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Oblasť techniky
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Vynález sa týka konštrukcie deflegmátora s katalytickou výplňou ako nevyhnutnej súčasti technologického zariadenia na destiláciu ovocných rmutov. Vynález spadá do oblasti destilačných zariadení s nutnosťou
katalýzy spracovávanej suroviny.
Doterajší stav techniky
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Destilácia, teda delenie kvapalnej zmesi na základe rozdielnych teplôt varu jednotlivých zložiek zmesi,
predstavuje jednu z najpoužívanejších jednotkových operácií v chemickom, ako aj potravinárskom priemy sle. Pre dosiahnutie vyššej čistoty výsledného produktu -destilátu sa v praxi uplatňuje proces tzv. rektifikácieviacnásobnej destilácie. Rektifikácia prebieha na vežových aparátoch -rektifikačných kolónach. Rektifikačná
kolóna predstavuje aparát, ktorý je tvorený plášťom kolóny a vnútornou vostavbou. Vostavbu rektifikačnej
kolóny tvoria etáže (poschodia). Pary destilovanej zmesi stúpajú kolónou smerom zdola nahor. Kvapalina
steká v kolóne z vyšších poschodí na nižšie. Jednotlivé etáže kolóny sú konštrukčne zostavené tak, aby sa na
etáži vytvorila hladina stekajúcej kvapaliny cez ktorú prebublávajú stúpajúce pary. Pary sú do kvapaliny
usmerňované pomocou rôznych konštrukčných elementov. V praxi sa medzi najpožívanejšie typy etáží radia
sitové etáže, ventilové etáže alebo klobúčikové etáže. Rektifikácia kvapalnej zmesi sa v praxi často používa
na vydestilovanie alkoholových zmesí z fermentovaných ovocných rmutov (kvasov). Spracovanie ovocných
rmutov za účelom ich destilácie má na Slovensku, ako aj v celej stredn ej Európe, dlhodobú a nezastupiteľnú
tradíciu. Daný proces prebieha v ovocných liehovaroch alebo pestovateľských páleniciach. V porovnaní
s rektifikačnými kolónami používanými v chemickom alebo petrochemickom priemysle majú kolóny používané v liehovaroch a páleniciach svoje konštrukčné špecifiká a zaužívané pravidlá. Okrem samotnej rektifikačnej kolóny musí celá technológia neodmysliteľne obsahovať niekoľko ďalších aparátov, medzi ktoré sa
radia varák (varná časť destilačného kotla), chladič liehových pár (totálny kondenzátor) a deflegmátor (parciálny kondenzátor). Umiestnenie rektifikačnej kolóny v technologickom zariadení na destiláciu alkoholov
z fermentovaného ovocia je priamo nad varnou časťou kotla, kedy v zostave absentuje parný dóm, resp. na
podstavec mimo varnej časti kotla. Spracovávaná surovina (rmut) je dopravená do varnej časti technológie.
V nej je surovina zohrievaná na bod varu a odparovaná. Vznikajúce alkoholové pary následne stúpajú buď do
parného dómu kotla alebo priamo do rektifikačnej kolóny. V kolóne následne nastáva proces rektifikácie danej zmesi. Pary stúpajúce z najvyššej etáže rektifikačnej kolóny prúdia do deflegmátora. Deflegmátor technologicky predstavuje výmenník tepla slúžiaci k čiastočnému skondenzovaniu alkoholových pár parciá lny kondenzátor. Konštrukčne je deflegmátor najčastejšie vyhotovený ako parorúrkový kondenzátor, teda v rúrkach
deflegmátora prúdia alkoholové pary a v medzirúrkovom priestore prúdi chladiaca kvapalina (najčastejšie
voda). Odvod tepla z alkoholových pár do chladiacej vody zapríčiňuje v deflegmátore ich čiastočné skondenzovanie. Keďže alkoholové pary nie sú čisté látky, ale predstavujú viaczložkové zmesi, primárne nastáva
kondenzácia ťažších zložiek (zložky s vyšším bodom varu) obsiahnutých v parnej zmesi. V prípade destilácie
alkoholov z fermentovaného ovocia sa pary primárne skladajú z vody a etylalkoholu. V danom prípade predstavuje ťažšiu zložku voda, z čoho vyplýva, že čiastočné skondenzovanie alkoholovej pary v deflegmátore
zapríčiňuje zvyšovanie koncentrácie etylalkoholu. Pary opúšťajúce deflegmátor majú teda vyšší podiel etylalkoholu ako pary, ktoré do deflegmátora vstupujú z rektifikačnej kolóny, čo má za následok aj celkové zvýšenie čistoty výsledného produktu, ovocného destilátu. Z hľadiska kontinuá lnosti procesu predstavuje technologické zariadenie v pestovateľskej pálenici alebo liehovare tzv. vsádzkovú alebo diskontinuálnu prevádzku.
To znamená, že spracovávaná surovina nie je do procesu privádzaná kontinuálne, ale vsádzky sú spracovávané osobitne. Z toho vyplýva, že po každej spracovanej vsádzke je nutné celú technológiu vypustiť a vyčistiť,
čím sa pripraví na novú vsádzku. V bežnej prevádzke pestovateľskej pálenice môže byť na jednom zariadení
(aparatúre) spracovaných aj viac ako 10 vsádzok denne. Je teda zrejmé, že rektifikačná kolóna, ako aj celá
technológia, pracuje v cykloch, kedy sa viackrát denne opakuje nábeh technológie, stabilný režim prevádzky
a jej odstávka, vyčistenie a údržba. Deflegmátor zohráva kľúčovú rolu práve v nábehu rektifikač nej kolóny,
konkrétne vo vytvorení tzv. refluxu. Reflux predstavuje spätný tok kvapaliny, ktorá vzniká v dôsledku čiastočnej kondenzácie alkoholových pár v deflegmátore. Vzniknutý kondenzát steká z deflegmátora na najvyššiu etáž rektifikačnej kolóny, čo umožňuje vytvorenie hladiny kvapaliny na etáži. Výška hladiny je limitovaná výškou prepadov. Po dosiahnutí prepadu preteká reflux na nižšie etáže. Ako už bolo uvedené, princíp delenia zmesi na rektifikačnej etáži spočíva vo vytvorení paro -kvapalného rozhrania vďaka pare prebublávajúcej cez stĺpec kvapaliny. Je teda zrejmé, že bez refluxu kvapaliny vytváranom v deflegmátore by delenie
zmesi pomocou rektifikačnej kolóny nebolo možné. Väčšina funkčných častí technologického zariadenia,
ktoré prichádzajú do priameho styku s alkoholovými parami, sú vyrobené z potravinárskej medi. Daný materiál je pre technologické zariadenia používané pre výrobu ovocných destilátov volený hlavne vďaka jeho katalytickým účinkom. Etylkarbamát predstavuje chemickú zlúčeninu, ktorá prirodzene vzniká pri procese fer-
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mentácie. V určitých koncentráciách je zastúpený vo všetkých potravinách, ktoré prešli fermentačným procesom (mliečne produkty, chlieb, pivo, atď.). Zvýšená koncentrácia etylkarbamátu sa prirodzene vyskytuje aj
v ovocných destilátoch, najmä v destilátoch vzniknutých spracovaním fermentovaného kôstkového, jadrového a bobuľového ovocia. Etylkarbamát je kvôli svojim mutagénnym a karcinogénnym účinkom na ľudské telo zaradený Medzinárodným centrom pre výskum rakoviny (IARC) do skupiny 2A-„pravdepodobne karcinogénny pre ľudí“. Na základe týchto skutočností bolo v roku 2010 Európskou komisiou vydané odporúčanie
týkajúce sa prevencie a zníženia kontaminácie liehovín z kôstkovíc a z výliskov z kôstkovíc etylkarbamátom.
V predmetnom odporúčaní je okrem iného uvedené, že súčasťou destilačného zariadenia by mali byť medené
katalytické konvertory (katalyzátory). Dané zariadenie sa v technologickej zostave nachádza za deflegmátorom. Katalyzátor konštrukčne predstavuje najčastejšie zväzok meden ých rúrok, cez ktorý sú alkoholové pary
nútené prúdiť. Katalyzátor môže byť inštalovaný priamo nad deflegmátor, kedy rektifikačné etáže, deflegmátor aj katalyzátor tvoria spojitú vežu, alebo je inštalovaný osobitne a prepojený potrubiami s ostatnými časťami technológie.
Uvedené nedostatky v čiastočnej alebo úplnej miere poskytli možnosť riešiť tento problém vhodnými
technickými prostriedkami.
Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisovaný deflegmátor s katalytickou výplňou podľa predkladaného vynálezu.
Podstata vynálezu
Vyššie uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené konštrukciou deflegmátora s katalytickou
výplňou, ktorého podstata riešenia spočíva v tom, že je tvorený valcovým plášťom, na ktorý sú upevnené
rúrkovnice pevne spojené prírubami. K rúrkovniciam sú zvarovým spojom pripevnené deflegmačné rúrky.
V deflegmačných rúrkach sú osadené katalytické rúrky. Plášť deflegmátora, príruby aj rúrky sú zhotovené
z antikorovej ocele. Katalytické rúrky sú zhotovené z potravinárskej medi. V medzirúrkovom p riestore deflegmátora prúdi chladiaca voda. Prívod chladiacej vody do deflegmátora je osadený v jeho spodnej časti a
odvod v hornej časti. Katalytické rúrky sú na vrchnej časti rozkované. Tým je vytvorené ich rozšírenie, vďaka čomu je možné ich osadenie do deflegmačných rúrok bez toho, aby prepadli. Rozkovanie vrchnej časti katalytických rúrok zároveň zabezpečuje ich zaslepenie.
Funkciu možno vysvetliť nasledovne. Alkoholové pary prichádzajú do deflegmátora zdola. Vďaka zaslepeniu katalytických rúrok sú pary vedené úzkym priestorom medzi vonkajšou stenou katalytických rúrok a
vnútornou stenou deflegmačných rúrok. Pary sú vďaka tomu v styku s medeným povrchom, čo zabezpečuje
ich katalýzu, a zároveň v styku s ochladzovanou stenou deflegmačných rúrok, čo zabezp ečuje ich podchladenie a samotnú deflegmáciu nevyhnutnú k vytvoreniu toku refluxu v rektifikačnej kolóne.
Výhody konštrukcie deflegmátora s katalytickou výplňou podľa vynálezu sú zjavné z účinkov, ktorými sa
prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že originalita predloženého riešenia spočíva v tom,
že deflegmátor aj katalyzátor keďže predstavujú v súčasnej dobe nevyhnutnú súčasť technologického zariadenia na destiláciu ovocných rmutov, tak predkladaný návrh deflegmátora s katalytickou výplňou spája dokopy obe zariadenia (deflegmátor aj katalyzátor), pričom zjednodušuje ich výrobu, údržbu, zlepšuje určité
prevádzkové vlastnosti a zjednodušuje aj konštrukciu destilačnej kolóny ako celku. V praxi sa často zhotovitelia a dodávatelia technológie stretávajú s priestorovými obmedzeniami týkajúcimi sa hlavne svetlosti
miestnosti, kde je technológia osádzaná. Predkladaný návrh výrazne znižuje potrebnú výšku miestnosti, keďže katalyzátor je samotnou súčasťou deflegmátora a výška kolóny teda nie je navyšov aná o výšku katalyzátora. Jedným z ďalších problémov týkajúcich sa katalyzátora je nutnosť vykonania veľkého množstva zvarových spojov. Medené rúrky katalyzátora sú navzájom pospájané do zväzku bodovými zvarmi, čo zapríčiňuje
náročnosť na dobu zhotovenia. Predkladaný návrh je konštrukčne uspôsobený tak, že medené katalytické
rúrky nie je nutné spájať zváraním, ale vo svojej funkčnej polohe sú fixované tvarovým uspôsobením konca
rúrky. Zároveň odpadá nutnosť zhotovenia plášťa katalyzátora a úkonom s tým spojeným. Podľa znenia už
skôr spomínaného odporúčania Európskej komisie by katalyzátor mal obsahovať systém oplachu. Hoci takýto systém slúžiaci k preventívnemu prečisteniu katalyzátora je v dnešnej dobe už štandardne dodávanou súčasťou väčšiny nových technológií, nedokáže úplne zabrániť vytváraniu nánosov na funkčnom povrchu medených stien rúrok katalyzátora. Po nadmernom zanesení katalyzátora je nutné destilačnú kolónu rozobrať a
katalyzátor buď vyčistiť alebo vymeniť ako nerozoberateľný celok za nový. Funkčný povrch katalyzátora sa
však v reálnej prevádzke nezanáša rovnomerne. Predkladaný návrh umožňuje vymieňať rúrky katalyzátora
osobitne, keďže tieto nie sú navzájom pevne pospájané. Táto skutočnosť umožňuje pružne reagovať na fakt,
že katalyzátor ako celok sa nezanáša rovnomerne a častokrát je potrebná výmena iba časti z funkčného povrchu. Uvedené konštrukčné prevedenie ďalej znižuje konštrukčnú náročnosť kolóny ako celku. Katalyzátor
býva z dôvodu rozobrateľnosti najčastejšie upevnený na kolónu prírubovým spojom. Ten v predkladanom
návrhu nie je nutný, keďže katalyzátor je umiestnený v tele deflegmátora. Ďalšou výhodou predkladaného
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návrhu je zlepšenie prevádzkových vlastností deflegmátora. Katalyzačné rúrky sú osadené v rúrkach deflegmátora, kde slúžia ako prepážky. Liehové pary sú tak usmerňované katalyzačnými rúrkami bližšie k ochladzovanej stene deflegmačných rúrok. To zvyšuje celkovú účinnosť deflegmátora ako kondenzačného výmenníka tepla, znižuje nároky na veľkosť teplovýmennej plochy, ako aj množstvo chladiacej vody, čo zaručuje správne podchladenie liehových pár a celkové zefektívnenie procesu výroby. Predkladaný návrh je možné uplatniť v destilačných zariadeniach s nutnosťou katalýzy spracovávanej suroviny. V prostredí Slovenska
do danej problematiky spadá napríklad destilácia ovocných rmutov, principiálne však môže byť dané technické riešenie aplikované na akejkoľvek destilačnej kolóne s rúrkovým deflegmátorom, pričom sa môže jednať aj o konštrukčnú úpravu už existujúceho zariadenia. Aplikáciou predkladaného návrhu do zostavy destilačného zariadenia sa znižujú investičné náklady zariadenia ako celku. To je spôsobené hlavne zjednodušením konštrukcie ako aj samotného výrobného procesu aparátu. Zároveň sú znižované aj prevádzkové náklady
z dôvodu zefektívnenia procesu deflegmácie pár, a tak isto aj náklady spojené s opravami a údržbou, keďže
katalyzátor nie je nutné vymieňať ako celok, ale je možné vymeniť len najviac opotrebované a zanesené časti. Nižšie nároky na svetlosť miestnosti, kde je technológia osadená, zároveň umožňujú montáž technológie
do priestorov, v ktorých by bolo bežnú technológiu buď nemožné osadiť alebo by bolo nutné vykonať dodatočné stavebné úpravy. Predkladaný návrh je možné veľkostne a výkonovo prispôsobiť nárokom prevádzky
na chladiaci výkon výmenníka ako aj nárokom na veľkosť aktívnej plochy katalyzátora.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Konštrukcia deflegmátora s katalytickou výplňou podľa vynálezu bude bližšie zobrazená na výkresoch,
kde na obr. 1 je v reze znázornený celkový pohľad na zariadenie. Na obr. č. 2 je zobrazená katalytická rúrka.
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Príklady uskutočnenia vynálezu
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa vynálezu sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie
viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam vynálezu. Aj takéto
ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich patentových nárokov. Pre odborníkov znalých stavom
techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie a výberu jeho prvkov, preto tieto znaky
neboli detailne riešené.
Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná konštrukcia deflegmátora s katalytickou výplňou, ktorá je znázornená na obr. 1 a 2. Konštrukcia je riešená tak, že deflegmátor s katalytickou výplňou pozostáva valcového plášťa 4, dvoch rúrkovníc 1 a príruby 3, pritom k rúrkovniciam 1 sú privarená sústava deflegmačných rúrok 2. Vyššie spomenuté súčasti sú vyrobené z antikorovej ocele. Do deflegmačných rúrok 2 sú zhora vsunuté medené katalytické rúrky 6. Katalytická rúrka 6 je konštruovaná tak, že
má spodný koniec otvorený a vrchný koniec je zaslepený, pričom rozmer zaslepenia je väčší ako je priemer
katalytickej rúrky 6. Prívod chladiacej vody do deflegmátora je osadený v jeho spodnej časti a odvod v hornej časti.
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Priemyselná využiteľnosť
Priemyselná využiteľnosť deflegmátora s katalytickou výplňou podľa vynálezu nachádza použitie v liehovarnictve.
50
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NÁROKY

1. Deflegmátor s katalytickou výplňou tvorený plášťom, rúrkovnicami a prírubou, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že pozostáva z defragmačných rúrok (2) pripevnených k rúrkovniciam (1), pričom do deflegmačných rúrok (2) sú vsunuté medené katalytické rúrky (6).
2. Deflegmátor s katalytickou výplňou podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že katalytická rúrka (6) má spodný koniec otvorený a vrchný koniec je zaslepený, pričom rozmer zaslepenia je väčší ako
je priemer katalytickej rúrky (6).
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