Kolumna destylacyjno-rektyfikacyjna
aabratek VIP 50EVM
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1

Wstęp

W polsce domowa produkcja księżycówki ma głębokie tradycje historyczne. W prawie
każdej rodzinie podczas spotkań okolicznościowych, opowiadana jest historia, jak to kiedyś
nasi przodkowie trudnili się w wytwarzaniu różnorakich trunków. Niejednokrotnie są to
historie pełne nieoczekiwanych zdarzeń, oraz sytuacji których nie powstydziłby się niejeden
reżyser dreszczowców. Lecz sięgając jeszcze głębiej to tradycja wytwarzania i spożywania
alkoholu była pielęgnowana już w czasach gdy na naszych ziemiach panowali słowiańscy
przodkowie. Poniżej znajduje się opis elementów oraz instrukcja użytkowania współczesnej,
nowoczesnej kolumny destylacyjno rektyfikacyjnej.
Urządzenie pozwala osiągnąć produkt o mocy 96%, oraz bardzo wysokiej czystości. Na
dzień dzisiejszy kolumny z głowicą chłodzącą aabratek są najlepszymi urządzeniami do
domowej destylacji i rektyfikacji. Kolumna nadaje się zarówno do destylacji nastawów
cukrowych jak i owocowych. Dzięki precyzyjnym zaworom odbioru kolumny z refluksem
wewnętrznym nadają się idealnie dla początkujących hobbistów i przewyższają prostotą
obsługi kolumny w starym systemie zimnych palców.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją użytkowania naszego sprzętu.

2

Elementy kolumny

Kolumna rektyfikacyjna w zależności od wyposażenia składa się z kilku odrębnych
elementów. Poniżej znajduje się opis poszczególnych części maszyny.
2.1

Super wydajna głowica chłodząca

Wewnątrz głowicy znajduje się zwinięta spirala ze stali kwasoodpornej o długości 4
metrów. Głowica umożliwia bardzo wydajną pracę przy niewielkim wydatku wody
chłodzącej. Wlot i wylot wody chłodzącej są bardzo łatwe do podłączenia ze względu na
zastosowane w aparacie szybkozłączki. Spirala wykonana z rurki kwasoodpornej fi 10 mm. a
nie z cienkościennej rurki karbowanej, co znacząco wpływa na trwałość głowicy chłodzącej!
Głównym zadaniem głowicy jest kondensacja pary powstającej podczas procesu oraz
doprowadzenie skondensowanej w ten sposób cieczy na kolumnę.
2.2

System LM (ang. Liquid Management) Sterowanie cieczą

Refluks czyli ponowny napływ jest bardzo ważnym parametrem w procesie rektyfikacji i
oznacza stosunek ilości destylatu odebranego do destylatu ponownie skierowanego na
kolumnę. Podczas procesu stosunek ten powinien wynosić 1:4.
System odbioru w postaci cieczy daje nam pełną kontrolę nad szybkością odbioru
destylatu. Jest to najnowsze i bardzo wygodne rozwiązanie w kolumnach rektyfikacyjnych.
System LM umożliwia prowadzenie procesu nawet niedoświadczonemu użytkownikowi. W
każdym momencie możliwe jest zamknięcie zaworu i ponowne ustabilizowanie kolumny. (np.
w razie awarii prądu).

Precyzyjny zawór odbioru umożliwia odbiór destylatu od jednej kropli na sekundę do dwóch
litrów na godzinę.
2.3

Obniżony odbiór VM (ang. Vapour management) sterowanie parą.

Kolumna posiada obniżony odbiór destylatu w postaci par. Za kwasoodpornym zaworem
znajduje się chłodnica Liebiga, w której destylat zostaje skroplony. Najważniejszą zaletą
systemu obniżonego VM jest możliwość wcześniejszego odbioru serca. Dzięki temu cały
proces jest krótszy, a więc tańszy. Wejście i wyjście wody są wyposażone w szybkozłączki co
jest bardzo wygodne w użytkowaniu, można ekspresowo podłączyć wlot i wylot wody.
Odbiorem destylatu steruje elektrozawór nierdzewny.

2.4

Kolumna rektyfikacyjna z wziernikiem i wypełnieniem kwasoodpornym

Kolumna jest najważniejszym elementem destylatora, to właśnie w kolumnie zachodzi
proces rektyfikacji. Aparat jest standardowo wyposażony w kwasoodporną rurę o długości
130 cm i średnicy 48mm. Rura jest mocowana do zbiornika szybkozłączem gwintowanym
SMS co umożliwia bardzo szybki montaż i demontaż. Wziernik umożliwia dostosowanie
najbardziej wydajnej mocy grzania.
Całość kolumny jest ocieplona pianką izolacyjną o grubości 1 cm. zmniejsza to straty
cieplne przy procesie, dzięki temu oszczędzamy energię.
2.5

Zbiornik 50/30 litrów grzałka 2x2000W

Ocieplony
zbiornik
z
wbudowaną
grzałką
elektryczną
2x2000W oraz zaworem spustowym oraz króćcem wlewowym. Zbiornik 50 lub 30 litrów z
grzaniem elektrycznym pozwala zagrzać wsad do temperatury wrzenia w około 40 min.
Końcówka króćca spustowego jest wyposażona w tą samą szybkozłączkę, co wlot oraz
wylot wody. Bardzo wygony w użytkowaniu. Wystarczy KLIK! i zbiornik jest gotowy do
opróżnienia. Króciec wlewowy pozwala uzupełnić zbiornik bez konieczności odkręcania
kolumny od zbiornika.
Całość wykonana ze stali kwasoodpornej i spawane metodą TIG w osłonie Argonu.
Wszystkie elementy trawione zanurzeniowo.
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Instrukcja obsługi kolumny

Przypominamy że proces destylacji jest indywidualny dla każdego użytkownika i zależy
w dużej mierze od wymagań smakowych posiadaczy kolumny. Przedstawimy państwu
główne kroki postępowania przy obsłudze naszego destylatora ale równocześnie
przypominamy, iż wiele z tych kroków można indywidualnie modulować czasowo.
3.1

Wlew wsadu oraz rozgrzewanie
 Należy wlać wsad do zbiornika w ilości minimum 15 litrów -zbiornik 50 litrów, (10
litrów-zbiornik 30 litrowy). Należy pamiętać aby grzałka przez cały proces była
zanurzona w cieczy oraz, że w trakcie procesu zmniejsza się ilość wsadu!
 Montujemy kolumnę na zbiorniku, podłączamy wejście i wyjście wody chłodzącej
(wejście wody znajduje się na chłodnicy systemu VM) podłączamy sondy do
regulatora ( kolejność sond jest dowolna). Wtykamy wtyczkę elektrozaworu i
dokręcamy śrubeczkę-(jak na zdjęciu).

 Po wlaniu wsadu należy jeden wtyk grzałki podłączyć do gniazda regulatora a drugi
bezpośrednio do gniazdka zasilania. Kolejność podłączenia jest dowolna. W razie
starych instalacji elektrycznych zaleca się podłączenie grzałek do inny gniazdek(nie
na jednym przedłużaczu)!!! Obciążenie 4kW może okazać się za duże dla jednego
kabla.
 Na regulatorze ustawiamy moc 100%, zbiornik 50 litrów rozgrzewa się około 40
min. Należy pamiętać aby zawór kulowy przy ujściu VM był w pozycji zamkniętej.
(jak na zdjęciu).
3.2

Stabilizacja kolumny
 Kiedy doprowadziliśmy wsad do wrzenia (objawia się to szybkim skokiem
temperatury na termometrze w głowicy kolumny) obserwujemy wziernik kolumny
do momentu aż zobaczymy w nim gotującą się przeźroczystą ciecz.


Następnie odłączamy grzałkę która była bezpośrednio podłączona do gniazdka
kontaktu, po czym zmniejszamy moc na regulatorze do 80% (grzałka podłączona do
regulatora pozostaje bez zmian). W tym momencie następuje stabilizacja kolumny
powinna ona trwać około 40 min. nawet do godziny( im dłuższa stabilizacja tym
lepiej oddzielimy przedgony od serca destylatu). Przedgony to związki o
charakterystycznym ostrym zapachu. Podczas odbioru przedgonów jakość destylatu
będzie się stopniowo poprawiać.

3.3

Odbiór przedgonów
 po stabilizacji należy rozpocząć odbiór przedgonów. W tym celu lekko odkręcamy
zaworek precyzyjny znajdujący się pod głowicą i ustawiamy prędkość odbioru na
około 2-3 krople na sekundę. Odbieramy 300-500 ml. ilość tych związków zależy
od destylowanego wsadu.
(przedgony są to zapachowe alkohole innych rzędów niż alkohol etylowy i to
właśnie one są odpowiedzialne za przykry zapachy destylatu. Im precyzyjniej i
skrupulatniej odbierzemy przedgony tym czystszy otrzymamy produkt).

3.4

Ustawienie temperatury elektrozaworu
 podczas odbioru przedgonów należy odczytać ze sterownika jaką temperaturę
wskazuje sonda umieszczona na kolumnie aparatu. Temperatura jest cały czas
wyświetlana na sterowniku z podpisem: "Kolumna temp ---,-"
(sonda umieszczona na kolumnie wskazuje nam tak zwaną "temperaturę dnia" lub
"temperatura stabilizacji" wartość tej temperatury może nieznacznie się zmieniać w
zależności od ciśnienia atmosferycznego panującego w danym dniu.)


należy ustawić temperaturę załączenia elektrozaworu o 0,2 stopnia wyższą od
aktualnej temperatury na kolumnie.
przykład:
odczytujemy- Kolumna temp 78.2
ustawiamy temperatura załączenia elektrozaworu- 78.4

Do ustawienia zaworu używamy trzech przycisków: prawo, lewo oraz środkowego
przycisku wyboru "OK". Przyciskami prawo lewo przeskakujemy tak aby podświetlone było
okno "Zawór".
Następnie klikamy środkowy przycisk "OK" aż wyświetli się okno "temp. załączenia
zaworu" po czym przyciskami "prawo, lewo" ustawiamy odpowiednią temperaturę ( jak w
punkcie "b").
Po ustawieniu klikamy "OK" do momentu pojawienia się ekranu głównego.

3.5

Odbiór Serca
 Podczas gdy z zaworka precyzyjnego w większości odebraliśmy przedgony (ok.
300ml) i mamy ustawioną odpowiednią temperaturę załączenia elektrozaworu.
możemy rozpocząć odbiór serca destylatu.
Ustawiamy zawór kulowy odbioru VM w pozycji otwartej.
 Po chwili powinniśmy obserwować jak nasz destylat pojawi się na wyjściu
elektrozaworu.
(Elektrozawór jest bardzo precyzyjnym urządzeniem i zdarza się że zabrudzi się
resztkami z poprzedniego procesu. W razie gdyby destylat nie pojawił się po
otwarciu zaworu kulowego należy kilka razy dmuchnąć w końcówkę
elektrozaworu.)
 Sterownik sam poprowadzi odbiór serca oraz odłączy zasilanie grzałki na końcu
procesu. Prędkość odbioru to średnio 1,2 litra na godzinę.

3.6

Rozkręcenie kolumny
 Po procesie należy opróżnić zbiornik używając zaworu kulowego na zbiorniku oraz
węża ogrodowego i szybkozłączki. Należy odpiąć sterownik od zasilania oraz
odpiąć przewody chłodzące. Trzeba również odpiąć kable sond oraz elektrozaworu
od sterownika. Następnie można odkręcić kolumnę od zbiornika.
 Podłączanie i odłączanie elektrozaworu:
Należy odkręcić srebrną małą śrubkę i odpiąć wtyczkę.( zdj.)
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Od producenta

Przedstawiana kolumna rektyfikacyjna jest urządzeniem niezawodnym oraz bardzo
wydajnym. Uzyskujemy destylat o mocy przekraczającej 96%. Użyty w tym modelu
sterownik posiada wiele funkcji, ustawień alarmów, oraz konfiguracji czasowych które mogą
jeszcze bardziej usprawnić proces. Są to ustawienia indywidualne dla każdego użytkownika.
Do instrukcji dołączamy instrukcję sterownika gdzie można znaleźć szczegółowo
wyjaśnione wszystkie konfiguracje sterownika. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją.
Ustawienia sterownika są bardzo intuicyjne i proste do opanowania. Kolumna jest bardzo
wygodna do użytkowania poprzez zastosowanie szybkozłączek do wszystkich podłączeń.

Życzymy miłej zabawy i zadowolenia z naszego sprzętu!

