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Odborná prednáška:



Úvod

• Odbornosť prednášajúceho

• Prevádzka pálenice v Jelenci

• Výroba technologických 
zariadení

• Viac ako 20 rokov skúseností 
v oblasti pestovateľského 
pálenia na Slovensku

• Jedinečný dvojitý pohľad na 
vec- ako výrobca aj ako 
prevádzkovateľ



Obsah 
prednášky

1. Typy páleníc- funkčné 
usporiadanie

2. Destilačný kotol

3. Rektifikačná kolóna

4. Chladič liehových pár

5. Kontrolné liehové 
meradlo
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Typy páleníc- funkčné usporiadanie 
technológie
1.) Jednoduchá dvojkotlová súprava bez 
rektifikačnej kolóny 



Typy páleníc- funkčné 
usporiadanie technológie

2.) Dvojkotlová 
súprava s 
rektifikačnou
kolónou



Typy páleníc- funkčné 
usporiadanie 
technológie

3.) Jednokotlová súprava 
s rektifikačnou kolónou





Typy páleníc- funkčné usporiadanie 
technológie
3.) Jednokotlová súprava s rektifikačnou 
kolónou









Doprava kvasu do 
kotla

1. Ručne

2. Rmutové
čerpadlá

3. Výveva+ 
predlohová nádrž



➢Predlohová nádrž s 
duplikátorom
➢Predohrev kvasu-

odpadové teplo
➢Rýchle napustenie 

kotla



➢Kvasovňa- nádrže na kvas



Doprava kvasu 
do kotla

➢Predlohová nádrž 
s duplikátorom
➢Predohrev 

kvasu-
odpadové 
teplo
➢Rýchle 

napustenie 
kotla





Destilačný kotol

Srdce pálenice



➢Varná časť kotla

➢Vykurovanie-priame

➢Pevné palivo, 
horáky na plyn 
alebo biomasu

➢Miešanie-
priamostieracie
kotvové miešadlo

➢Vysokoklenuté
dno 

➢Vykurovanie 
nepriame- duplikátor



Vykurovanie
-priame 
horák na 
pelety



• Maillardova
reakcia

Karamelizácia

Karamelizácia je oxidácia cukru. Oxidácia 

prebieha pri zahriatí cukru na teplotu vyššiu 

než 110 °C (závisí od druhu cukru). 

Tento proces sa často používa v gastronómii.



Teploty 
karamelizácie podľa 
druhu cukru.

Cukor Teplota

Fruktóza- ovocný cukor 110 °C

Galaktóza- mliečny

cukor

160 °C

Glukóza- hroznový 160 °C

Maltóza- zemiak, obilie 180 °C

Sacharóza- repný 160 °C



➢Varná časť kotla

➢Motor pálenice

➢Ohnisko-
šamotová pec

➢Údržba varnej 
časti



Cirkulácia 
spalín



Destilačný kotol

➢Parná časť kotla- parný 
dóm

➢Tvar- cirkulácia pary-
premiešanie

➢Nebezpečné penenie-
dostatočný objem na 
rozpínanie kvasu



Cirkulácia pary



Parný dóm





Rektifikačná kolóna



Rektifikačná kolóna
Vežový aparát rozdelený na etáže





➢Typy rektifikačných etáží
➢Sitové

➢Ventilové

➢Klobúčikové 





Teplota vsádzkovej destilácie

➢Automatizácia 
riadenia teploty

➢Objem alkoholu 
klesá - teplota 
rektifikácie stúpa



➢Deflegmátor- parciálny 
kondenzátor

➢Mozog pálenice- riadenie teploty 
rektifikácie, nábeh refluxu



Katalyzátor- odbúranie
etylkarbamátu



Rektifikačná kolóna- katalyzátor
ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ KOMISIE
z 2. marca 2010, ktoré sa týka prevencie a zníženia kontaminácie liehovín z 
kôstkovíc a z výliskov z kôstkovíc
etylkarbamátom a monitorovania hodnôt etylkarbamátu v týchto nápojoch

17. Aby sa kyselina kyanovodíková nedostala do destilátu, malo by sa 
použiť vhodné destilačné zariadenie a zvoliť
vhodný destilačný proces.

18. Súčasťou destilačného zariadenia by mali byť zariadenia na 
automatické oplachovanie a medené katalytické konvertory.
Zariadenia na automatické oplachovanie udržujú destilačné zariadenia 
čisté a medené katalytické konvertory
viažu kyselinu kyanovodíkovú, skôr ako prenikne do destilátu.

19. Zariadenia na automatické oplachovanie nie sú potrebné v prípade 
prerušovanej destilácie. Destilačné zariadenie by sa
malo systematicky a dôkladne čistiť.



Katalyzátor

➢Katalyzátor- priestorové obmedzenia-
nový typ katalyzátora- patentová 
ochranná známka v spolupráci so 
Slovenskou Technickou Univerzitou v 
Bratislave



➢Epruveta

➢Odpúšťanie úkvapu a dokvapu



➢Epruveta



Chladič 
liehových pár

➢Totálny kondenzátor

➢Typy- rúrkový, 
špirálový, doskový, 
plášťový

➢Teplota destilátu- do 
20°C



Kontrolné liehové 
meradlo

➢Na Slovensku dva schválené 
typy- ZEHR, TEPRON

➢Osadenie na podstavci



Kontrolné 
liehové 
meradlo



Nádrž na 
hotový 
destilát

➢Zber finálneho destilátu

➢Meranie a konečná úprava 
destilátu 





Nádrž na 
hotový destilát



Označenie
technologického
zariadenia

•Výrobný štítok





Označenie 
technologického 
zariadenia

• Upozornenia, 
oznamy, horúce
plochy, el. 
zariadenie, 
nebezpečenstvá
výstrahy...



Dokumentácia k 
technológií

• ES vyhlásenie o 
zhode



Dokumentácia k 
technológií

• Technologický návod, návod 
na obsluhu



Plombovanie 
technológie

• Technologická
schéma
plombovania



Finalizácia, 
administratíva

• NULOVÁ!! tolerancia na spotrebnú daň z 
liehu

• Dôsledná kontrola adries, nadlimitov, 
výpočtov...

• Dnes už nutnosť viesť administratívu
softwareovo



Ďakujem za pozornosť.


