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Spôsob rozmrazovania potravín
Opis
[0001] Vynález sa týka spôsobu rozmrazovania potravín, najmä mäsa, podľa predvýznakovej
časti patentového nároku 1.
[0002] Potraviny sa dnes klasicky rozmrazujú tak, že sa v priestore na rozmrazovanie po dlhšiu
dobu šetrne zahrievajú. Nevýhodou pritom je, že potraviny sa rozmrazujú veľmi pomaly. Ďalej
je to tak, že počas rozmrazovania z potravín vyteká tekutina s dôsledkom, že dochádza k strate
hmotnosti a vzniká hospodárska škoda. Navyše vytekajúca tekutina obsahuje komponenty,
napríklad proteíny, ktoré potom už nie sú k dispozícii pre nasledujúci proces spracovania. Tým
môže dochádzať k vadám produktov a zníženiu kvality produktov.
[0003] Aby sa nevýhodám klasického spôsobu rozmrazovania potravín zabránilo, používajú sa
na rozmrazovanie potravín a najmä mäsa stále viac takzvané tumblery. V tumbleroch, ktoré majú
rotujúci bubon na potraviny, sa v dôsledku rotácie a výsledného mechanického účinku na
potraviny tekutina vznikajúca pri rozmrazovaní znovu do produktu zapracováva.
[0004] Tumbler je napríklad vybavený dvojitým plášťom s fluidnými kanálmi. Fluidnými
kanálmi môže na rozmrazovanie potravín pretekať ohriata kvapalina (soľanka). Navyše môže byť
do bubna vnášaná ohriata vodná para, aby sa proces rozmrazovania ďalej zrýchlil. Vodná para
prichádza veľkoplošne do kontaktu s povrchom potravín a zaisťuje tak ich rovnomerné a rýchle
ohrievanie. Nevýhodou tu však je, že privádzanie vodnej pary prináša tekutinu v podobe vody.
Ak voda prenikne do potravín, dochádza k zníženiu kvality. Navyše môžu byť negatívne
ovplyvnené nasledujúce procesy spracovania, ak sa voda zmieša s tekutinou vytekajúcou z
potravín pri rozmrazovaní a na povrchu produktu, prípadne na nádobe sa vytvorí oter. Do
produktu je možné zapracovať len veľmi malú časť oteru. Navyše je považovaný za kvalitatívnu
vadu. A konečne je to tak, že produkt s oterom po rozmrazení pri ďalšom spracovaní znečisťuje
transportné pásy, filtračné systémy alebo iné spracovateľské zariadenia.
[0005] Z DE 20 2010 000 603 U1 je známy tumbler pre spôsob rozmrazovania potravín, pri
ktorom ohriaty vzduch v nádobe cirkuluje, pričom ohriaty vzduch je z nádoby odvádzaný,
čistený, prípadne dezinfikovaný vo filtri, ohrievaný vo výhrevnom zariadení a recyklovaný je
znovu vedený do nádoby. Spätné vedenie ohriateho vzduchu pritom znamená nebezpečenstvo
kontaminácie potravín.
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[0006] V Prospekt Anonymous: „Masírovacie zariadenie / Massaging Systems- MAGNUM II
SL/CSL" z apríla 2016 je uvedený tumbler, ktorý umožňuje vákuové vkladanie.
[0007] Úlohou predloženého vynálezu je, navrhnúť zlepšený spôsob rozmrazovania potravín a
najmä mäsa.
[0008] Na riešenie úlohy má vynález znaky patentového nároku 1.
[0009] Zvláštna výhoda vynálezu spočíva v tom, že pri privádzaní ohriateho vzduchu sa upúšťa
od pridania kvapaliny alebo je aspoň možné množstvo kvapaliny znížiť s dôsledkom, že sa
zabráni nežiaducemu vneseniu cudzej kvapaliny do produktu a vytvoreniu oteru. Proces
rozmrazovania súčasne prebieha šetrne a rýchlo, pretože vnesenie energie je pomerne vysoké a
ohriaty vzduch potraviny v nádobe obteká rovnomerne.
[0010] Podľa vynálezu sa najmä predpokladá, že os rotácie nádoby je orientovaná v sklone k
zvislici. Os rotácie sa napríklad predpokladá ako prebiehajúca vodorovne. Je možné
predpokladať, že privádzací otvor ohriateho vzduchu je usporiadaný na prvej čelnej strane
nádoby a na druhej čelnej strane nádoby protiľahlej k prvej čelnej strane nádoby je usporiadaný
výstupný otvor.
[0011] V zmysle vynálezu sa potom hovorí o ohriatom vzduchu, ak vzduch privádzaný do nádoby
je na základe jeho teploty vhodný na rozmrazovanie potravín predpokladaných v nádobe. Ak
potraviny majú napríklad teplotu -18 °C a teplota okolitého prostredia mimo nádobu činí 20 °C,
môže byť privádzaný ohriaty vzduch s teplotou napríklad 6 °C.
[0012] Ohriaty vzduch môže byť napríklad privádzacím otvorom pumpovaný do nádoby. Na
vypúšťanie ohriateho vzduchu môže byť výstupnému otvoru priradený napríklad ovládateľný
ventil.
[0013] Podľa jedného výhodného spôsobu uskutočnenia vynálezu sa ohriaty vzduch dopravuje
čerpadlom. Ohriaty vzduch môže byť najmä vťahovaný čerpadlom privádzacím otvorom do
nádoby a výstupným otvorom odsávaný. S uvažovaným čerpadlom a preťahovaním ohriateho
vzduchu nádobou vzniká jednoduchá a súčasne robustná konštrukcia.
[0014] Podľa vynálezu nádoba naplnená potravinami rotuje okolo osi rotácie, zatiaľ čo je ohriaty
vzduch vťahovaný a odsávaný. Výhodne sa súčasnou rotáciou nádoby a privádzaním a/alebo
odsávaním vzduchu dosahuje mimoriadne efektívne premiešavanie a v dôsledku toho súčasne
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šetrný a rýchly spôsob rozmrazovania.
[0015] Podľa vynálezu sa ohriaty vzduch do nádoby vťahuje a súčasne je z nádoby odsávaný.
Podľa vynálezu je teda vytvorený priebežný a zvlášť rýchly, prípadne hospodárny, spôsob
rozmrazovania. Najmä je možné predpokladať, že ohriaty vzduch bude do nádoby priebežne
vťahovaný a z nádoby odsávaný.
[0016] Podľa vynálezu sa na nádobe na strane plášťa predpokladajú fluidné kanály, ktorými
preteká temperovaná kvapalina, zatiaľ čo nádoba naplnená potravinami rotuje okolo osi rotácie.
Kvapalina môže fluidnými kanálmi nádoby pretekať najmä vtedy, keď je ohriaty vzduch do
nádoby vťahovaný, respektíve z nádoby odsávaný. Súčasným fluidným ohrievaním plášťa
nádoby a privádzaním, respektíve odsávaním ohriateho vzduchu je možné proces rozmrazovania
výhodne ďalej optimalizovať. Je tomu najmä tak, že dobré vedenie teploty je možné predpokladať
pri kombinácii oboch znakov spôsobu.
[0017] Podľa vynálezu sa nádoba plní potravinami privádzacím otvorom. Plnenie môže byť
uskutočňované najmä pomocou vákuového vkladania. Potom sa pomocou čerpadla z nádoby
výstupným otvorom odsaje vzduch a v dôsledku toho sa potraviny nasávajú privádzacím
otvorom. Privádzaciemu otvoru môže byť na tento účel priradená sacia hadica, ktorou sa
potraviny nasávajú z pripraveného kontajnera. Plnenie nádoby vákuovým vkladaním môže
výhodne prebiehať veľmi rýchlo. Celkovo je teda spôsob podľa vynálezu zvlášť hospodárny.
[0018] Ďalšie výhody, znaky a detaily vynálezu sú uvedené v ďalších závislých nárokoch a v
nasledujúcom opise. Tam spomenuté znaky môžu byť pre vynález dôležité sami o sebe alebo tiež
v ľubovoľnej kombinácii. Výkres pritom slúži iba ako príklad na vysvetlenie vynálezu. Nemá
žiadny obmedzujúci charakter.
[0019] Ukazuje
Obrázok 1 principiálne zobrazenie usporiadania na uskutočňovanie spôsobu rozmrazovania
podľa vynálezu.
[0020] Usporiadanie zahrnuje ako dôležité funkčné komponenty tumbler 1, klimatizačný prístroj
2 na ohrievanie vzduchu, čerpadlo 3 a klimatizačný box 3 na kvapalinu. Tumbler 1 má nádobu 6
otočnú okolo horizontálne ležiacej osi 5 rotácie. Nádoba 6 má temperovateľný dvojitý plášť s
fluidným kanálom 7 a vzájomne protiľahlé strany 8, 9. Prvej čelnej strane 8 je priradená rotačná
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priechodka 10. K rotačnej priechodke 10 je usporiadané z klimatizačného boxu 4 na kvapalinu
jedno prítokové potrubie 11 a jedno vratné potrubie 12 pre kvapalinu. Kvapalina, ktorá sa v
klimatizačnom boxe 4 na kvapalinu temperuje a je vedená prítokovým potrubím 11 k rotačnej
priechodke 10, preteká potom fluidným kanálom 7 tumblera 1 a vratným potrubím 12 späť do
klimatizačného boxu 4 na kvapalinu. Kvapalina môže byť v klimatizačnom boxe 4 na kvapalinu
ohrievaná, prípadne chladená, aby pretekala fluidným kanálom 7 zadanou teplotou. V
klimatizačnom boxe 4 na kvapalinu je možné predpokladať najmä prostriedky na nastavovanie,
prípadne zmenu objemového toku kvapaliny.
[0021] K rotačnej priechodke 10 je ďalej vedené prítokové potrubie 13. Prítokové potrubie 13
spája rotačnú priechodku 10 tumblera 1 s klimatizačným prístrojom 2. Z klimatizačného prístroja
2 je dodávaný ohriaty vzduch. Ohriaty vzduch prechádza prítokovým potrubím 13 a rotačnou
priechodkou do nádoby 6 tumblera, pokiaľ je v prevádzke čerpadlo 3 a pomocou čerpadla 3 je
vzduch vedený odsávacím potrubím 14 k tumbleru 1 z nádoby 6 odsávaný.
[0022] Na vedenie ohriateho vzduchu nádobou 6 je na jednej čelnej strane 8 usporiadaný
privádzací otvor 15 pre ohriaty vzduch a na protiľahlej druhej čelnej strane 9 výstupný otvor 16.
Najmä je možné predpokladať, že privádzací otvor 15 a výstupný otvor 16 sú usporiadané
koaxiálne k osi 5 rotácie nádoby 6. Privádzací otvor 15 môže byť priradený rotačnej priechodke
10 tumblera 1.
[0023] Na rozmrazovanie potravín sa nádoba 6 tumblera 1 naplní potravinami. Potom nádoba 6
tumblera 1 rotuje pomocou nezobrazenej pohonnej jednotky okolo osi 5 rotácie. Fluidným
kanálom 7 preteká temperovaná kvapalina a navyše je do nádoby 6 čerpadlom 3 vzduch ohriaty
klimatizačným prístrojom 2 vťahovaný a z nádoby 6 odsávaný. Potraviny v nádobe 6 sa potom
ohrievajú rýchlo a šetrne. Navyše je tekutina vytekajúca počas rozmrazovania z potravín v
dôsledku rotačného pohybu znovu do potravín zapracovávaná, a to s tým dôsledkom, že kvalita
potravín sa počas rozmrazovania nemení alebo len vo veľmi nepatrnej miere.
[0024] Pri rozmrazovaní môže byť v závislosti od kvality potravín a/alebo množstva proces
rozmrazovania ovplyvnený, príp. upravený najmä tým, že bude na jednej strane zvolené
adekvátne množstvo a/alebo teplota ohriateho vzduchu. Na druhej strane je možné teplotu a
prietok kvapaliny fluidným kanálom 7 nádoby 6 prispôsobiť. Najmä je možné predpokladať, že
na rozmrazovanie potravín bude nádobou 6 vedený ohriaty vzduch a súčasne bude fluidným
kanálom 7 pretekať kvapalina. Napríklad môže byť na rozmrazovanie použitá buď kvapalina
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vedená fluidným kanálom 7, alebo ohriaty vzduch.
[0025] Podľa vynálezu je možné najmä predpokladať, že ohriaty vzduch bude nádobou 6
dopravovaný priebežne. Ohriaty vzduch potom inak než dnes nebude k vodnej pare privádzaný
sekvenčne. Ďalej je možné predpokladať, že na nádobe 6 je usporiadaný viac než jeden fluidný
kanál 7 pre kvapalinu.
[0026] Na plnenie nádoby 6 je možné napríklad predpokladať, že vzduch z nádoby 6 bude
odčerpávaný čerpadlom 6 a cez privádzací otvor 15 budú potraviny nasávané do nádoby 6. Na
ten účel môže byť na privádzacom otvore 15 predpokladaná najmä sacia hadica, ktorá je vedená
do pristaveného kontajnera na potraviny.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Spôsob rozmrazovania potravín, najmä mäsa, pričom potraviny sa naplnia do nádoby (6) so
vzájomne protiľahlými čelnými stranami (8), (9), otočnej okolo osi (5) rotácie a po naplnení
nádoby (6) sa zahrievajú a rotujú, pričom prvej čelnej strane (8) je priradená rotačná
priechodka (10), pričom na ohrievanie potravín je ohriaty vzduch privádzaný privádzacím
otvorom (15) do nádoby (6) a odvádzaný výstupným otvorom (16), pričom na prvej čelnej
strane (8) je usporiadaný privádzací otvor (15) pre ohriaty vzduch a na protiľahlej druhej
čelnej strane (9) výstupný otvor (16) a pričom privádzací otvor (15) je priradený rotačnej
priechodke (10), vyznačujúci sa tým, že na nádobe (6) je usporiadaný temperovateľný
dvojitý plášť s fluidnými kanálmi (7) na strane plášťa, ktorými preteká temperovaná
kvapalina, že nádoba (6) je plnená potravinami privádzacím otvorom (15), že k rotačnej
priechodke (10) je z klimatizačného boxu (4) na kvapalinu usporiadané prítokové potrubie
(11) a vratné potrubie (12) kvapaliny, pričom kvapalina je prítokovým potrubím (11) vedená
k rotačnej priechodke (10), potom preteká fluidným kanálom (7) a vratným potrubím (12) sa
dostáva späť do klimatizačného boxu (4) na kvapalinu, pričom kvapalina je v klimatizačnom
boxe (4) na kvapalinu chladená a že súčasne fluidnými kanálmi (7) preteká kvapalina a
ohriaty vzduch je priebežne do nádoby (6) privádzaný a z nádoby (6) odvádzaný, zatiaľ čo
nádoba (6) naplnená potravinami rotuje okolo osi (5) rotácie.
2. Spôsob rozmrazovania podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ohriaty vzduch je
dopravovaný pomocou čerpadla (3).
3. Spôsob rozmrazovania podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že ohriaty vzduch je
čerpadlom (3) vťahovaný privádzacím otvorom (15) do nádoby (6) a výstupným otvorom (16)
odsávaný.
4. Spôsob rozmrazovania podľa jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že potraviny sú
do nádoby (6) plnené a z nej odoberané spoločným plniacim a odoberacím otvorom, ktorý je
na nádobe (6) usporiadaný výhodne na čelnej strane a výhodne koaxiálne voči osi (5) rotácie.
5. Spôsob rozmrazovania podľa jedného z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že potraviny sú
do nádoby (6) plnené vákuovým vkladaním tak, že pomocou čerpadla (3) je vzduch
výstupným otvorom (16) z nádoby (6) odsávaný a potraviny sú nasávané.
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6. Spôsob rozmrazovania podľa jedného z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že ohriaty
vzduch je privádzaný a/alebo odvádzaný koaxiálne k osi (5) rotácie a/alebo že os (5) rotácie
je voči zvislici usporiadaná naklonená.
7. Spôsob rozmrazovania podľa jedného z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že potraviny sa
do nádoby (6) plnia cez prvú čelnú stranu (8) nádoby (6) a/alebo sa z nádoby (6) odoberajú
druhou čelnou stranou (9) protiľahlou k prvej čelnej strane (8).
8. Spôsob rozmrazovania podľa jedného z nárokov 1 až 7, vyznačujúci sa tým, že klimatizačný
prístroj (2) je usporiadaný na ohrievanie vzduchu, pričom klimatizačný prístroj (2) je výhodne
predpokladaný miestne vzdialený od nádoby (6) a ohriaty vzduch je vedený prívodným
potrubím (13) z klimatizačného prístroja (2) k privádzaciemu otvoru (15).

Obr. 1
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