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NIR analýza – spolehlivá kontrola jakostních 
parametrů v masném průmyslu
Bien, R., Hrbáčková, B.
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., Praha

NIR metoda ovlivnila v posledních 30 letech zásadním způsobem 
hodnocení kvality nejen v rostlinné prvovýrobě, u skladovatelů obilí, 
v krmivářském průmyslu ale celkově v potravinářském průmyslu. Dá 
se říci, že přímo určuje rozvoj těchto odvětví. Dnes s jistotou víme, 
že má důležitost a opodstatnění v celé vertikále potravinového řetěz-
ce, tzn. směrem od zemědělských prvovýrobců k jednotlivým odvět-
vím potravinářského průmyslu, nevyjímaje masný průmysl. Na ten-
to technický pokrok reaguje normotvorná činnost zakotvením NIR 
analýzy a postupů používaní (např. ČSN EN ISO 12099 – Krmiva, 
obiloviny a mlýnské výrobky – Směrnice pro aplikaci blízké infračer-
vené spektrometrie).

NIR metoda je celosvětově rozšířená operativní, nedestruktivní ana-
lytická metoda poskytující výsledky v aktuálním čase, tzn. ještě ve vý-
robní technologii, před zabalením a expedicí.

Její hlavní předností je schopnost zjistit během jednoho měření ob-
sahy především základních živin (vody, bílkovin, tuku, kolagenu, po-
pela, soli, čistých svalových bílkovin, vodní aktivity apod.) v čase od 
několika sekund do cca 1 min.

Na jednom analyzátoru je možné hodnotit kvalitu syrového masa, 
různých druhů masných výrobků i masných polotovarů.

Princip metody spočívá v měření odraženého světla, popř. prošlého 
záření vzorkem, v oblasti vlnových délek od cca 850–2600 nm (blízká 
infračervená oblast). Část energie tohoto elektromagnetického záření 
je pohlcována vzorkem, specielně vazbami C-H, N-H, O-H, S-H, které 
jsou obsaženy v charakteristických skupinách organických látek, jako 
např. bílkoviny, tuky, sacharidy apod. Příčinou absorbance světla je 
změna rotačně – vibračních stavů těchto vazeb. Jejich počet je úměr-
ný koncentraci řady komplexních látek v analyzovaném materiálu a je 
proto možné tyto závislosti analyticky využít.

Klíčové výhody NIR analýzy:
• rychlá a přesná analýza
• možnost analyzovat téměř jakýkoliv organický materiál
• nevyžaduje specialisty, pouze zaškolené pracovníky
• minimální nebo žádná příprava vzorku

• umožňuje analyzovat kdykoliv a kdekoliv
• vhodná pro výrobní technologie a provozní laboratoře
• přináší úsporu času, lidských zdrojů a materiálních nákladů 

za analýzu

Přínosy NIR analýzy pro masný průmysl
NIR analyzátory jsou vhodné nejen pro velké podniky masného prů-

myslu, ale najdou své místo i u menších producentů. Jedním z nich je 
zpracovatel masa a výrobce tradičních slovenských masných výrobků 
společnost Vijofel. Sám majitel, pan Viliam Džubakovský, potvrzuje, 
že společnost si uvědomuje ekonomickou a kvalitativní důležitost kon-
troly vstupů, výrobního procesu a finálních výrobků. „Díky rychlým 
analýzám na NIR analyzátoru rozpoznáme okamžitě neshodné do-
dávky a máme tak možnost okamžitě reagovat.“, pochvaluje si pan 
Džubakovský zkušenosti s přístrojem.

Co musí předcházet úspěšné aplikaci NIR metody?
Na začátku musí být jasná představa uživatele o analyzovaných pro-

duktech a parametrech.

Obr. 1: NIR analýza dokáže ve velmi krátké době určit obsah základních živin 
ve vzorcích čerstvého masa, mletého masa i masných polotovarů a masných výrobků

Obr. 2: NIR analyzátor DA7250 ,výrobce PERTEN INSTRUMENTS, používaný v masném 
průmyslu
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Velmi důležitá je správná volba kvalitního spektrofotometru a pře-
devším ověřených kalibrací, které rozhodují o úspěšnosti aplikace.

Před začátkem rutinního používání musí uživatel zařízení provést 
validaci pro svoje produkty, což může provést sám, nebo svěří tuto 
činnost odborné či dodavatelské firmě.

NIR jako nepřímá spektrální metoda je odvislá od kvality kalibrač-
ních modelů, kvality vlastního spektrofotometru a nastavení kontrol-
ního systému, který monitoruje a zabezpečuje správnost nastavení 
analyzátoru.

Jaká je přesnost měření NIR analyzátoru proti klasickým 
(referenčním) metodám?

Chyba měření se nejčastěji vyjadřuje jako směrodatná odchylka roz-
dílů metody kalibrační (referenční pro daný parametr) a metody NIR, 
která se nejčastěji pohybuje mezi 1,2–1,5násobkem reprodukovatel-
nosti kalibrační metody. Hodnoty chyby měření se nedají paušalizovat 
a jsou závislé od konkrétního produktu, způsobu NIR měření, koncen-
tračním rozsahu apod. Pro praxi je důležitá práce s nejistotou měření, 
která je většinou 2 násobek směrodatné odchylky a lze ji interpretovat 
jako interval, ve kterém se s 95% pravděpodobností nachází správná 
hodnota parametru.

Pravidelné monitorování a vyhodnocování odchylek měření kont-
rolních vzorků slouží pro případnou úpravu nastavení každé kalibrace 
(BIAS a SLOPE).

Pozn.: (Bias je konstanta každé kalibrační křivky a její změnou lze ko-
rigovat systematickou chybu. Slope je směrnice kalibrační křivky a spolu 
s Biasem dává možnost nastavit křivku tak, aby byly co nejmenší rozdíly 
mezi NIR a referenční metodou pro daný parametr.)

Způsoby administrace a prezentace výsledků

Obr. 3: Souhrnné zobrazení výsledků

Obr. 4: Kombinace grafického a číselného zobrazení vybraného parametru
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Pomocí databázové části softwaru, který je většinou součástí přístro-
je, lze výsledky sledovat souhrnně (viz obr. 3) nebo například dle jed-
notlivých produktů. Pro zvolený parametr (např. bílkoviny) je možné 
zobrazit výsledky jak číselně, tak i graficky (viz obr. 4).

On-line analýza
Současná technologie (především rychlost NIR měření) dovoluje 

kromě OFF-LINE měření konstrukci přístrojů i pro ON-LINE aplikace. 
On-line přístroje umožňují zpracovatelům masa monitorovat produkty, 
jejichž složení lze ve výrobním procesu operativně upravit. ON-LINE 
způsob měření má svou důležitost v plně automatizovaných výrob-
ních linkách, za možnosti kontinuální úpravy dávkování vstupů, např.: 
poměr svalová bílkovina a tuk.

Vyberte správný NIR analyzátor podle požadovaného 
záměru použití

Existují různé typy analyzátorů a před pořízením je vždy nutné se 
dobře zamyslet, jaký druh surovin a výrobků bude analyzován, v jaké 
fázi výroby a v jakých podmínkách.

Pro oblast vývoje nových produktů a navazující potřebu vytvoření 
nebo aplikace vhodných kalibrací je klíčová vazba mezi uživatelem 
a dodavatelem NIR analyzátoru. Dostupný aplikační a kalibrační servis 
dodavatele analyzátoru a jeho lokální působení je zárukou efektivních 
výstupů měření.

Názorným příkladem týmové spolupráce mezi dodavatelem a uživa-
telem NIR analyzátoru je vývoj nových kalibračních křivek pro produkty 
Treska standard a Treska exklusive největšího výrobce rybích a lahůd-

kových salátů na Slovensku PRETO Ryba s.r.o. Společnost měla zájem 
využít NIR analýzu k rychlé a efektivní kontrole surovin a produktů. Spo-
lečným spojením sil dodavatele analyzátoru a společnosti PRETO Ryba 
vznikl projekt, jehož výsledkem byly funkční kalibrační křivky a úspěšné 
použití NIR analýzy pro kontrolu produktů společnosti.

Firma O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. má dlouholetou zkušenost s instala-
cemi, systematickým vyhodnocováním a správou kalibračních křivek, 
stejně tak s vývojem nových kalibrací. Svým zákazníkům pomáháme 
s výběrem nejvhodnějšího analyzátoru, který následně podle požadav-
ků zákazníka aplikačně připravujeme a dále spravujeme, jak po stránce 
kalibrační, tak i technické.

Kontaktní adresa:
Ing. René Bien
Ing. Bohdana Hrbáčková
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Obr. 5: ON-LINE analyzátor Perten 7440

Obr. 6: Obsluha analyzátoru při vyšetření vzorků je jednoduchá

Krátce... Stručně...
Top 10 evropských obchodníků s potravinami v r. 2020
Podle časopisu Fleischwirtschaft se v letošním roce stane evrop-

skou dvojkou mezi potravinářskými obchodníky Rewe-Group. Hru-
bý obrat se má vyšplhat na 75,6 miliard euro a meziročně se zvýší 
o více jak 15 miliard. Nejde však v tomto případě o zvýšení tržeb 
tzv. organickým růstem,  ale  o převzetí velkoobchodů Lekkerland 
na konci hospodářského roku. Rewe-Group díky této transakci před-
běhne francouzskou jedničku Carrefour, britské Tesco a tako dis-
kontní řetězce Aldi Nord a Süd. Právě německé Aldi obsadilo vloni 
druhé místo mezi nejsilnějšími evropskými obchodníky s potravina-
mi.

Náskok jedničky skupiny Schwarz, se sítěmi Lidl a Kaufland, je 
enormní. Letos má hrubý obrat dosáhnout 126,9 miliard euro. Rewe 
nemá svoji novou pozici dvojky na trhu z dlouhodobého hlediska jis-
tou. Mezi třetím Aldi je rozdíl okolo 5 miliard euro a Aldi Nord jedná 
s francouskou Groupe Casino o převzetí francouzského diskontní-
ho řetězce Leader Price (vznik 1989). Podle LebensmittelZeitung by 
po schválení antimonopolními úřady převzal německý řetězec 567 
prodejen a 3 sklady.V segmentu prodeje potravin se dobře etabloval 

také americký Amazon. Letos má s tržbami 45,6 miliard euro obsadit 
7. pozici mezi desítkou největších obchodníků.

Kam

společnost hrubý obrat v mld. 
euro změna k r. 2019 v % změna v pořadí

Schwarz-Gruppe 126,9 +5,7 -

Rewe-Group 75,6 +27,7 +3

Aldi (Nord a Süd) 70,1 +4,9 -1

Carrefour 64,6 +0,5 -1

Tesco 64,1 +2,4 -1

Edeka 59,9 +1,9 -

Amazon 45,6 +16,6 +2

Auchan 42,3 +0,7 -1

E.Leclerc 40,1 +1,3 -1

Sainsbury´s 33,3 +1,8 +1

Tab.: Prognóza top 10 evropských obchodníků s potravinami v r. 2020 (pramen: 
Fleischwirtschaft 2/2020)


