerá povrchová vlhkost, se rychlost odpa ování začala 

zpomalovat a nastala fáze dosušování. Tato oblast je specifická tím, že v ní dochází k difúzi 
vlhkosti z vnit ní struktury sušeného materiálu. Vlhkost postupně s p ibývajícím časem klesá, 
až dosáhne své konstantní hodnoty. Délky dosušovacích fází pro jednotlivá mě ení jsou 

uvedeny v Tab. 4. S rostoucí teplotou sušení klesá doba dosušovací fáze. P i srovnání nejvyšší 
a nejnižší sušící teploty (120 °C a 80 °C) je doba dosušování pro nejvyšší teplotu 2,3x kratší.  
 Pokud tyto namě ené časy srovnáme s grafem závislosti aktuálního hmotnostního úbytku 
vlhkosti na čase sušení zobrazeném na Obr. 29, pak můžeme porovnat, v jaké fázi sušení bylo 
odpa eno jaké množství vlhkosti. Toto srovnání je zapsáno v Tab. 5. 

 

 
Obr. 29: Graf závislosti aktuálního hmotnostního úbytku vlhkosti na čase sušení pro základní sadu 

jednostupňových měření 
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Tab. 5: Tabulka množství odpařené vlhkosti v jednotlivých fázích sušení pro jednotlivé teploty 

teplota 

[°C] 

celkové 
množství 

odpa ené vlh. 
[g] 

vlh. odpa ená p i 
oh evu na teplotu 

odpa ování 
[g] 

vlh. odpa ená p i 
konstantní rychlosti 

odpa ování 
 [g] 

vlh. odpa ená p i 
dosušování 

[g] 

80 64,9 25,6 24,3 15,0 

95 64,5 20,4 29,4 14,7 

110 67,0 20,9 23,6 22,5 

115 58,3 20,0 28,7 9,6 

120 62,0 22,2 25,2 14,6 

 

 V první fázi oh evu materiálu bylo nejméně vlhkosti odpa eno p i 115 °C a nejvíce vlhkosti 
p i 80 °C. P i sušení p i 80 °C bylo v oblasti oh evu materiálu odpa eno 25,6 g vlhkosti, 

což je témě  40 % z celkového množství vypa ené vlhkosti. Podobné procentuální hmotnosti 
odpa ené vlhkosti byly u všech mě ení, pouze se měnily délky oh evu pro jednotlivé teplotní 
programy. Mírné rozkolísání hmotností odpa ené vlhkosti v této oblasti bylo, s největší 
pravděpodobností, způsobeno neustálenou teplotou uvnit  sušící komory na počátku sušení.  
 Největší část hmotnosti, z celkového množství odpa ené vlhkosti, byla odpa ena ve fázi 
konstantní rychlosti odpa ování. Odpa ená vlhkost v tomto období zaujímala p ibližně 40-50 % 

z množství celkově odpa ené vlhkosti. Ve fázi dosušování bylo odpa eno průměrně 10-20 % 

vlhkosti z celkového množství odpa ené vlhkosti.  
 Vezmeme-li do úvahy, že doba dosušování materiálu je oproti době konstantní rychlosti 
odpa ování několikanásobně větší, pak je v naprostém nepoměru množství odpa ené vlhkosti, 
které je naopak několikanásobně větší v období konstantní rychlosti odparu než p i dosoušení. 
Tento fakt je způsobený tím, že doba konstantního odpa ování vlhkosti je současně i dobou 
nejrychlejšího odparu vlhkosti. P i dosušování ídí rychlost děje vnit ní difúze, jenž s ubývající 
vlhkosti a narůstajícím časem sušení dále klesá. 
 Rychlost odparu vlhkosti v závislosti na čase je vyobrazena na Obr. 30. V grafu jsou k vidění 
k ivky rychlosti sušení, které vznikly derivací sušící k ivky podle času. Na počátku, v prvních 
zhruba 15 min je k vidění strmý nárůst rychlosti odparu, který odpovídá rychlému oh evu 
materiálu. Následně nastává oblast konstantní rychlosti odparu, která je pro každé mě ení jinak 
dlouhá a p i níž, se odpa uje neustále zhruba stejné množství vlhkosti. Tato oblast pozvolna 
p echází do nekonstantně se snižující rychlosti odparu, kdy je rychlost odparu stále pomalejší 
a pomalejší, až je dosáhnuto rovnovážné vlhkosti materiálu a vzduchu, a k žádnému dalšímu 
odpa ování již nedochází.  
 K ivka pro 120 °C z grafu na Obr. 30 je krásným p íkladem. V rozmezí 0 až 15 min dochází 
ke strmému nárůstu rychlosti odparu p i prvotním zah ívání materiálu. V oblasti mezi 

15 a 45 min je oblast konstantní rychlosti odpa ování. A nakonec od 45 min do konce sušení 
dochází k postupnému zpomalování rychlosti odparu vlhkosti, až je v 105 min dosaženo 
konstantní hmotnosti materiálu. 
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Obr. 30: Graf závislosti rychlosti odparu vlhkosti na čase 

3.2 Vyhodnocení dvojstupňových program  sušení 
 Po promě ení základní sady jednostupňových teplotních programů byly změ eny 
dva programy dvojstupňové, jejichž sušící k ivky jsou zobrazeny na Obr. 31. Prvním 
byl dvojstupňový program 80/120 °C. Sušení nejprve probíhalo 60 min p i 80 °C a následně 
byla teplota zvýšena na 120 °C a materiál p i této teplotě schnul dalších 65 min, než dosáhl 
své konstantní hmotnosti. P edpoklad volby kombinace těchto teplot byl zefektivnit sušící 
proces, resp. prodloužit dobu konstantní rychlosti odpa ování a zkrátit fázi dosušování.  
 

 
Obr. 31: Graf zobrazující sušící křivky dvojstupňových měření a měření při 80 °C a 120 °C 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130 150 170 190 210 230 250

-
d

u
/d

t 
[m

H
2
O

(%
)/

m
in

]

t [min]

 °C

5 °C

 °C

5 °C

 °C

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200 250

m
H

2
O

[%
]

t [min]

 °C

 °C

/  °C

/ °C



 42 

 Konstantní rychlost odpa ování se v p ípadě dvojstupňového sušení skládá z dvou oblastí. 
Z oblasti konstantní rychlosti odpa ování pro 80 °C a z oblasti konstantní rychlosti odpa ování 
pro 120 °C. Mezi těmito dvěma časovými úseky došlo ke změně teploty uvnit  sušící komory. 
Sušící komora pot ebovala nějaký čas pro temperaci na danou teplotu, proto na sebe k ivky 
konstantní hmotnosti sušení pro jednotlivé teploty vzájemně nenavazují.  
 Hodnoty časů jednotlivých oblastí pro dvojstupňové sušení jsou uvedeny v Tab.  6. V Tab. 7 

jsou uvedena množství odpa ené vlhkosti v jednotlivých fázích sušení, která byla odečtena 

z grafu závislosti aktuálního úbytku vlhkosti na čase, zobrazeného na Obr. 32 

 

Tab.  6: Tabulka odečtů časů jednotlivých fází dvojstupňového sušení 

teplota 

[°C] 

celková 
doba sušení 

[min] 

doba oh evu na 
teplotu 

odpa ování 
[min] 

doba konstantní 
rychlost 

odpa ování [min] 

temperace 

sušárny 

[min] 

dosušování 
[min] 

I. II. 

80/120 125 25 30 20 25 25 

120/80 180 10 25 75 45 25 

 

Tab. 7: Tabulka množství odpařené vlhkosti v jednotlivých fázích sušení pro dvojstupňové programy 

teplota 

[°C] 

celkové 
množství 

odpa ené vlh. 
[g] 

vlh. odpa ená p i 
oh evu na teplotu 

odpa ování 
[g] 

vlh. odpa ená 
p i konstantní 

rychlosti 

odpa ování [g] 

vlh. odpa ená 
p i temperaci 

sušárny 

[g] 

vlh. 

odpa ená 
p i 

dosušování 
[g] I. II. 

80/120 63,0 17,6 17,0 9,2 17,2 2,0 

120/80 60,6 15,0 20,4 10,6 13,8 0,8 

 

 
Obr. 32: Graf závislosti aktuálního hmotnostního úbytku vlhkosti na čase sušení pro dvojstupňová 
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 K oh evu materiálu na teplotu odpa ování došlo za 25 min od vložení do sušárny. 
Za tuto dobu bylo z drtě larev potemníků odpa eno 17,6 g vlhkosti, což p edstavuje necelých 
30 % z celkového množství odpa ené vlhkosti. Následovala fáze konstantní rychlosti sušení 
p i 80 °C, která probíhala 30 min. Za těchto 30 min bylo odpa eno 17 g vlhkosti. 

Následovalo zvýšení teploty uvnit  sušící komory na 120 °C. Temperace trvala 25 min a za tuto 

dobu se odpa ilo 17,5 g vlhkosti, tedy skoro 30 % z celku. Poté se rychlost vypa ování opět 
stala konstantní, tentokrát pro teplotu 120 °C. Tato fáze trvala 20 min a bylo p i ní odpa eno 
9,2 g vlhkosti. V dosušovací fázi se za 25 min odpa ily 2 g vlhkosti. 

 Procentuálně se tedy z celkového množství odpa ené vlhkosti odpa ilo ve fázi oh evu 30 % 

vlhkosti, ve fázi konstantní rychlosti odparu 40 % vlhkosti, a p i dosušování 4 % vlhkosti. 

P i temperaci na vyšší teplotu se odpa ilo 30 % vlhkosti, které lze, vzhledem k časovému 
umístění p ipočítat do oblastí konstantní rychlosti odparu. Procentuální množství odparu 
v jednotlivých fázích dvojstupňového programu jsou, spolu s procentuálním množství odparu 
fází p i sušení p i 80 °C a 120 °C, uvedeny v Tab. 8. 

 

Tab. 8: Tabulka množství odparu vlhkosti pro jednotlivé fáze sušení 

teplota 

[°C] 

celkové 
množství 

odpa ené vlh. 
[%] 

vlh. odpa ená p i 
oh evu na teplotu 

odpa ování 
[%] 

vlh. odpa ená p i 
konstantní rychlosti 

odpa ování 
 [%] 

vlh. odpa ená p i 
dosušování 

[%] 

80 100 40 38 22 

120 100 32 46 22 

80/120 100 27 69 4 

 

 Srovnáním procentuálního množství odparu vlhkosti v jednotlivých fázích sušení vzhledem 
k celkovému množství odpa ené vlhkosti, lze vidět, že dvojstupňový program 80/120 °C 

zefektivní proces sušení vůči jednostupňovým mě ením p i 80 °C a 120 °C. Nejenže byla 
prodloužena doba konstantní rychlosti odparu na úkor dosušování, ale také vzrostlo množství 
odparu vlhkosti ve fázi konstantní rychlosti sušení.  
 Druhým dvojstupňovým mě ením byl program 120/80 °C, kdy sušení nejprve probíhalo 
30 min p i 120 °C a následně byla teplota v sušící komo e snížena na 80 °C, a materiál p i této 
teplotě schnul dalších 150 min, než dosáhl své konstantní hmotnosti. P edpoklad volby 
kombinace těchto teplot byl ově it si, zda se na povrchu drti larev potemníků (tvo enou částmi 
chitinových kutikul lehce obalených ve vlhké proteinové hmotě) nevytvo í bariéra, která 
by bránila difuzi vlhkosti z vlhké hmoty ven do vzduchu. 
 Pokud nahlédneme do Tab.  6 a srovnáme si časy pot ebné pro odpa ení veškeré vlhkosti 
z materiálu, tak zjistíme, že dvojstupňové sušení 120/80 °C je o 55 min delší než sušení 
p i 80/120 °C. Znamená to tedy, že se skutečně na povrchu drtě larev potemníků vytvo ila, 

p i vysoké počáteční teplotě sušení, uzav ená proteinová bariéra, která výrazně zpomalovala 
penetraci vlhkosti ven z materiálu. Jedna z p íčin vzniku této proteinové bariéry by mohla být 
způsobena změnou proteinů p i zvyšující se teplotě. Nejvýraznější změnou prochází kolagen. 
P i tepelném namáhání dochází ke smrštění kolagenu a zvýšení jeho pevnosti. Vzhledem 
z tomu, že z povrchu larvální drtě se p i 120 °C vypa ila velmi rychle veškerá voda, tak lze 
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p edpokládat, že místo vzniku proteinové bariéry bylo suché. To by mohl být důvod, proč se 
kolagen nerozva il a nevyluhoval ven, ale naopak tam zůstal v podobě suché proteinové krusty, 
která zpomalovala další sušení.  

3.3 Vyhodnocení aktivity vody 

Pro 4 zvolené vzorky drtě larev potemníků o vlhkostech 0 %, 7 %, 20 % a 60 % byly namě eny 
hodnoty aktivity vody. Tyto hodnoty jsou uvedeny v Tab. 9.  

 

Tab. 9: Tabulka naměřených hodnot aktivit vody a teplot 

číslo vzorku vlhkost [%] teplota [°C] aw 

1 0 26,6 0,067 

2 7 26,8 0,710 

3 20 26,5 0,833 

4 60 26,7 0,970 

 

 Zcela vysušená drť larev potemníků o vlhkosti 0 % má aktivitu vody 0,067. Jedná se tedy 
o suchý materiál, ve kterém by nemělo docházet k množení žádných mikroorganismů. 
P ítomna je pouze témě  nepatrná aktivace enzymů. 
 Drť larev potemníka o vlhkosti 7 % má namě enou aktivitu vody 0,710. Jedná se st edně 
vlhký materiál, jehož aktivita vody se pohybuje na hraně oblasti, v níž se mohou začít množit 
plísně. Aktivita enzymů je lehce vyšší než u p edešlého vzorku. 
 Drť larev potemníka s obsahem vlhkosti 20 % má namě enou aktivitu vody 0,833. 

Znamená to, že drť je st edně vlhká a je u ní t eba očekávat možnost pomnožení kvasinek. 
Aktivita enzymu dále stoupá. 
 Nejvlhčejší drť, tedy drť s obsahem vlhkosti 60 % má namě enou aktivitu vody 0,970. 

Jedná se o vlhký materiál, ve kterém se mohou množit bakterie a rychlost enzymové aktivace 
má velmi vysokou hodnotu.  
 Pro bezpečné skladování drtě larev potemníků je ideální vlhkost do 7 % v prostorech 

o teplotě okolo 26 °C, neboť v tomto rozmezí nebude mít skladovaný materiál tendence 
plesnivět.  
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4 ZÁV R  

Cílem této práce bylo mapování změn vybraného organického materiálu v prost edí sušáren. 
Jako organický materiál, byly zvoleny podrcené larvy potemníků. Separací vody z larvální drtě 

v sušící komo e Stericellu, p i různých teplotních programech, byla získána data 
pro konstrukci sušících k ivek.  

 Pro jednostupňová sušení p i 80 °C, 95 °C, 110 °C, 115 °C a 120 °C měly průběhy sušících 
k ivek podobný tvar, pouze s tím rozdílem, že čím vyšší teplota sušení byla použita, tím strmější 
průběh sušící k ivka měla. Dále byly vyhodnoceny jednotlivé fáze sušící k ivky. K oh evu 
materiálu na teplotu odpa ování docházelo v rozmezí od 15 min pro 120 °C do 50 min 

pro 80 °C. Doba oh evu materiálu na teplotu odpa ování se lišila podle použitých teplot sušení, 
p ičemž, čím byla k sušení použita vyšší teplota, tím byla doba oh evu na teplotu odpa ování 
kratší. Po dosažení teploty odpa ování se po nějaký čas rychlost sušení neměnila. 
Fáze konstantní rychlosti odpa ování mají pro jednotlivé teploty různé délky. S rostoucí 
teplotou sušení klesá doba konstantní rychlosti odpa ování a to dokonce až o polovinu, 
srovnáme-li sušení p i 80 °C a 120 °C. V následující dosušovací fázi s rostoucí teplotou sušení 
klesala doba dosušování. P i srovnání nejvyšší a nejnižší sušící teploty (120 °C a 80 °C) je doba 

dosušování pro nejvyšší teplotu 2,3x kratší.  
 Sušící k ivky byly srovnány s hodnotami množství odpa ené vlhkosti v jednotlivých fázích 
sušení. Největší část hmotnosti, z celkového množství odpa ené vlhkosti, byla odpa ena ve fázi 
konstantní rychlosti odpa ování. Odpa ená vlhkost v tomto období zaujímala p ibližně 40-50 % 

z množství celkově odpa ené vlhkosti. Ve fázi dosušování bylo odpa eno průměrně 10-20 % 

vlhkosti z celkového množství odpa ené vlhkosti. Zbytek se odpa il ve fázi oh evu materiálu.  
 Následně proběhla dvě dvojstupňová mě ení a to 80/120 °C a 120/80 °C. Mě ení 80/120 °C 

bylo shledáno efektivnějším, neboť p i dvojstupňovém mě ení 120/80 °C došlo k vytvo ení 
uzav ené proteinové bariéry na povrchu drtě, která výrazně zpomalovala další penetraci 

vlhkosti ven z materiálu. 
 Pro 4 vzorky drtě larev potemníků o vlhkostech 0 %, 7 %, 20 % a 60 % byly namě eny 
hodnoty aktivity vody. Zcela vysušená drť larev potemníků o vlhkosti 0 % má aktivitu vody 
0,067. V tomto vzorku by nemělo docházet k množení žádných mikroorganismů. Larvální drť 
o vlhkosti 7 % má namě enou aktivitu vody 0,710 a tudíž možnost pomnožení plísní. Aktivita 

vody pro drť s obsahem vlhkosti 20 % je 0,833. Lze u ní očekávat možnost množení kvasinek. 
A nakonec pro drť larev potemníků s obsahem vlhkosti 60 % je aktivita vody 0,970, jedná se o 
velmi vlhký materiál s možností množení bakterií.  
 Jako ideální byla pro bezpečné skladování drtě larev potemníků zvolena vlhkost prost edí 
dosahující max. 7 % p i teplotě okolo 26 °C, neboť v tomto rozmezí nebude mít skladovaný 
materiál nejen tendence plesnivět, ale nebude v něm docházet ani k množení jiných mikrobů. 
 P i našich experimentech sušení jsme, bohužel, neměli k dispozici analytické vyhodnocení 
úbytku nebo změn v obsahu jednotlivých skupin aminokyselin či proteinů v našich vzorcích 
v průběhu sušícího procesu. Tyto analýzy by byly jistě velmi zajímavé, neboť by mohly lépe 
vymezit spektrum sušících teplot, p i hledání optima sušících podmínek. Díky vlastnímu 
pozorování můžeme alespoň konstatovat, že p i teplotách nad 115 °C již začínalo docházet 
ke změnám vzorků, které jsme vnímali čichem jako změny p ipomínající tepelné zpracování 
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potravin pečením. I p es tyto čichové změny však nedocházelo k optickým změnám vzorku, 
které by signalizovaly jeho karbonizaci. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  

u  měrná vlhkost materiálu [kg∙kg-1] 
MM  hmotnost vlhkého materiálu [kg] 
MS  hmotnost sušiny [kg] 
MW  hmotnost vody [kg] 

ϕ  absolutní vlhkost vzduchu [g∙m-3] 
mvp  hmotnost vodní páry [g] 
V  objem vzduchu [m-3] 

φ  relativní vlhkost vzduchu [%] 
pvp  tlak vodní páry [Pa] 

pvp′′  tlak nasycené vodní páry [Pa] 
x  hmotnost suchého vzduchu [g∙kgsv-1] 
h  entalpie [kJ·kgsv

-1] 

a  adsorbované množství plynu [m-3] 

p  rovnovážný tlak [Pa] 

prel  relativní tlak [Pa] 
qa  adsorpční teplo [kJ∙mol-1] 

qk  kondenzační teplo [kJ∙mol-1] 

T  teplota [K] 

mw  hmotnost odstraněné vody [g] 
mB1  hmotnost vlhkého materiálu p ed sušením [g] 
mB2  hmotnost vlhkého materiálu po sušení [g] 
x1  hmotnostní zlomek vody ve vlhkém materiálu p ed sušením [-] 
x2  hmotnostní zlomek vody ve vlhkém materiálu po sušení [-] 
mB  hmotnost absolutně suchého materiálu [g] 
X1  relativní hmotnostní zlomek vody ve vlhkém materiálu p ed sušením [-] 
X2  relativní hmotnostní zlomek vody ve vlhkém materiálu po sušení [-] mẇ  tok hmotnosti odstraňované vody ze sušeného materiálu [kg∙s-1] 

mḂ  tok hmotnosti absolutně suchého materiálu [kg∙s-1] 

m�̇�   tok hmotnosti suchého vzduchu [kg∙s-1] 

Y1  počáteční vlhkost vzduchu [%] 

Y2  konečná vlhkost vzduchu [%] 
Qstṙ   celkový tok tepla tepelných ztrát [W∙s-1] 

Q̇  celkový ustálený tok [W∙s-1] 

ΦA  intenzita hmotnostního toku vlhkosti z materiálu [g] 

mA  hmotnostní tok vysušované vlhkosti [kg∙s-1] 

A  plocha rozhraní mezi sušícím materiálem a plynem [m-2] 

kY  koeficient p estupu hmoty [-] 
YAw  vlhkost plynu těsně nad povrchem materiálu [%] 

XAc  kritická vlhkost materiálu [%] 

aw  aktivita vody [-] 

pw  parciální tlak vodní páry nad sušeným materiálem [Pa] 
pw°  parciální tlak vodní páry čisté vody p i určité teplotě [Pa] 
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mi(akt)  aktuální hmotnost materiálu [g] 
ui(akt)  aktuální měrná vlhkost vzorku [kg∙kg-1] 
mkonst  hmotnost materiálu vysušená do kost. hmotnosti [g] 

h  časový interval mezi mě eními [min] 
ui(vlh)  hmotnostní úbytek vlhkosti od počátku sušení [g] 
du/dt  derivace rychlosti sušení podle času  

mH2O  obsah vlhkosti v materiálu [%] 
Thr  Threonin 

Val  Valin 

Met  Methionin 

Ile  Isoleucin 

Leu  Leucin 

Phe  Fenylalanin 

His  Histidin 

Lys  Lysin 

Arg  Arginin 

Asp  Kyselina asparagová 

Ser  Serin 

Glu  Kyselina glutamová 

Pro  Prolin 

Gly  Glycin 

Ala  Alanin 

Tyr  Tyrosin 
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7 P ÍLOHY 

Příloha 1: Tabulka naměřených a vypočtených dat pro sušení při 80 °C 

t [min] m [g] ui(akt) [%] ui [%] ui(vlh) [g] -du/dt 

0 100,0 64,9 100,0 0,0 0,34 

5 97,8 62,7 96,7 2,2 0,66 

10 95,9 60,8 93,7 4,1 0,77 

15 92,9 57,7 89,0 7,1 0,91 

20 90,1 55,0 84,8 9,9 0,87 

25 87,2 52,1 80,2 12,8 0,88 

30 84,4 49,3 76,0 15,6 0,83 

35 81,8 46,7 71,9 18,2 0,80 

40 79,3 44,1 68,0 20,7 0,79 

45 76,7 41,6 64,1 23,3 0,75 

50 74,4 39,2 60,5 25,6 0,76 

55 71,8 36,7 56,6 28,2 0,73 

60 69,7 34,5 53,2 30,3 0,65 

65 67,5 32,4 49,9 32,5 0,70 

70 65,2 30,0 46,3 34,8 0,70 

75 63,0 27,9 43,0 37,0 0,64 

80 61,0 25,8 39,8 39,0 0,64 

85 58,9 23,8 36,7 41,1 0,60 

90 57,0 21,9 33,8 43,0 0,57 

95 55,2 20,1 30,9 44,8 0,58 

100 53,3 18,2 28,1 46,7 0,53 

105 51,8 16,6 25,6 48,2 0,46 

110 50,1 15,0 23,1 49,9 0,48 

120 47,2 12,0 18,6 52,8 0,47 

130 44,3 9,2 14,2 55,7 0,40 

140 42,1 6,9 10,7 57,9 0,31 

150 40,2 5,1 7,8 59,8 0,26 

160 38,7 3,6 5,6 61,3 0,20 

170 37,6 2,4 3,8 62,4 0,15 

180 36,8 1,7 2,6 63,2 0,10 

190 36,2 1,1 1,7 63,8 0,07 

200 35,9 0,8 1,2 64,1 0,04 

210 35,6 0,5 0,8 64,4 0,04 

220 35,4 0,3 0,5 64,6 0,02 

230 35,3 0,2 0,3 64,7 0,01 

240 35,2 0,1 0,2 64,8 0,02 

250 35,1 0,0 0,0 64,9 0,01 
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Příloha 2: Tabulka naměřených a vypočtených dat pro sušení při 95 °C 

t [min] m [g] ui(akt) [%] ui [%] ui(vlh) [g] -du/dt 

0 100,0 64,5 100,0 0,0 0,23 

5 98,2 62,7 97,2 1,8 0,89 

10 94,6 59,1 91,6 5,4 1,15 

15 91,0 55,5 86,0 9,0 1,19 

20 87,0 51,5 79,8 13,0 1,19 

25 83,4 47,8 74,2 16,6 1,15 

30 79,6 44,0 68,3 20,4 1,14 

35 76,1 40,5 62,9 23,9 1,09 

40 72,6 37,0 57,5 27,4 1,02 

45 69,4 33,8 52,5 30,6 1,12 

50 65,6 30,0 46,6 34,4 0,95 

55 63,3 27,7 43,0 36,7 0,77 

60 60,4 24,8 38,5 39,6 0,89 

65 57,7 22,1 34,3 42,3 0,84 

70 55,0 19,4 30,1 45,0 0,79 

75 52,6 17,0 26,4 47,4 0,74 

80 50,2 14,6 22,7 49,8 0,72 

85 47,9 12,4 19,3 52,1 0,59 

90 46,0 10,5 16,3 54,0 0,56 

100 42,5 7,0 10,9 57,5 0,48 

110 39,8 4,3 6,7 60,2 0,36 

120 37,9 2,4 3,7 62,1 0,24 

130 36,7 1,2 1,9 63,3 0,14 

140 36,0 0,5 0,8 64,0 0,06 

150 35,8 0,3 0,5 64,2 0,03 

160 35,6 0,1 0,2 64,4 0,02 

170 35,5 0,0 0,0 64,5 0,01 
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Příloha 3: Tabulka naměřených a vypočtených dat pro sušení při 110 °C 

t [min] m [g] ui(akt) [%] ui [%] ui(vlh) [g] -du/dt 

0 100,0 67,0 100,0 0,0 0,34 

5 97,4 64,4 96,1 2,6 1,10 

10 93,0 60,0 89,6 7,0 1,40 

15 88,3 55,3 82,6 11,7 1,39 

20 83,7 50,7 75,7 16,3 1,38 

25 79,1 46,1 68,8 20,9 1,40 

30 74,5 41,5 61,9 25,5 1,31 

35 70,3 37,3 55,7 29,7 1,25 

40 66,1 33,1 49,4 33,9 1,20 

45 62,3 29,3 43,8 37,7 1,06 

50 58,9 25,9 38,7 41,1 1,00 

55 55,5 22,5 33,6 44,5 1,01 

60 52,2 19,2 28,7 47,8 0,89 

65 49,6 16,6 24,7 50,4 0,81 

70 46,8 13,8 20,5 53,2 0,78 

75 44,4 11,4 17,0 55,6 0,70 

80 42,1 9,1 13,5 57,9 0,61 

85 40,3 7,3 10,9 59,7 0,52 

90 38,6 5,6 8,3 61,4 0,46 

95 37,2 4,2 6,2 62,8 0,40 

100 35,9 2,9 4,3 64,1 0,35 

105 34,9 1,9 2,8 65,1 0,25 

110 34,2 1,2 1,8 65,8 0,16 

115 33,8 0,8 1,2 66,2 0,10 

120 33,5 0,5 0,7 66,5 0,07 

125 33,3 0,3 0,4 66,7 0,04 

130 33,2 0,2 0,3 66,8 0,03 

135 33,1 0,1 0,1 66,9 0,03 

145 33,0 0,0 0,0 67,0 0,01 
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Příloha 4: Tabulka naměřených a vypočtených dat pro sušení při 115 °C 

t [min] m [g] ui(akt) [%] ui [%] ui(vlh) [g] -du/dt 

0 100,0 58,3 100,0 0,0 0,69 

5 95,8 54,1 92,8 4,2 1,71 

10 90,7 49,1 84,1 9,3 1,80 

15 85,4 43,8 75,0 14,6 1,85 

20 80,0 38,4 65,8 20,0 1,80 

25 74,9 33,3 57,0 25,1 1,74 

30 69,9 28,3 48,5 30,1 1,57 

35 65,7 24,1 41,3 34,3 1,43 

40 61,5 19,9 34,1 38,5 1,38 

45 57,7 16,1 27,6 42,3 1,21 

50 54,4 12,8 21,9 45,6 1,09 

55 51,3 9,7 16,6 48,7 1,01 

60 48,7 7,0 12,0 51,3 0,80 

65 46,7 5,0 8,6 53,3 0,63 

70 45,0 3,3 5,7 55,0 0,48 

75 43,9 2,2 3,8 56,1 0,34 

80 43,0 1,3 2,2 57,0 0,22 

85 42,6 0,9 1,5 57,4 0,13 

90 42,2 0,5 0,9 57,8 0,09 

95 42,1 0,4 0,7 57,9 0,03 

100 42,0 0,3 0,5 58,0 0,03 

105 41,9 0,2 0,3 58,1 0,03 

110 41,8 0,1 0,2 58,2 0,04 

115 41,7 0,0 0,0 58,3 0,02 
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Příloha 5: Tabulka naměřených a vypočtených dat pro sušení při 120 °C 

t [min] m [g] ui(akt) [%] ui [%] ui(vlh) [g] -du/dt 

0 100,0 60,6 100,0 0,0 2,10 

5 88,3 48,8 80,7 11,7 3,20 

10 82,7 43,2 71,4 17,3 1,57 

15 77,8 38,3 63,3 22,2 1,60 

20 73,0 33,5 55,4 27,0 1,52 

25 68,6 29,1 48,1 31,4 1,46 

30 64,2 24,7 40,8 35,8 1,37 

35 60,3 20,8 34,4 39,7 1,32 

40 56,2 16,7 27,6 43,8 1,28 

45 52,6 13,1 21,7 47,4 1,24 

50 48,8 9,4 15,5 51,2 0,96 

55 46,7 7,3 12,1 53,3 0,68 

60 44,5 5,1 8,4 55,5 0,66 

65 42,8 3,4 5,6 57,2 0,45 

70 41,7 2,3 3,8 58,3 0,34 

75 40,7 1,3 2,1 59,3 0,25 

80 40,2 0,8 1,3 59,8 0,14 

85 39,8 0,4 0,7 60,2 0,08 

90 39,7 0,3 0,5 60,3 0,02 

95 39,6 0,2 0,3 60,4 0,03 

100 39,5 0,1 0,2 60,5 0,04 

105 39,4 0,0 0,0 60,6 0,02 
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Příloha 6: Tabulka naměřených a vypočtených dat pro sušení při 80°C  a následně 120 °C 

t [min] m [g] ui(akt) [%] ui [%] ui(vlh) [g] -du/dt 

0 100,0 63,0 100,0 0,0 0,90 

5 94,7 57,6 91,5 5,3 1,49 

10 91,5 54,5 86,5 8,5 0,91 

15 88,6 51,5 81,8 11,4 0,95 

20 85,5 48,5 77,0 14,5 0,99 

25 82,4 45,3 72,0 17,6 1,01 

30 79,2 42,2 67,0 20,8 0,97 

35 76,3 39,2 62,3 23,7 0,92 

40 73,4 36,4 57,7 26,6 0,89 

45 70,6 33,6 53,4 29,4 0,84 

50 68,1 31,0 49,3 31,9 0,83 

55 65,4 28,4 45,1 34,6 0,80 

60 63,0 25,9 41,2 37,0 0,84 

65 59,9 22,9 36,3 40,1 1,21 

70 55,7 18,6 29,6 44,3 1,13 

75 52,7 15,7 24,9 47,3 1,19 

80 48,2 11,1 17,7 51,8 1,26 

85 45,1 8,1 12,8 54,9 0,88 

90 42,5 5,4 8,6 57,5 0,76 

95 40,4 3,3 5,3 59,6 0,54 

100 39,0 2,0 3,1 61,0 0,37 

105 38,0 1,0 1,6 62,0 0,23 

110 37,5 0,5 0,8 62,5 0,12 

115 37,2 0,2 0,3 62,8 0,06 

120 37,1 0,1 0,2 62,9 0,03 

125 37,0 0,0 0,0 63,0 0,02 
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Příloha 7: Tabulka naměřených a vypočtených dat pro sušení při 120 °C a následně 80 °C 

t [min] m [g] ui(akt) [%] ui [%] ui(vlh) [g] -du/dt 

0 100,0 60,6 100,0 0,0 1,26 

5 92,4 53,0 87,5 7,6 2,77 

10 85,0 45,6 75,2 15,0 1,98 

15 80,5 41,0 67,8 19,5 1,32 

20 76,4 37,0 61,0 23,6 1,48 

25 71,5 32,1 53,0 28,5 1,63 

30 67,0 27,6 45,5 33,0 1,16 

35 64,6 25,1 41,5 35,4 0,63 

40 62,8 23,4 38,7 37,2 0,57 

45 61,0 21,6 35,7 39,0 0,57 

50 59,4 20,0 33,0 40,6 0,51 

55 58,0 18,5 30,6 42,0 0,44 

60 56,7 17,3 28,5 43,3 0,44 

65 55,2 15,8 26,1 44,8 0,51 

70 53,6 14,2 23,4 46,4 0,53 

75 52,1 12,7 20,9 47,9 0,47 

80 50,8 11,4 18,8 49,2 0,34 

85 49,9 10,5 17,3 50,1 0,39 

90 48,5 9,0 14,9 51,5 0,44 

95 47,4 8,0 13,1 52,6 0,34 

100 46,4 7,0 11,5 53,6 0,31 

105 45,5 6,1 10,0 54,5 0,30 

110 44,6 5,2 8,5 55,4 0,29 

115 43,8 4,3 7,2 56,2 0,24 

120 43,1 3,7 6,1 56,9 0,19 

125 42,6 3,2 5,2 57,4 0,18 

130 42,0 2,6 4,3 58,0 0,16 

135 41,6 2,2 3,6 58,4 0,15 

140 41,1 1,7 2,8 58,9 0,14 

145 40,8 1,4 2,2 59,2 0,10 

150 40,5 1,1 1,8 59,5 0,09 

155 40,2 0,8 1,3 59,8 0,07 

160 40,1 0,6 1,0 59,9 0,07 

165 39,8 0,4 0,6 60,2 0,08 

170 39,6 0,2 0,3 60,4 0,04 

175 39,5 0,1 0,1 60,5 0,03 

180 39,4 0,0 0,0 60,6 0,01 

 


