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(57) Спосіб очищення водно-спиртового розчину,

що включає попереднє фільтрування, сорбційне
очищення та кінцеве фільтрування, який
відрізняється тим, що сорбційне очищення
здійснюють вуглецевим адсорбентом Silcarbon K
48 Aktivkohle з дисперсністю робочої фракції 250-
1000 м \ загальним питомим об'ємом пор 0,1-3,0
см3/г, з КІЛЬКІСТЮ поверхневих основних оксидів
0,1-2,5 ммоль/дм3 та поверхневих кислотних ок-
сидів 0,1-1,5 ммоль/дм3 при інтенсивності потоку
водно-спиртового розчину 0,1-5,0 м3/(м2год), при
цьому вуглецевий адсорбент додатково мо-
дифікують ХІМІЧНИМИ реагентами

Винахід відноситься до харчової промислово-
сті, зокрема до лікеро-горілчаної галузі і може бути
використаний для очищення водно-спиртового
розчину при виробництві горілок і лікеро-
горілчаних напоїв

ВІДОМІ способи очищення водно-спиртового
ретину адсорбентом -модифікованим крохмалем
(Патент 2159278 Способ производства водки осо-
бой, МПК7 C12G 3/06, опубл 20 11 2000, Патент
2160773 Способ производства водки особой, МПК7

C12G 3/06, опубл 20 12 2000, Патент 2161647
Способ производства водки, МПК7 C12G 3/06,
опубл 10 01 2001, Патент 2115713 Способ произ-
водства водки особой "Хрустальная корона" МПК6

C12G 3/06, опубл 20 07 98) Використання адсор-
бенту -модифікованого крохмалю не забезпечує
належного очищення водно-спиртового розчину
зменшення домішок сивушного масла, метанолу в
останньому В наслідок цього не спостерігається
підвищення якості цільового продукту та покра-
щання його дегустаційних показників

Найбільш близьким до заявленого технічного
рішення є спосіб очищення водно-спиртового роз-
чину, який передбачає механічне фільтрування до
та після сорбційного очищення адсорбентом мар-
ки БАУ-А (Патент 2166536 Способ производства
водки особой МПК7 C12G 3/06, опубл 20 06 1999)
(Прототип)

Причиною, що перешкоджає досягненню тех-
нічного результату, є низькі сорбційні властивості і

механічна МІЦНІСТЬ, висока зольність з одночасно
високими каталітичними властивостями адсорбен-
ту БАУ-А, що призводить до окислення вищих
спиртів до альдегідів з наступним окисленням їх
до кислот При очищенні водно-спиртового розчи-
ну наведеним вище способом не забезпечується
сорбція шкідливих домішок сивушного масла і ме-
танолу, крім того у водно-спиртовий розчин над-
ходить частина органічних домішок самого адсор-
бенту, внаслідок чого погіршується якість
цільового продукту Дегустаційна оцінка водно-
спиртового розчину, очищеного вищевказаним
сорбентом, підвищується незначно (на 0,1 - 0,15)
бали

Крім того, в процесі очищення водно-
спиртового розчину адсорбентом БАУ-А відбува-
ється стирання останнього, внаслідок чого в вод-
но-спиртовий розчин попадають дрібні частки ад-
сорбенту, що негативно впливає на
органолептичну оцінку напоїв

В основу винаходу поставлено задачу вдоско-
налення способу очищення водно-спиртового роз-
чину шляхом використання більш ефективного
адсорбенту та запропонованих характеристик йо-
го

Технічний результат від реалізації винаходу
полягає у суттєвому зниженні вмісту шкідливих
домішок в готовому продукті за рахунок підсиле-
них сорбційних процесів та зниженої каталітичної
активності адсорбенту, підвищення інтенсифікації
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процесу
Споживчими властивостями, пов'язаними з

технічним результатом, є підвищення якості цільо-
вого продукту - водно-спиртового розчину і як на-
слідок, виготовлених на його основі горілок, горі-
лок особливих і лікеро-горілчаних напоїв

Досягається технічний результат тим, що у
способі очищення водно-спиртового розчину, що
передбачає попереднє фільтрування, сорбційне
очищення та кінцеве фільтрування, сорбційне
очищення здійснюють вуглецевим адсорбентом
Silcarbon K 48 Aktivkohle з дисперсністю робочої
фракції 250 - 1000м \ загальним питомим об'ємом
пор 0,1 - 3,0см3/г, з КІЛЬКІСТЮ поверхневих основ-
них оксидів 0,1 - 2,5ммоль/дм та поверхневих кис-
лотних оксидів 0,1 - 1,5ммоль/дм3 при інтенсивно-
сті потоку водно-спиртового розчину 0,1 - 5,0м3/(м2

• год), при цьому вуглецевий адсорбент додатково
модифікують ХІМІЧНИМИ реагентами

Заявлені характеристики адсорбенту і параме-
три процесу встановлені експериментальним шля-
хом і є оптимальними для сорбційного очищення
водно-спиртового розчину для лікеро-горілчаного
виробництва

Саме використання вуглецевого адсорбента
Silcarbon К 48 Aktivkohle з його властивостями і
запропонованими характеристиками дозволяє
інтенсифікувати технологічний процес і одночасно
знизити ШКІДЛИВІ домішки в водно-спиртовому
розчині, що використовують для приготування го-
рілок, горілок особливих і лікеро-горілчаних на-
поїв

Вуглецевий адсорбент Silcarbon K 48
Aktivkohle має широку мікро-, мезо- та макропори-
сту структуру, яка забезпечує поглинання високо-
та низькомолекулярних органічних сполук, добре
поглинає воду, має низьку зольність (не більше
2%), механічну МІЦНІСТЬ не менше 98%, реактиву-
ється з втратою маси 5 - 10%, має невисоку ката-
літичну активність, що не призводить до збільшен-
ня вмісту альдегідів у розчині і є позитивним
Також має високі сорбційні характеристики, що
забезпечує зниження вмісту альдегідів, сивушного
масла, метанолу, ненасичених сполук, підвищення
показника окислюваності водно-спиртового розчи-
ну, і як результат - поліпшення смаку і аромату
горілок, горілок особливих і лікеро-горілчаних на-
поїв

При дисперсності робочої фракції більше
1000м 1 адсорбент ущільнюється, зростає гідроди-
намічний опір шару та знижується продуктивність
процесу При дисперсності робочої фракції менше
250м1 погіршується ступінь очищення водно-
спиртового розчину не спостерігається зменшен-
ня масової концентрації сивушного масла, мета-
нолу, не покращується показник окислюваності
Вуглецевий адсорбент з загальним об'ємом пор
менше 0,1см3/г не містить достатньої КІЛЬКОСТІ СО-
рбційних пор, необхідних для сорбції домішок, то-
му він не ефективний Вуглецевий адсорбент з
загальним об'ємом пор більше 3,0см3/г вилучає з
розчину сивушне масло та метанол, але призво-
дить до накопичення альдегідів, складних ефірів
та сильного окислення спирту Вуглецевий адсор-
бент з КІЛЬКІСТЮ поверхневих основних оксидів

менше 0,1ммоль/дм та поверхневих кислотних
оксидів менше 0,1ммоль/дм3 не достатньо сорбує
з водно-спиртового розчину домішки сивушного
масла, метанолу, недостатньо підвищується окис-
люваність, що негативно впливає на дегустаційну
оцінку напою Адсорбент з КІЛЬКІСТЮ поверхневих
основних оксидів більше 2,5ммоль/дм3 та поверх-
невих кислотних оксидів більше 1,5ммоль/дм3 со-
рбує з водно-спиртового розчину домішки сивуш-
ного масла, метанолу, але при цьому
збільшується масова концентрація альдегідів та
складних ефірів, зменшується окислюваність і як
наслідок - знижується дегустаційна оцінка очище-
ного водно-спиртового розчину При інтенсивності
потоку водно-спиртового розчину менше 0,1м3/(м2

• год) з останнього сорбуються домішки сивушного
масла і метанолу, але при цьому значно збільшу-
ється масова концентрація альдегідів та складних
ефірів, що негативно впливає на якість готового
продукту При інтенсивності потоку водно-
спиртового розчину більше 5м3/(м2 • год) з водно-
спиртового розчину не сорбуються домішки сиву-
шного масла, метанолу, не підвищується окислю-
ваність та дегустаційна оцінка напою

Вуглецевий адсорбент попередньо піддають
паровій активації та додатково обробляють ХІМІЧ-
НИМИ реагентами Завдяки чому досягаються вище
приведені характеристики сорбенту

Запропонований спосіб здійснюють таким чи-
ном

Водно-спиртовий розчин подають в напірний
збірник, а звідти його потік самопливом надходить
на фільтр попереднього фільтрування Після по-
переднього фільтрування водно-спиртовий розчин
надходить в нижню частину вугільної колонки (од-
ну або декілька послідовно з'єднаних), заповненої
вуглецевим адсорбентом Вуглецевий адсорбент
попередньо піддають паровій активації та додат-
ково обробляють ХІМІЧНИМИ реагентами розчином
соляної кислоти концентрацією 0,01 - 0,5% при
інтенсивності потоку 0,1 - 30м3/(м2 • год) та розчи-
ном перманганату калію концентрацією 0,01 - 0,1%
при інтенсивності потоку 0,5 - 20м3/(м2 • год)
Пройшовши через шар вуглецевого адсорбенту з
дисперсністю робочої фракції 250 - 1000м1, зага-
льним питомим об'ємом пор 0,1 - 3,0см3/г, з КІЛЬКІ-
СТЮ поверхневих основних оксидів 0,1
2,5ммоль/дм3 та поверхневих кислотних оксидів
0,1 - 1,5ммоль/дм3 при інтенсивності потоку водно-
спиртового розчину 0,1 - 5м3/(м2 • год), очищений
водно-спиртовий розчин під тиском стовпа рідини
надходить в верхню частину фільтра остаточного
фільтрування, а далі в збірник В процесі очищен-
ня в водно-спиртовому розчині знижується вміст
ненасичених сполук, сивушного масла, метанолу,
підвищується показник окислюваності та дегуста-
ційна оцінка готового продукту

Запропонований спосіб очищення водно-
спиртового розчину ілюструється такими прикла-
дами

Приклад 1 Очищення водно-спиртового роз-
чину - сортировки з одержанням горілки МІЦНІСТЮ
56%

Водно-спиртовий розчин подають в напірний
збірник, а звідти його потік самопливом надходить
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на фільтр попереднього фільтрування - мембран-
ний фільтр Після мембранного фільтра водно-
спиртовий розчин надходить в нижню частину ву-
гільної колонки, заповненої вуглецевим адсорбен-
том Silcarbon K 48 Aktivkohle з дисперсністю робо-
чої фракції 500м \ загальним питомим об'ємом
пор 0,35см3/г, з КІЛЬКІСТЮ поверхневих основних
оксидів 0,95ммоль/дм3 та поверхневих кислотних
оксидів 0,15ммоль/дм3, при цьому вуглецевий ад-
сорбент піддають паровій активації та додатково
обробляють ХІМІЧНИМИ реагентами розчином со-
ляної кислоти концентрацією 0,02% при інтенсив-
ності потоку 5м3/(м • год)та розчином пермангана-
ту калію концентрацією 0,06% при швидкості
оброблення 10м3/(м2 • год) до досягнення вище
приведених характеристик адсорбенту Інтенсив-
ність потоку водно-спиртового 0,Зм3/(м2 • год)
Очищений водно-спиртовий розчин виходить з
верхньої частини вугільної колонки і під тиском
стовпа рідини надходить в верхню частину фільт-
ра остаточного фільтрування - мембранний
фільтр, а далі в збірник

Приклад 2 Очищення водно-спиртового роз-
чину - сортировки з одержанням горілки МІЦНІСТЮ
40%

Сортировку подають в напірний збірник насо-

сом, а звідти його потік самопливом надходить на
фільтр попереднього фільтрування - механічний
пісочний фільтр Після попереднього фільтруван-
ня водно-спиртовий розчин надходить в нижню
частину вугільної колонки, заповнену вуглецевим
адсорбентом Silcarbon K 48 Aktivkohle з дисперсні-
стю робочої фракції 900м \ загальним питомим
об'ємом пор 2,2см3/г, з КІЛЬКІСТЮ поверхневих ос-
новних оксидів 2,0ммоль/дм3 та поверхневих кис-
лотних оксидів 1,3ммоль/дм3, при цьому вуглеце-
вий адсорбент попередньо піддають паровій
активації та додатково обробляють ХІМІЧНИМИ реа-
гентами розчином соляної кислоти концентрацією
0,4% при інтенсивності потоку 18м3/(м • год) та
розчином перманганату калію концентрацією
0,09% при інтенсивності потоку 8м3/(м2 • год) Інте-
нсивність потоку водно-спиртового 4м3/(м2 • год)
Водно-спиртовий розчин проходить крізь шар вуг-
лецевого адсорбенту, виходить з верхньої частини
вугільної колонки і під тиском стовпа рідини над-
ходить в верхню частину фільтра остаточного фі-
льтрування - мембранний фільтр, а далі в збірник
готової продукції

Дані, що характеризують досягнення технічно-
го результату за заявленим способом в порівнянні
зі способом-прототипом, наведені в таблиці

Таблиця

Найменування показника

Проба на окислюваність, хв
Об'ємна частка метилового спирту в перерахунку на
безводний спирт, %
Масова концентрація сивушного масла, в перерахунку
на суміш ізоамілового та ізобутилового спиртів (3 1 ), в
безводному спирті, мг/дм3

Масова концентрація альдегідів, в перерахунку на оцто-
вий, в безводному спирті, мг/дм3

Масова концентрація складних ефірів, в перерахунку на
оцтово-етиловий в безводному спирті, мг/дм3

Дегустаційна оцінка, бали

Водно-спиртовий розчин, очищений

за заявленим способом

24

0,001

1,2

2,2

1,2

9,7

за способом -
прототипом

14

0,002

1,5

2,9

2,5

9,5

Як видно а даних таблиці водно-спиртовий
розчин, очищений запропонованим способом, міс-
тить менше шкідливих домішок, ніж за відомим Це

позначається на якості і дегустаційній ОЦІНЦІ напо-
їв, виготовлених з використанням цього способу

ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)

вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна

( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90

ТОВ "Міжнародний науковий комітет"
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( 0 4 4 ) 2 1 6 - 3 2 - 7 1


