
   Pôvod

     Charakteristiky

        Oblasti použitia

  



   → Pôvod bentonitu

Čo je bentonit? 
Pod pojmom bentonit sa rozumejú ílovité minerály, ktorých hlavnou zložkou je montmorillonit. 

Vysoko kvalitné bentonity obsahujú podiel 80 % montmorillonitu alebo aj viac, najmenej však 60 %.

     nespracovaný bentonit                                                            práškový granulát

            Minerálne zloženie                                                                   Chemické zloženie
montmorillonit 75-85 %

illit 5-10%

kremeň 4-5%

ostatné minerály 2-5%

 Montmorillonit je jemný kryštalický kremičitan hlinitý s lamelárnou obalovou vrstvou (obr.1). Keď 
pridáme k bentonitu vodu, molekuly vody spôsobia rozšírenie vrstiev a vytvárajú sa tak záporné náboje. 
Pridaním  vymeniteľných  katiónov  ako  sú  Na+, Ca2+ a  Mg2+ sa  tento  záporný  náboj  kompenzuje. 
Schopnosť  výmeny  katiónov,  ktoré  obsahujú  iné  nabité  molekuly  (napr.  proteíny),  sa  využíva  pri 
ošetrovaní nápojov, vo vinárstve k ošetrovaniu muštov a vína. Bentonit vznikal sopečnou činosťou a 
zvetrávaním sopečných hornín (obr.2). Zásoby bentonitov sa nachádzajú v Bavorsku (Landshut) a v 
okolí  Stredozemného mora,  na  ostrovoch  Milos  a  Sardínia.  Nie  všetky  vyskytujúce  sa  bentonity  sú 
vhodné pre použitie v potravinárskom priemysle pre ošetrovanie nápojov. Čistota bentonitov je závislá 
od ich farby. Svetlejšie bentonity sú čistejšie, tmavšia farba označuje vyššiu hladinu železa (červenkasté 
zafarbenie),  alebo  vyššiu  hladinu  medi  (modrasté  zafarbenie).  Kryštálová  mriežka  montmorillonitu 
pozostáva prevažne z oxidov kremíka a hliníka, medzi ktorými sa nachádzajú oxidy železa, vápnika a 
horčíka.  Prvky,  ktoré  sa  viažu  v  kryštálovej  mriežke,  sú  rozpustné  len  v  nízkych  množstvách.  Toto 
vysvetľuje, prečo sa hliník a železo uvolňujú v malých množstvách, ale sodík a vápnik sa môžu znovu 
naviazať. 

                                                                                                    Obr. 2 Vznik bentonitu sopečnou činnosťou



                               
     

Rôzne typy bentonitov – rôzne zloženie a čistota

   → Použitie bentonitu
Bentonit  sa v  potravinárskom priemysle používa na čírenie a adsorpciu proteínov,  neskôr  sa 

využíva na odstránenie bielkovinových zákalov. Čírenie sa uskutočňuje tak, že bentonit sa pridá do 
muštu/vínu. K hrubej flokulácii dochádza počas niekoľkých minút. Častice sú ťažšie, a preto dochádza 
k  ich  usadeniu.  Skúsenosti  preukázali,  že  ostré  čírenie  bentonitmi  má  značný  vplyv  na  zníženie 
neutrálnych  koloidov  (napr.  neutrálne  polysacharidy)  ,  ktoré  zodpovedajú  za  stabilitu  vína.  Drsné 
čírenie pomocou bentonitov pripravuje mušty aj  o biogénne amíny. Bentonity pre rôzne nápoje sa 
môžu odlišovať, všetko závisí na ročníku,  na rastline (kombinácia faktorov: odroda, klon a podpník) a 
jej stanovišti. Ak je v ročníku na jeseň nižšie množstvo zrážok, vedie to k zvýšeniu obsahu bielkovín v  
rastline, a tým k vyššej dávke bentonitu. Vína pochádzajúce z viníc, ktoré sa nachádzajú na plytkých, 
piesčitých alebo štrkových pôdach,  majú predpoklad pre použitie vyššej  dávky bentonitu.  Je to v 
dôsledku  toho,  že  rastlina  si  ukladá bielkoviny  ako  rezervné  látky,  pre  ich  využitie  v  nepriaznivých 
podmienkach. Účinnosti bentonitu zodpovedá aj hodnota pH. Pri nízkych hodnotách pH je adsorpcia 
bielkovinových molekúl na bentonit účinnejšia ako pri  vyšších hodnotách pH. Kvalita bentonitov má 
veľký vplyv na aktivitu v nápoji. Nízkokvalitné bentonity majú nižšiu mieru adsorpcie proteínov, čo sa 
prejavuje pri hodnotách pH cca 3,4-3,5. Napríklad špeciálny bentonit, ako NaCalit PORE-TEC, má vyššiu 
kapacitu napučania, a tým má aj  výraznejšiu adsorpciu proteínov, najmä pri  hodnotách pH 3,4 a 
vyššie. Možno tým povedať, že hodnota pH a aktivita bentonitu spolu úzko súvisia. 

  → PORE-TEChnológia
  Nemecká firma Erbslöh Geisenheim, ako najstarší a najskúsenejší výrobca bentonitov pre nápojový 
priemysel, má stále tendencie zlepšovať svoje produkty, ktoré poskytujú užívateľom značné výhody. 
Inovácie  v  oblasti  bentonitov  sa  zameriavajú  hlavne na čistotu  a  povrchovú štruktúru  bentonitov. 
PORE-TEC technológia sa prejavuje v hubovitej  a poréznej štruktúre jednotlivých granúl bentonitu a 
intenzívnej selektívnej adsorbcii bielkovín a koloidov. PORE-TEChnológia umožňuje silný číriaci účinok aj  
v dôsledku zmien v koloidnej štruktúre vplyvom zmien v ovocí ako sú teplotné, či technologické faktory. 
Aj vyššie hodnoty pH potom nemajú vplyv na číriaci  účinok. Všetky bentonity po aplikácii  do vína 
vplyvom kyslého prostredia čiastočne "zmrštia" lamelárnu štruktúru a tak čiastočne znížia svoju kapacitu 
adsorbcie bielkovín. Táto štruktúra sa po cca 1-2 dňoch opäť zväčší. PORE-TEChnológia zabezpečuje 
dostatočne  silný  náboj  na  už  adsorbované  bielkoviny  a  tak  je  možné  urobiť  po  cca  2-3  dňoch 
opätovné premiešanie usadeného bentonitu a tak ešte využiť nadobudnutú "kapacitu". 
  
  Výhody PORE-TEC bentonitov:

  - silný adsorbčný účinok na bielkoviny a koloidy         -  ľahko rozpustný
  - adsorbcia bielkovín v širšom spektre pH                     -  nízka tvorba kalov
  - minimálny vplyv na farbu                                             -  šetrný k filtrom
  - najvyššia úroveň čistoty                                                -  extrémne nízky podiel železa
  - minimálny vplyv na charakter ošetrovaných nápojov



   
Porovnanie bentonitov firmy Erbslöh

NaCalit FermoBent Seporit GranuBent MostRein Ca-Granulat
Charakteristika Na-Ca 

bentonit
Na-Ca bentonit Ca-Na 

bentonit
Na-bentonit Ca-

bentonit-
aktívne 
uhlie

Ca-bentonit

Forma granulát granulát granulát granulát granulát granulát

Farba svetlý svetlý svetlý svetlý sivý zeleno-šedý

Flokulačná 
aktivita

veľmi 
vysoká

vysoká stredná veľmi vysoká stredná stredná

Adsorpcia 
bielkovín

vysoká vysoká stredná veľmi vysoká stredná stredná

Účinnosť pri  
vysokom pH

veľmi 
dobrá

veľmi dobrá menej dobrá veľmi dobrá dobrá menej dobrá

Objem kalov stredný stredný nízky vysoký nízky nízky

Rozpustnosť veľmi 
dobrá

veľmi dobrá veľmi dobrá stredná veľmi 
dobrá

dobrá

Napučateľnosť vysoká vysoká nízka vysoká nízka nízka

Objem vody na 
napučanie

3-5 
násobný 

5-násobné 
množstvo, alebo 
priama 
aplikácia

3-5-násobný 10-12-násobný 3-5 
násobný

3-5-násobný

Napučateľnosť v  
hod.

4-6, lepšie 
12

4-6 hod 3-6 hod 6-12 hod 3-6 hod 2-5 hod

Doporučené 
dávkovanie g/hl

50-150 100-200 100-200 20-150 150-250 100-200

Oblasť použitia Víno/ 
ovocné 
šťavy

mušt mušt víno Mušt 
poškodený 
plesňami

Víno/ovocné 
šťavy

  → Adsorbcia bielkovín

Kladne  nabité  ióny  ako  sú  Na+  a  Ca2+  sa  začleňujú  do  kryštálovej  štruktúry  montmorillonitu 
spoločne s  vodou,  a  to  vedie  k  napučaniu  bentonitu.  Tento  účinok  je  tým viac  silnejší,  čím viac 
vymeniteľných  iónov  je  k  dispozícii.  Monovalentné  ióny  sodíka  (Na+)  vedú  k  úplnému napučaniu, 
pretože  prenikajú  do kryštálovej  štruktúry  ľahšie.  Zatiaľ  čo  bivalentné  ióny  vápnika (Ca2+)  sa  môžu 
zakomponovať len do okrajových oblastí. Dobre napučaný bentonit je predpokladom pre optimálnu 
adsorpciu proteínov a ďalších nabitých látok.  Použitie tvrdej  alebo kyslej  vody zhoršuje napučanie 
bentonitu, pretože obmedzuje výmenu katiónov. Oproti vápenatým a sodno-vápenatým bentonitom 
má sodný bentonit vyššiu adsorpčnú schopnosť po napučaní. V nevhodne napučaných bentonitoch 
je napr. adsorpcia bielkovín pomocou  GranuBent len o niečo vyššia ako u vápenatého bentonitu, 
zatiaľ čo v napučanom je dvakrát vyššia. Urýchlenie napučiavania bentonitov je možné aplikáciou 
teplej vody (až do 60°C).
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Porovnanie použitia bentonitov NaCalit a Granu-Bent
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Obr. 3 Na obrázku je vidieť rôznu schopnosť napučania. Najlepšie je vidieť rozdiel v napučaní v  
tvrdej vode. Čistý Na-bentonit sa v tvrdej vode napučí úplne, zatiaľ čo Na-Calit potrebuje pre svoje  
napučanie vodu mäkkšiu. Ca-Granulat má aj v optimálnych podmienkach obmedzenú schopnosť  
napučania. V kyslom prostredí roztoku 1%-nej kyseliny vínnej (simuluje víno) je schopnosť napučania  

obmedzená. 

  Metódy  pre  meranie  adsorpcie  proteínov  sú  založené na modelových situáciách.  Tie  umožňujú 
klasifikáciu a rozdelenie v porovnaní s ostatnými bentonitmi s ohľadom na ich adsorpciu. Ich použitie vo 
víne je neobmedzené.V praktických aplikáciách sa však vyskytujú rozdiely. Jedná sa o požadované 
množstvo bentonitu, ktoré stabilizuje víno proti bielkovinám a to hlavne u odrôd, ktoré majú vyšší podiel 
bielkovín. Použitím rôznych bentonitov dochádza aj k navýšeniu dávkovania o 50-100 g/hl. Na určenie 
správneho dávkovania sa zvyčajne robieva skúška s rôznymi dávkami  a následne sa ošetrené víno 
testuje na bielkovinovú stabilitu. V praxi sa používa bentotest, alebo tepelná skúška. 
         
  Bentotest  je  metóda zrážania  proteínov,  ktorá  sa  vykonáva chemickým činidlom podľa  metódy 
Dr.Jacobsa. 

   Tepelná skúška sa zakladá na striedaní horúceho a chladného prostredia. V oboch prípadoch sa 
stanovenie bielkovinovej stability určuje vznikom zákalu. V praxi sa používa varianta tepelného testu, 
kedy sa vzorka zahreje na 80 °C po dobu 2-3 hodín, a následne sa ochladí. Ak sa nevytvorí zákal, víno 
je stabilné. Vo väčšine prípadov sa dá bielkovinová stabilita veľmi dobre určiť bentotestom. 

Obr. 4 Porovnanie dávkovania GranuBentu a NaCalitu



Pred dávkovaním bentonitu by mali byť vždy uskutočnené nasledujúce body: 
• bentotest by sa mal vykonávať pri izbovej teplote (18-25 °C)
• presne dodržiavať teploty pri tepelnom teste
• zmerať zakalenie pomocou fotometra
• pri skúške a aj pri práci v pivnici by sa mal používať rovnaký bentonit

Dlhoročnými skúsenosťami s prácou s bentonitmi sa docieľujú enormné kvalitatívne kroky počas 
vinifikácie.  Používaním bentonitov  sa  eliminujú  odpadové  látky.  Samostatné  použitie  má bentonit- 
MostRein  v  zlých  ročníkoch.  Záleží  na  prevádzkových  postupoch,  aký  bentonit  bude  použitý. 
Najkvalitnejší bentonit sa používa na odkalenie pred kvasením (Seporit PORE-TEC, MostRein  PORE-TEC), 
alebo veľmi špeciálny a čistý bentonit FermoBent PORE-TEC.

  → Bentonit s použitím priamo do kvasenia: FERMOBENT PORE-TEC
V porovnaní s klasickým bentonitom v šťavách alebo na krášlenie, použitie  bentonitu  počas 

kvasenia má niekoľko výhod:
• šetrí čas 
• vysoká účinnosť bentonitu po dlhú dobu
• šetrné zaobchádzanie, tým zabraňuje použitiu ďalších separačných a filtračných procesov

Vhodnosť použitia FermoBentu je určená za týchto podmienok:
• dobrá disperzia v mušte
• vysoká činnosť pri adsorpcii proteínov
• odstránenie oxidáz
• odstránenie biogénnych amínov, ako napríklad histamín
• tvorba stabilných štruktúr počas fermentácie
• najvyššia čistota, najmä nízke uvoľnenie železa.

Ak sú tieto podmienky splnené, možno upustiť od ďalšieho zásahu vo víne, a je možné dosiahnuť 
bielkovinovú stabilitu s touto aplikáciou, čím sa množstvo používaných prípravkov znižuje vo väčšine 
prípadov. 

Aký dopad má používanie FermoBentu vo fermentácii na hladinu asimilovateľného dusíka ???
Podľa výskumov z LWG Veitshoechheim neboli  zmeny v koncentrácii  asimilovateľného dusíka 

sledované. Ani zvýšenie a ani zníženie hladiny nebolo pozorované. 

Ak  chceme  ušetriť  čas  použitím  bentonitu  bez  predošlého  napučania,  je  zaručená  plná 
efektivita???

Pri vývoji FermoBentu bola nastavená hodnota tak, aby bol Fermobent dobre suspendovateľný. 
Nevýhodou úplného napučania môže byť  to,  že nie je dokonale pripravený.  Avšak  v  prípade,  že 
cieľom je pracovať s optimalizovaným bentonitom, nemožno upúšťať od napučania. 

Je používanie FermoBentu zodpovedné za zníženie dávok bentonitu? Za akých podmienok?
Ako výsledok, ktorý bol získaný počas dvoch rokov experimentov možno konštatovať, že nie je 

potrebné pridanie bentonitu po ukončení fermentácie. 

Do  akej  miery  sa  zvyšuje  obsah  železa  a  iných  ťažkých  kovov  v  súvislosti  s  použitím 
FermoBentu?

Železo  je  jednou  z  málo  rozpustných  zložiek  bentonitu.  Pri  ošetrovaní  vína  s  nízkou  dobou 
kontaktu od niekoľkých hodín až po jeden deň treba rozpustiť len veľmi malé množstvo v ošetrovanom 
výrobku. Situácia vyzerá dobre už počas doby niekoľkých týždňov v priebehu kvasenia. Pri súčasnom 
vzniku  alkoholu  a  tvorbe  CO2  stúpa  aj  koncentrácia  železa  až  na  10  násobok  hodnoty  bežnej 
koncentrácie. Pri používaní bentonitu s bežným obsahom železa môže tento prídavok zvýšovať obsah 
železa o 2-3 mg/l.



  → Blancobent UF a UltraBent PORE-TEC
  K  filtrácii  vín  a  ostatných  nápojov  sa  stále  viac  používajú  cross-flow  filtre.  Často  sa  stáva,  že 
nedochádza k úplnému oddeleniu kalov a tak sa dostávajú častice bentonitu do obehovej sústavy 
týchto  filtrov.  Bentonity  Blancobent  UF  a  UltraBent  PORE-TEC  veľkosťou  svojich  častíc  (>100  μm) 
nespôsobujú dlhodobým používaním poškodenie membrán ani  ostatných častí  filtrov. Zároveň tieto 
bentonity menej zanášajú membrány a tým sa predlžuje účinný čas filtrácie. Vytvorená vrstva kalov na 
membránach sa dá ľahko umyť a tým skrátiť čas umývania filtra. 
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