
Rekuperace kvasného CO2 
v pivovaru s CKT



Kvasný potenciál CO2
● CO2 je základním produktem 

vznikajícím při fermentaci mladiny 
● Množství plynného CO2 = Objem 

piva x stupňovitost
● Rychlost výronu CO2 / hod = 10% 

objemu kvasícího piva
● Hmotnost CO2 = 2 kg / 1m3 plynu
● Nejvíce CO2 vzniká ve fázi 

hlavního kvašení
● Kvasné CO2 lze jímat pouze z 

uzavřených nádob



Manuální jímání CO2
● CO2 je vyváděno z kvasného 

tanku plynovou armaturou 
propojovací hadicí do sběrného 
potrubí

● V případě potřeby gradientního 
kvašení lze použít reliéfní ventil s 
elektronickým manometrem 

● CO2 se odvádí do potrubí pod 
tlakem maximálně 20 kPa

● Každý svod je opatřen zpětným 
ventilem.



Manuální systém jímání CO2



Automatické jímání CO2
● Tlak CO2 v tanku je ovládán ventilovou jednotkou 
● Tlak je kontrolován elektronickým senzorem 
● Pomocí řídící jednotky je ovládáno odvádění 

kvasného CO2 a následně i hrazení 
● Elektronicky řízené tlakování pracuje s přesností 

0,1 Bar. Citlivost senzoru je 0,01 Bar
● Řídící systém sleduje průběh kvašení a ležení
● Řídí se také tlakování při stáčení či přetláčení
● Po vyprázdnění tanku systém zajistí rekuperaci 

výtlačného plynu což zvyšuje efektivitu o 60%



Automatický systém tlakování 
tanků a jímání CO2



Agregát pro rekuperaci ReCO2ver 
● CO2 se jímacím potrubím je přivádí do jímky 
● Tlak jímky je kontrolován senzorem 0 - 20 kPa
● Po naplnění jímky na 20 kPa je plyn odčerpán 

kompresorem do filtračního systému
● Plyn je nejprve zbaven vlhkosti a hrubých nečistot
● Dále se odlučuje sirovodík a jemné nečistoty
● Vyčištěný plyn je odváděn do zásobníku CO2
● Systém je vybaven 6-ti odkalovacími body
● Akumulační tlak je max 7,5 Bar
● Veškeré díly musí odolávat agresivní kyselině uhličité









































Odkaz na prezentaci ReCO2ver
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