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A cefreszűrés célja 

 Az oldott komponenseket tartalmazó 
sörlé, és az oldhatatlan komponenseket 
tartalmazó törköly szétválasztása fizikai 
módszerrel. 

 
CEFRESZŰRÉS = SÖRLÉ KINYERÉS 

 



A cefreszűrés lépései 

A cefreszűrés két (három) lépésben 
történik: 

 a szín sörlé kinyerése a cefre szűrésével 
 szűrés után a törkölyben maradt sörlé 

kimosása forró vízzel (máslás), utómáslás 
 



SZŰRŐKENDŐ 

 A ritka szövésű kendő nem szűr tisztára 
 A sűrű szövésű kendő átfolyása lassú 
 A kendők tisztántartása nehézkes 
 Finomabb őrlemény használható 

 
Csak ipari körülmények között hatékony 
Házi főzőknek nem javasolható 



Primitív szűrőkendős szűrés   
 

 
 
 

 



Ipari szűrőkendős szűrés 

 Szűrőprés működése 
 
 
 

 Ipari szűrőprés 
 
 

 



Szűrőkendős szűrés házi kivitelezése 



SZŰRŐKÁD 
 Szűrőkádnak nevezzük azt a berendezést vagy 

edényt, amelyik: 
- perforált álfenékkel (vagy drénnel) rendelkezik 
- hőszigetelt  
- vízszintbe állítható,  
- rezgés/billenés/rázkódás mentesen kezelhető  
- a törköly lazításának lehetősége biztosított 
- a sörlé kifolyása szabályozható (csap) 
- jól takarítható 
 

 A szűrőkádas szűrés az iparban és a házi főzőknél 
azonos alapelvek szerint működik 
 

 



A szűrőkádas cefreszűrésre ható 
tényezők 

 
 Sörlé viszkozitása 

 
 Törköly ellenállása 

 
 Cefreszűrés technikája (ennek kell 

kiegyensúlyozni a két felső tényezőt) 



Sörlé viszkozitása 

 
 Viszkozitás:  a folyadék belső súrlódása 

 
 A sörlé viszkozitást befolyásoló tényezők:  

- a sörlé extrakt tartalma 
- a cukrosodás hatásfoka 
- viszkozitást növelő anyagok jelenléte 
- hőmérséklet 

 
 
 
 
 



Extrakt tartalom hatása a 
viszkozitásra 



Viszkozitást növelő anyagok 
 Kolloid anyagok duzzadása: 

minimalizálható, ha a cefre kb. pH 5,5 
 Maradék keményítő kioldódás:  

egyéb gondokat is okoz, ezért biztosítani 
kell, hogy a szűrés alatt legyen maradék 
amiláz 

 Gumi és nyálka anyagok: 
a maláta minőségéhez (oldottság) 
illeszkedő cefrézéssel mennyiségük 
csökkenthető 



Hőmérséklet hatása a viszkozitásra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sugartech.co.za/viscosity/index.php 
 

 A magasabb hőmérséklet csökkenti a 
viszkozitást, de nem emelhető 78 ºC –fölé.  
(maradék keményítő csirizesedés/amiláz 
pusztulás) 

 

http://www.sugartech.co.za/viscosity/index.php


Törköly ellenállás 

 Törköly ellenállás: a sörlé árfolyása ellen 
ható gátló erők összessége 

 A törköly ellenállása függ: 
- a törköly rétegződésétől 
- maláta minőségétől 
- őrléstől 
- a törköly vastagságától  
A törköly ellenállás a szűrés során 
fokozatosan nő.  



Törköly rétegződés 
 A cefre szilárád részei fajsúly szerint 

ülepednek: 
- felül vékony laza koagulált fehérje réteg 
- középen ragadós liszt és fehérje tészta 
- legalul laza, vastag héj és durvadara réteg 

 A tészta vastagsága lehet egyenlőtlen 
 Túl gyorsan indított szűrésnél a tészta 

behúzódik a héjrétegbe, és elakad a szűrés 
 
 



Maláta minőségének hatása a 
törkölyre 

 A jól fetárt (oldott)  maláta:  
- kisebb viszkozitású sörlevet ad, ebben 
könnyebben ülepszenek az alkatrészek 
- a törköly középső, folyadékot nehezen 
áteresztő része (tészta), kevesebb lesz. 
 
 



Az őrlés hatása a törkölyre 

 Őrléskor keletkezik: 
-héj  
-dara 
-liszt 

 Az örlési arányok betartása fontos 
 Túl finom őrlemény (sok liszt) túl 

tömötté teszi a törkölypogácsát 
 



Törköly vastagsága 

 A törkölyréteg vastagsága hagyományosan 
30-40 cm (modern kádaknál 50-60 cm-re 
nőhet) 150-200 kg száraz maláta / 1m2 

 Házi főzésnél a törkölyréteg minimális 
vastagsága 10 cm. 
 
40 cm Ø vödör = 0,13 m2 

 39 cm x 28 = 0,11m2 (30 l hűtőtáska)  
 



A cefreszűrés technikája 
hagyományos szűrőkád 



Hagyományos szűrőkád 



Felületi szűrés 
 

 
 
 
 
 
 A szűrőréteg pórusai a kiszűrendő 

részecskéknél kisebb átmérőjűek, a szűrés 
a felületen történik (hasonló a szitáláshoz) 

 
 



Felületi szűrő eltömődése 



Mélységi szűrő 
  
 
 
 
 
  
A részecskék behatolnak a viszonylag vastag 

szűrő nagyobb átmérőjű pórusaiba,  
csatornáiba és oda betapadnak. 
 



Szűrés szűrőkádban 

 A szűrőkádban a szűrő kezdetben felületi 
szűrőként viselkedik, a szűrő csak a  
nagyobb héj részecskéket tartja vissza, a 
szűrlet zavaros.  

 Később, ahogy a szűrőlepény kialakul és 
vastagodik, az mélységi szűrőként 
viselkedik, a szűrlet kitisztul. 
 



Perforált álfenék 



Az álfenék méretezése 
Klasszikus foszforbronz/réz álfenék: 

- 0,8 mm harang alakú lyukak 
- 80 000 lyuk/m2 
- 2% áteresztő felület 
- álfenék alatti rész 8-15 mm (!) 

Modern rozsdamentes acél álfenék 
- fent 0,7 alul 3-4 mm széles rések 
- a rések hossza 30-40 mm 
- 2500 rés/m2 
- 6% áteresztő felület 

Megfelelően alátámasztott szitaszövettel házilag 20% 
áteresztő felület fölé lehet menni. 



Házilagos szűrőkádak 
a kettős vödör 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palmer 

http://www.howtobrew.com/images/f87.jpg


Házilagos szűrőkád  
álfenék-oldal kivezetéssel 



Házilagos szűrőkádak 
dréncső-oldal kivezetéssel 

http://www.howtobrew.com/images/f88.jpg


Edény megfúrása nélkül  



A dréncső hátrányai 
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Steinecker a "Pegasus C" építés alatt 

 
 



A minimalizáció netovábbja 
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