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1. Úvod

Pivo je slabě alkoholický nápoj vyráběný z obilného sladu, vody a chmele 

pomocí  kvasinek.  Na  českém  území  se  pivo  vařilo  od  počátku  2.  tisíciletí  [1] 

a dodnes patří jeho kvalita k nejvyšším na světě. O tom svědčí i fakt, že název České 

pivo  je  dnes  chráněné  zeměpisné  označení  podléhající  přesným  požadavkům. 

Z fyzikálně-chemického  hlediska  se  jedná  o  složitou  disperzní  soustavu,  jejíž 

vlastnosti a děje v ní probíhající nebyly dosud přesně objasněny.

Metoda QCM (Quartz Crystal Microbalance) slouží k určení nepatrné změny 

hmotnosti. Vybroušený krystal křemene mění po přichycení částic či molekul vzorku 

svoji hmotnost a tím i rezonanční frekvenci, díky čemuž je možné sledovat sorpci 

velmi  malého  množství  roztoku  či  plynu.  Povrch  krystalu  lze  navíc  vhodně 

modifikovat nanesením jiných látek a tím dosáhnout selektivní adsorpce. Při měření 

v kapalném prostředí je rezonanční frekvence krystalu závislá na viskozitě a hustotě 

měřeného vzorku, proto je QCM možné využít ke sledování těchto veličin. [2]

Využití  metody  QCM  je  díky  možnosti  velmi  citlivému  měření  změny 

hmotnosti a možnosti použití různých skupenství vzorků velice široké. Použití pro 

studium vlastností  fermentovaných nápojů však není  rozšířené.  Motivací  pro toto 

speciální  využití  je  například  zavedení  cenově  dostupné  metody  určení  obsahu 

alkoholu a jiných látek v pivu a dalších fermentovaných nápojích. Jelikož hustota 

alkoholu je nižší než hustota vody a naopak hustota vodných roztoků cukrů vyšší, je 

možné  studovat  touto  metodou  stupeň  prokvašení  cukrů  na  alkohol  a  původní 

stupňovitost piva. Není však třeba se orientovat pouze na finální produkty, je možné 

sledovat  vlastnosti  meziproduktů  při  výrobě,  které  výrobce piva či  jiných nápojů 

zajímají.

Cílem této práce bylo v první řadě seznámení s  používanou metodou,  její 

základní  použití  a  ověření  správnosti  obdržených  výsledků,  dále  pak  seznámení 

se základními vlastnostmi piva a jeho výrobou. Dlouhodobějším cílem pak může být 

právě nalezení cenově dostupné a přitom relativně přesné metody určování obsahu 

alkoholu v pivu a původní stupňovitosti piva a při použití krystalů se selektivním 

absorbentem sledování vybraných chemických látek.
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2. Teoretická část

2.1. Quartz Crystal Microbalance
Křemen je jedním z krystalů, u kterých můžeme pozorovat piezoelektrický 

jev, tedy schopnost krystalu generovat elektrické napětí při deformaci. Vztah mezi 

těmito dvěma veličinami je velmi dobře znám a díky této vlastnosti je křemen hojně 

využíván v různých elektronických součástkách. Přivedením střídavého proudu na 

krystal  se  vyvolá  jeho  rezonance,  jejíž  frekvence  je  velice  stabilní  a  lze  ji  určit 

s vysokou přesností. Právě měření této frekvence je potom využito v metodě QCM 

[2]. 

Historie a základní vztahy používané metody jsou převzaty a přeloženy z [3]. 

Na  začátku  druhé  poloviny  20.  století  byl  Günter  Sauerbrey  [4]  první,  který  si 

všimnul  potenciálu  metody  QCM  a  ukázal  extrémně  citlivou  reakci  na  změnu 

hmotnosti  vzorku  navázaného  na elektrodách.  Výsledky  své  práce  shrnul  do 

Sauerbreyovy rovnice, která dává do vzájemného vztahu právě tuto změnu hmotnosti 

vztaženou na jednotku plochy Δm a změnu rezonanční frekvence krystalu Δf:
 f =−C f⋅m , (1)

kde  Cf je faktor citlivosti daný pro použitý materiál (56,6 Hz·μg-1·cm2 pro 5 MHz 

krystal křemene přesně vyřezaného tvaru – tzv. AT-cut). 

Po  mnoho  let  byla  metoda  QCM  považována  pouze  za  detektor  změny 

hmotnosti  pro  vzorky plynné  fáze  a  vysoká  viskozita  se  považovala  za  vlastnost 

vzorku zamezující  použití  této  metody. Ve skutečnosti  však je práce s  kapalnými 

vzorky  možná  a  metoda  QCM  je  stále  velmi  citlivá  na  změnu  hmotnosti. 

V posledních  desetiletích  byly  proto  její  aplikace  výrazně  rozšířeny  právě  díky 

možnosti  práce  s  kapalnými  a  viskózními  vzorky.  V  tomto  případě  pak  je 

k charakterizaci vzorku důležitá nejen rezonanční frekvence krystalu, ale také jeho 

odpor. 

Když křemenný krystal přijde do kontaktu s roztokem, projeví se to poklesem 

jeho rezonanční frekvence v závislosti na viskozitě a hustotě vzorku. Tuto skutečnost 

popsal poprvé A. P. M. Glassford [5] , později pak Kanazawa s Gordonem [6]. Právě 

Kanazawa nalezl vztah, který potvrzuje vliv vlastnosti viskózního média na změně 

rezonanční frekvence ponořeného krystalu:
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 f =− f U
3/2 LL
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, (2)

kde fU je rezonanční frekvence krystalu neponořeného do vzorku,

ρq je hustota křemene (ρq = 2,648 g·cm-3),

μq je modul pružnosti ve smyku křemene (μq = 2,947·1011 g·cm-1·s-2),

ρL je hustota použitého roztoku v kontaktu s elektrodou,

ηL je jeho viskozita.

Kontakt  viskózního  média  s  oscilujícím  krystalem  se  neprojeví  pouze 

poklesem rezonanční frekvence, ale také tlumením oscilace. To je spojeno zvýšením 

rezonančního odporu R v obvodu QCM rezonátoru. Proto je měření odporu dobrým 

prostředkem k určení množství viskózního média na povrchu krystalu. Pro změnu 

rezonančního  odporu  ΔR při  kontaktu  viskózní  kapaliny  s  povrchem oscilujícího 

krystalu v závislosti na hustotě a viskozitě použité kapaliny potom platí 

R=
ns Lu


 2sLL

qq
, (3)

kde n je počet stran krystalu v kontaktu s kapalinou,

ωs je úhlová frekvence rezonančního obvodu ( = 2πfs),

Lu je induktance pro suchý rezonátor.

2.2. Výroba a základní vlastnosti piva
Pivo je jedním z nejoblíbenějších alkoholických nápojů na světě,  v Česku 

dokonce nejkonzumovanější vůbec. Historie jeho výroby sahá několik tisíciletí před 

počátek  našeho  letopočtu,  kdy  bylo  pravděpodobně  v  oblasti  tehdejší 

Mezopotámie [1]  uvařeno  první  pivo.  Od  té  doby  se  jeho  výroba  hlavně  díky 

průmyslové revoluci v 19. století značně změnila a dnes je již vyráběno převážně ve 

velkých pivovarech podle osvědčených receptur a přesných pravidel. 

Základními surovinami pro výrobu piva jsou obilný slad, voda a chmel. Slad 

je naklíčené a usušené obilné zrno. V Čechách se již přes dvě století používá slad 

z ječmene. Vzniká máčením ječmene po dobu asi 3 dnů, kdy vzroste obsah vody 

z cca 15% na 48%, a jeho následným klíčením a sušením při postupně zvyšující se 

teplotě, kdy obsah vody klesne pod 2%. [7]

3



Samotná výroba piva [7],[8]  začíná vystíráním,  tedy mícháním odleželého 

sladu  s  vodou,  čímž  vznikne  takzvaný  rmut.  Následuje  rmutování,  proces 

enzymatického štěpení polysacharidů na jednodušší,  zkvasitelné cukry,  probíhající 

při  několika přesně daných teplotách pro optimální působení enzymů. Ze vzniklé 

směsi se scezením oddělí kapalná složka – sladina – od nerozpuštěných sladových 

slupek – mláta. Dále se sladina vaří s chmelem, z něhož přechází aromatické látky 

do roztoku,  a  výsledkem  je  horká  mladina.  Po  schlazení  mladiny  na  zákvasnou 

teplotu se do ní přidají pivovarské kvasinky, které kvašením směsi přemění většinu 

cukru  na  alkohol  a  oxid  uhličitý,  jenž  je  jímán  a  zkapalňován.  Po  prokvašení 

a odčerpání  usedlých  kvasinek  putuje  pivo  do  ležáckého  sklepa,  kde  dozrává 

v uzavřených tancích při teplotě pouze několik °C, zbytkové cukry dokvašují a pivo 

se přirozeně sytí a dotváří svoji chuť, pěnivost, říz i vůni. Ležení trvá dle druhu piva 

20-60 dní. Před stáčením piva do prodejních nádob ještě probíhá filtrace zbytkových 

kvasinek, čímž je výroba dokončena.

Různé  druhy  piv  se  liší  svým  složením.  Kromě  použitých  surovin  jsou 

rozdílné i obsahy jednotlivých látek v pivu. Mezi nejdůležitější parametry piva, které 

odráží  jeho  složení,  patří  obsah  alkoholu  –  procentuální  zastoupení  alkoholu 

ve finálním  výrobku,  který  je  parametrem  důležitým  nejen  pro  spotřebitele,  ale 

hlavně  pro  výrobce  daného  piva.  Podle  obsahu  alkoholu  totiž  výrobce  odvádí 

spotřební daň. Dalším parametrem je původní stupňovitost mladiny – koncentrace 

extraktu mladiny při výrobě, podle které se podle potravinového zákona dělí piva na 

lehká  (do  7,99%  extraktu  původní  mladiny),  výčepní  (8,00  –  10,99%),  ležáky 

(11,00 – 12,99%) a speciální  (nad 13,00%) [9].  Skutečný extrakt udává množství 

neprokvašeného extraktu v pivu, stupeň prokvašení naopak množství extraktu, které 

se  nechá  při  výrobě  prokvasit.  Pivo  dále  obsahuje  stovky  dalších  sloučenin 

organického  i  anorganického  charakteru.  [9]  Příklad  typického  složení  piva  pak 

ukazuje následující tabulka [10]:
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Složka Obsah
oxid uhličitý 3,5 – 5,5 g/l
sacharidy (dextriny, maltosa, maltotriosa, glukosa …) 25 – 40 g/l
dusíkaté látky 0,5 – 1 g/l
ethanol 35 – 42 g/l
glycerol 0,5 – 3 g/l
2,3-butandiol 0,05 – 0,15 g/l
ostatní alkoholy (C3-C5, furfuryalkohol, 2-fenylethanol) 0,07 – 0,25 g/l
fenolové látky 0,1 – 0,18 g/l
hořké látky 20 – 35 mg/l
minerální látky 0,8 – 2,4 g/l

Tabulka 1 – chemické složení piva (12% ležák)

2.3. Využití QCM a použití pro pivovarnictví
Díky své citlivosti na minimální změnu hmotnosti má metoda Quartz Crystal 

Microbalance velmi široké možnosti využití.  Původně byla používána jako senzor 

plynné  složky,  v  poslední  době  pak  hlavně  pro  studium  vlastností  kapalných  a 

pevných složek – senzor biomolekul, sledování množství naneseného materiálu na 

tenké vrstvě, určování afinity molekul (včetně velkých molekul jako jsou bílkoviny), 

studium polymerů, virů, interakcí mezi molekulami a mnoho dalšího [2]. Pro tyto 

aplikace bylo vyvinuto mnoho metod vázání vybraných chemických látek na povrch 

krystalu  tak,  aby  bylo  dosaženo  interakce  s  požadovanými  chemickými  látkami. 

Ročně vychází stovky článků v odborných časopisech věnujících se problematice 

využití metody Quartz Crystal Microbalance. 

Využití QCM pro pivovarnictví není tolik obvyklé, ale například tým kolem 

H.  Kanedy  [11],  [12]  se  této  metodě  již  několik  let  věnuje.  Pomocí  krystalu 

s povrchem potaženým lipidovou vrstvou úspěšně provedli měření trpkosti piva, vína 

a dalších nápojů obsahující taniny a také měření závislosti jemnosti a chuti piva na 

absorpci  piva  na  lipidové  membráně.  Díky  možnosti  tuto  závislost  kvalitativně 

popsat  by  tedy  bylo  možné  určit  chuť  piva  pomocí  přístroje,  což  je  již  blízko 

umělému smyslovému vnímání chuti.

Pro měření objemových vlastností piva, které byly právě v rámci této práce 

měřeny, však této metody podle nám dostupné literatury dosud nebylo použito.
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3. Experimentální část

3.1. Popis použité aparatury
Pro měření bylo použito oscilujícího krystalu QCM25 a přístroje QCM200 

pro  digitální  zobrazení  naměřených  dat,  oba  výrobky  od  firmy  SRS  (Stanford 

Research  Systems,  USA,  California).  Držák  krystalu  je  vybaven  průtokovou 

komorou se dvěma vývody. Do nich byly nasazeny dvě hadičky (hadičky z materiálu 

tygon R-3603, který je inertní vůči chemikáliím a neprostupný pro plyny) – první 

jako přívod měřeného vzorku,  druhá pak jako odvod vzorku od krystalu.  Měřená 

kapalina je přiváděna ke středu měřícího krystalu, odkud laminárně proudí ke kraji. 

Odtud je odváděna radiálně podél krystalu a následně nahoru do vývodního kanálu 

na  hraně  celého  držáku.  Vzorek  je  dávkován  automatickou  pístovou  pumpou 

NE1000 od firmy NewEra Inc.,  USA s nastavitelnou rychlostí  dávkování.  Pumpa 

umožňuje dávkování ve stříkačkách o objemu od 100 μl až po 100ml, v rámci měření 

bylo  použito  standardní  plastové  stříkačky o objemu 20ml.  Vše  je  zachyceno na 

Obrázku 1.

Pro  měření  teplotní  závislosti  a  pro  další  měření  bylo  navíc  použito 

termostatu (biologický termostat BT of firmy 1-Cube, Česká republika), do kterého 

byl držák krystalu ponořen včetně zatočené přívodní hadičky v délce cca 10cm, jak 

rovněž  ukazuje  Obrázek  1.  Při  rychlosti  proudění  vzorku  0,1ml/min  a  vnitřním 

průměru hadičky 1,8mm trvá vzorku asi 3 minuty, než se dostane do měřící komory, 

což je dostatečná doba na stabilizaci jeho teploty.

Pro  většinu  měření  byla  data  z  přístroje  přenášena  rovnou  do  počítače 

a pomocí  softwaru  SRS  QCM200  Labview  Data  Acquisition  ver  2.0  přímo  od 

výrobce použitých přístrojů zpracovávána.
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Obrázek 1 – použitá měřící aparatura, červeně zvýrazněna komora krystalu 

s vývodními hadičkami

3.2.  Testování  parametrů  aparatury  a  optimalizace  procedury 
měření

Před  samotným  měřením  pivu  podobných  vzorků  bylo  potřeba  nejdříve 

vyzkoušet aparaturu při měření a určit závislost na vnějších parametrech. 

Pro  všechna  provedená  měření  bylo  potřeba  před  spuštěním  pumpování 

vzorku  odstranit  bubliny  tvořící  se  v  hadičkách  a  v  prostoru  krystalu.  To  bylo 

docíleno opakovaným protlačením vzorku skrz hadičky oběma směry do té doby, než 

bublinky nevycházely ani do jedné z koncových stříkaček (jedna z nich se používala 

při samotném pumpování, druhá pak pouze pro tuto proceduru). 

Nejdříve  byl  testován  vliv  rychlosti  průtoku  na  výsledných  naměřených 

frekvencích.  Použitým  vzorkem  byla  destilovaná  voda,  která  byla  pumpou  do 

komory  krystalu  dávkována  postupně  zvyšující  se  rychlostí,  přičemž  byla 

zaznamenávána  hodnota  rezonanční  frekvence.  Výsledkem  měření  je  Graf  1, 

z kterého je patrné, že pro rychlost proudění kapaliny větší než 0,4 ml/hod dochází 

k fluktuacím výsledných hodnot rezonanční frekvence. Pro všechna další měření byla 

na  základě  tohoto  měření  vybrána  rychlost  průtoku  0,1 ml  za  minutu,  která 
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zaručovala  konstantní  zatížení  krystalu  vzorkem,  zároveň  to  odpovídá  k  přístroji 

přiloženému návodu, který doporučoval průtok menší než 0,2 ml za minutu. 

Graf 1 – závislost frekvence na rychlosti průtoku

Z předchozího měření  také byla  získána závislost  doby ustálení  měřených 

hodnot na rychlosti dávkování. Pro dále použitou rychlost proudění 0,1 ml/min bylo 

k ustálení potřeba cca 10 minut, což je patrné na Grafu 3. Pro všechna další měření 

byla proto tato doba nutná k ustálení hodnot dodržena, kromě výjimečných případů, 

kdy se hodnoty evidentně ustálily dříve.

Dále byla proměřena teplotní závislost signálu QCM. Použitým vzorkem byla 

opět  destilovaná voda,  pomocí  termostatu byla  voda v zatočené přívodní  hadičce 

ohřívána na požadovanou teplotu, přičemž byla měřena příslušná frekvence a odpor. 

Naměřené hodnoty jsou shrnuty v Tabulce 2, graficky vynesená závislost hodnot na 

teplotě pak v Grafu 2. Vidíme, že s rostoucí teplotou tedy rezonanční frekvence roste, 

zatímco  odpor  klesá.  Koeficienty  u  lineárního  proložení  těchto  závislostí  jsou 

(5,9±0,8) Hz a (–4,8±0,8) Ω na 1°C. Pokud tedy budeme chtít dosáhnout stability 

měření lepší než 1 Hz, je nutné stabilizovat teplotu na cca ±0,2°C. 
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Tabulka 2 – teplotní závislost frekvence a odporu

Graf 2 – teplotní závislost frekvence a odporu

3.3. Měření modelových vzorků
Po  úvodních  kalibračních  měřeních  bylo  konečně  přikročeno  k  měření 

modelových vzorků. 

První  z  modelových  vzorků  byly  na  digitálních  vahách  WAA220  firmy 

RADWAG  měřících  s  přesností  0,1 mg  předem  odvážené  a  namíchané  roztoky 

alkoholu o přesně daných koncentracích. Pro tyto i všechny další koncentrace v této 

práci  se  jedná o koncentrace hmotnostní,  tedy poměr hmotnosti  rozpuštěné  látky 

a objemu rozpouštědla.  K měření byl použit  100% čistý ethanol od firmy Merck, 

čistota  p.a.  Před  měřením  byly  namíchané  vzorky  5  minut  homogenizovány 

v ultrazvukové lázni.
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T [°C] f [Hz]
20,0 4997770 526,9
22,5 4997794 510,1
25,0 4997812 497,1
27,5 4997814 489,2
30,0 4997834 477,0

R [Ω]



Pro každý z pěti vzorků a pro vodu bylo provedeno měření jak frekvence, tak 

odporu, s přímým výstupem do počítače. Při každém měření byla nastavena rychlost 

průtoku 0,1 ml za minutu, teplota 25°C za použití termostatu a doba měření nebyla 

omezena předem, ale čekalo se na ustálení měřených hodnot, proto tato doba nebyla 

pro různé vzorky stejná. Uvedené charakteristiky procedury měření byly dodrženy 

pro všechny další  měřené vzorky,  dále  již proto nejsou znovu zmiňovány. Graf 3 

ukazuje typický časový vývoj hodnoty frekvence krystalu při měření vzorků roztoků 

alkoholu, tedy vzrůst frekvence ke konečné hodnotě.

Graf 3 – časový vývoj frekvence krystalu při měření vzorku IV alkoholu

Následující  Tabulka 3  shrnuje  jak  dané  koncentrace  vzorků,  tak  naměřené 

ustálené  hodnoty frekvencí  a  odporů,  které  byly odečteny z  výstupního  souboru. 

Graf 4 pak ukazuje závislost  ustálené hodnoty frekvence a odporu na koncentraci 

alkoholu, Graf 5 pak vzájemnou závislost frekvence na odporu.
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Tabulka 3 – koncentrace vzorků alkoholu a naměřené hodnoty frekvence a odporu

Graf 4 – závislost frekvence a odporu na koncentraci alkoholu
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vzorek konc. [%] f [Hz]
voda 0 4997773 471

I 0,83 4997758 482
II 1,51 4997753 487
III 2,94 4997735 497
IV 4,5 4997714 510
V 9,14 4997656 548

R [Ω]



Graf 5 – závislost frekvence na odporu při měření roztoků alkoholu

Lineárním proložením naměřených hodnot byly získány tyto závislosti:

f = (–12,63 ± 0,24)·{koncentrace [%]} + (4997771,3 ± 1,0) Hz,

R = (8,18 ± 0,22)·{koncentrace [%]} + (473,36 ± 0,97) Ω,

f = (–1,54 ± 0,03)·{R [Ω]} + (4998501 ± 14) Hz.

Dalším  z  modelových  vzorků  byly  roztoky  glukosy  opět  o  různých 

koncentracích. Tyto vzorky byly připraveny následujícím postupem: nejdříve bylo na 

již  použitých  digitálních  vahách  odváženo  5 gramů  glukosy  (glukosa  p.a.,  firma 

Merck) a rozmícháno s 10ml destilované vody, čímž vznikl první vzorek, z kterého 

následným ředěním různým množstvím vody vznikly další vzorky o koncentracích 

uvedených  společně  s  výslednými  ustálenými  hodnotami  frekvence  a  odporu 

v Tabulce 4. 
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Tabulka 4 – koncentrace vzorků glukosy a naměřené hodnoty frekvence a odporu

Graf 6 ukazuje závislost ustálené hodnoty frekvence a odporu na koncentraci 

glukosy, Graf 7 závislost frekvence na odporu.

Graf 6 – závislost frekvence a odporu na koncentraci glukosy
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vzorek konc. [%] f [Hz]
I 50 4997190 802
II 40 4997353 720
III 20 4997590 583
IV 16 4997627 556
V 12,8 4997664 541
VI 10,2 4997689 523
VII 8,2 4997704 513
VIII 6,5 4997716 505
IX 3,9 4997736 494

voda před 0 4997784 473
voda po 0 4997777 477

R [Ω]



Graf 7 – závislost frekvence na odporu při měření roztoků glukosy

Proložením  naměřených  hodnot  kvadratickou  resp.  lineární  (u  korelace 

frekvence a odporu) funkcí byly pro glukosu získány tyto závislosti:

f = (–0,096 ± 0,009)·{konc. [%]}2 + (–6,6 ± 0,5)·{konc. [%]} + (4997763 ± 5) Hz,

R = (0,040 ± 0,003)·{konc. [%]}2 + (4,57 ± 0,18)·{konc. [%]} + (474,0 ± 1,6) Ω,

f = (–1,76 ± 0,02)·{R [Ω]} + (4998607 ± 13) Hz.

Obdobně jako u glukosy bylo postupováno při měření roztoků mladiny. Zde 

však pro zisk prvního vzorku bylo rozmícháno 5 gramů mladiny (sušená mladina od 

VÚPS Praha)  s  20ml  vody,  pro  druhý  vzorek  pak  10ml  vody smícháno  s  10ml 

prvního  vzorku a  dále  obdobně pro  zbylé  vzorky.  K míchání  bylo  vždy použito 

magnetické  míchačky  po  dobu  minimálně  10 minut.  Tabulka 5  shrnuje  výsledné 

koncentrace společně s výslednými ustalénými hodnotami frekvencí a odporů.

Tabulka 5 – koncentrace vzorků mladiny a naměřené hodnoty frekvence a odporu
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vzorek konc. [%]
1 25,00 4997555 561
2 12,50 4997642 503
3 6,25 4997683 478
4 3,13 4997700 472

f [Hz] R [Ω]



V  Grafu  8  jsou  znázorněny  závislosti  hodnot  frekvence  a  odporu  na 

koncentraci mladiny. Porovnáním s obdobnými závislostmi pro glukosu zjistíme, že 

pro nízké koncentrace si sklony křivek odpovídají. V Grafu 9 je vynesena vzájemná 

korelace frekvence a odporu pro měření mladiny navíc též s porovnáním závislosti 

pro glukosu.

Graf 8 – závislost frekvence a odporu na koncentraci mladiny
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Graf 9 – závislost frekvence na odporu při měření roztoků mladiny a glukosy

Lineárním proložením naměřených hodnot v předešlých grafech byly získány 

pro mladinu následující závislosti:

f = (–6,69 ± 0,16)·{koncentrace [%]} + (4997723,4 ± 2,3) Hz,

R = (4,18 ± 0,28)·{koncentrace [%]} + (454,5 ± 4,1) Ω,

f = (–1,59 ± 0,07)·{R [Ω]} + (4998446 ± 35) Hz.

Poslední z modelových vzorků byly měřeny roztoky glycerolu opět o různých 

koncentracích.  Tyto  vzorky  byly  připraveny  smícháním  čistého  glycerolu 

v poměrech,  které  dávají  koncentrace  uvedené  společně  s  výslednými  ustálenými 

hodnotami frekvence a odporu v Tabulce 6.

Tabulka 6 – koncentrace vzorků glycerolu a naměřené hodnoty frekvence a odporu
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vzorek konc. [%] f [Hz]
1 50 4996475 1132
2 40 4996842 936
3 30 4997233 745
4 20 4997310 705
5 10 4997507 589

voda před 0 4997644 509
voda po 0 4997649 506

R [Ω]



Graf  10  ukazuje  závislost  ustálené  hodnoty  frekvence  a  odporu  na 

koncentraci glycerolu, Graf 11 pak závislost frekvence na odporu při tomto měření. 

Graf 10 – závislost frekvence a odporu na koncentraci glycerolu

Graf 11 – závislost frekvence na odporu při měření roztoků glycerolu
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Proložením  naměřených  hodnot  kvadratickou  resp.  lineární  (u  korelace 

frekvence a odporu) funkcí byly získány tyto závislosti:

f = (–0,34 ± 0,11)·{konc. [%]}2 + (–5,4 ± 5,6)·{konc. [%]} + (4997619 ± 59) Hz,

R = (0,16 ± 0,06)·{konc. [%]}2 + (4,1 ± 2,9)·{konc. [%]} + (522 ± 31) Ω,

f = (–1,90 ± 0,03)·{R [Ω]} + (4998627 ± 27) Hz.

3.4. Měření vzorků piva
Po předešlých vzorcích, které simulovaly některé z vlastností piva, jako je 

obsah alkoholu, viskozita apod., bylo přikročeno k měření piva samotného. Nejdříve 

bylo provedeno měření na vzorku obyčejného piva značky Černá Hora. 

Toto pivo bylo změřeno přímo po otevření  a nalití  z láhve.  Jak je zřejmé 

v Grafu 12  (křivka  s  bublinami),  po  určité  době  došlo  k  zašumění  signálu.  Při 

pohledu na hadičky byly ve vzorku viditelné bubliny, které ovlivnily měřený signál. 

Pivo je nápoj nasycený plynem CO2, který se z něho postupně uvolňuje a ovlivňuje 

měření. Abychom tento jev odstranili, zavedli jsme pro vzorky piv dodatečný krok 

přípravy  (standardně  používaný  v  pivovarských  laboratořích),  který  ho  zbavil 

přebytečného plynu, tzv. vytřepání. Po otevření láhví a vytemperování na pokojovou 

teplotu  byly vzorky 20  minut  třepány na  třepačce.  Tento  krok  dostatečně  omezil 

dodatečnou tvorbu bublin – viz Graf 12 – bez bublin.

18



Graf 12 – měření frekvence u vzorku piva před a po vytřepání

Dalším měřeným vzorkem pak bylo totéž pivo po destilaci, tedy bez obsahu 

alkoholu.  Další  dva  vzorky byly  připraveny  smícháním opět  piva  stejné  značky 

se stabilizátory Polyclar a Stabiquick strong. První z nich na sebe naváže molekuly 

polyfenolů, druhý pak molekuly proteinů [13]. Po přibližně hodině promíchávání se 

roztok odstředil a ze zkumavky se odebral vzorek stabilizovaného piva, kde zmíněné 

látky  téměř  úplně  chyběly.  Poté  se  tento  vzorek  měřil  již  jako  všechny  vzorky 

předešlé.  U  vzorku  ošetřeného  Stabiquickem  došlo  k  poklesu  obsahu  proteinů 

o 150mg/l  (měřeno  metodou  ASBC  Beer-11),  u  vzorku  ošetřeného  Polyclarem 

poklesl obsah celkových polyfenolů o 90mg/l (metoda EBC 9.11). Tabulka 7 shrnuje 

ke všem vzorkům naměřené ustálené hodnoty frekvence a odporu. Výsledné grafy 

časových vývojů pro tato měření shrnuje Graf 13.
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Graf 13 – měření destilace a stabilizace piva

Tabulka 7 – hodnoty frekvence a odporu pro měření destilace a stabilizace piva

Dále bylo provedeno měření vzorku piva a vzorků vzniklých jeho ředěním 

s týmž pivem po destilaci  v  poměrech 4:1,  3:2,  2:3 a  1:4.  Časový vývoj  měřené 

frekvence je vynesen v Grafu 19 pro všechny vzorky (vzorek 1 je původní pivo), 

navíc pro vodu před a po měření. Pivo bylo řádně po dobu 20 minut vyklepáváno 

a tím zbaveno bublin. Na grafu 19 je vidět, že voda se po měření postupně vrací na 

původní  hodnotu,  nicméně díky zbytkovému usazení  piva na povrchu krystalu je 

frekvence  delší  dobu  nižší,  po  dalším  promytí  aparatury  již  se  hodnota  vrátila 

k původní.
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vzorek piva f [Hz]
normální 4997684 489

destilované 4997705 478
stab. Stabiquick 4997691 484
stab. Polyclar 4997689 485

R [Ω]



Graf 14 – měření vzorku piva a jeho ředění

Výsledné naměřené hodnoty jsou pro všechny vzorky shrnuty v Tabulce 8. 

V následujícím Grafu 15 je vynesena závislost frekvence a odporu na koncentraci 

alkoholu  v pivu,  která  byla  určena  analýzou na  VÚPS v  Praze.  V Grafu  16 pak 

závislost frekvence na odporu při tomto měření. 

Tabulka 8 – naměřené hodnoty frekvence a odporu pro ředění piva
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vzorek konc. [%] f [Hz]
1 3,73 4997569 512
2 2,98 4997573 508
3 2,24 4997589 496
4 1,49 4997594 491
5 0,75 4997594 492

voda před 4997647 506
voda po 4997634 504

R [Ω]



Graf 15 – závislost frekvence a odporu na koncentraci alkoholu v pivu

Graf 16 – závislost frekvence na odporu při ředění piva
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Lineárním  proložením  naměřených  hodnot  pro  ředění  piva  v  předešlých 

grafech byly získány následující závislosti:

f = (–9,5 ± 2,0)·{koncentrace [%]} + (4997605 ± 5) Hz,

R = (7,65 ± 1,6)·{koncentrace [%]} + (483 ± 4) Ω,

f = (–1,24 ± 0,04)·{R [Ω]} + (4998204 ± 19) Hz.

3.5. Reprodukovatelnost měření vody
Ze všech předchozích měření, kde byla použita jako vzorek destilovaná voda, 

byla výsledná data shromážděna do následujícího Grafu 17. 

Graf 17 – reprodukovatelnost měření vody
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4. Diskuze výsledků
Proměřením vlivu rychlosti proudění na výsledné hodnoty bylo zjištěno, že 

pro vysoké rychlosti docházelo k fluktuacím měřené frekvence, při dalším měření 

bylo  tedy  nutné  volit  nižší  rychlost  proudění  –  rychlost  0,1 ml/min  zaručovala 

stabilitu  měřených  hodnot.  Nízká  rychlost  dávkování  vzorku  zároveň  zaručovala 

stabilizaci teploty vzorku v hadičkách vstupujících do komory krystalu, které byly 

ponořeny v termostatu a kterými proudila kapalina několik minut.

Určením teplotní závislosti měřící aparatury byl zjištěn její vysoký vliv na 

naměřené hodnoty. Pro přesné měření s chybou danou teplotou menší než 1 Hz bylo 

nutné stabilizovat teplotu na desetinu stupně. Během všech měření byla teplota byla 

stabilizována na 25°C s maximální odchylkou 0,2°C použitím termostatu. 

Proměřením  modelových  vzorků  byly  získány  žádané  závislosti  na 

koncentraci  alkoholu,  glukosy  a  glycerolu  v  roztoku.  Přesnost  určení  parametrů 

popisujících tyto závislosti byla pro alkohol a glukosu dobrá, pro glycerol již byla 

chyba jejich určení vysoká. Citlivost použité metody však zůstala za očekáváním. Na 

desetinu procenta koncentrace alkoholu se frekvence měnila pouze o 1 Hz, což je 

vzhledem k vysoké teplotní citlivosti a přesnosti přístroje, který hodnoty frekvence 

do počítače ukládal pouze v řádu jednotek, nedostatečné.

Z Grafu 17 je vidět, že hodnota frekvence pro stejný vzorek – destilovanou 

vodu – nezůstává neměnná, nýbrž se mění velmi výrazně – až o 200 Hz. Vysvětlení 

můžeme najít hned několik. Jednak vidíme, že hodnoty frekvence před a po určitém 

měření (vzorky glukosy, piva, glycerolu), které výhradně proběhlo během krátkého 

časového období, se snížily. Důvodem bude určitě zbytkový obsah měřeného vzorku 

v aparatuře, hlavně v oblasti komory krystalu. Následným vícenásobným promytím 

se hodnoty posunuly zpět k počátečním. Co se týče výrazné změny hodnot frekvencí 

při měření různých vzorků, roli hraje určitě čas, po který před měřením nebyl přístroj 

používán.  Přístroj  byl  skladován v krabici,  díky tomu se porézní  povrch krystalu 

vysušil a jeho schopnost navázat vodu či jiný vzorek se kvůli tomu změnila. Tím je 

samozřejmě přímo ovlivněna i hodnota měřené frekvence. Aparatura byla vždy před 

a po měření důkladně promyta, tudíž by zbytkové nečistoty mezi měřením různých 

vzorků neměly výsledky výrazně ovlivňovat. Pokud bychom tedy chtěli porovnávat 

dva vzorky měřené po výrazně dlouhé době,  je nutné nejdříve proměřit  společný 
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vzorek  pro  obě  měření,  například  dostupnou  destilovanou  vodu.  Z  obdržených 

hodnot pak můžeme výsledky srovnávat.

Srovnáním  výsledných  závislostí  měřených  veličin  na  koncentraci  pro 

roztoky glukosy a  mladiny v  Grafech  6  a  8  a  koeficientů  křivek  popisující  tyto 

závislosti vidíme, že pro nižší koncentrace si křivky odpovídají svým sklonem. Opět 

jsou  vůči  sobě  posunuté  o  jistou  hodnotu  frekvence  resp.  odporu.  Kromě  výše 

uvedené  odchylky měřených  hodnot  během delšího  časového  období  je  příčinou 

i různá hustota či viskozita vzorků. Tentýž důvod má za následek i posunutí křivek 

koncentračních závislostí v Grafech 4 a 15 vzorků piva vůči modelovým vzorkům 

alkoholu. Směrnice těchto křivek si příliš neodpovídají, z Grafu 15 a z výsledných 

koeficientů závislostí je vidět, že měření příslušných hodnot bylo zatíženo vysokou 

chybou. Pro vyšší přesnost měření by bylo potřeba toto i všechna ostatní provedená 

měření opakovat a obdržené výsledky následně srovnat.

Dle očekávání ukazuje Graf 13 zvýšení frekvence po destilaci vzorku piva. 

Na vzorcích,  u  kterých  byly pomocí  selektivních  absorbentů  částečně  odstraněny 

zákalotvorné proteiny a polyfenoly byly naměřeny změny frekvence pouze v řádu 

jednotek Hz. Tato změna je nejspíše dána změnou hustoty a viskozity vzorku při 

odebrání  polyfenolů  resp.  proteinů  ze  vzorku  a  neukazuje  na  jejich  interakci 

s povrchem krystalu. 

Směrnice  koncentrační  závislosti  frekvence  na  obsahu  alkoholu  (graf  4; 

směrnice  –12,63 ± 0,24)  je  přibližně  dvakrát  větší  než  směrnice  koncentrační 

závislosti  frekvence  mladiny  (graf  8;  směrnice  –6,69 ± 0,16).  Během fermentace 

dochází  k  přeměně  cukrů  na  alkohol  a  to  přibližně  v  poměru  1g  cukru  na  0,5g 

alkoholu a 0,5g CO2. Z toho vyplývá, že frekvence by se během fermentace neměla 

téměř  měnit,  QCM  frekvenční  signál  může  přímo  měřit  původní  stupňovitost 

mladiny.

Při  fermentaci  dochází  k  výraznému  poklesu  hustoty  roztoku  (mladinový 

roztok  má hustotu  vyšší  než  1,  alkohol  má hustotu  nižší  než  1 – 0,789 g/l).  Na 

vzorcích  piv  s  rozdílným  obsahem  alkoholu  a  původní  stupňovitosti  naměřené 

hodnoty rezonanční frekvence metodou QCM nekorelují s naměřenými hustotami. 

Obě veličiny jsou na sobě tedy nezávislé a lze je výhodně použít jako dva parametry 

pro současné určení obsahu alkoholu a původní stupňovitosti ve vzorcích piv. 
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5. Závěr

V rámci bakalářské práce se metodou QCM měřily základní charakteristiky 

použité  aparatury,  byly  proměřeny  modelové  vzorky svými  vlastnostmi  podobné 

pivu, nakonec pak samotné vzorky piva. 

Pro  správné  použití  měřící  aparatury  byla  zjištěna  nutná  nízká  rychlost 

dávkování měřeného vzorku do komory krystalu – 0,1 ml/min. Takto nízká rychlost 

dávkování  vzorku  zajišťuje  stabilitu  měřených  hodnot.  Byl  zjištěn  vysoký  vliv 

teploty na naměřené  hodnoty,  teplotu  je  nutné  stabilizovat  co  možná nejpřesněji, 

změna 0,2°C odpovídá změně rezonanční frekvence 1 Hz. 

Byly proměřeny modelové vzorky – roztoky alkoholu,  glukosy,  mladiny a 

glycerolu a zjištěny příslušné závislosti naměřených hodnot frekvence a odporu na 

koncentraci roztoků a vzájemná závislost měřených veličin. Dále byl měřen vzorek 

piva,  nejdříve  přímo  po  otevření  láhve,  přičemž  v  pivu  nasycený  oxid  uhličitý 

výrazně ovlivňoval  měřený signál a znemožňoval měření,  poté  vzorek vytřepaný. 

Byl zkoumán vliv stabilizátorů, které z piva odstranily většinu příslušných vybraných 

látek (polyfenolů a proteinů), dále pak rozdíl  naměřených hodnot pro destilovaný 

vzorek,  nakonec  pak  jejich  průběh  při  ředění  piva  původního  s  destilovaným 

vzorkem. 

Srovnáním  výsledků  u  vzorků  vody  při  různých  měřeních  byla  zjištěna 

vysoká odchylka měřených hodnot. Z těchto důvodů je nutné další měřené vzorky 

vždy  vztahovat  vůči  jistému  referenčnímu,  vždy  stejnému  vzorku,  například 

destilované vodě.

Do  budoucna  by  bylo  zajímavé  vyzkoušet  závislost  měřeného  signálu  na 

původní stupňovitosti piva, což by v případě uspokojivého výsledku mohlo dát vznik 

cenově dostupné  metody k  měření  právě  původní  stupňovitosti  piva  s  rozumnou 

přesností. Také použití krystalu s modifikovaným povrchem pro sledování vybraných 

chemických látek je motivací pro další studium této metody.
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