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1. Cieľ 
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových 

izolátov zo srvátky z výroby syrov (s obsahom bielkovín nad 90%). 

Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít 

a dosiahnuť inováciu výrobného procesu ako aj organizačnú inováciu. 

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu z pohľadu spoločnosti je automatizácia zberu 

dát z jednotlivých častí výrobného procesu, ich automatické ukladanie, spájanie do logických 

celkov vrátane vyhodnocovania priebehu jednotlivých parametrov a ich vplyvu na kvalitu 

a kvantitu výstupného produktu vrátane prepojenia jestvujúceho informačného a riadiaceho 

systému tak, aby sa obmedzilo riziko ľudského faktoru a zabezpečila kybernetická 

bezpečnosť obidvoch systémov. 

Praktickým prínosom realizácie projektu bude plnoautomatická výrobná linka na výrobu 

hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov, ktorá bude zabezpečovať ich výrobu, 

pomôže spoločnosti rozšíriť sortiment výrobkov, zabezpečiť zníženie závislosti Slovenska na 

dovoze uvedeného produktu, zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu 

bezpečnosť práce.  

2. Krátky popis súčasnej situácie 
Spoločnosť KOLIBA,a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová je majiteľom areálu. Hriňovská 

mliekareň KOLIBA vznikla v roku 1993 ako súkromná akciová spoločnosť zameraná na 

spracovanie mlieka prevažne z Podpoľania. V súčasnosti je Koliba moderným spracovateľom 

mlieka so zameraním na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov a tradičného masla. 

Spoločnosť JT - PARTNER, s.r.o.,Krivec 3132, 962 05 Hriňová prevádzkuje v areáli spoločnosti 

KOLIBA,a.s. výrobu sušených potravinárskych a kŕmnych produktov na báze spracovania 

mlieka, cmaru a srvátky. Okrem toho prevádzkuje aj čistiareň odpadových vôd, výrobu pitnej 

vody, výrobu a rozvod tepelnej energie (rozvody tepla a chladu). 

2.1. Spracovanie srvátky 
Aktivity v spoločnosti JT - PARTNER, s.r.o. v oblasti spracovania srvátky a výroby sušených 

produktov začali v roku 2014 spustením postupnej filtrácie srvátky ultrafiltráciou, 

nanofiltráciou a reverznou osmózou so záverečným čistením permeátu na polisheri. 

Následne sa spúšťala vákuová odparka a sušiareň srvátkového proteínového koncentrátu. 

Spoločnosť momentálne vyrába sušený srvátkový proteínový koncentrát s obsahom 

bielkovín minimálne 80% na sušinu produktu (WPC80%),  sušenú kryštalickú laktózu 

monohydrát a sušený srvátkový permeát. 

2.2. Výroba WPC so zníženým obsahom laktózy a lactose-free 
Ďalším krokom podľa požiadaviek zákazníkov bola výroba WPC80% so zníženým obsahom 

laktózy (koncentrácia laktózy v hotovom produkte pod 0,5%). Zavedením enzýmového 

rozkladu laktózy (enzýmovej hydrolýzy laktózy) hydrolytickým enzýmom β-galaktozidázou v 

tekutom WPC a jeho následnou optimalizáciou sme pripravili požadovaný produkt WPC80% 

so zníženým obsahom laktózy, ako i WPC80% lactose-free. 
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2.3. Požiadavky trhu 
Na trhu sa momentálne nachádzajú rôzne typy bielkovinových prípravkov, ktoré využívajú 

predovšetkým športovci, ale i ľudia, ktorí majú záujem o zdravý spôsob výživy, alebo ľudia so 

zdravotnými, predovšetkým zažívacími problémami. Rozdiel medzi jednotlivými prípravkami 

je predovšetkým v oblasti druhu suroviny - mlieko z rôznych zdrojov (kravské, ovčie, kozie a 

podobne), srvátka, ryža, hrach, sója, obilniny, hovädzie, vaječné a podobne. Ak sa sústredíme 

len na jeden druh suroviny, ktorý spracovávame v našej spoločnosti – sladkú srvátku z 

kravského mlieka po výrobe syrov, trh poskytuje ďalšie možnosti: 

• Tekuté proteínové koncentráty nehydrolyzované, hydrolyzované do rôzneho stupňa 

hydrolýzy (napr. BioTech USA Protein Fuel 500 ml, nápojový koncentrát, ktorý obsahuje 

hydrolyzovaný srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou, pridané aminokyseliny a 

vitamíny bez tuku a sacharidov) 

• Sušené srvátkové proteíny s obsahom bielkovín až do 90% na sušinu produktu sa 

delia jednak podľa obsahu bielkovín (do 65%, 75%, 80%, nad 86%, 90%), jednak podľa 

ďalšieho spracovania 

o prírodné – bez úpravy 
o hydrolyzované s rôznym stupňom hydrolýzy bielkovín až po aminokyseliny 
o s nízkym obsahom laktózy (bezlaktózové, lactose-free) 
o instantné – rýchlorozpustné vo vode 

3. Navrhovaný postup riešenia 
Na dosiahnutie cieľov spoločnosti v rámci tohto projektu navrhujeme vybudovať novú 

plnoautomatizovanú linku na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov od 

prísunu srvátky do výroby cez jej filtráciu, hydrolýzu bielkovinového koncentrátu, zahustenie 

koncentrátu na odparke, jeho sušenie, granulovanie, miešanie s prídavnými látkami (sladidlá, 

farbivá, vitamíny, minerálne látky a podobne), balenie, kartónovanie, paletizáciu až po 

dopravu hotového produktu do výrobného skladu.  

Výroba prostredníctvom novovybudovanej linky bude plnoautomatická od prísunu suroviny 

po výrobný sklad. To znamená, že všetky procesy budú zvládnuté bez manuálnej pracovnej 

sily. Pracovná sila bude potrebná len na dohľad nad chodom linky. Očakávame, že 

vybudovaním novej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 

využijeme kapacitu celého závodu na 100%. Taktiež dôjde k automatizácií výroby celého 

výrobného procesu od vstupu surovín po expedíciu výrobkov. Po ukončení realizácie 

projektu očakávame vylúčenie manuálnej práce a manuálneho zásahu pri procese výroby. 

Taktiež očakávame, že sa  zautomatizuje balenie, kartónovanie, paletizácia a odvoz paliet do 

skladu, čím sa v celom výrobnom procese vylúči manuálna práca. Tým sa znížia náklady na 

pracovnú silu na jednotku výroby.  

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 

proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba laktózy a sušeného srvátkového 

permeátu, výroba tepla a chladu, skladovanie a podobne. Prepojením informačného a 
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riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní 

do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní surovín a materiálov, nakoľko celý proces od 

zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi bude prechádzať automaticky bez zásahu 

ľudského faktora. Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z 

internetu do informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť 

v rámci LAN vnútornej siete. Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie 

dôležitých parametrov výroby a ich implementácia do informačného systému a iných 

analytických a vyhodnocovacích programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať 

priebeh jednotlivých výrob a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

4. Filtračná jednotka na filtráciu srvátkového proteínového 

koncentrátu 
Moderná dvojmodulová filtračná jednotka bude pozostávať z mikrofiltrácie a zahusťovacej 

ultrafiltrácie nariedeného srvátkového proteínového koncentrátu. 

Mikrofiltrácia bude slúžiť na odstránenie podstatnej časti tuku z tekutého srvátkového 

proteínového koncentrátu. Bude zostavená z produkčných membrán, ktoré zabezpečia 

zachytenie tuku z nariedeného proteínového koncentrátu. Panel riadiaceho systému bude 

vyvedený do kontrolnej a riadiacej miestnosti a napojený na informačný systém spoločnosti. 

Zahusťovacia ultrafiltračná jednotka (ktorá už je súčasťou technológie) bude slúžiť na 

zahustenie bielkovín v permeáte z mikrofiltrácie zo sušiny 5,5-6% na sušinu asi 25%. Takto 

zahustený bielkovinový izolát sa bude skladovať v skladovacej nádrži na proteínový izolát 

o objeme 10 m3, kde budú prebiehať následné enzýmové reakcie (hydrolýza laktózy 

a proteínov). Permeát z ultrafiltrácie obsahuje rozpustenú laktózu a minerálne látky. 

V ďalšom kroku sa spracuje vo výrobe laktózy a sušeného srvátkového permeátu. Vzniknutý 

permeát z reverznej osmózy a destilát z vákuovej odparky sa bude znovu vracať do 

výrobného procesu na narieďovanie zahusteného proteínového koncentrátu. 

Zariadenie bude plne automatizované a bude vyžadovať občasnú prítomnosť obsluhy. Panel 

riadiaceho systému bude vyvedený do kontrolnej a riadiacej miestnosti a napojený na 

informačný systém spoločnosti. 

4.1. Postup 
Retentát získaný z ultrafiltračnej jednotky pri filtrácii sladkej srvátky so sušinou okolo 30% sa 

uskladní v skladovacích nádržiach pre WPC. Z nich sa bude čerpať do nádrže, kde sa nariedi 

permeátom z reverznej osmózy na sušinu 5,5-6%. Po zhomogenizovaní sa suspenzia bude 

filtrovať cez mikrofiltráciu. Zachytený tukový retentát sa bude uskladňovať v nádržiach na 

srvátkovú smotanu. Permeát z mikrofiltrácie sa kontinuálne bude čerpať do zahusťovacej 

ultrafiltračnej jednotky.  

Tuku zbavený nariedený bielkovinový koncentrát sa bude kontinuálne filtrovať cez 

zahusťovaciu ultrafiltračnú jednotku pracujúcu v automatickom režime. Retentát 

z ultrafiltrácie o sušine okolo 25% sa bude uskladňovať v nádrži na proteínový izolát, kde sa 

schladí na teplotu asi 6-12°C podľa potrieb ďalšieho spracovania. V tejto nádrži bude 

prebiehať enzýmová hydrolýza podľa potrieb produktu (hydrolýza laktózy a hydrolýza 
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proteínov). Po ukončení hydrolýzy sa zahustený hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát 

prečerpá do skladovacej nádrže a ďalej zahustí na vákuovej odparovacej linke. 

4.2. Základné technologické zariadenie 
• Moderná automatická filtračná jednotka - jednotka mikrofiltrácie – výkon 10 000 l/h 

vstupujúceho nariedeného tekutého srvátkového proteínového koncentrátu o sušine 

5,5-6% 

• Potrubia, ventily, čerpadlá, miešadlá, snímače prietoku, teploty, tlaku, pH, hladiny, 

regulátory, elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

4.3. Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 
Filtračná jednotka na filtráciu srvátkového proteínového koncentrátu by mala zaberať plochu 

maximálne 6x3 m.  

4.4. Technické riešenie filtračnej jednotky  
Jednotka mikrofiltrácie je plánovaná na výkon 10 000 l/h vstupujúceho nariedeného 

tekutého srvátkového proteínového koncentrátu o sušine 5,5-6%. 

Filtračná jednotka je kompaktná stanica s inštalovanými modulmi, posilňovacím čerpadlom, 

SS potrubnými vetvami a autonómnym nadriadeným systémom na montážnom ráme. 

Štandardná jednotka pre obsah RL surovej vody max. 5000 mg/l. 

Montované jednotky mikrofiltrácie sú vybavené kompletným servisným príslušenstvom na 

zabezpečenie vysokej spoľahlivosti prevádzky (zabezpečovacie prvky s automaticky 

spúšťanými sekvenciami pre rôzne operačné stavy procesu). Mikroprocesorový operátorský 

panel umiestnený vo vlastnom technologickom rozvádzači filtračnej jednotky zabezpečuje 

autonómne riadenie bez zásahu obsluhy do chodu zariadenia.  

Filtračná jednotka umožňuje bežné funkcie, ako sú čistenie, konzervácia a sanitácia 

filtračných modulov. 

• Výkon filtračnej jednotky min. 10 000 l za hodinu.  

• Systém obsahuje recirkulačný systém 

4.5. Pripojenie filtračnej jednotky 
Pre potreby filtračnej jednotky je potrebné zabezpečiť: 

• Prívod nariedeného srvátkového proteínového koncentrátu 

• Odvod zachyteného tuku z mikrofiltrácie 

• Odvod zahusteného srvátkového proteínového izolátu 

• Odvod permeátu z mikrofiltrácie 

• Dodávku elektrického prúdu 

• Prívod vody na preplachy a CIP 

• Prívod a odvod chladiacej vody na chladenie cirkulačných slučiek 

• Prívod pary a odvod kondenzátu na ohrev cirkulačných slučiek 

• Prívod stlačeného vzduchu pre meranie a reguláciu ventilov 

• Prívod a dávkovanie roztokov na čistenie filtračnej jednotky 
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• Teplota v miestnosti s filtračnou jednotkou nesmie klesnúť pod 5oC 

4.6. Materiál pripojení a nádrží 
• Filtračná jednotka bude v nerezovom prevedení.  

• Potrubné prepojenia budú v nerezovom prevedení.  

• Potrubné rozvody budú ukotvené na uzavretých nerezových profiloch.  

• Elektroinštalácia bude vedená nerezovými roštmi. 

5. Kontrola akosti 
Požiadavky na kontrolu akosti budú orientované predovšetkým na kvalitu zahusteného 

srvátkového proteínového izolátu. Filtračná jednotka bude vybavená monitorovacou sondou 

na kontinuálne meranie refrakcie zahusteného izolátu a riadiacim systémom, ktorý bude 

zabezpečovať vypúšťanie izolátu do zásobného tanku WPI pri konštantnej refrakcii 

proteínovej suspenzie.  

Kontrola kvality produktu sa bude robiť v pravidelných intervaloch v laboratóriu na zariadení 

NIR, HPLC a bežných laboratórnych zariadeniach.  

6. Čistenie potrubí a zásobných tankov 
Čistenie potrubí, rozvodov a zásobných tankov bude zabezpečovať čistiaca stanica CIP 

umiestnená na stredisku, ktorá je už súčasťou technológie. Použité  čistiace roztoky budú 

regenerované koncentrátmi a nevyhovujúce roztoky budú neutralizované a likvidované 

povoleným spôsobom. 

7. Režim manipulácie s materiálom 
Doprava surovín je riešená potrubím prepojeným s čerpadlami a ďalšími súčasťami 

technologického zariadenia prevádzky. 

8. Potrubné rozvody a rozvody elektrickej energie 

8.1. Potrubné výrobné prepojenia 
Potrubné výrobné prepojenie zahrňuje všetky potrubné prepojenia pre dopravu surovín, 

produktu a pomocných látok medzi jednotlivými prevádzkovanými súbormi.  

Potrubné prepojenie možno podľa účelu rozdeliť do nasledujúcich celkov: 

Rozvody surovín (nariedený srvátkový proteínový koncentrát), poloproduktov (permeát 

z mikrofiltrácie a retentát z mikrofiltrácie) a produktov (zahustený srvátkový proteínový 

izolát) v nerezovom prevedení. 

Pomocné výrobné rozvody (voda, para, chemikálie CIP) v nerezovom prevedení materiál 

AISI304. 

Doprava surovín, produktov a pomocných látok bude  riešená potrubím prepojeným 

s čerpadlami, ktoré sa napoja na už existujúce potrubné rozvody prevádzky. 
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8.2. Potrubné energetické prepojenia 
Potrubné energetické prepojenie zabezpečuje prívod energetických médií. 

Potrubné energetické prepojenie je v nerezovom prevedení (para, tlakový vzduch, pitná 

voda, technologická voda). Potrubia pary budú zabezpečené proti dotyku nerezovou 

mriežkou a/alebo tepelnou izoláciou s plechovým krytom. 

8.2.1. Rozvod tlakového vzduchu 

Tlakový vzduch je potrebný pre zabezpečenie správnej funkcie regulačných a poistných 

ventilov ohrievacích zariadení, regulačných a pneumatických ventilov. Výroba tlakového 

vzduchu bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Rozvod tlakového vzduchu je pre 

technológiu filtračnej jednotky napojený z už existujúceho rozvodu vzduchu na stredisku. 

8.2.2. Rozvod pary 

Výroba pary bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Para bude  vedená v nerezovom 

potrubí a napojená na už existujúci rozvod pary na stredisku. Rozvody budú vedené na 

nerezových konzolách resp. závesoch v smere toku média. Na konci každej vetvy budú 

odvodnené. Kondenzát bude vrátený späť do kotolne.  

8.2.3. Rozvod vody 

Pitná voda bude napojená z už existujúceho prívodu pitnej vody na stredisku. Pitná voda je 

vedená v nerezovom potrubí a je umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 

Technologická  voda bude privádzaná zo zásobníkov, ktoré sú umiestnené vo vonkajších 

priestoroch pri stredisku Energetika. Technologická voda je vedená v nerezovom potrubí a je 

umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 

8.3. Elektrická energia 
Stroje a zariadenia vyžadujúce pripojenie elektrickej energie budú napájané z elektrického 

rozvádzača. Všetky rozvody elektrickej energie budú zhotovené podľa bezpečnostných 

požiadaviek a budú vedené v nerezových roštoch. 

9. Protikorózna ochrana 
Celé strojné zariadenia a celá časť potrubných rozvodov budú z nehrdzavejúcej ocele 

AISI304. Konzoly, stojky, objímky, rošty  a ostatný montážny a spojovací materiál budú tiež z 

nehrdzavejúcej ocele AISI304. 

10. Riešenie z hľadiska životného prostredia 
Stavebné riešenie budovy nedovolí zvukovým vlnám šíriť sa z výrobných zariadení mimo 

budovu.  Pri technologickom procese výroby srvátkového proteínového izolátu nevznikajú 

žiadne emisie ani iné škodlivé látky. 

Koncentráty (HNO3, NaOH) sú z priestoru strediska vylúčené, nakoľko všetky potrubné 

rozvody, zásobné nádrže a strojné zariadenia budú čistené tlakovým čistiacim okruhom z 

existujúcej CIP stanice. 
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Vyčerpané umývacie roztoky sú vedené do vstupu ČOV, kde po zneutralizovaní a prečistení 

sú vypustené do recipientu. Kvalita vody vypúšťanej do recipientu je kontinuálne 

monitorovaná. V prípade, že kvalita vypúšťanej vody nespĺňa požadované parametre, vracia 

sa späť do ČOV na ďalšie prečistenie. 

11. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu práce 
S ohľadom na bezpečnú a správnu prevádzku technologického zariadenia je nutné, aby 

obsluhujúci personál závodu bol oboznámený s obsluhou jednotlivých zariadení. Toto 

poučenie musí byť urobené už pred komplexnými skúškami. Pracovisko musí byť vybavené 

príslušným bezpečnostným zariadením podľa platných predpisov (napr. hasiace prístroje a 

pod.). 

Potrubné rozvody je nutné viesť tak, aby bola dodržaná podchodová výška minimálne 2,2 m. 

V súboroch, kde sa používajú agresívne a nebezpečné látky (HNO3, NaOH) môže s týmito 

látkami manipulovať iba osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne spôsobilá a pre túto 

prácu preukázateľne poučená. Každý pracovník, ktorý je určený na manipuláciu s 

agresívnymi látkami, musí byť riadne oboznámený s ich charakteristikou a spôsobom 

manipulácie. Pri manipulácii s agresívnymi látkami musí pracovník používať pridelené osobné 

ochranné pracovné pomôcky, t.j. ochranné okuliare (štít), gumové rukavice a gumové čižmy. 

Pracovníci, ktorí budú manipulovať s tekutými agresívnymi látkami, musia byť riadne 

oboznámení s pokynmi na poskytovanie prvej pomoci pri náhodnom postriekaní pokožky 

alebo požití látky. 

Na pracovisku, kde sa bude manipulovať s agresívnymi látkami, musia byť vyvesené pracovné 

pokyny na manipuláciu a pokyny pre poskytnutie prvej pomoci. S agresívnymi látkami nesmú 

manipulovať tehotné ženy. 

Podľa charakteru prevádzky musí byť pracovisko vybavené pomôckami a prostriedkami prvej 

pomoci podľa odporúčania lekára. 

Na pracovisku musí byť zdroj pitnej vody na oplachovanie zasiahnutých miest. Vo vybavení 

musí byť väčšie množstvo neutralizačného prášku, z ktorého je podľa potreby možné 

pripravovať neutralizačné roztoky, dostatočná zásoba neutralizačných roztokov, sterilné 

gázy, obväzový materiál a riadne vybavená lekárnička pre prvú pomoc a iné pomôcky. 

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať predpis pre manipuláciu s chemikáliami, vrátane 

likvidácie možných porúch, predovšetkým s ohľadom na ochranu osôb, okolia a vodných 

zdrojov. 

Elektrické stroje a zaradenia budú chránené a bude prevedená predpísaná ochrana podľa 

platných noriem. 

12. Dispozičné riešenie 
Filtračná jednotka na mikrofiltráciu nariedeného srvátkového proteínového koncentrátu a 

zahustenie srvátkového proteínového izolátu bude umiestnená vo výrobných  priestoroch 

strediska spracovania srvátky. 
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1. Cieľ 
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových 

izolátov zo srvátky z výroby syrov (s obsahom bielkovín nad 90%). 

Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít 

a dosiahnuť inováciu výrobného procesu ako aj organizačnú inováciu. 

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu z pohľadu spoločnosti je automatizácia zberu 

dát z jednotlivých častí výrobného procesu, ich automatické ukladanie, spájanie do logických 

celkov vrátane vyhodnocovania priebehu jednotlivých parametrov a ich vplyvu na kvalitu 

a kvantitu výstupného produktu vrátane prepojenia jestvujúceho informačného a riadiaceho 

systému tak, aby sa obmedzilo riziko ľudského faktoru a zabezpečila kybernetická 

bezpečnosť obidvoch systémov. 

Praktickým prínosom realizácie projektu bude plnoautomatická výrobná linka na výrobu 

hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov, ktorá bude zabezpečovať ich výrobu, 

pomôže spoločnosti rozšíriť sortiment výrobkov, zabezpečiť zníženie závislosti Slovenska na 

dovoze uvedeného produktu, zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu 

bezpečnosť práce.  

2. Krátky popis súčasnej situácie 
Spoločnosť KOLIBA,a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová je majiteľom areálu. Hriňovská 

mliekareň KOLIBA vznikla v roku 1993 ako súkromná akciová spoločnosť zameraná na 

spracovanie mlieka prevažne z Podpoľania. V súčasnosti je Koliba moderným spracovateľom 

mlieka so zameraním na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov a tradičného masla. 

Spoločnosť JT - PARTNER, s.r.o.,Krivec 3132, 962 05 Hriňová prevádzkuje v areáli spoločnosti 

KOLIBA,a.s. výrobu sušených potravinárskych a kŕmnych produktov na báze spracovania 

mlieka, cmaru a srvátky. Okrem toho prevádzkuje aj čistiareň odpadových vôd, výrobu pitnej 

vody, výrobu a rozvod tepelnej energie (rozvody tepla a chladu). 

2.1. Spracovanie srvátky 
Aktivity v spoločnosti JT - PARTNER, s.r.o. v oblasti spracovania srvátky a výroby sušených 

produktov začali v roku 2014 spustením postupnej filtrácie srvátky ultrafiltráciou, 

nanofiltráciou a reverznou osmózou so záverečným čistením permeátu na polisheri. 

Následne sa spúšťala vákuová odparka a sušiareň srvátkového proteínového koncentrátu. 

Spoločnosť momentálne vyrába sušený srvátkový proteínový koncentrát s obsahom 

bielkovín minimálne 80% na sušinu produktu (WPC80%),  sušenú kryštalickú laktózu 

monohydrát a sušený srvátkový permeát. 

2.2. Výroba WPC so zníženým obsahom laktózy a lactose-free 
Ďalším krokom podľa požiadaviek zákazníkov bola výroba WPC80% so zníženým obsahom 

laktózy (koncentrácia laktózy v hotovom produkte pod 0,5%). Zavedením enzýmového 

rozkladu laktózy (enzýmovej hydrolýzy laktózy) hydrolytickým enzýmom β-galaktozidázou v 

tekutom WPC a jeho následnou optimalizáciou sme pripravili požadovaný produkt WPC80% 

so zníženým obsahom laktózy, ako i WPC80% lactose-free. 
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2.3. Požiadavky trhu 
Na trhu sa momentálne nachádzajú rôzne typy bielkovinových prípravkov, ktoré využívajú 

predovšetkým športovci, ale i ľudia, ktorí majú záujem o zdravý spôsob výživy, alebo ľudia so 

zdravotnými, predovšetkým zažívacími problémami. Rozdiel medzi jednotlivými prípravkami 

je predovšetkým v oblasti druhu suroviny - mlieko z rôznych zdrojov (kravské, ovčie, kozie a 

podobne), srvátka, ryža, hrach, sója, obilniny, hovädzie, vaječné a podobne. Ak sa sústredíme 

len na jeden druh suroviny, ktorý spracovávame v našej spoločnosti – sladkú srvátku z 

kravského mlieka po výrobe syrov, trh poskytuje ďalšie možnosti: 

• Tekuté proteínové koncentráty nehydrolyzované, hydrolyzované do rôzneho stupňa 

hydrolýzy (napr. BioTech USA Protein Fuel 500 ml, nápojový koncentrát, ktorý obsahuje 

hydrolyzovaný srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou, pridané aminokyseliny a 

vitamíny bez tuku a sacharidov) 

• Sušené srvátkové proteíny s obsahom bielkovín až do 90% na sušinu produktu sa 

delia jednak podľa obsahu bielkovín (do 65%, 75%, 80%, nad 86%, 90%), jednak podľa 

ďalšieho spracovania 

o prírodné – bez úpravy 
o hydrolyzované s rôznym stupňom hydrolýzy bielkovín až po aminokyseliny 
o s nízkym obsahom laktózy (bezlaktózové, lactose-free) 
o instantné – rýchlorozpustné vo vode 

3. Navrhovaný postup riešenia 
Na dosiahnutie cieľov spoločnosti v rámci tohto projektu navrhujeme vybudovať novú 

plnoautomatizovanú linku na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov od 

prísunu srvátky do výroby cez jej filtráciu, hydrolýzu bielkovinového koncentrátu, zahustenie 

koncentrátu na odparke, jeho sušenie, granulovanie, miešanie s prídavnými látkami (sladidlá, 

farbivá, vitamíny, minerálne látky a podobne), balenie, kartónovanie, paletizáciu až po 

dopravu hotového produktu do výrobného skladu.  

Výroba prostredníctvom novovybudovanej linky bude plnoautomatická od prísunu suroviny 

po výrobný sklad. To znamená, že všetky procesy budú zvládnuté bez manuálnej pracovnej 

sily. Pracovná sila bude potrebná len na dohľad nad chodom linky. Očakávame, že 

vybudovaním novej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 

využijeme kapacitu celého závodu na 100%. Taktiež dôjde k automatizácií výroby celého 

výrobného procesu od vstupu surovín po expedíciu výrobkov. Po ukončení realizácie 

projektu očakávame vylúčenie manuálnej práce a manuálneho zásahu pri procese výroby. 

Taktiež očakávame, že sa  zautomatizuje balenie, kartónovanie, paletizácia a odvoz paliet do 

skladu, čím sa v celom výrobnom procese vylúči manuálna práca. Tým sa znížia náklady na 

pracovnú silu na jednotku výroby.  

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 

proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba laktózy a sušeného srvátkového 

permeátu, výroba tepla a chladu, skladovanie a podobne. Prepojením informačného a 
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riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní 

do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní surovín a materiálov, nakoľko celý proces od 

zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi bude prechádzať automaticky bez zásahu 

ľudského faktora. Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z 

internetu do informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť 

v rámci LAN vnútornej siete. Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie 

dôležitých parametrov výroby a ich implementácia do informačného systému a iných 

analytických a vyhodnocovacích programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať 

priebeh jednotlivých výrob a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

4. Odparovacie zariadenie 
Na zahustenie tekutého hydrolyzovaného proteínového izolátu pre potreby sprejovej 

sušiarne budeme používať moderné vákuové štvorstupňové odparovacie zariadenie – 

štvorstupňovú vákuovú odparku. 

Moderná vákuová odparovacia linka na zahustenie produktu bude plne automatizovaná 

a bude vyžadovať občasnú prítomnosť obsluhy. Panel riadiaceho systému bude vyvedený do 

kontrolnej a riadiacej miestnosti a napojený na informačný systém spoločnosti. 

4.1. Postup 
Zahustený hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát sa zo zásobného tanku bude kontinuálne 

čerpať do automatickej vákuovej odparovacej linky, kde sa ďalej zahustí zo sušiny okolo 25% 

na sušinu 40-50% pri teplote okolo 50°C tak, aby nedošlo k zbytočnej denaturácii bielkovín 

a k poškodeniu nutričných vlastností produktu. Zahustený izolát bude z odparky vstupovať do 

zásobného tanku, z ktorého sa bude automaticky čerpať na sušenie do sprejovej sušiarne. 

4.2. Základné technologické zariadenie 
• Zásobný tank na hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát – 1 x 60 000 l 

• Odparovacia linka na zahustenie produktu – vysokoúčinné štvorstupňové vákuové 

odparovacie zariadenie 

• chladiace veže na chladenie kondenzátu z odparky s prietokom min. 100 000 – max. 

150 000 l/h 

• Potrubia, ventily, čerpadlá, výveva, miešadlá, snímače prietoku, hustoty, teploty, 

tlaku, hladiny, regulátory, elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

4.3. Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 
Odparovacia linka na zahustenie produktu by mala zaberať plochu maximálne 12x6 m.  

4.4. Technické riešenie zariadenia  
Zásobný tank na hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát musí byť nerezový, izolovaný a 

nerezovo opláštené v nerezovom prevedení materiál AISI 304. 

Moderná vákuová odparovacia linka na zahustenie produktu bude pozostávať zo štyroch 

stupňov. Každý stupeň bude pozostávať z rozoberateľného doskového výmenníka (koncové 

platne oceľové, jednotlivé dosky v titánovom prevedení) a odparovacieho cyklónu 
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(prevedenie nerezové, prírubové pripojenie, príprava na snímače, príprava na pripojenie CIP, 

sklenený priezor na kontrolu hladiny). Rekuperáciu brídových pár bude zabezpečovať 

Venturiho trubica. Vnútorný prietok budú zabezpečovať odstredivé čerpadlá. Výstup 

zahusteného produktu bude zabezpečovať piškótové čerpadlo. 

Chladiace veže (prevedenie plast, pripojenie prírubové) budú zabezpečovať prietok 

chladiacej kvapaliny min. 100 000 – max. 150 000 l/h. 

4.5. Pripojenie zariadenia 
Pre potreby vákuového odparovacieho zariadenia je potrebné zabezpečiť: 

• Prívod zahusťovaného produktu a odvod zahusteného produktu 

• Prívod pary a odvod kondenzátu 

• Prívod a odvod chladiacej vody 

• Prívod vody na chladenie upchávok 

• Prívod a odvod čistiacich roztokov pre CIP 

• Dodávku elektrickej energie  

• Prívod stlačeného vzduchu pre meranie a reguláciu ventilov 

4.6. Materiál pripojení a nádrží 
• Potrubné prepojenia budú v nerezovom prevedení.  

• Potrubné rozvody budú ukotvené na uzavretých nerezových profiloch.  

• Elektroinštalácia bude vedená nerezovými roštmi. 

• Zásobný tank na hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát – 1 x 60 000 l  

5. Kontrola akosti 
Požiadavky na kontrolu akosti budú orientované predovšetkým na kontrolu hustoty 

vstupujúcej a vystupujúcej kvapaliny. 

Kontrola kvality produktu sa bude robiť v pravidelných intervaloch v laboratóriu meraním 

požadovaných parametrov produktu. 

6. Čistenie potrubí a zásobných síl 
Čistenie potrubí, rozvodov a zásobných síl bude zabezpečovať čistiaca stanica CIP 

umiestnená na stredisku, ktorá je už súčasťou technológie. Použité  čistiace roztoky budú 

regenerované koncentrátmi a nevyhovujúce roztoky budú neutralizované a likvidované 

povoleným spôsobom. 

7. Režim manipulácie s materiálom 
Doprava surovín je riešená potrubím prepojeným s čerpadlami a ďalšími súčasťami 

technologického zariadenia prevádzky. 



PS Technická správa - Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 
2. Odparovacie zariadenie  7/9 

8. Potrubné rozvody a rozvody elektrickej energie 

8.1. Potrubné výrobné prepojenia 
Potrubné výrobné prepojenie zahrňuje všetky potrubné prepojenia pre dopravu surovín, 

produktu a pomocných látok medzi jednotlivými prevádzkovanými súbormi.  

Potrubné prepojenie možno podľa účelu rozdeliť do nasledujúcich celkov: 

Rozvody surovín (hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát), a produktov (zahustený 

hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát) v nerezovom prevedení. 

Pomocné výrobné rozvody (voda, para, chemikálie CIP) v nerezovom prevedení materiál 

AISI304. 

Doprava surovín, produktov a pomocných látok bude  riešená potrubím prepojeným 

s čerpadlami, ktoré sa napoja na už existujúce potrubné rozvody prevádzky. 

8.2. Potrubné energetické prepojenia 
Potrubné energetické prepojenie zabezpečuje prívod energetických médií. 

Potrubné energetické prepojenie je v nerezovom prevedení (para, tlakový vzduch, pitná 

voda, technologická voda). Potrubia pary budú zabezpečené proti dotyku nerezovou 

mriežkou a/alebo tepelnou izoláciou s plechovým krytom. 

8.2.1. Rozvod tlakového vzduchu 

Tlakový vzduch je potrebný pre zabezpečenie správnej funkcie regulačných a poistných 

ventilov ohrievacích zariadení, regulačných a pneumatických ventilov. Výroba tlakového 

vzduchu bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Rozvod tlakového vzduchu je pre 

technológiu napojený z už existujúceho rozvodu tlakového vzduchu na stredisku. 

8.2.2. Rozvod pary 

Výroba pary bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Para bude  vedená v nerezovom 

potrubí a napojená na už existujúci rozvod pary na stredisku. Rozvody budú vedené na 

nerezových konzolách resp. závesoch v smere toku média. Na konci každej vetvy budú 

odvodnené. Kondenzát bude vrátený späť do kotolne.  

8.2.3. Rozvod vody 

Pitná voda bude napojená z už existujúceho prívodu pitnej vody na stredisku. Pitná voda je 

vedená v nerezovom potrubí a je umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 

Technologická  voda bude privádzaná zo zásobníkov, ktoré sú umiestnené vo vonkajších 

priestoroch pri stredisku Energetika. Technologická voda je vedená v nerezovom potrubí a je 

umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 

8.3. Elektrická energia 
Stroje a zariadenia vyžadujúce pripojenie elektrickej energie budú napájané z elektrického 

rozvádzača. Všetky rozvody elektrickej energie budú zhotovené podľa bezpečnostných 

požiadaviek a budú vedené v nerezových roštoch. 
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9. Protikorózna ochrana 
Celé strojné zariadenia a celá časť potrubných rozvodov budú z nehrdzavejúcej ocele 

AISI304. Konzoly, stojky, objímky, rošty  a ostatný montážny a spojovací materiál budú tiež z 

nehrdzavejúcej ocele AISI304. 

10. Riešenie z hľadiska životného prostredia 
Stavebné riešenie budovy nedovolí zvukovým vlnám šíriť sa z výrobných zariadení mimo 

budovu.  Pri technologickom procese výroby srvátkového proteínového izolátu nevznikajú 

žiadne emisie ani iné škodlivé látky.  

Koncentráty (HNO3, NaOH) sú z priestoru strediska vylúčené, nakoľko všetky potrubné 

rozvody, zásobné nádrže a strojné zariadenia budú čistené tlakovým čistiacim okruhom z 

existujúcej CIP stanice. 

Vyčerpané umývacie roztoky sú vedené do vstupu ČOV, kde po zneutralizovaní a prečistení 

sú vypustené do recipientu. Kvalita vody vypúšťanej do recipientu je kontinuálne 

monitorovaná. V prípade, že kvalita vypúšťanej vody nespĺňa požadované parametre, vracia 

sa späť do ČOV na ďalšie prečistenie. 

11. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu práce 
S ohľadom na bezpečnú a správnu prevádzku technologického zariadenia je nutné, aby 

obsluhujúci personál závodu bol oboznámený s obsluhou jednotlivých zariadení. Toto 

poučenie musí byť urobené už pred komplexnými skúškami. Pracovisko musí byť vybavené 

príslušným bezpečnostným zariadením podľa platných predpisov (napr. hasiace prístroje a 

pod.). 

Potrubné rozvody je nutné viesť tak, aby bola dodržaná podchodová výška minimálne 2,2 m. 

V súboroch, kde sa používajú agresívne a nebezpečné látky (HNO3, NaOH) môže s týmito 

látkami manipulovať iba osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne spôsobilá a pre túto 

prácu preukázateľne poučená. Každý pracovník, ktorý je určený na manipuláciu s 

agresívnymi látkami, musí byť riadne oboznámený s ich charakteristikou a spôsobom 

manipulácie. Pri manipulácii s agresívnymi látkami musí pracovník používať pridelené osobné 

ochranné pracovné pomôcky, t.j. ochranné okuliare (štít), gumové rukavice a gumové čižmy. 

Pracovníci, ktorí budú manipulovať s tekutými agresívnymi látkami, musia byť riadne 

oboznámení s pokynmi na poskytovanie prvej pomoci pri náhodnom postriekaní pokožky 

alebo požití látky. 

Na pracovisku, kde sa bude manipulovať s agresívnymi látkami, musia byť vyvesené pracovné 

pokyny na manipuláciu a pokyny pre poskytnutie prvej pomoci. S agresívnymi látkami nesmú 

manipulovať tehotné ženy. 

Podľa charakteru prevádzky musí byť pracovisko vybavené pomôckami a prostriedkami prvej 

pomoci podľa odporúčania lekára. 

Na pracovisku musí byť zdroj pitnej vody na oplachovanie zasiahnutých miest. Vo vybavení 

musí byť väčšie množstvo neutralizačného prášku, z ktorého je podľa potreby možné 
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pripravovať neutralizačné roztoky, dostatočná zásoba neutralizačných roztokov, sterilné 

gázy, obväzový materiál a riadne vybavená lekárnička pre prvú pomoc a iné pomôcky. 

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať predpis pre manipuláciu s chemikáliami, vrátane 

likvidácie možných porúch, predovšetkým s ohľadom na ochranu osôb, okolia a vodných 

zdrojov. 

Elektrické stroje a zaradenia budú chránené a bude prevedená predpísaná ochrana podľa 

platných noriem. 

12. Dispozičné riešenie 
Zariadenie na výrobu zahustených hydrolyzovaných proteínových izolátov bude umiestnené 

vo výrobných priestoroch strediska spracovania srvátky. 
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1. Cieľ 
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových 

izolátov zo srvátky z výroby syrov (s obsahom bielkovín nad 90%). 

Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít 

a dosiahnuť inováciu výrobného procesu ako aj organizačnú inováciu. 

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu z pohľadu spoločnosti je automatizácia zberu 

dát z jednotlivých častí výrobného procesu, ich automatické ukladanie, spájanie do logických 

celkov vrátane vyhodnocovania priebehu jednotlivých parametrov a ich vplyvu na kvalitu 

a kvantitu výstupného produktu vrátane prepojenia jestvujúceho informačného a riadiaceho 

systému tak, aby sa obmedzilo riziko ľudského faktoru a zabezpečila kybernetická 

bezpečnosť obidvoch systémov. 

Praktickým prínosom realizácie projektu bude plnoautomatická výrobná linka na výrobu 

hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov, ktorá bude zabezpečovať ich výrobu, 

pomôže spoločnosti rozšíriť sortiment výrobkov, zabezpečiť zníženie závislosti Slovenska na 

dovoze uvedeného produktu, zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu 

bezpečnosť práce.  

2. Krátky popis súčasnej situácie 
Spoločnosť KOLIBA,a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová je majiteľom areálu. Hriňovská 

mliekareň KOLIBA vznikla v roku 1993 ako súkromná akciová spoločnosť zameraná na 

spracovanie mlieka prevažne z Podpoľania. V súčasnosti je Koliba moderným spracovateľom 

mlieka so zameraním na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov a tradičného masla. 

Spoločnosť JT - PARTNER, s.r.o.,Krivec 3132, 962 05 Hriňová prevádzkuje v areáli spoločnosti 

KOLIBA,a.s. výrobu sušených potravinárskych a kŕmnych produktov na báze spracovania 

mlieka, cmaru a srvátky. Okrem toho prevádzkuje aj čistiareň odpadových vôd, výrobu pitnej 

vody, výrobu a rozvod tepelnej energie (rozvody tepla a chladu). 

2.1. Spracovanie srvátky 
Aktivity v spoločnosti JT - PARTNER, s.r.o. v oblasti spracovania srvátky a výroby sušených 

produktov začali v roku 2014 spustením postupnej filtrácie srvátky ultrafiltráciou, 

nanofiltráciou a reverznou osmózou so záverečným čistením permeátu na polisheri. 

Následne sa spúšťala vákuová odparka a sušiareň srvátkového proteínového koncentrátu. 

Spoločnosť momentálne vyrába sušený srvátkový proteínový koncentrát s obsahom 

bielkovín minimálne 80% na sušinu produktu (WPC80%),  sušenú kryštalickú laktózu 

monohydrát a sušený srvátkový permeát. 

2.2. Výroba WPC so zníženým obsahom laktózy a lactose-free 
Ďalším krokom podľa požiadaviek zákazníkov bola výroba WPC80% so zníženým obsahom 

laktózy (koncentrácia laktózy v hotovom produkte pod 0,5%). Zavedením enzýmového 

rozkladu laktózy (enzýmovej hydrolýzy laktózy) hydrolytickým enzýmom β-galaktozidázou v 

tekutom WPC a jeho následnou optimalizáciou sme pripravili požadovaný produkt WPC80% 

so zníženým obsahom laktózy, ako i WPC80% lactose-free. 
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2.3. Požiadavky trhu 
Na trhu sa momentálne nachádzajú rôzne typy bielkovinových prípravkov, ktoré využívajú 

predovšetkým športovci, ale i ľudia, ktorí majú záujem o zdravý spôsob výživy, alebo ľudia so 

zdravotnými, predovšetkým zažívacími problémami. Rozdiel medzi jednotlivými prípravkami 

je predovšetkým v oblasti druhu suroviny - mlieko z rôznych zdrojov (kravské, ovčie, kozie a 

podobne), srvátka, ryža, hrach, sója, obilniny, hovädzie, vaječné a podobne. Ak sa sústredíme 

len na jeden druh suroviny, ktorý spracovávame v našej spoločnosti – sladkú srvátku z 

kravského mlieka po výrobe syrov, trh poskytuje ďalšie možnosti: 

• Tekuté proteínové koncentráty nehydrolyzované, hydrolyzované do rôzneho stupňa 

hydrolýzy (napr. BioTech USA Protein Fuel 500 ml, nápojový koncentrát, ktorý obsahuje 

hydrolyzovaný srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou, pridané aminokyseliny a 

vitamíny bez tuku a sacharidov) 

• Sušené srvátkové proteíny s obsahom bielkovín až do 90% na sušinu produktu sa 

delia jednak podľa obsahu bielkovín (do 65%, 75%, 80%, nad 86%, 90%), jednak podľa 

ďalšieho spracovania 

o prírodné – bez úpravy 
o hydrolyzované s rôznym stupňom hydrolýzy bielkovín až po aminokyseliny 
o s nízkym obsahom laktózy (bezlaktózové, lactose-free) 
o instantné – rýchlorozpustné vo vode 

3. Navrhovaný postup riešenia 
Na dosiahnutie cieľov spoločnosti v rámci tohto projektu navrhujeme vybudovať novú 

plnoautomatizovanú linku na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov od 

prísunu srvátky do výroby cez jej filtráciu, hydrolýzu bielkovinového koncentrátu, zahustenie 

koncentrátu na odparke, jeho sušenie, granulovanie, miešanie s prídavnými látkami (sladidlá, 

farbivá, vitamíny, minerálne látky a podobne), balenie, kartónovanie, paletizáciu až po 

dopravu hotového produktu do výrobného skladu.  

Výroba prostredníctvom novovybudovanej linky bude plnoautomatická od prísunu suroviny 

po výrobný sklad. To znamená, že všetky procesy budú zvládnuté bez manuálnej pracovnej 

sily. Pracovná sila bude potrebná len na dohľad nad chodom linky. Očakávame, že 

vybudovaním novej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 

využijeme kapacitu celého závodu na 100%. Taktiež dôjde k automatizácií výroby celého 

výrobného procesu od vstupu surovín po expedíciu výrobkov. Po ukončení realizácie 

projektu očakávame vylúčenie manuálnej práce a manuálneho zásahu pri procese výroby. 

Taktiež očakávame, že sa  zautomatizuje balenie, kartónovanie, paletizácia a odvoz paliet do 

skladu, čím sa v celom výrobnom procese vylúči manuálna práca. Tým sa znížia náklady na 

pracovnú silu na jednotku výroby.  

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 

proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba laktózy a sušeného srvátkového 

permeátu, výroba tepla a chladu, skladovanie a podobne. Prepojením informačného a 
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riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní 

do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní surovín a materiálov, nakoľko celý proces od 

zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi bude prechádzať automaticky bez zásahu 

ľudského faktora. Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z 

internetu do informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť 

v rámci LAN vnútornej siete. Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie 

dôležitých parametrov výroby a ich implementácia do informačného systému a iných 

analytických a vyhodnocovacích programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať 

priebeh jednotlivých výrob a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

4. Výroba instantných produktov 
Na výrobu instantných produktov budeme používať plnoautomatické zariadenie na výrobu 

instantného produktu – fluidnú sušiareň, ktorá bude sériovo zapojená pod vyústením 

sprejovej sušiarne na sušenie WPC. Výroba instantného produktu je založená na sprejovaní 

tekutej fázy do fluidnej vrstvy vysušeného produktu. Prachové čiastočky sušeného produktu 

sa nalepia na drobné kvapôčky tekutiny a vytvoria aglomerát, ktorý sa v ďalšej časti fluidnej 

sušiarne dosuší. Na takto vytvorené drobné granuly produktu sa v ďalšej sekcii fluidnej 

sušiarne nastrekne tekutý slnečnicový lecitín, ktorý produkt obalia. Takto lecitínom obalený 

produkt sa v sušiarni dosuší, schladí v poslednej sekcii fluidnej sušiarne, následne pretriedi 

a dopraví do skladovacieho sila. Výsledný produkt po pridaní do vody a zamiešaní veľmi 

dobre vytvára homogénnu suspenziu. 

Zariadenie na výrobu instantného produktu bude plne automatizované a bude vyžadovať 

občasnú prítomnosť obsluhy. Panel riadiaceho systému bude vyvedený do kontrolnej 

a riadiacej miestnosti a napojený na informačný systém spoločnosti. 

4.1. Postup 
Vysušený produkt na báze hydrolyzovaných srvátkových proteínových izolátov sa zo sušiarne 

bude dopravovať do malého zásobného sila zariadenia na výrobu instantných produktov. Zo 

sila sa bude suchý produkt dávkovať cez tenzometrické vážiace zariadenie do fluidnej 

sušiarne, kde sa do fluidnej vrstvy sypkého produktu nastrekne cez prietokomer a tlakové 

dýzy zahustený hydrolyzovaný proteínový izolát (tekutina). Do vytvoreného a vysušeného 

granulovaného produktu vo fluidnej vrstve sa cez prietokomer a tlakové dýzy nastrekne 

slnečnicový lecitín, ktorý obalí granulovaný produkt. Ten sa presuší horúcim vzduchom, 

vychladí chladným vzduchom a z fluidnej sušiarne bude kontinuálne prechádzať cez váhu a 

triedič pneumatickou dopravou do zásobného sila. 

4.2. Základné technologické zariadenie 
• Zariadenie na výrobu instantných produktov pozostávajúce z nasledovných častí 

- zásobník na kvapalné prísady min. 400l a min. 100 l 

- fluidná sušiareň na tvorbu a sušenie granulátu s výkonom minimálne 115 kg 

odparenej vody za hodinu, teplota vstupujúceho vzduchu maximálne 130°C 

- vzduchotechnika 

- vibračné sito na triedenie produktu 
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• Potrubia, ventily, čerpadlá, snímače prietoku, teploty, tlaku, hladiny, regulátory, 

elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

4.3. Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 
Zariadenie na výrobu instantného produktu by sa malo zmestiť do priestoru maximálne 

12x12x10 m a bude umiestnené v priestoroch sušenia srvátkových produktov pri sušiarni 

WPC. Vzduchotechnika by mala zaberať priestor maximálne 12x6x10 m a bude umiestnená 

v samostatnej pristavenej časti objektu sušenia srvátkových produktov.  

4.4. Technické riešenie zariadenia  
Najdôležitejšou časťou zariadenia je plnoautomatická horizontálna fluidná sušiareň 

s nedeleným roštom zabezpečujúca dosiahnutie vysoko homogénnej zmesi práškov a 

kvapalín, ktorá je rozdelená do viacerých sekcií. Z pohľadu privádzaného vzduchu je 

rozdelená na 4 časti – tri s prívodom horúceho vzduchu o teplote max. 130°C, jedna s 

prívodom chladiaceho vzduchu. Z pohľadu dávkovania kvapalín pomocou vysokotlakových 

dýz je ešte každá sekcia rozdelená na podsekcie. Na začiatku sušiarne sa nachádzajú 

oddelenia, kde dochádza k sprejovaniu tekutého hydrolyzovaného proteínového izolátu do 

fluidnej vrstvy sušeného produktu cez viaceré za sebou uložené dýzy. Tu dochádza aj k 

odparovaniu prebytočnej vody horúcim vzduchom. Za tým dochádza k vstrekovaniu roztoku 

potrebného na instantizáciu produktu s následným sušením. Na konci sušiarne sa nachádzajú 

oddelenia, kde sa produkt chladí studeným vzduchom. Aglomeračný systém má vzduchový 

kompresor vrátane teplovýmennej jednotky a systém odsávania vzduchu vrátane cyklónu a 

filtra, rovnako ako sito na triedenie výrobkov.  

4.5. Pripojenie zariadenia 
Pre potreby zariadenia na výrobu instantných produktov je potrebné zabezpečiť: 

• Prívod suchého produktu zo sprejovej sušiarne 

• Prívod tekutej zložky do dýz 

• Prívod tekutého lecitínu 

• Prívod vzduchu do vzduchotechniky fluidnej sušiarne 

• Odvod vzduchu z koncového filtra 

• Odvod aglomerovaného produktu zo sita do skladovacieho sila 

• Dodávku elektrického prúdu 

• Prívod vody na CIP 

• Prívod a odvod chladiacej vody na chladenie chladiaceho vzduchu 

• Prívod pary a odvod kondenzátu na ohrev sušiaceho vzduchu 

• Prívod stlačeného vzduchu pre meranie a reguláciu ventilov 

• Prívod a dávkovanie roztokov na čistenie zariadenia 

4.6. Materiál pripojení a nádrží 
• Fluidná sušiareň vrátane pomocných zariadení (zásobníky, silo, cyklón, filter, koncový 

filter, triedič) bude v nerezovom prevedení.  

• Potrubné prepojenia budú v nerezovom prevedení.  
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• Potrubné rozvody budú ukotvené na uzavretých nerezových profiloch.  

• Elektroinštalácia bude vedená nerezovými roštmi. 

5. Kontrola akosti 
Požiadavky na kontrolu akosti budú orientované predovšetkým na kvalitu sušeného 

hydrolyzovaného instantného srvátkového proteínového izolátu. Zariadenie na výrobu 

instantných produktov bude vybavené predovšetkým teplotnými sondami na sledovanie 

teploty sušenia a sitami na triedenie aglomerovaného produktu podľa veľkosti zŕn.  

Kontrola kvality produktu sa bude robiť v pravidelných intervaloch v laboratóriu na zariadení 

NIR, HPLC a bežných laboratórnych zariadeniach.  

6. Čistenie potrubí a zásobných tankov 
Čistenie potrubí, rozvodov a zásobných tankov bude zabezpečovať čistiaca stanica CIP 

umiestnená na stredisku, ktorá je už súčasťou technológie. Použité  čistiace roztoky budú 

regenerované koncentrátmi a nevyhovujúce roztoky budú neutralizované a likvidované 

povoleným spôsobom. 

7. Režim manipulácie s materiálom 
Doprava surovín je riešená potrubím prepojeným s čerpadlami, skrutkovými 

dopravníkmi, pneumatickou dopravou a ďalšími súčasťami technologického zariadenia 

prevádzky. 

8. Potrubné rozvody a rozvody elektrickej energie 

8.1. Potrubné výrobné prepojenia 
Potrubné výrobné prepojenie zahrňuje všetky potrubné prepojenia pre dopravu surovín, 

produktu a pomocných látok medzi jednotlivými prevádzkovanými súbormi.  

Potrubné prepojenie možno podľa účelu rozdeliť do nasledujúcich celkov: 

Rozvody suchých surovín (proteínové suroviny, prídavné látky), rozvody kvapalných surovín  

a aglomerovaných produktov (instantný sušený srvátkový proteínový izolát) v nerezovom 

prevedení. 

Pomocné výrobné rozvody (voda, para, chemikálie CIP) v nerezovom prevedení materiál 

AISI304. 

Doprava surovín, produktov a pomocných látok bude  riešená potrubím prepojeným 

s čerpadlami a pneumatickou dopravou, ktoré sa napoja na už existujúce potrubné rozvody 

prevádzky. 

8.2. Potrubné energetické prepojenia 
Potrubné energetické prepojenie zabezpečuje prívod energetických médií. 
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Potrubné energetické prepojenie je v nerezovom prevedení (para, tlakový vzduch, pitná 

voda, technologická voda). Potrubia pary budú zabezpečené proti dotyku nerezovou 

mriežkou a/alebo tepelnou izoláciou s plechovým krytom. 

8.2.1. Rozvod tlakového vzduchu 

Tlakový vzduch je potrebný pre zabezpečenie správnej funkcie regulačných a poistných 

ventilov ohrievacích zariadení, regulačných a pneumatických ventilov. Výroba tlakového 

vzduchu bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Rozvod tlakového vzduchu je pre 

technológiu filtračnej jednotky napojený z už existujúceho rozvodu vzduchu na stredisku. 

8.2.2. Rozvod pary 

Výroba pary bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Para bude  vedená v nerezovom 

potrubí a napojená na už existujúci rozvod pary na stredisku. Rozvody budú vedené na 

nerezových konzolách resp. závesoch v smere toku média. Na konci každej vetvy budú 

odvodnené. Kondenzát bude vrátený späť do kotolne.  

8.2.3. Rozvod vody 

Pitná voda bude napojená z už existujúceho prívodu pitnej vody na stredisku. Pitná voda je 

vedená v nerezovom potrubí a je umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 

Technologická  voda bude privádzaná zo zásobníkov, ktoré sú umiestnené vo vonkajších 

priestoroch pri stredisku Energetika. Technologická voda je vedená v nerezovom potrubí a je 

umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 

8.3. Elektrická energia 
Stroje a zariadenia vyžadujúce pripojenie elektrickej energie budú napájané z elektrického 

rozvádzača. Všetky rozvody elektrickej energie budú zhotovené podľa bezpečnostných 

požiadaviek a budú vedené v nerezových roštoch. 

9. Protikorózna ochrana 
Celé strojné zariadenia a celá časť potrubných rozvodov budú z nehrdzavejúcej ocele 

AISI304. Konzoly, stojky, objímky, rošty  a ostatný montážny a spojovací materiál budú tiež z 

nehrdzavejúcej ocele AISI304. 

10. Riešenie z hľadiska životného prostredia 
Stavebné riešenie budovy nedovolí zvukovým vlnám šíriť sa z výrobných zariadení mimo 

budovu.  Pri technologickom procese výroby hydrolyzovaného instantného sušeného 

srvátkového proteínového izolátu nevznikajú žiadne emisie ani iné škodlivé látky. Úlet 

sušeného produktu sa zachytáva vo viacerých stupňoch prechodom odsávaného vzduchu cez 

cyklón, vreckové filtre a koncový filter. 

Koncentráty (HNO3, NaOH) sú z priestoru strediska vylúčené, nakoľko všetky potrubné 

rozvody, zásobné nádrže a strojné zariadenia budú čistené tlakovým čistiacim okruhom z 

existujúcej CIP stanice. 

Vyčerpané umývacie roztoky sú vedené do vstupu ČOV, kde po zneutralizovaní a prečistení 

sú vypustené do recipientu. Kvalita vody vypúšťanej do recipientu je kontinuálne 
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monitorovaná. V prípade, že kvalita vypúšťanej vody nespĺňa požadované parametre, vracia 

sa späť do ČOV na ďalšie prečistenie. 

11. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu práce 
S ohľadom na bezpečnú a správnu prevádzku technologického zariadenia je nutné, aby 

obsluhujúci personál závodu bol oboznámený s obsluhou jednotlivých zariadení. Toto 

poučenie musí byť urobené už pred komplexnými skúškami. Pracovisko musí byť vybavené 

príslušným bezpečnostným zariadením podľa platných predpisov (napr. hasiace prístroje a 

pod.). 

Potrubné rozvody je nutné viesť tak, aby bola dodržaná podchodová výška minimálne 2,2 m. 

V súboroch, kde sa používajú agresívne a nebezpečné látky (HNO3, NaOH) môže s týmito 

látkami manipulovať iba osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne spôsobilá a pre túto 

prácu preukázateľne poučená. Každý pracovník, ktorý je určený na manipuláciu s 

agresívnymi látkami, musí byť riadne oboznámený s ich charakteristikou a spôsobom 

manipulácie. Pri manipulácii s agresívnymi látkami musí pracovník používať pridelené osobné 

ochranné pracovné pomôcky, t.j. ochranné okuliare (štít), gumové rukavice a gumové čižmy. 

Pracovníci, ktorí budú manipulovať s tekutými agresívnymi látkami, musia byť riadne 

oboznámení s pokynmi na poskytovanie prvej pomoci pri náhodnom postriekaní pokožky 

alebo požití látky. 

Na pracovisku, kde sa bude manipulovať s agresívnymi látkami, musia byť vyvesené pracovné 

pokyny na manipuláciu a pokyny pre poskytnutie prvej pomoci. S agresívnymi látkami nesmú 

manipulovať tehotné ženy. 

Podľa charakteru prevádzky musí byť pracovisko vybavené pomôckami a prostriedkami prvej 

pomoci podľa odporúčania lekára. 

Na pracovisku musí byť zdroj pitnej vody na oplachovanie zasiahnutých miest. Vo vybavení 

musí byť väčšie množstvo neutralizačného prášku, z ktorého je podľa potreby možné 

pripravovať neutralizačné roztoky, dostatočná zásoba neutralizačných roztokov, sterilné 

gázy, obväzový materiál a riadne vybavená lekárnička pre prvú pomoc a iné pomôcky. 

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať predpis pre manipuláciu s chemikáliami, vrátane 

likvidácie možných porúch, predovšetkým s ohľadom na ochranu osôb, okolia a vodných 

zdrojov. 

Elektrické stroje a zaradenia budú chránené a bude prevedená predpísaná ochrana podľa 

platných noriem. 

12. Dispozičné riešenie 
Zariadenie na výrobu instantných produktov bude umiestnené vo výrobných priestoroch 

strediska spracovania srvátky. 
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1. Cieľ 
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových 

izolátov zo srvátky z výroby syrov (s obsahom bielkovín nad 90%). 

Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít 

a dosiahnuť inováciu výrobného procesu ako aj organizačnú inováciu. 

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu z pohľadu spoločnosti je automatizácia zberu 

dát z jednotlivých častí výrobného procesu, ich automatické ukladanie, spájanie do logických 

celkov vrátane vyhodnocovania priebehu jednotlivých parametrov a ich vplyvu na kvalitu 

a kvantitu výstupného produktu vrátane prepojenia jestvujúceho informačného a riadiaceho 

systému tak, aby sa obmedzilo riziko ľudského faktoru a zabezpečila kybernetická 

bezpečnosť obidvoch systémov. 

Praktickým prínosom realizácie projektu bude plnoautomatická výrobná linka na výrobu 

hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov, ktorá bude zabezpečovať ich výrobu, 

pomôže spoločnosti rozšíriť sortiment výrobkov, zabezpečiť zníženie závislosti Slovenska na 

dovoze uvedeného produktu, zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu 

bezpečnosť práce.  

2. Krátky popis súčasnej situácie 
Spoločnosť KOLIBA,a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová je majiteľom areálu. Hriňovská 

mliekareň KOLIBA vznikla v roku 1993 ako súkromná akciová spoločnosť zameraná na 

spracovanie mlieka prevažne z Podpoľania. V súčasnosti je Koliba moderným spracovateľom 

mlieka so zameraním na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov a tradičného masla. 

Spoločnosť JT - PARTNER, s.r.o.,Krivec 3132, 962 05 Hriňová prevádzkuje v areáli spoločnosti 

KOLIBA,a.s. výrobu sušených potravinárskych a kŕmnych produktov na báze spracovania 

mlieka, cmaru a srvátky. Okrem toho prevádzkuje aj čistiareň odpadových vôd, výrobu pitnej 

vody, výrobu a rozvod tepelnej energie (rozvody tepla a chladu). 

2.1. Spracovanie srvátky 
Aktivity v spoločnosti JT - PARTNER, s.r.o. v oblasti spracovania srvátky a výroby sušených 

produktov začali v roku 2014 spustením postupnej filtrácie srvátky ultrafiltráciou, 

nanofiltráciou a reverznou osmózou so záverečným čistením permeátu na polisheri. 

Následne sa spúšťala vákuová odparka a sušiareň srvátkového proteínového koncentrátu. 

Spoločnosť momentálne vyrába sušený srvátkový proteínový koncentrát s obsahom 

bielkovín minimálne 80% na sušinu produktu (WPC80%),  sušenú kryštalickú laktózu 

monohydrát a sušený srvátkový permeát. 

2.2. Výroba WPC so zníženým obsahom laktózy a lactose-free 
Ďalším krokom podľa požiadaviek zákazníkov bola výroba WPC80% so zníženým obsahom 

laktózy (koncentrácia laktózy v hotovom produkte pod 0,5%). Zavedením enzýmového 

rozkladu laktózy (enzýmovej hydrolýzy laktózy) hydrolytickým enzýmom β-galaktozidázou v 

tekutom WPC a jeho následnou optimalizáciou sme pripravili požadovaný produkt WPC80% 

so zníženým obsahom laktózy, ako i WPC80% lactose-free. 
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2.3. Požiadavky trhu 
Na trhu sa momentálne nachádzajú rôzne typy bielkovinových prípravkov, ktoré využívajú 

predovšetkým športovci, ale i ľudia, ktorí majú záujem o zdravý spôsob výživy, alebo ľudia so 

zdravotnými, predovšetkým zažívacími problémami. Rozdiel medzi jednotlivými prípravkami 

je predovšetkým v oblasti druhu suroviny - mlieko z rôznych zdrojov (kravské, ovčie, kozie a 

podobne), srvátka, ryža, hrach, sója, obilniny, hovädzie, vaječné a podobne. Ak sa sústredíme 

len na jeden druh suroviny, ktorý spracovávame v našej spoločnosti – sladkú srvátku z 

kravského mlieka po výrobe syrov, trh poskytuje ďalšie možnosti: 

• Tekuté proteínové koncentráty nehydrolyzované, hydrolyzované do rôzneho stupňa 

hydrolýzy (napr. BioTech USA Protein Fuel 500 ml, nápojový koncentrát, ktorý obsahuje 

hydrolyzovaný srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou, pridané aminokyseliny a 

vitamíny bez tuku a sacharidov) 

• Sušené srvátkové proteíny s obsahom bielkovín až do 90% na sušinu produktu sa 

delia jednak podľa obsahu bielkovín (do 65%, 75%, 80%, nad 86%, 90%), jednak podľa 

ďalšieho spracovania 

o prírodné – bez úpravy 
o hydrolyzované s rôznym stupňom hydrolýzy bielkovín až po aminokyseliny 
o s nízkym obsahom laktózy (bezlaktózové, lactose-free) 
o instantné – rýchlorozpustné vo vode 

3. Navrhovaný postup riešenia 
Na dosiahnutie cieľov spoločnosti v rámci tohto projektu navrhujeme vybudovať novú 

plnoautomatizovanú linku na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov od 

prísunu srvátky do výroby cez jej filtráciu, hydrolýzu bielkovinového koncentrátu, zahustenie 

koncentrátu na odparke, jeho sušenie, granulovanie, miešanie s prídavnými látkami (sladidlá, 

farbivá, vitamíny, minerálne látky a podobne), balenie, kartónovanie, paletizáciu až po 

dopravu hotového produktu do výrobného skladu.  

Výroba prostredníctvom novovybudovanej linky bude plnoautomatická od prísunu suroviny 

po výrobný sklad. To znamená, že všetky procesy budú zvládnuté bez manuálnej pracovnej 

sily. Pracovná sila bude potrebná len na dohľad nad chodom linky. Očakávame, že 

vybudovaním novej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 

využijeme kapacitu celého závodu na 100%. Taktiež dôjde k automatizácií výroby celého 

výrobného procesu od vstupu surovín po expedíciu výrobkov. Po ukončení realizácie 

projektu očakávame vylúčenie manuálnej práce a manuálneho zásahu pri procese výroby. 

Taktiež očakávame, že sa  zautomatizuje balenie, kartónovanie, paletizácia a odvoz paliet do 

skladu, čím sa v celom výrobnom procese vylúči manuálna práca. Tým sa znížia náklady na 

pracovnú silu na jednotku výroby.  

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 

proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba laktózy a sušeného srvátkového 

permeátu, výroba tepla a chladu, skladovanie a podobne. Prepojením informačného a 
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riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní 

do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní surovín a materiálov, nakoľko celý proces od 

zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi bude prechádzať automaticky bez zásahu 

ľudského faktora. Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z 

internetu do informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť 

v rámci LAN vnútornej siete. Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie 

dôležitých parametrov výroby a ich implementácia do informačného systému a iných 

analytických a vyhodnocovacích programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať 

priebeh jednotlivých výrob a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

4. Doplnenie kapacity ČOV 
Prevádzka novej automatickej linky na výrobu instantných hydrolyzovaných proteínových 

izolátov spolu s doterajšou výrobou budú vytvárať podstatne viac odpadových vôd a tým viac 

zaťažovať čistiareň odpadových vôd (ČOV) ako doteraz. Preto bude nevyhnutné doplniť 

predovšetkým skladovaciu kapacitu ČOV o skladovacie nádrže na odpadovú vodu a vyčistený 

permeát. 

4.1. Postup 
Odpadové vody z čistenia dvojmodulovej filtračnej jednotky, z čistenia potrubí, zásobných 

nádrží a vákuovej odparovacej linky sa budú zbierať v nádržiach na odpadové vody 

umiestnenej na ČOV. Do tejto nádrže bude prichádzať aj permeát z produkcie dvojmodulovej 

filtračnej jednotky a odparená voda z vákuovej odparovacej linky. Zozbierané vody sa 

prefiltrujú cez reverznú osmózu s polisherom a takto vyčistené sa budú skladovať v nádrži na 

permeát. Odtiaľ sa čistý permeát môže podľa potreby vracať do výroby na narieďovanie 

tekutého srvátkového proteínového koncentrátu. V prípade, že voda nie je potrebná, 

permeát sa môže pustiť na tok. Kvalitu permeátu budú kontrolovať sondy umiestnené pred 

výstupom z ČOV na tok Slatina. V prípade, že permeát nebude vyhovovať požadovaným 

parametrom pre vypúšťanie vody na tok, voda sa vráti späť pred reverznú osmózu a znovu sa 

prefiltruje. 

4.2. Základné technologické zariadenie 
• Zásobný tank na odpadovú vodu – 2 x min. 300 000 l 

• Nádrž merania na tok o objeme min. 1 m3 

• Potrubia, ventily, čerpadlá, snímače prietoku, teploty, tlaku, hladiny, regulátory, 

elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

 

Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 

Obidve zásobné nádrže na odpadovú vodu by mali zaberať plochu maximálne 14x5,5 m. 

Nádrže budú umiestnené v priestoroch nádvoria pri ČOV vedľa nádrže na odkaly.  
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4.3. Technické riešenie zariadenia 
Zásobný tank na odpadovú vodu – 2 x min. 300 000 l musia byť nerezové, izolované a 

nerezovo opláštené v nerezovom prevedení materiál AISI 304. 

Nádrž merania na tok o objeme min. 1 m3 musí byť osadená sondami na meranie teploty, pH, 

amoniakálneho dusíka, dusičnanov a zákalu a musí pracovať v beztlakovom prietokovom 

systéme. Automatizovaný systém riadenia na základe signálov zo sond pri prekročení 

niektorého parametra na výstupe prepne prietok vody tak, aby voda nevyhovujúca voda 

netiekla na tok, ale aby sa vracala späť do zásobného tanku na odpadovú vodu. 

4.4. Pripojenie zariadenia 
Pre potreby doplnenia kapacity ČOV je potrebné zabezpečiť: 

• Prívod odpadových vôd, permeátu a kondenzátu z dvojmodulovej filtračnej jednotky 

a odparovacieho zariadenia do zásobných tankov na odpadovú vodu 

• Dodávku elektrického prúdu 

• Prívod vody do potrubí na preplachy a CIP 

• Prívod a odvod chladiacej vody na chladenie cirkulačných slučiek 

• Prívod stlačeného vzduchu pre meranie a reguláciu ventilov 

4.5. Materiál pripojení a nádrží 
• Potrubné prepojenia budú v nerezovom prevedení.  

• Potrubné rozvody budú ukotvené na uzavretých nerezových profiloch.  

• Elektroinštalácia bude vedená nerezovými roštmi. 

• Zásobný tank na odpadovú vodu – 2 x min. 300 000 l musia byť nerezové, izolované a 

nerezovo opláštené v nerezovom prevedení materiál AISI 304. 

5. Kontrola akosti 
Požiadavky na kontrolu akosti budú orientované predovšetkým na kvalitu vyčistenej 

odpadovej vody. Kvalitu budú kontrolovať sondy umiestnené pred výstupom z ČOV na tok 

Slatina. V prípade, že permeát nebude vyhovovať požadovaným parametrom pre vypúšťanie 

vody na tok, voda sa vráti späť pred reverznú osmózu a znovu sa prefiltruje. 

Kontrola kvality vyčistenej odpadovej vody sa bude robiť v pravidelných intervaloch 

v externom laboratóriu.  

6. Čistenie potrubí a zásobných tankov 
Čistenie potrubí, rozvodov a zásobných tankov bude zabezpečovať čistiaca stanica CIP 

umiestnená na stredisku, ktorá je už súčasťou technológie. Použité  čistiace roztoky budú 

regenerované koncentrátmi a nevyhovujúce roztoky budú neutralizované a likvidované 

povoleným spôsobom. 

7. Režim manipulácie s materiálom 
Doprava surovín je riešená potrubím prepojeným s čerpadlami a ďalšími súčasťami 

technologického zariadenia prevádzky. 
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8. Potrubné rozvody a rozvody elektrickej energie 

8.1. Potrubné výrobné prepojenia 
Potrubné výrobné prepojenie zahrňuje všetky potrubné prepojenia pre dopravu surovín, 

produktu a pomocných látok medzi jednotlivými prevádzkovanými súbormi.  

Potrubné prepojenie možno podľa účelu rozdeliť do nasledujúcich celkov: 

Rozvody surovín, poloproduktov a produktov (vyčistená odpadová voda) v nerezovom 

prevedení. 

Pomocné výrobné rozvody (voda, para, chemikálie CIP) v nerezovom prevedení materiál 

AISI304. 

Doprava surovín, produktov a pomocných látok bude  riešená potrubím prepojeným 

s čerpadlami, ktoré sa napoja na už existujúce potrubné rozvody prevádzky. 

8.2. Potrubné energetické prepojenia 
Potrubné energetické prepojenie zabezpečuje prívod energetických médií. 

Potrubné energetické prepojenie je v nerezovom prevedení (para, tlakový vzduch, pitná 

voda, technologická voda). Potrubia pary budú zabezpečené proti dotyku nerezovou 

mriežkou a/alebo tepelnou izoláciou s plechovým krytom. 

8.2.1. Rozvod tlakového vzduchu 

Tlakový vzduch je potrebný pre zabezpečenie správnej funkcie regulačných a poistných 

ventilov ohrievacích zariadení, regulačných a pneumatických ventilov. Výroba tlakového 

vzduchu bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Rozvod tlakového vzduchu je pre 

technológiu filtračnej jednotky napojený z už existujúceho rozvodu vzduchu na stredisku. 

8.2.2. Rozvod pary 

Výroba pary bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Para bude  vedená v nerezovom 

potrubí a napojená na už existujúci rozvod pary na stredisku. Rozvody budú vedené na 

nerezových konzolách resp. závesoch v smere toku média. Na konci každej vetvy budú 

odvodnené. Kondenzát bude vrátený späť do kotolne.  

8.2.3. Rozvod vody 

Pitná voda bude napojená z už existujúceho prívodu pitnej vody na stredisku. Pitná voda je 

vedená v nerezovom potrubí a je umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 

Technologická  voda bude privádzaná zo zásobníkov, ktoré sú umiestnené vo vonkajších 

priestoroch pri stredisku Energetika. Technologická voda je vedená v nerezovom potrubí a je 

umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 

8.3. Elektrická energia 
Stroje a zariadenia vyžadujúce pripojenie elektrickej energie budú napájané z elektrického 

rozvádzača. Všetky rozvody elektrickej energie budú zhotovené podľa bezpečnostných 

požiadaviek a budú vedené v nerezových roštoch. 
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9. Protikorózna ochrana 
Celé strojné zariadenia a celá časť potrubných rozvodov budú z nehrdzavejúcej ocele 

AISI304. Konzoly, stojky, objímky, rošty  a ostatný montážny a spojovací materiál budú tiež z 

nehrdzavejúcej ocele AISI304. 

10. Riešenie z hľadiska životného prostredia 
Stavebné riešenie budovy nedovolí zvukovým vlnám šíriť sa z výrobných zariadení mimo 

budovu.  Pri technologickom procese čistenia odpadovej vody nevznikajú žiadne emisie ani 

iné škodlivé látky. 

Koncentráty (HNO3, NaOH) sú z priestoru strediska vylúčené, nakoľko všetky potrubné 

rozvody, zásobné nádrže a strojné zariadenia budú čistené tlakovým čistiacim okruhom z 

existujúcej CIP stanice. 

Vyčerpané umývacie roztoky sú vedené do vstupu ČOV, kde po zneutralizovaní a prečistení 

sú vypustené do recipientu. Kvalita vody vypúšťanej do recipientu je kontinuálne 

monitorovaná. V prípade, že kvalita vypúšťanej vody nespĺňa požadované parametre, vracia 

sa späť do ČOV na ďalšie prečistenie. 

11. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu práce 
S ohľadom na bezpečnú a správnu prevádzku technologického zariadenia je nutné, aby 

obsluhujúci personál závodu bol oboznámený s obsluhou jednotlivých zariadení. Toto 

poučenie musí byť urobené už pred komplexnými skúškami. Pracovisko musí byť vybavené 

príslušným bezpečnostným zariadením podľa platných predpisov (napr. hasiace prístroje a 

pod.). 

Potrubné rozvody je nutné viesť tak, aby bola dodržaná podchodová výška minimálne 2,2 m. 

V súboroch, kde sa používajú agresívne a nebezpečné látky (HNO3, NaOH) môže s týmito 

látkami manipulovať iba osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne spôsobilá a pre túto 

prácu preukázateľne poučená. Každý pracovník, ktorý je určený na manipuláciu s 

agresívnymi látkami, musí byť riadne oboznámený s ich charakteristikou a spôsobom 

manipulácie. Pri manipulácii s agresívnymi látkami musí pracovník používať pridelené osobné 

ochranné pracovné pomôcky, t.j. ochranné okuliare (štít), gumové rukavice a gumové čižmy. 

Pracovníci, ktorí budú manipulovať s tekutými agresívnymi látkami, musia byť riadne 

oboznámení s pokynmi na poskytovanie prvej pomoci pri náhodnom postriekaní pokožky 

alebo požití látky. 

Na pracovisku, kde sa bude manipulovať s agresívnymi látkami, musia byť vyvesené pracovné 

pokyny na manipuláciu a pokyny pre poskytnutie prvej pomoci. S agresívnymi látkami nesmú 

manipulovať tehotné ženy. 

Podľa charakteru prevádzky musí byť pracovisko vybavené pomôckami a prostriedkami prvej 

pomoci podľa odporúčania lekára. 

Na pracovisku musí byť zdroj pitnej vody na oplachovanie zasiahnutých miest. Vo vybavení 

musí byť väčšie množstvo neutralizačného prášku, z ktorého je podľa potreby možné 
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pripravovať neutralizačné roztoky, dostatočná zásoba neutralizačných roztokov, sterilné 

gázy, obväzový materiál a riadne vybavená lekárnička pre prvú pomoc a iné pomôcky. 

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať predpis pre manipuláciu s chemikáliami, vrátane 

likvidácie možných porúch, predovšetkým s ohľadom na ochranu osôb, okolia a vodných 

zdrojov. 

Elektrické stroje a zaradenia budú chránené a bude prevedená predpísaná ochrana podľa 

platných noriem. 

12. Dispozičné riešenie 
Zásobné tanky na odpadovú vodu i meracia nádrž budú umiestnená vo výrobných  

priestoroch strediska ČOV. 
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1. Cieľ 
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových 

izolátov zo srvátky z výroby syrov (s obsahom bielkovín nad 90%). 

Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít 

a dosiahnuť inováciu výrobného procesu ako aj organizačnú inováciu. 

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu z pohľadu spoločnosti je automatizácia zberu 

dát z jednotlivých častí výrobného procesu, ich automatické ukladanie, spájanie do logických 

celkov vrátane vyhodnocovania priebehu jednotlivých parametrov a ich vplyvu na kvalitu 

a kvantitu výstupného produktu vrátane prepojenia jestvujúceho informačného a riadiaceho 

systému tak, aby sa obmedzilo riziko ľudského faktoru a zabezpečila kybernetická 

bezpečnosť obidvoch systémov. 

Praktickým prínosom realizácie projektu bude plnoautomatická výrobná linka na výrobu 

hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov, ktorá bude zabezpečovať ich výrobu, 

pomôže spoločnosti rozšíriť sortiment výrobkov, zabezpečiť zníženie závislosti Slovenska na 

dovoze uvedeného produktu, zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu 

bezpečnosť práce.  

2. Krátky popis súčasnej situácie 
Spoločnosť KOLIBA,a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová je majiteľom areálu. Hriňovská 

mliekareň KOLIBA vznikla v roku 1993 ako súkromná akciová spoločnosť zameraná na 

spracovanie mlieka prevažne z Podpoľania. V súčasnosti je Koliba moderným spracovateľom 

mlieka so zameraním na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov a tradičného masla. 

Spoločnosť JT - PARTNER, s.r.o.,Krivec 3132, 962 05 Hriňová prevádzkuje v areáli spoločnosti 

KOLIBA,a.s. výrobu sušených potravinárskych a kŕmnych produktov na báze spracovania 

mlieka, cmaru a srvátky. Okrem toho prevádzkuje aj čistiareň odpadových vôd, výrobu pitnej 

vody, výrobu a rozvod tepelnej energie (rozvody tepla a chladu). 

2.1. Spracovanie srvátky 
Aktivity v spoločnosti JT - PARTNER, s.r.o. v oblasti spracovania srvátky a výroby sušených 

produktov začali v roku 2014 spustením postupnej filtrácie srvátky ultrafiltráciou, 

nanofiltráciou a reverznou osmózou so záverečným čistením permeátu na polisheri. 

Následne sa spúšťala vákuová odparka a sušiareň srvátkového proteínového koncentrátu. 

Spoločnosť momentálne vyrába sušený srvátkový proteínový koncentrát s obsahom 

bielkovín minimálne 80% na sušinu produktu (WPC80%),  sušenú kryštalickú laktózu 

monohydrát a sušený srvátkový permeát. 

2.2. Výroba WPC so zníženým obsahom laktózy a lactose-free 
Ďalším krokom podľa požiadaviek zákazníkov bola výroba WPC80% so zníženým obsahom 

laktózy (koncentrácia laktózy v hotovom produkte pod 0,5%). Zavedením enzýmového 

rozkladu laktózy (enzýmovej hydrolýzy laktózy) hydrolytickým enzýmom β-galaktozidázou v 

tekutom WPC a jeho následnou optimalizáciou sme pripravili požadovaný produkt WPC80% 

so zníženým obsahom laktózy, ako i WPC80% lactose-free. 
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2.3. Požiadavky trhu 
Na trhu sa momentálne nachádzajú rôzne typy bielkovinových prípravkov, ktoré využívajú 

predovšetkým športovci, ale i ľudia, ktorí majú záujem o zdravý spôsob výživy, alebo ľudia so 

zdravotnými, predovšetkým zažívacími problémami. Rozdiel medzi jednotlivými prípravkami 

je predovšetkým v oblasti druhu suroviny - mlieko z rôznych zdrojov (kravské, ovčie, kozie a 

podobne), srvátka, ryža, hrach, sója, obilniny, hovädzie, vaječné a podobne. Ak sa sústredíme 

len na jeden druh suroviny, ktorý spracovávame v našej spoločnosti – sladkú srvátku z 

kravského mlieka po výrobe syrov, trh poskytuje ďalšie možnosti: 

• Tekuté proteínové koncentráty nehydrolyzované, hydrolyzované do rôzneho stupňa 

hydrolýzy (napr. BioTech USA Protein Fuel 500 ml, nápojový koncentrát, ktorý obsahuje 

hydrolyzovaný srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou, pridané aminokyseliny a 

vitamíny bez tuku a sacharidov) 

• Sušené srvátkové proteíny s obsahom bielkovín až do 90% na sušinu produktu sa 

delia jednak podľa obsahu bielkovín (do 65%, 75%, 80%, nad 86%, 90%), jednak podľa 

ďalšieho spracovania 

o prírodné – bez úpravy 
o hydrolyzované s rôznym stupňom hydrolýzy bielkovín až po aminokyseliny 
o s nízkym obsahom laktózy (bezlaktózové, lactose-free) 
o instantné – rýchlorozpustné vo vode 

3. Navrhovaný postup riešenia 
Na dosiahnutie cieľov spoločnosti v rámci tohto projektu navrhujeme vybudovať novú 

plnoautomatizovanú linku na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov od 

prísunu srvátky do výroby cez jej filtráciu, hydrolýzu bielkovinového koncentrátu, zahustenie 

koncentrátu na odparke, jeho sušenie, granulovanie, miešanie s prídavnými látkami (sladidlá, 

farbivá, vitamíny, minerálne látky a podobne), balenie, kartónovanie, paletizáciu až po 

dopravu hotového produktu do výrobného skladu.  

Výroba prostredníctvom novovybudovanej linky bude plnoautomatická od prísunu suroviny 

po výrobný sklad. To znamená, že všetky procesy budú zvládnuté bez manuálnej pracovnej 

sily. Pracovná sila bude potrebná len na dohľad nad chodom linky. Očakávame, že 

vybudovaním novej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 

využijeme kapacitu celého závodu na 100%. Taktiež dôjde k automatizácií výroby celého 

výrobného procesu od vstupu surovín po expedíciu výrobkov. Po ukončení realizácie 

projektu očakávame vylúčenie manuálnej práce a manuálneho zásahu pri procese výroby. 

Taktiež očakávame, že sa  zautomatizuje balenie, kartónovanie, paletizácia a odvoz paliet do 

skladu, čím sa v celom výrobnom procese vylúči manuálna práca. Tým sa znížia náklady na 

pracovnú silu na jednotku výroby.  

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 

proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba laktózy a sušeného srvátkového 

permeátu, výroba tepla a chladu, skladovanie a podobne. Prepojením informačného a 
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riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní 

do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní surovín a materiálov, nakoľko celý proces od 

zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi bude prechádzať automaticky bez zásahu 

ľudského faktora. Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z 

internetu do informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť 

v rámci LAN vnútornej siete. Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie 

dôležitých parametrov výroby a ich implementácia do informačného systému a iných 

analytických a vyhodnocovacích programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať 

priebeh jednotlivých výrob a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

4. Uskladnenie, balenie a napojenie na dopravníkový systém 
Cieľom tohto kroku bude zabezpečiť balenie koncových produktov do malospotrebiteľských 

balení. Bude riešené plnoautomaticky tak, aby sa zamedzila krížová kontaminácia 

jednotlivých produktov, ktoré budeme vyrábať.  

Uskladnenie sušeného instantného hydrolyzovaného proteínového izolátu, jeho balenie do 

malospotrebiteľských balení a napojenie na dopravníkový systém spoločnosti bude plne 

automatizované a bude vyžadovať občasnú prítomnosť obsluhy. Panel riadiaceho systému 

bude vyvedený do kontrolnej a riadiacej miestnosti a napojený na informačný systém 

spoločnosti. 

4.1. Postup 
Sušený hydrolyzovaný instantný proteínový izolát, prípadne jeho ochutené verzie, sa zo 

sušiarne dopravia pneumatickou dopravou do prevádzkových síl, kde sa dočasne skladujú 

pred zabalením. Z nich sa skrutkovými dopravníkmi dopravia do násypiek pre jednotlivé 

produkty na baliacom zariadení cez triediace sitá. Špeciálne produkty (instantné produkty, 

a zmesi produktov) bude možné baliť predovšetkým na modernej plne automatizovanej 

baliacej linke do malospotrebiteľských balení od min. 0,25kg do max. 2,5 kg. 

4.2. Základné technologické zariadenie 
• Vibračný triedič v uzavretom sanitárnom mliečnom prevedení s jedným sitom, 

prachotesné vibračné motory IP66, nerezový 1 ks 

• Automatická baliaca linka na balenie do malospotrebiteľských balení do vreciek 

o hmotnosti od min. 0,25kg do max. 2,5 kg vrátane potrubných trás, dopravníkov,  

detektora kovov, automatického nakladania paliet a napojenia na dopravníkový 

systém a na balenie paliet 

• Potrubia, ventily, pneumatická doprava, valcové a závitovkové dopravníky, snímače 

hmotnosti, teploty, tlaku, regulátory, elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

4.3. Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 
Baliaca linka na balenie vreciek o hmotnosti od min. 0,25kg do max. 2,5 kg by sa mala 

zmestiť do priestoru maximálne 6x6 m. Linka bude umiestnená v priestoroch balenia 

srvátkových produktov.  Bude napojená na dopravníkový systém pomocou radiacej dosky.  
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4.4. Technické riešenie zariadenia  
Balenie produktov sa bude zabezpečovať dvomi nezávislými baliacimi linkami a potrubnou 

dopravou. 

Už osadenou baliacou linkou na vrecia s následnou detekciou kovov a paletizáciou sa budú 

baliť hydrolyzované instantné proteínové izoláty do vriec cestou, ktorou sa momentálne balí 

sušené WPC80%. Baliaca linka sa upraví tak, aby nedochádzalo ku krížovej kontaminácii 

jednotlivých produktov. 

Novo osadenou bude automatická baliaca linka na plnenie spotrebiteľských balení 

s veľkosťou dávky od min. 0,25kg do max. 2,5 kg . 

4.5. Pripojenie zariadenia 
Pre potreby baliacich zariadení na balenie suchých produktov je potrebné zabezpečiť: 

• Prívod suchého produktu zo zásobných síl 

• Prívod vzduchu pre riadenie, meranie a reguláciu 

• Odvod vzduchu z koncového filtra 

• Dodávku elektrického prúdu 

• Teplota v miestnosti nesmie klesnúť pod 5oC 

4.6. Materiál pripojení a nádrží 
• Baliace linky vrátane pomocných zariadení (silo, sitá, cyklón, filter, koncový filter) 

bude v nerezovom prevedení. 

• Dopravné cesty vrátane skrutkových dopravníkov budú v nerezovom prevedení.  

• Potrubné prepojenia budú v nerezovom prevedení.  

• Potrubné rozvody budú ukotvené na uzavretých nerezových profiloch.  

• Elektroinštalácia bude vedená nerezovými roštmi. 

5. Kontrola akosti 
Požiadavky na kontrolu akosti budú orientované predovšetkým na kvalitu jednotlivých 

konečných produktov. Baliace zariadenia na balenie jednotlivých produktov budú vybavené 

automatickým odberom vzoriek, ktoré sa budú odoberať pravidelne počas celého procesu 

balenia toho ktorého produktu. 

Kontrola kvality produktu sa bude robiť v pravidelných intervaloch v laboratóriu na zariadení 

NIR, HPLC a bežných laboratórnych zariadeniach.  

6. Čistenie potrubí a zásobných síl 
Čistenie potrubí, rozvodov a zásobných síl bude zabezpečovať čistiaca stanica CIP 

umiestnená na stredisku, ktorá je už súčasťou technológie. Použité  čistiace roztoky budú 

regenerované koncentrátmi a nevyhovujúce roztoky budú neutralizované a likvidované 

povoleným spôsobom. Skrutkové dopravníky, sitá a rozoberateľné časti dopravných trás sa 

budú čistiť vysávaním profesionálnym vysávačom a manuálne. 
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7. Režim manipulácie s materiálom 
Doprava surovín je riešená potrubím prepojeným s čerpadlami, skrutkovými 

dopravníkmi, pneumatickou dopravou a ďalšími súčasťami technologického zariadenia 

prevádzky. 

8. Potrubné rozvody a rozvody elektrickej energie 

8.1. Potrubné výrobné prepojenia 
Potrubné výrobné prepojenie zahrňuje všetky potrubné prepojenia pre dopravu surovín, 

produktu a pomocných látok medzi jednotlivými prevádzkovanými súbormi.  

Potrubné prepojenie možno podľa účelu rozdeliť do nasledujúcich celkov: 

Rozvody produktov v nerezovom prevedení. 

Pomocné výrobné rozvody (voda, chemikálie CIP) v nerezovom prevedení materiál AISI304. 

Doprava produktov a pomocných látok bude  riešená potrubím prepojeným s čerpadlami 

a pneumatickou dopravou, ktoré sa napoja na už existujúce potrubné rozvody prevádzky. 

8.2. Potrubné energetické prepojenia 
Potrubné energetické prepojenie zabezpečuje prívod energetických médií. 

Potrubné energetické prepojenie je v nerezovom prevedení (para, tlakový vzduch, pitná 

voda, technologická voda). Potrubia pary budú zabezpečené proti dotyku nerezovou 

mriežkou a/alebo tepelnou izoláciou s plechovým krytom. 

8.2.1. Rozvod tlakového vzduchu 

Tlakový vzduch je potrebný pre zabezpečenie správnej funkcie regulačných a poistných 

ventilov ohrievacích zariadení, regulačných a pneumatických ventilov. Výroba tlakového 

vzduchu bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Rozvod tlakového vzduchu je pre 

technológiu napojený z už existujúceho rozvodu vzduchu na stredisku. 

8.2.2. Rozvod pary 

Výroba pary bude zabezpečovaná doterajším spôsobom. Para bude  vedená v nerezovom 

potrubí a napojená na už existujúci rozvod pary na stredisku. Rozvody budú vedené na 

nerezových konzolách resp. závesoch v smere toku média. Na konci každej vetvy budú 

odvodnené. Kondenzát bude vrátený späť do kotolne.  

8.2.3. Rozvod vody 

Pitná voda bude napojená z už existujúceho prívodu pitnej vody na stredisku. Pitná voda je 

vedená v nerezovom potrubí a je umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 

Technologická  voda bude privádzaná zo zásobníkov, ktoré sú umiestnené vo vonkajších 

priestoroch pri stredisku Energetika. Technologická voda je vedená v nerezovom potrubí a je 

umiestnená na konzolách spolu s ostatnými potrubiami. 
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8.3. Elektrická energia 
Stroje a zariadenia vyžadujúce pripojenie elektrickej energie budú napájané z elektrického 

rozvádzača. Všetky rozvody elektrickej energie budú zhotovené podľa bezpečnostných 

požiadaviek a budú vedené v nerezových roštoch. 

9. Protikorózna ochrana 
Celé strojné zariadenia a celá časť potrubných rozvodov budú z nehrdzavejúcej ocele 

AISI304. Konzoly, stojky, objímky, rošty  a ostatný montážny a spojovací materiál budú tiež z 

nehrdzavejúcej ocele AISI304. 

10. Riešenie z hľadiska životného prostredia 
Stavebné riešenie budovy nedovolí zvukovým vlnám šíriť sa z výrobných zariadení mimo 

budovu.  Pri technologickom procese balenia jednotlivých produktov nevznikajú žiadne 

emisie ani iné škodlivé látky. Úlet sušeného produktu sa zachytáva vo viacerých stupňoch 

prechodom odsávaného vzduchu cez vreckové filtre a koncový filter. 

Koncentráty (HNO3, NaOH) sú z priestoru strediska vylúčené, nakoľko všetky potrubné 

rozvody, zásobné nádrže a strojné zariadenia budú čistené tlakovým čistiacim okruhom z 

existujúcej CIP stanice. 

Vyčerpané umývacie roztoky sú vedené do vstupu ČOV, kde po zneutralizovaní a prečistení 

sú vypustené do recipientu. Kvalita vody vypúšťanej do recipientu je kontinuálne 

monitorovaná. V prípade, že kvalita vypúšťanej vody nespĺňa požadované parametre, vracia 

sa späť do ČOV na ďalšie prečistenie. 

11. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu práce 
S ohľadom na bezpečnú a správnu prevádzku technologického zariadenia je nutné, aby 

obsluhujúci personál závodu bol oboznámený s obsluhou jednotlivých zariadení. Toto 

poučenie musí byť urobené už pred komplexnými skúškami. Pracovisko musí byť vybavené 

príslušným bezpečnostným zariadením podľa platných predpisov (napr. hasiace prístroje a 

pod.). 

Potrubné rozvody je nutné viesť tak, aby bola dodržaná podchodová výška minimálne 2,2 m. 

V súboroch, kde sa používajú agresívne a nebezpečné látky (HNO3, NaOH) môže s týmito 

látkami manipulovať iba osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne spôsobilá a pre túto 

prácu preukázateľne poučená. Každý pracovník, ktorý je určený na manipuláciu s 

agresívnymi látkami, musí byť riadne oboznámený s ich charakteristikou a spôsobom 

manipulácie. Pri manipulácii s agresívnymi látkami musí pracovník používať pridelené osobné 

ochranné pracovné pomôcky, t.j. ochranné okuliare (štít), gumové rukavice a gumové čižmy. 

Pracovníci, ktorí budú manipulovať s tekutými agresívnymi látkami, musia byť riadne 

oboznámení s pokynmi na poskytovanie prvej pomoci pri náhodnom postriekaní pokožky 

alebo požití látky. 
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Na pracovisku, kde sa bude manipulovať s agresívnymi látkami, musia byť vyvesené pracovné 

pokyny na manipuláciu a pokyny pre poskytnutie prvej pomoci. S agresívnymi látkami nesmú 

manipulovať tehotné ženy. 

Podľa charakteru prevádzky musí byť pracovisko vybavené pomôckami a prostriedkami prvej 

pomoci podľa odporúčania lekára. 

Na pracovisku musí byť zdroj pitnej vody na oplachovanie zasiahnutých miest. Vo vybavení 

musí byť väčšie množstvo neutralizačného prášku, z ktorého je podľa potreby možné 

pripravovať neutralizačné roztoky, dostatočná zásoba neutralizačných roztokov, sterilné 

gázy, obväzový materiál a riadne vybavená lekárnička pre prvú pomoc a iné pomôcky. 

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať predpis pre manipuláciu s chemikáliami, vrátane 

likvidácie možných porúch, predovšetkým s ohľadom na ochranu osôb, okolia a vodných 

zdrojov. 

Elektrické stroje a zaradenia budú chránené a bude prevedená predpísaná ochrana podľa 

platných noriem. 

12. Dispozičné riešenie 
Zariadenia na uskladnenie a balenie produktov budú umiestnené vo výrobných priestoroch 

strediska spracovania srvátky. 
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1. Cieľ 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových 

izolátov zo srvátky z výroby syrov (s obsahom bielkovín nad 90%). 

Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít 

a dosiahnuť inováciu výrobného procesu ako aj organizačnú inováciu. 

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu z pohľadu spoločnosti je automatizácia zberu 

dát z jednotlivých častí výrobného procesu, ich automatické ukladanie, spájanie do logických 

celkov vrátane vyhodnocovania priebehu jednotlivých parametrov a ich vplyvu na kvalitu 

a kvantitu výstupného produktu vrátane prepojenia jestvujúceho informačného a riadiaceho 

systému tak, aby sa obmedzilo riziko ľudského faktoru a zabezpečila kybernetická 

bezpečnosť obidvoch systémov. 

Praktickým prínosom realizácie projektu bude plnoautomatická výrobná linka na výrobu 

hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov, ktorá bude zabezpečovať ich výrobu, 

pomôže spoločnosti rozšíriť sortiment výrobkov, zabezpečiť zníženie závislosti Slovenska na 

dovoze uvedeného produktu, zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu 

bezpečnosť práce.  

2. Krátky popis súčasnej situácie 

Spoločnosť KOLIBA,a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová je majiteľom areálu. Hriňovská 

mliekareň KOLIBA vznikla v roku 1993 ako súkromná akciová spoločnosť zameraná na 

spracovanie mlieka prevažne z Podpoľania. V súčasnosti je Koliba moderným spracovateľom 

mlieka so zameraním na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov a tradičného masla. 

Spoločnosť JT - PARTNER, s.r.o.,Krivec 3132, 962 05 Hriňová prevádzkuje v areáli spoločnosti 

KOLIBA,a.s. výrobu sušených potravinárskych a kŕmnych produktov na báze spracovania 

mlieka, cmaru a srvátky. Okrem toho prevádzkuje aj čistiareň odpadových vôd, výrobu pitnej 

vody, výrobu a rozvod tepelnej energie (rozvody tepla a chladu). 

2.1. Spracovanie srvátky 
Aktivity v spoločnosti JT - PARTNER, s.r.o. v oblasti spracovania srvátky a výroby sušených 

produktov začali v roku 2014 spustením postupnej filtrácie srvátky ultrafiltráciou, 

nanofiltráciou a reverznou osmózou so záverečným čistením permeátu na polisheri. 

Následne sa spúšťala vákuová odparka a sušiareň srvátkového proteínového koncentrátu. 

Spoločnosť momentálne vyrába sušený srvátkový proteínový koncentrát s obsahom 

bielkovín minimálne 80% na sušinu produktu (WPC80%),  sušenú kryštalickú laktózu 

monohydrát a sušený srvátkový permeát. 

2.2. Výroba WPC so zníženým obsahom laktózy a lactose-free 
Ďalším krokom podľa požiadaviek zákazníkov bola výroba WPC80% so zníženým obsahom 

laktózy (koncentrácia laktózy v hotovom produkte pod 0,5%). Zavedením enzýmového 

rozkladu laktózy (enzýmovej hydrolýzy laktózy) hydrolytickým enzýmom β-galaktozidázou v 
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tekutom WPC a jeho následnou optimalizáciou sme pripravili požadovaný produkt WPC80% 

so zníženým obsahom laktózy, ako i WPC80% lactose-free. 

2.3. Požiadavky trhu 
Na trhu sa momentálne nachádzajú rôzne typy bielkovinových prípravkov, ktoré využívajú 

predovšetkým športovci, ale i ľudia, ktorí majú záujem o zdravý spôsob výživy, alebo ľudia so 

zdravotnými, predovšetkým zažívacími problémami. Rozdiel medzi jednotlivými prípravkami 

je predovšetkým v oblasti druhu suroviny - mlieko z rôznych zdrojov (kravské, ovčie, kozie a 

podobne), srvátka, ryža, hrach, sója, obilniny, hovädzie, vaječné a podobne. Ak sa sústredíme 

len na jeden druh suroviny, ktorý spracovávame v našej spoločnosti – sladkú srvátku z 

kravského mlieka po výrobe syrov, trh poskytuje ďalšie možnosti: 

• Tekuté proteínové koncentráty nehydrolyzované, hydrolyzované do rôzneho stupňa 

hydrolýzy (napr. BioTech USA Protein Fuel 500 ml, nápojový koncentrát, ktorý obsahuje 

hydrolyzovaný srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou, pridané aminokyseliny a 

vitamíny bez tuku a sacharidov) 

• Sušené srvátkové proteíny s obsahom bielkovín až do 90% na sušinu produktu sa 

delia jednak podľa obsahu bielkovín (do 65%, 75%, 80%, nad 86%, 90%), jednak podľa 

ďalšieho spracovania 

o prírodné – bez úpravy 
o hydrolyzované s rôznym stupňom hydrolýzy bielkovín až po aminokyseliny 
o s nízkym obsahom laktózy (bezlaktózové, lactose-free) 
o instantné – rýchlorozpustné vo vode 

3. Navrhovaný postup riešenia 
Na dosiahnutie cieľov spoločnosti v rámci tohto projektu navrhujeme vybudovať novú 

plnoautomatizovanú linku na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov od 

prísunu srvátky do výroby cez jej filtráciu, hydrolýzu bielkovinového koncentrátu, zahustenie 

koncentrátu na odparke, jeho sušenie, granulovanie, miešanie s prídavnými látkami (sladidlá, 

farbivá, vitamíny, minerálne látky a podobne), balenie, kartónovanie, paletizáciu až po 

dopravu hotového produktu do výrobného skladu.  

Výroba prostredníctvom novovybudovanej linky bude plnoautomatická od prísunu suroviny 

po výrobný sklad. To znamená, že všetky procesy budú zvládnuté bez manuálnej pracovnej 

sily. Pracovná sila bude potrebná len na dohľad nad chodom linky. Očakávame, že 

vybudovaním novej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 

využijeme kapacitu celého závodu na 100%. Taktiež dôjde k automatizácií výroby celého 

výrobného procesu od vstupu surovín po expedíciu výrobkov. Po ukončení realizácie 

projektu očakávame vylúčenie manuálnej práce a manuálneho zásahu pri procese výroby. 

Taktiež očakávame, že sa  zautomatizuje balenie, kartónovanie, paletizácia a odvoz paliet do 

skladu, čím sa v celom výrobnom procese vylúči manuálna práca. Tým sa znížia náklady na 

pracovnú silu na jednotku výroby.  

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 
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proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba laktózy a sušeného srvátkového 

permeátu, výroba tepla a chladu, skladovanie a podobne. Prepojením informačného a 

riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní 

do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní surovín a materiálov, nakoľko celý proces od 

zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi bude prechádzať automaticky bez zásahu 

ľudského faktora. Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z 

internetu do informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť 

v rámci LAN vnútornej siete. Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie 

dôležitých parametrov výroby a ich implementácia do informačného systému a iných 

analytických a vyhodnocovacích programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať 

priebeh jednotlivých výrob a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

4. Prepojenie informačného systému s riadiacim systémom 

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 

proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba tepla a chladu, skladovanie 

a podobne. Prepojením informačného a riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti 

pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní 

surovín a materiálov, nakoľko celý proces od zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi 

bude prechádzať automaticky bez zásahu ľudského faktora.  

Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie dôležitých parametrov výroby 

a ich implementácia do informačného systému a iných analytických a vyhodnocovacích 

programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať priebeh jednotlivých výrob 

a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

V súčasnej dobe používame informačný systém SAP, do ktorého sa manuálne nahrávajú 

všetky údaje z výrobnej časti, zásobovania, skladov a obchodného oddelenia. Uvedené 

informácie získavame z riadiacich systémov, ktoré sú vyrábané priamo na potreby 

jednotlivých liniek, ktoré majú vlastné komunikačné rozhranie. Riadiace systémy sú 

postavené na riadiacom systéme SIEMENS S7-1500. Novo dodané zariadenia, ktoré budú 

predmetom dodávky bude potrebné taktiež pripojiť s informačným systémom SAP. Pri 

projektovaní a realizácií sa musia riadiť štandardami SAP a SIEMENS S7-1500.     

4.1. Postup 

Základom prepojenia informačného systému s riadiacim systémom bude dvojica serverov – 

archivačný server a interpretačný server. Na archivačnom serveri sa budú ukladať všetky 

relevantné údaje z výrobného i informačného systému. Pripojený interpretačný server bude 

umožňovať zobrazovanie údajov obidvoch systémov. Na tento server sa budú pripájať 

jednotliví užívatelia v internej sieti cez pevnú linku alebo cez wifi prepojenie, ako i užívatelia 

napojení na spoločnosť cez internet.  
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4.2. Základné technologické zariadenie 

• meranie a regulácia, 

• systém automatického ukladania dôležitých parametrov výroby, 

• montážny materiál, elektroinštalácia (nadriadené riadiace systémy a hardwarové 

vybavenie),  

• softwarové vybavenie pre prepojenie informačného a riadiaceho systému 

• softwarové vybavenie pre plánovanie výroby a logistickú analýzu 

• softwarové vybavenie pre technologické sledovanie a optimalizáciu výroby 

vrátane grafickej nadstavby 

4.3. Technické riešenie 

Prepojenie informačného systému s riadiacim systémom bude zabezpečené pomocou 

archivačného servera a interpretačného servera.  Prístup k vizualizácii bude pre 6 klientov 

naraz. 

Vizualizácie výrobných procesov budú možné v internetovom prehliadači alebo v mobilných 

zariadeniach. Prístup do vizualizácie bude riešený rôznymi protokolmi a zaznamenávaný. 

Príslušní pracovníci budú dostávať upozornenia na udalosti v systéme. 

4.4. Pripojenie 

Pre potreby prepojenia informačného systému s riadiacim systémom je potrebné zabezpečiť: 

• Dodávku elektrického prúdu 

• Prívod stlačeného vzduchu pre meranie a reguláciu 

4.5. Materiál pripojení a nádrží 

• Elektroinštalácia bude vedená nerezovými roštmi. 

5. Kontrola akosti 

Požiadavky na kontrolu akosti budú orientované predovšetkým na funkčnosť prepojenia 

systémov. O funkčnosť sa budú starať pracovníci IT oddelenia. 
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6. Potrubné rozvody a rozvody elektrickej energie 

6.1. Elektrická energia 

Stroje a zariadenia vyžadujúce pripojenie elektrickej energie budú napájané z elektrického 

rozvádzača. Všetky rozvody elektrickej energie budú zhotovené podľa bezpečnostných 

požiadaviek a budú vedené v nerezových roštoch. 

7. Protikorózna ochrana 

Celé strojné zariadenia a celá časť rozvodov budú z nehrdzavejúcej ocele AISI304. Konzoly, 

stojky, objímky, rošty  a ostatný montážny a spojovací materiál budú tiež z nehrdzavejúcej 

ocele AISI304. 

8. Riešenie z hľadiska životného prostredia 

Stavebné riešenie budovy nedovolí zvukovým vlnám šíriť sa z výrobných zariadení mimo 

budovu.  Pri prepojení informačného a riadiaceho systému nevznikajú žiadne emisie ani iné 

škodlivé látky. 

9. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu práce 

S ohľadom na bezpečnú a správnu prevádzku technologického zariadenia je nutné, aby 

obsluhujúci personál závodu bol oboznámený s obsluhou jednotlivých zariadení. Toto 

poučenie musí byť urobené už pred komplexnými skúškami. Pracovisko musí byť vybavené 

príslušným bezpečnostným zariadením podľa platných predpisov (napr. hasiace prístroje a 

pod.). 

Potrubné rozvody je nutné viesť tak, aby bola dodržaná podchodová výška minimálne 2,2 m. 

V súboroch, kde sa používajú agresívne a nebezpečné látky (HNO3, NaOH) môže s týmito 

látkami manipulovať iba osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne spôsobilá a pre túto 

prácu preukázateľne poučená. Každý pracovník, ktorý je určený na manipuláciu s 

agresívnymi látkami, musí byť riadne oboznámený s ich charakteristikou a spôsobom 

manipulácie. Pri manipulácii s agresívnymi látkami musí pracovník používať pridelené osobné 

ochranné pracovné pomôcky, t.j. ochranné okuliare (štít), gumové rukavice a gumové čižmy. 

Pracovníci, ktorí budú manipulovať s tekutými agresívnymi látkami, musia byť riadne 

oboznámení s pokynmi na poskytovanie prvej pomoci pri náhodnom postriekaní pokožky 

alebo požití látky. 

Na pracovisku, kde sa bude manipulovať s agresívnymi látkami, musia byť vyvesené pracovné 

pokyny na manipuláciu a pokyny pre poskytnutie prvej pomoci. S agresívnymi látkami nesmú 

manipulovať tehotné ženy. 
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Podľa charakteru prevádzky musí byť pracovisko vybavené pomôckami a prostriedkami prvej 

pomoci podľa odporúčania lekára. 

Na pracovisku musí byť zdroj pitnej vody na oplachovanie zasiahnutých miest. Vo vybavení 

musí byť väčšie množstvo neutralizačného prášku, z ktorého je podľa potreby možné 

pripravovať neutralizačné roztoky, dostatočná zásoba neutralizačných roztokov, sterilné 

gázy, obväzový materiál a riadne vybavená lekárnička pre prvú pomoc a iné pomôcky. 

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať predpis pre manipuláciu s chemikáliami, vrátane 

likvidácie možných porúch, predovšetkým s ohľadom na ochranu osôb, okolia a vodných 

zdrojov. 

Elektrické stroje a zaradenia budú chránené a bude prevedená predpísaná ochrana podľa 

platných noriem. 
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1. Cieľ 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových 

izolátov zo srvátky z výroby syrov (s obsahom bielkovín nad 90%). 

Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít 

a dosiahnuť inováciu výrobného procesu ako aj organizačnú inováciu. 

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu z pohľadu spoločnosti je automatizácia zberu 

dát z jednotlivých častí výrobného procesu, ich automatické ukladanie, spájanie do logických 

celkov vrátane vyhodnocovania priebehu jednotlivých parametrov a ich vplyvu na kvalitu 

a kvantitu výstupného produktu vrátane prepojenia jestvujúceho informačného a riadiaceho 

systému tak, aby sa obmedzilo riziko ľudského faktoru a zabezpečila kybernetická 

bezpečnosť obidvoch systémov. 

Praktickým prínosom realizácie projektu bude plnoautomatická výrobná linka na výrobu 

hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov, ktorá bude zabezpečovať ich výrobu, 

pomôže spoločnosti rozšíriť sortiment výrobkov, zabezpečiť zníženie závislosti Slovenska na 

dovoze uvedeného produktu, zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu 

bezpečnosť práce.  

2. Krátky popis súčasnej situácie 

Spoločnosť KOLIBA,a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová je majiteľom areálu. Hriňovská 

mliekareň KOLIBA vznikla v roku 1993 ako súkromná akciová spoločnosť zameraná na 

spracovanie mlieka prevažne z Podpoľania. V súčasnosti je Koliba moderným spracovateľom 

mlieka so zameraním na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov a tradičného masla. 

Spoločnosť JT - PARTNER, s.r.o.,Krivec 3132, 962 05 Hriňová prevádzkuje v areáli spoločnosti 

KOLIBA,a.s. výrobu sušených potravinárskych a kŕmnych produktov na báze spracovania 

mlieka, cmaru a srvátky. Okrem toho prevádzkuje aj čistiareň odpadových vôd, výrobu pitnej 

vody, výrobu a rozvod tepelnej energie (rozvody tepla a chladu). 

2.1. Spracovanie srvátky 
Aktivity v spoločnosti JT - PARTNER, s.r.o. v oblasti spracovania srvátky a výroby sušených 

produktov začali v roku 2014 spustením postupnej filtrácie srvátky ultrafiltráciou, 

nanofiltráciou a reverznou osmózou so záverečným čistením permeátu na polisheri. 

Následne sa spúšťala vákuová odparka a sušiareň srvátkového proteínového koncentrátu. 

Spoločnosť momentálne vyrába sušený srvátkový proteínový koncentrát s obsahom 

bielkovín minimálne 80% na sušinu produktu (WPC80%),  sušenú kryštalickú laktózu 

monohydrát a sušený srvátkový permeát. 

2.2. Výroba WPC so zníženým obsahom laktózy a lactose-free 
Ďalším krokom podľa požiadaviek zákazníkov bola výroba WPC80% so zníženým obsahom 

laktózy (koncentrácia laktózy v hotovom produkte pod 0,5%). Zavedením enzýmového 

rozkladu laktózy (enzýmovej hydrolýzy laktózy) hydrolytickým enzýmom β-galaktozidázou v 
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tekutom WPC a jeho následnou optimalizáciou sme pripravili požadovaný produkt WPC80% 

so zníženým obsahom laktózy, ako i WPC80% lactose-free. 

2.3. Požiadavky trhu 
Na trhu sa momentálne nachádzajú rôzne typy bielkovinových prípravkov, ktoré využívajú 

predovšetkým športovci, ale i ľudia, ktorí majú záujem o zdravý spôsob výživy, alebo ľudia so 

zdravotnými, predovšetkým zažívacími problémami. Rozdiel medzi jednotlivými prípravkami 

je predovšetkým v oblasti druhu suroviny - mlieko z rôznych zdrojov (kravské, ovčie, kozie a 

podobne), srvátka, ryža, hrach, sója, obilniny, hovädzie, vaječné a podobne. Ak sa sústredíme 

len na jeden druh suroviny, ktorý spracovávame v našej spoločnosti – sladkú srvátku z 

kravského mlieka po výrobe syrov, trh poskytuje ďalšie možnosti: 

• Tekuté proteínové koncentráty nehydrolyzované, hydrolyzované do rôzneho stupňa 

hydrolýzy (napr. BioTech USA Protein Fuel 500 ml, nápojový koncentrát, ktorý obsahuje 

hydrolyzovaný srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou, pridané aminokyseliny a 

vitamíny bez tuku a sacharidov) 

• Sušené srvátkové proteíny s obsahom bielkovín až do 90% na sušinu produktu sa 

delia jednak podľa obsahu bielkovín (do 65%, 75%, 80%, nad 86%, 90%), jednak podľa 

ďalšieho spracovania 

o prírodné – bez úpravy 
o hydrolyzované s rôznym stupňom hydrolýzy bielkovín až po aminokyseliny 
o s nízkym obsahom laktózy (bezlaktózové, lactose-free) 
o instantné – rýchlorozpustné vo vode 

3. Navrhovaný postup riešenia 
Na dosiahnutie cieľov spoločnosti v rámci tohto projektu navrhujeme vybudovať novú 

plnoautomatizovanú linku na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov od 

prísunu srvátky do výroby cez jej filtráciu, hydrolýzu bielkovinového koncentrátu, zahustenie 

koncentrátu na odparke, jeho sušenie, granulovanie, miešanie s prídavnými látkami (sladidlá, 

farbivá, vitamíny, minerálne látky a podobne), balenie, kartónovanie, paletizáciu až po 

dopravu hotového produktu do výrobného skladu.  

Výroba prostredníctvom novovybudovanej linky bude plnoautomatická od prísunu suroviny 

po výrobný sklad. To znamená, že všetky procesy budú zvládnuté bez manuálnej pracovnej 

sily. Pracovná sila bude potrebná len na dohľad nad chodom linky. Očakávame, že 

vybudovaním novej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 

využijeme kapacitu celého závodu na 100%. Taktiež dôjde k automatizácií výroby celého 

výrobného procesu od vstupu surovín po expedíciu výrobkov. Po ukončení realizácie 

projektu očakávame vylúčenie manuálnej práce a manuálneho zásahu pri procese výroby. 

Taktiež očakávame, že sa  zautomatizuje balenie, kartónovanie, paletizácia a odvoz paliet do 

skladu, čím sa v celom výrobnom procese vylúči manuálna práca. Tým sa znížia náklady na 

pracovnú silu na jednotku výroby.  

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 
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proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba laktózy a sušeného srvátkového 

permeátu, výroba tepla a chladu, skladovanie a podobne. Prepojením informačného a 

riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní 

do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní surovín a materiálov, nakoľko celý proces od 

zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi bude prechádzať automaticky bez zásahu 

ľudského faktora. Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z 

internetu do informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť 

v rámci LAN vnútornej siete. Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie 

dôležitých parametrov výroby a ich implementácia do informačného systému a iných 

analytických a vyhodnocovacích programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať 

priebeh jednotlivých výrob a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

4. Kybernetická bezpečnosť 

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 

proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba tepla a chladu, skladovanie 

a podobne.  

Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z internetu do 

informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť v rámci LAN 

vnútornej siete. 

4.1. Postup 

Kybernetická bezpečnosť sa bude zabezpečovať vo viacerých smeroch. Zabezpečovací 

systém bude prideľovať práva jednotlivým vnútorným i vonkajším používateľom 

a zaznamenávať ich aktivity počas ich napojenia na informačný i riadiaci systém. Spoľahlivý 

router s firewallom bude ochraňovať vnútornú sieť pred útokmi zvonka. Geometria 

rozloženia počítačov v sieti a ich zastupiteľnosť zabezpečí bezpečné ukladanie dát z výroby, 

z riadiacich systémov, nastavení jednotlivých riadiacich systémov a záložných kópií riadiacich 

programov. 

4.2. Základné technologické zariadenie 

• softwarové vybavenie na sledovanie krokov jednotlivých operátorov 

v informačnom i riadiacom systéme 

• softwarové vybavenie na sledovanie a kontrolu prístupov k riadiacim systémom 

a informačnému systému zvonku i zvnútra 

• softwarové vybavenie na zamedzenie neautorizovaných prístupov 
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• softwarové a hardwarové vybavenie na bezpečné ukladanie dát z výroby, 

riadiacich systémov, nastavení jednotlivých riadiacich systémov, záložných kópií 

na viacerých miestach nielen v sídle spoločnosti 

4.3. Technické riešenie 

Základom kybernetickej bezpečnosti budú 2 centrálne, ktoré budú tvoriť hlavnú chrbticu 

vnútornej počítačovej siete. Tie budú v sieti spojené s jednotlivými riadiacimi počítačmi 

v jednotlivých prevádzkach. Riadiace počítače v jednotlivých prevádzkach budú navzájom 

prepojené. Nebude dochádzať k prepojeniu riadiacich počítačov medzi jednotlivými 

prevádzkami. Počítače hlavnej chrbtice budú napojené na dva bezpečnostné routery 

s firewallom, ktoré budú jedinými prístupovými bodmi pre celú sieť a jej komunikáciu 

s internetom. O komunikáciu medzi jednotlivými počítačmi sa bude starať server manažment 

pre min. 500 zariadení. 

Spojenie bude potiahnuté optickým káblom cez optické porty, priemyselné switche a 

priemyselné ethernetové konektory.  

4.4. Pripojenie 

Pre potreby kybernetickej bezpečnosti je potrebné zabezpečiť: 

• Dodávku elektrického prúdu 

4.5. Materiál pripojení a nádrží 

• Elektroinštalácia bude vedená v prevádzkach nerezovými roštmi. 

5. Kontrola akosti 

Požiadavky na kontrolu akosti budú orientované predovšetkým na bezpečnosť prepojenia 

systémov. O bezpečnosť sa budú starať pracovníci IT oddelenia. 

6. Potrubné rozvody a rozvody elektrickej energie 

6.1. Elektrická energia 

Stroje a zariadenia vyžadujúce pripojenie elektrickej energie budú napájané z elektrického 

rozvádzača. Všetky rozvody elektrickej energie budú zhotovené podľa bezpečnostných 

požiadaviek a budú vedené v nerezových roštoch. 
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7. Protikorózna ochrana 

Celé strojné zariadenia a celá časť rozvodov budú z nehrdzavejúcej ocele AISI304. Konzoly, 

stojky, objímky, rošty  a ostatný montážny a spojovací materiál budú tiež z nehrdzavejúcej 

ocele AISI304. 

8. Riešenie z hľadiska životného prostredia 

Stavebné riešenie budovy nedovolí zvukovým vlnám šíriť sa z výrobných zariadení mimo 

budovu.  Pri prepojení informačného a riadiaceho systému a zabezpečovaní jeho 

kybernetickej bezpečnosti nevznikajú žiadne emisie ani iné škodlivé látky. 

9. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu práce 

S ohľadom na bezpečnú a správnu prevádzku technologického zariadenia je nutné, aby 

obsluhujúci personál závodu bol oboznámený s obsluhou jednotlivých zariadení. Toto 

poučenie musí byť urobené už pred komplexnými skúškami. Pracovisko musí byť vybavené 

príslušným bezpečnostným zariadením podľa platných predpisov (napr. hasiace prístroje a 

pod.). 

Potrubné rozvody je nutné viesť tak, aby bola dodržaná podchodová výška minimálne 2,2 m. 

V súboroch, kde sa používajú agresívne a nebezpečné látky (HNO3, NaOH) môže s týmito 

látkami manipulovať iba osoba staršia ako 18 rokov, telesne a duševne spôsobilá a pre túto 

prácu preukázateľne poučená. Každý pracovník, ktorý je určený na manipuláciu s 

agresívnymi látkami, musí byť riadne oboznámený s ich charakteristikou a spôsobom 

manipulácie. Pri manipulácii s agresívnymi látkami musí pracovník používať pridelené osobné 

ochranné pracovné pomôcky, t.j. ochranné okuliare (štít), gumové rukavice a gumové čižmy. 

Pracovníci, ktorí budú manipulovať s tekutými agresívnymi látkami, musia byť riadne 

oboznámení s pokynmi na poskytovanie prvej pomoci pri náhodnom postriekaní pokožky 

alebo požití látky. 

Na pracovisku, kde sa bude manipulovať s agresívnymi látkami, musia byť vyvesené pracovné 

pokyny na manipuláciu a pokyny pre poskytnutie prvej pomoci. S agresívnymi látkami nesmú 

manipulovať tehotné ženy. 

Podľa charakteru prevádzky musí byť pracovisko vybavené pomôckami a prostriedkami prvej 

pomoci podľa odporúčania lekára. 

Na pracovisku musí byť zdroj pitnej vody na oplachovanie zasiahnutých miest. Vo vybavení 

musí byť väčšie množstvo neutralizačného prášku, z ktorého je podľa potreby možné 

pripravovať neutralizačné roztoky, dostatočná zásoba neutralizačných roztokov, sterilné 

gázy, obväzový materiál a riadne vybavená lekárnička pre prvú pomoc a iné pomôcky. 

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať predpis pre manipuláciu s chemikáliami, vrátane 

likvidácie možných porúch, predovšetkým s ohľadom na ochranu osôb, okolia a vodných 

zdrojov. 
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Elektrické stroje a zaradenia budú chránené a bude prevedená predpísaná ochrana podľa 

platných noriem. 
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1. Cieľ 
Hlavným cieľom spoločnosti je zvyšovanie kvality, množstva a sortimentu vyrábaných 

produktov, znižovanie výrobných nákladov na jednotku produkcie, automatizácia a 

robotizácia výroby s cieľom znížiť množstvo manuálnej práce vo výrobe a maximálne 

zefektívniť výrobný proces. 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových 

izolátov zo srvátky z výroby syrov (s obsahom bielkovín nad 90%). 

Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít 

a dosiahnuť inováciu výrobného procesu ako aj organizačnú inováciu. 

Jedným z najdôležitejších výstupov projektu z pohľadu spoločnosti je automatizácia zberu 

dát z jednotlivých častí výrobného procesu, ich automatické ukladanie, spájanie do logických 

celkov vrátane vyhodnocovania priebehu jednotlivých parametrov a ich vplyvu na kvalitu 

a kvantitu výstupného produktu vrátane prepojenia jestvujúceho informačného a riadiaceho 

systému tak, aby sa obmedzilo riziko ľudského faktoru a zabezpečila kybernetická 

bezpečnosť obidvoch systémov. 

Praktickým prínosom realizácie projektu bude plnoautomatická výrobná linka na výrobu 

hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov, ktorá bude zabezpečovať ich výrobu, 

pomôže spoločnosti rozšíriť sortiment výrobkov, zabezpečiť zníženie závislosti Slovenska na 

dovoze uvedeného produktu, zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu 

bezpečnosť práce.  

2. Zameranie spoločnosti 
Spoločnosť vznikla 28.3.2000. Od roku 2012 sa zameriava na inovatívne spôsoby 

zhodnocovania druhotných surovín vzniknutých pri spracovaní mlieka a výrobe mliečnych 

produktov, na spracovanie srvátky z výroby syrov, spracovanie drevnej hmoty, 

prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV), spracovanie iných ako nebezpečných 

odpadov z čistiarne odpadových vôd na energetické a kŕmne účely, výrobu kŕmnych zmesí, 

výrobu tepla a rozvod tepla. 

3. Krátky popis súčasnej situácie 

3.1. Výrobné vzťahy spoločností v areáli 
Spoločnosť KOLIBA,a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová je majiteľom areálu. Hriňovská 

mliekareň KOLIBA vznikla v roku 1993 ako súkromná akciová spoločnosť zameraná na 

spracovanie mlieka prevažne z Podpoľania. V súčasnosti je Koliba moderným spracovateľom 

mlieka so zameraním na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov a tradičného masla. 

Spoločnosť JT - PARTNER, s.r.o.,Krivec 3132, 962 05 Hriňová prevádzkuje v areáli spoločnosti 

KOLIBA,a.s. výrobu sušených potravinárskych a kŕmnych produktov na báze spracovania 

mlieka, cmaru a srvátky. Okrem toho prevádzkuje aj čistiareň odpadových vôd, výrobu pitnej 

vody, výrobu a rozvod tepelnej energie (rozvody tepla a chladu). 
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3.2. Spracovanie srvátky 
Aktivity v spoločnosti JT - PARTNER, s.r.o. v oblasti spracovania srvátky a výroby sušených 

produktov začali v roku 2014 spustením postupnej filtrácie srvátky ultrafiltráciou, 

nanofiltráciou a reverznou osmózou so záverečným čistením permeátu na polisheri. 

Následne sa spúšťala vákuová odparka a sušiareň srvátkového proteínového koncentrátu. 

Spoločnosť momentálne vyrába sušený srvátkový proteínový koncentrát s obsahom 

bielkovín minimálne 80% na sušinu produktu (WPC80%),  sušenú kryštalickú laktózu 

monohydrát a sušený srvátkový permeát. 

3.3. Výroba WPC so zníženým obsahom laktózy a lactose-free 
Ďalším krokom podľa požiadaviek zákazníkov bola výroba WPC80% so zníženým obsahom 

laktózy (koncentrácia laktózy v hotovom produkte pod 0,5%). Zavedením enzýmového 

rozkladu laktózy (enzýmovej hydrolýzy laktózy) hydrolytickým enzýmom β-galaktozidázou v 

tekutom WPC a jeho následnou optimalizáciou sme pripravili požadovaný produkt WPC80% 

so zníženým obsahom laktózy, ako i WPC80% lactose-free. 

3.4. Požiadavky trhu 
Na trhu sa momentálne nachádzajú rôzne typy bielkovinových prípravkov, ktoré využívajú 

predovšetkým športovci, ale i ľudia, ktorí majú záujem o zdravý spôsob výživy, alebo ľudia so 

zdravotnými, predovšetkým zažívacími problémami. Rozdiel medzi jednotlivými prípravkami 

je predovšetkým v oblasti druhu suroviny - mlieko z rôznych zdrojov (kravské, ovčie, kozie a 

podobne), srvátka, ryža, hrach, sója, obilniny, hovädzie, vaječné a podobne. Ak sa sústredíme 

len na jeden druh suroviny, ktorý spracovávame v našej spoločnosti – sladkú srvátku z 

kravského mlieka po výrobe syrov, trh poskytuje ďalšie možnosti: 

• Tekuté proteínové koncentráty nehydrolyzované, hydrolyzované do rôzneho stupňa 

hydrolýzy (napr. BioTech USA Protein Fuel 500 ml, nápojový koncentrát, ktorý obsahuje 

hydrolyzovaný srvátkový proteín s vysokou biologickou hodnotou, pridané aminokyseliny a 

vitamíny bez tuku a sacharidov) 

• Sušené srvátkové proteíny s obsahom bielkovín až do 90% na sušinu produktu sa 

delia jednak podľa obsahu bielkovín (do 65%, 75%, 80%, nad 86%, 90%), jednak podľa 

ďalšieho spracovania 

o prírodné – bez úpravy 
o hydrolyzované s rôznym stupňom hydrolýzy bielkovín až po aminokyseliny 
o s nízkym obsahom laktózy (bezlaktózové, lactose-free) 
o instantné – rýchlorozpustné vo vode 

4. Navrhovaný postup riešenia 
Na dosiahnutie cieľov spoločnosti v rámci tohto projektu navrhujeme vybudovať novú 

plnoautomatizovanú linku na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov od 

prísunu srvátky do výroby cez jej filtráciu, hydrolýzu bielkovinového koncentrátu, zahustenie 

koncentrátu na odparke, jeho sušenie, granulovanie, miešanie s prídavnými látkami (sladidlá, 

farbivá, vitamíny, minerálne látky a podobne), balenie, kartónovanie, paletizáciu až po 

dopravu hotového produktu do výrobného skladu.  
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Výroba prostredníctvom novovybudovanej linky bude plnoautomatická od prísunu suroviny 

po výrobný sklad. To znamená, že všetky procesy budú zvládnuté bez manuálnej pracovnej 

sily. Pracovná sila bude potrebná len na dohľad nad chodom linky. Očakávame, že 

vybudovaním novej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 

využijeme kapacitu celého závodu na 100%. Taktiež dôjde k automatizácií výroby celého 

výrobného procesu od vstupu surovín po expedíciu výrobkov. Po ukončení realizácie 

projektu očakávame vylúčenie manuálnej práce a manuálneho zásahu pri procese výroby. 

Taktiež očakávame, že sa  zautomatizuje balenie, kartónovanie, paletizácia a odvoz paliet do 

skladu, čím sa v celom výrobnom procese vylúči manuálna práca. Tým sa znížia náklady na 

pracovnú silu na jednotku výroby.  

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 

proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba laktózy a sušeného srvátkového 

permeátu, výroba tepla a chladu, skladovanie a podobne. Prepojením informačného a 

riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní 

do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní surovín a materiálov, nakoľko celý proces od 

zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi bude prechádzať automaticky bez zásahu 

ľudského faktora. Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z 

internetu do informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť 

v rámci LAN vnútornej siete. Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie 

dôležitých parametrov výroby a ich implementácia do informačného systému a iných 

analytických a vyhodnocovacích programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať 

priebeh jednotlivých výrob a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

5. Hlavné časti plánovanej investície 
Východiskovou surovinou pre výrobu hydrolyzovaných instantných srvátkových proteínových 

izolátov bude tekutý srvátkový proteínový koncentrát, ktorý sa získava filtráciou tekutej 

sladkej srvátky ako retentát pri ultrafiltrácii srvátky. Plnoautomatická linka na výrobu 

hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov bude pozostávať z nasledovných 

výrobných zariadení: 

• moderná dvojmodulová filtračná jednotka, ktorá bude pozostávať z mikrofiltrácie a 

zahusťovacej ultrafiltrácie nariedeného srvátkového proteínového koncentrátu 

o zásobníky na čistiace chemikálie pre filtrácie 

o zásobné nádrže na produkt 

o zásobné nádrže na odpadovú vodu 

• moderná vákuová odparovacia linka na zahustenie produktu  

o chladiace veže na chladenie kondenzátu z odparky 

o zásobné tanky pred odparkou a za odparkou 

• moderná instantizačná jednotka 

• moderné baliace linky na balenie malospotrebiteľských a veľkospotrebiteľských 

balení 



PS Technická správa - Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 6/12 

5.1. Filtračná jednotka na filtráciu srvátkového proteínového 

koncentrátu 
Moderná dvojmodulová filtračná jednotka bude pozostávať z mikrofiltrácie a zahusťovacej 

ultrafiltrácie nariedeného srvátkového proteínového koncentrátu. 

Mikrofiltrácia bude slúžiť na odstránenie podstatnej časti tuku z tekutého srvátkového 

proteínového koncentrátu. Bude zostavená z produkčných membrán, ktoré zabezpečia 

zachytenie tuku z nariedeného proteínového koncentrátu. Panel riadiaceho systému bude 

vyvedený do kontrolnej a riadiacej miestnosti a napojený na informačný systém spoločnosti. 

Zahusťovacia ultrafiltračná jednotka (ktorá už je súčasťou technológie) bude slúžiť na 

zahustenie bielkovín v permeáte z mikrofiltrácie zo sušiny 5,5-6% na sušinu asi 25%. Takto 

zahustený bielkovinový izolát sa bude skladovať v skladovacej nádrži na proteínový izolát 

o objeme 10 m3, kde budú prebiehať následné enzýmové reakcie (hydrolýza laktózy 

a proteínov). Permeát z ultrafiltrácie obsahuje rozpustenú laktózu a minerálne látky. 

V ďalšom kroku sa spracuje vo výrobe laktózy a sušeného srvátkového permeátu. Vzniknutý 

permeát z reverznej osmózy a destilát z vákuovej odparky sa bude znovu vracať do 

výrobného procesu na narieďovanie zahusteného proteínového koncentrátu. 

Zariadenie bude plne automatizované a bude vyžadovať občasnú prítomnosť obsluhy. Panel 

riadiaceho systému bude vyvedený do kontrolnej a riadiacej miestnosti a napojený na 

informačný systém spoločnosti. 

Postup: 

Retentát získaný z ultrafiltračnej jednotky pri filtrácii sladkej srvátky so sušinou okolo 30% sa 

uskladní v skladovacích nádržiach pre WPC o objeme 6 m3. Z nich sa bude čerpať do nádrže 

o objeme 60 m3, kde sa nariedi permeátom z reverznej osmózy na sušinu 5,5-6%. Po 

zhomogenizovaní sa suspenzia bude filtrovať cez mikrofiltráciu. Zachytený tukový retentát sa 

bude uskladňovať v nádržiach na srvátkovú smotanu. Permeát z mikrofiltrácie sa kontinuálne 

bude čerpať do zahusťovacej ultrafiltračnej jednotky.  

Tuku zbavený nariedený bielkovinový koncentrát sa bude kontinuálne filtrovať cez 

zahusťovaciu ultrafiltračnú jednotku pracujúcu v automatickom režime. Retentát 

z ultrafiltrácie o sušine okolo 25% sa bude uskladňovať v nádrži na proteínový izolát 

o objeme 15 m3, kde sa schladí na teplotu asi 6-12°C podľa potrieb ďalšieho spracovania. 

V tejto nádrži bude prebiehať enzýmová hydrolýza podľa potrieb produktu (hydrolýza laktózy 

a hydrolýza proteínov). Po ukončení hydrolýzy sa zahustený hydrolyzovaný srvátkový 

proteínový izolát prečerpá do skladovacej nádrže a ďalej zahustí na vákuovej odparovacej 

linke. 

Základné technologické zariadenie: 

• Moderná automatická filtračná jednotka - jednotka mikrofiltrácie – výkon 10 000 l/h 

vstupujúceho nariedeného tekutého srvátkového proteínového koncentrátu o sušine 

5,5-6% 

• Sklad čistiacich chemikálií pre čistenie filtračnej jednotky vrátane automatického 

dávkovania chemikálií počas čistenia filtračnej jednotky 
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• Potrubia, ventily, čerpadlá, miešadlá, snímače prietoku, teploty, tlaku, pH, hladiny, 

regulátory, elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 

Filtračná jednotka na filtráciu srvátkového proteínového koncentrátu by mala zaberať plochu 

maximálne 6x3 m.  

5.2. Odparovacie zariadenie 
Na zahustenie tekutého hydrolyzovaného proteínového izolátu pre potreby sprejovej 

sušiarne budeme používať moderné vákuové štvorstupňové odparovacie zariadenie – 

štvorstupňovú vákuovú odparku. 

Moderná vákuová odparovacia linka na zahustenie produktu bude plne automatizovaná 

a bude vyžadovať občasnú prítomnosť obsluhy. Panel riadiaceho systému bude vyvedený do 

kontrolnej a riadiacej miestnosti a napojený na informačný systém spoločnosti. 

Postup: 

Zahustený hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát sa zo zásobného tanku o objeme 60 m3 

bude kontinuálne čerpať do automatickej vákuovej odparovacej linky, kde sa ďalej zahustí zo 

sušiny okolo 25% na sušinu 40-50% pri teplote okolo 50°C tak, aby nedošlo k zbytočnej 

denaturácii bielkovín a k poškodeniu nutričných vlastností produktu. Zahustený izolát bude 

z odparky vstupovať do zásobného tanku o objeme 60 m3, z ktorého sa bude automaticky 

čerpať na sušenie do sprejovej sušiarne. 

Základné technologické zariadenie: 

• Zásobný tank na hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát – 1 x 60 000 l 

• Odparovacia linka na zahustenie produktu – vysokoúčinné štvorstupňové vákuové 

odparovacie zariadenie 

• chladiace veže na chladenie kondenzátu z odparky s prietokom 100 000 – 150 000 l/h 

• Zásobný tank na zahustený hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát – 1 x 60 000 l 

• Potrubia, ventily, čerpadlá, výveva, miešadlá, snímače prietoku, hustoty, teploty, 

tlaku, hladiny, regulátory, elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 

Odparovacia linka na zahustenie produktu by mala zaberať plochu maximálne 12x6 m.  

5.3. Výroba instantných produktov 
Na výrobu instantných produktov budeme používať plnoautomatické zariadenie na výrobu 

instantného produktu – fluidnú sušiareň, ktorá bude sériovo zapojená pod vyústením 

sprejovej sušiarne na sušenie WPC. Výroba instantného produktu je založená na sprejovaní 

tekutej fázy do fluidnej vrstvy vysušeného produktu. Prachové čiastočky sušeného produktu 

sa nalepia na drobné kvapôčky tekutiny a vytvoria aglomerát, ktorý sa v ďalšej časti fluidnej 

sušiarne dosuší. Na takto vytvorené drobné granuly produktu sa v ďalšej sekcii fluidnej 

sušiarne nastrekne tekutý slnečnicový lecitín, ktorý produkt obalia. Takto lecitínom obalený 

produkt sa v sušiarni dosuší, schladí v poslednej sekcii fluidnej sušiarne, následne pretriedi 



PS Technická správa - Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov 8/12 

a dopraví do skladovacieho sila. Výsledný produkt po pridaní do vody a zamiešaní veľmi 

dobre vytvára homogénnu suspenziu. 

Zariadenie na výrobu instantného produktu bude plne automatizované a bude vyžadovať 

občasnú prítomnosť obsluhy. Panel riadiaceho systému bude vyvedený do kontrolnej 

a riadiacej miestnosti a napojený na informačný systém spoločnosti. 

Postup: 

Vysušený produkt na báze hydrolyzovaných srvátkových proteínových izolátov sa zo sušiarne 

bude dopravovať do malého zásobného sila zariadenia na výrobu instantných produktov. Zo 

sila sa bude suchý produkt dávkovať cez tenzometrické vážiace zariadenie do fluidnej 

sušiarne, kde sa do fluidnej vrstvy sypkého produktu nastrekne cez prietokomer a tlakové 

dýzy zahustený hydrolyzovaný proteínový izolát (tekutina). Do vytvoreného a vysušeného 

granulovaného produktu vo fluidnej vrstve sa cez prietokomer a tlakové dýzy nastrekne 

slnečnicový lecitín, ktorý obalí granulovaný produkt. Ten sa presuší horúcim vzduchom, 

vychladí chladným vzduchom a z fluidnej sušiarne bude kontinuálne prechádzať cez váhu a 

triedič pneumatickou dopravou do zásobného sila. 

Základné technologické zariadenie: 

• Zariadenie na výrobu instantných produktov pozostávajúce z nasledovných častí 

o zásobné silo o objeme cca 1 m3  

o zásobník na kvapalné prísady 400 a 100 l 

o fluidná sušiareň na tvorbu a sušenie granulátu s výkonom minimálne 115 kg 

odparenej vody za hodinu, teplota vstupujúceho vzduchu maximálne 130°C 

o vzduchový kompresor a výmenníky na ohrev sušiaceho vzduchu 

o cyklón a vrecové filtre s ventilátorom na zachytávanie úletu z prúdu vzduchu 

o vibračné sito na triedenie produktu 

• Potrubia, ventily, čerpadlá, snímače prietoku, teploty, tlaku, hladiny, regulátory, 

elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 

Zariadenie na výrobu instantného produktu by sa malo zmestiť do priestoru maximálne 

12x12x10 m a bude umiestnené v priestoroch sušenia srvátkových produktov pri sušiarni 

WPC. Vzduchotechnika by mala zaberať priestor maximálne 12x6x10 m a bude umiestnená 

v samostatnej pristavenej časti objektu sušenia srvátkových produktov.  

5.4. Doplnenie kapacity ČOV 
Prevádzka novej automatickej linky na výrobu instantných hydrolyzovaných proteínových 

izolátov spolu s doterajšou výrobou budú vytvárať podstatne viac odpadových vôd a tým viac 

zaťažovať čistiareň odpadových vôd (ČOV) ako doteraz. Preto bude nevyhnutné doplniť 

predovšetkým skladovaciu kapacitu ČOV o skladovacie nádrže na odpadovú vodu a vyčistený 

permeát. 

Postup: 
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Odpadové vody z čistenia dvojmodulovej filtračnej jednotky, z čistenia potrubí, zásobných 

nádrží a vákuovej odparovacej linky sa budú zbierať v nádržiach na odpadové vody 

umiestnenej na ČOV o objeme 2x300 m3. Do tejto nádrže bude prichádzať aj permeát 

z produkcie dvojmodulovej filtračnej jednotky a odparená voda z vákuovej odparovacej linky. 

Zozbierané vody sa prefiltrujú cez reverznú osmózu s polisherom a takto vyčistené sa budú 

skladovať v nádrži na permeát o objeme 2x100 m3. Odtiaľ sa čistý permeát môže podľa 

potreby vracať do výroby na narieďovanie tekutého srvátkového proteínového koncentrátu. 

V prípade, že voda nie je potrebná, permeát sa môže pustiť na tok. Kvalitu permeátu budú 

kontrolovať sondy umiestnené pred výstupom z ČOV na tok Slatina. V prípade, že permeát 

nebude vyhovovať požadovaným parametrom pre vypúšťanie vody na tok, voda sa vráti späť 

pred reverznú osmózu a znovu sa prefiltruje. 

Základné technologické zariadenie: 

• Zásobný tank na odpadovú vodu – 2 x 300 000 l 

• Nádrž merania na tok o objeme min. 1 m3 

• Potrubia, ventily, čerpadlá, snímače prietoku, teploty, tlaku, hladiny, regulátory, 

elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

 

Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 

Obidve zásobné nádrže na odpadovú vodu by mali zaberať plochu maximálne 14x5,5 m. 

Nádrže budú umiestnené v priestoroch nádvoria pri ČOV vedľa nádrže na odkaly.  

 

5.5. Uskladnenie, balenie a napojenie na dopravníkový systém 
Cieľom tohto kroku bude zabezpečiť balenie koncových produktov do veľkospotrebiteľských 

i malospotrebiteľských balení. Bude riešené plnoautomaticky tak, aby sa zamedzila krížová 

kontaminácia jednotlivých produktov, ktoré budeme vyrábať.  

Uskladnenie sušeného instantného hydrolyzovaného proteínového izolátu, jeho balenie do 

veľkospotrebiteľských i malospotrebiteľských balení a napojenie na dopravníkový systém 

spoločnosti bude plne automatizované a bude vyžadovať občasnú prítomnosť obsluhy. Panel 

riadiaceho systému bude vyvedený do kontrolnej a riadiacej miestnosti a napojený na 

informačný systém spoločnosti. 

Postup: 

Sušený hydrolyzovaný instantný proteínový izolát, prípadne jeho ochutené verzie, sa zo 

sušiarne dopravia pneumatickou dopravou do prevádzkových síl, kde sa dočasne skladujú 

pred zabalením. Z nich sa skrutkovými dopravníkmi dopravia do násypiek pre jednotlivé 

produkty na baliacom zariadení cez triediace sitá. Každý produkt bude možné baliť aj do vriec 

uložených na paletách na existujúcej automatickej baličke do vriec a existujúcom 

automatickom paletizačnom zariadení. Špeciálne produkty (instantné produkty, ochutené 

produkty a zmesi produktov bude možné baliť predovšetkým na modernej plne 

automatizovanej baliacej linke do malospotrebiteľských balení od 0,25 do 2,5 kg. 
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Základné technologické zariadenie: 

• Prevádzkové silo o objeme 10 m3 – 2 ks, nerezové prevedenie s pneumatickou 

dopravou, turniketom a odvzdušňovacími filtrami 

• Vibračný triedič v uzavretom sanitárnom mliečnom prevedení s jedným sitom, 

prachotesné vibračné motory IP66, nerezový 1 ks 

• Automatická baliaca linka na balenie do malospotrebiteľských balení do vreciek 

o hmotnosti 0,25-2,5 kg vrátane potrubných trás, dopravníkov,  detektora kovov, 

automatického nakladania paliet a napojenia na dopravníkový systém a na balenie 

paliet 

• Potrubia, ventily, pneumatická doprava, valcové a závitovkové dopravníky, snímače 

hmotnosti, teploty, tlaku, regulátory, elektroinštalácia, ovládací panel, riadiaci systém 

Vyčlenený priestor, prípadne pripojenie k ostatným zariadeniam: 

Baliaca linka na balenie vreciek o hmotnosti 0,25-2,5 kg by sa mala zmestiť do priestoru 

maximálne 6x6 m. Linka bude umiestnená v priestoroch balenia srvátkových produktov.  

Bude napojená na dopravníkový systém pomocou radiacej dosky.  

5.6. Prepojenie informačného systému s riadiacim systémom 

V rámci tohto projektu plánujeme prepojiť existujúci informačný systém spoločnosti 

s riadiacimi systémami novovybudovanej linky na výrobu hydrolyzovaných instantných 

proteínových izolátov a existujúcimi riadiacimi systémami jednotlivých nadväzujúcich výrob, 

ako napríklad príjem surovín, pasterizácia surovín, výroba tepla a chladu, skladovanie 

a podobne. Prepojením informačného a riadiaceho systému nebude dochádzať k chybovosti 

pri etiketovaní výrobkov, pri zaraďovaní do výroby, pri plánovaní výroby, pri plánovaní 

surovín a materiálov, nakoľko celý proces od zadania zákazky až po dodávku ku zákazníkovi 

bude prechádzať automaticky bez zásahu ľudského faktora.  

Nemenej dôležitou úlohou bude aj automatické ukladanie dôležitých parametrov výroby 

a ich implementácia do informačného systému a iných analytických a vyhodnocovacích 

programov, ktoré umožnia analyzovať a vyhodnocovať priebeh jednotlivých výrob 

a optimalizovať technológiu a parametre výroby i produktov. 

Základné technologické zariadenie: 

• meranie a regulácia, 

• systém automatického ukladania dôležitých parametrov výroby, 

• montážny materiál, elektroinštalácia (nadriadené riadiace systémy a hardwarové 

vybavenie),  

• softwarové vybavenie pre prepojenie informačného a riadiaceho systému 

• softwarové vybavenie pre plánovanie výroby a logistickú analýzu 
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• softwarové vybavenie pre technologické sledovanie a optimalizáciu výroby 

vrátane grafickej nadstavby 

 

5.7. Kybernetická bezpečnosť 

Doplnením kybernetickej bezpečnosti sa odstráni možnosť vniknutia z internetu do 

informačného systému a riadiaceho systému a taktiež bude riešená bezpečnosť v rámci LAN 

vnútornej siete. 

Základné technologické zariadenie: 

• softwarové vybavenie na sledovanie krokov jednotlivých operátorov 

v informačnom i riadiacom systéme 

• softwarové vybavenie na sledovanie a kontrolu prístupov k riadiacim systémom 

a informačnému systému zvonku i zvnútra 

• softwarové vybavenie na zamedzenie neautorizovaných prístupov 

• softwarové a hardwarové vybavenie na bezpečné ukladanie dát z výroby, 

riadiacich systémov, nastavení jednotlivých riadiacich systémov, záložných kópií 

na viacerých miestach nielen v sídle spoločnosti 

6. Zhrnutie 
Predložená technická správa predkladá technické riešenie plnoautomatizovanej linky na 

výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov (s obsahom bielkovín nad 90%) z 

tekutého srvátkového proteínového koncentrátu, ktorý sa získava frakcionačnou filtráciou 

tekutej sladkej srvátky ako retentát pri ultrafiltrácii srvátky. 

Tekutý srvátkový proteínový koncentrát sa nariedi na požadovanú sušinu a prefiltruje na 

modernej automatickej dvojmodulovej filtračnej jednotke. V prvom mikrofiltračnom module 

sa odstráni prebytočný tuk. Na nasledujúcom zahusťovacom ultrafiltračnom module sa 

bielkovinová frakcia zahustí, čím sa z nej odstráni podstatná časť laktózy, minerálnych látok 

a vody. Zahustený srvátkový proteínový izolát sa v ďalšom kroku enzymaticky hydrolyzuje 

v dvoch voliteľných stupňoch podľa druhu výsledného produktu: 

1. stupeň – enzýmová hydrolýza laktózy za vzniku bezlaktózového produktu – lactose 

free 

2. stupeň – enzýmová hydrolýza proteínov do požadovaného stupňa za vzniku tekutého 

hydrolyzovaného srvátkového proteínového izolátu. 

Nasleduje zahusťovanie produktu na modernej vákuovej odparovacej linke, kde sa produkt 

ďalej zahustí a následne vysuší na sprejovej sušiarni. Nasleduje výroba instantného produktu 

na plnoautomatickej fluidnej sušiarni a balenie podľa požiadaviek odberateľov až do 

malospotrebiteľských balení na plnouatomatickej baliacej linke s paletizáciou. 
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Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov bude jedným z prvých krokov 

k automatizácii celého výrobného procesu a zjednoteniu rôznych systémov riadenia 

a spracovania údajov v spoločnosti. Pomôže prepojiť jednotlivé výroby do jednoliateho celku 

vrátane logistiky prísunu surovín, pomocných a prídavných látok, obalových materiálov 

a odsunu jednotlivých druhov tovarov. Bude prvým krokom k automatickému zberu údajov 

z výrobného procesu a ich zobrazovaniu v nadstavbe riadiaceho procesu, čím sa zvýši dohľad 

nad kvalitatívnymi parametrami výrobného procesu a zjednoduší sa možnosť technologickej 

analýzy jednotlivých výrobných procesov. Zlepšením kybernetickej bezpečnosti sa odstránia 

možnosti nechceného zásahu do výrobného procesu, neautorizovaných prístupov k riadiacim 

systémom zvnútra i zvonka spoločnosti. Zlepší sa sledovateľnosť zásahov jednotlivých 

operátorov do riadenia jednotlivých technologických procesov vrátane zmien parametrov 

v riadiacich systémoch. 

Navrhované riešenie pokryje široké spektrum potrieb trhu v oblasti výroby proteínových 

izolátov. Umožní spoločnosti viac sa priblížiť modelu bezodpadovej technológie. 

V porovnaní s doteraz vyrábanými produktami je navrhované riešenie výroby proteínových 

izolátov výrazne ekonomickejšie a predovšetkým ekologickejšie, nakoľko bude možné 

vyrábať širšiu škálu produktov a tým využiť všetky medziprodukty vznikajúce pri spracovaní 

srvátky. 


