
  

 

За Марката 

Уреди за дестилация с марка „Казанджия“ са правилното решение за всички 

любители на ракията. Купуваш, зареждаш, запалваш котлона и получаваш 

качествен продукт. 

Сухопарниците на казани „Казанджия“ задържат вредните вещества. 

Вредните примеси, при преминаване през сухопарника, се задържат и връщат 

обратно в резервоара,  което допринася Вашата напитка да има превъзходни 

вкусови качества! 

Дестилаторите „Казанджия“ имат минимално количество части, което 

означава надеждност и простота на конструкцията.  Може да сте сигурни, че 

домът ви ще бъде защитен от неприятни миризми при процеса.   

Казаните на „Казанджия“ са снабдени с проточно или непроточно охлаждане 

на серпентините. 

Биметалният термометър дава възможност винаги да се наблюдава 

температурния режим на дестилацията, с негова помощ вие ще получите 

качествен продукт.  

Заваряваме казаните само с аргонова заварка, надеждните шевове могат да се 

нагряват до висока температура!  Шевовете на дестилаторите са направени с 

автоматизирано заваръчно оборудване, те са по-равни и красиви. 

Повърхността на уредите е отразяваща, като огледало.  

Всички елементи са изработени от неръждаема стомана марка AISI, а това 

значи че ще ги използват и правнуците ви! Яркият дизайн, искрящата като 

огледало повърхност прави казаните един хубав подарък за вашите приятели 

и близки.  

 

www.kazandjia.bg 
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Извличане на етерични масла: 

 

Има два различни метода за извличане на етерични масла с този уред: 

Метод 1. Водоразтворими масла. 

Накиснете материала, от който ще извличате маслата във вода за 24-48 

часа. Отцедете всички твърди частици, като оставите само течността. 

Изсипете тази течност в съда и започнете да варите. Уверете се, че има 

достатъчно вода, която минава през кондензатора, за да кондензира 

всичката пара, излизаща от него. Съберете дестилата в дози от по 100 

мл преди да ги обедините в едно, за да се убедите, че качеството е 

приемливо. В процеса ма кондензация естеството на маслата се 

променя. 

Метод 2. Масла разтворими на пара. 

Напълнете съда с 15 литра вода. Окачете материала, съдържащ 

маслата в метална кошница над нивото на водата. Варете и съберете 

получения кондензат. Уверете се, че има достатъчно вода, която 

минава през кондензатора, за да кондензира всичката пара, излизаща 

от него.  

Непременно изключете подгревателя преди съда да е напълно празен! 
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Сухопарник (дефлегматор):  
Както е известно, джибрите се състоят от смес от различни вещества. Освен 

етанол, съдържа вредни примеси кипящи при ниски температури (ацетон, 

метанол, и т.н.), те се наричат "глави" и фузелови масла с висока точка на 

кипене или т.нар. "опашки".  Именно тези "опашки" премахва сухопарника 

от готовия продукт,  доколкото може. Самият  сухопарник представлява съд, 

който е свързан между 

дестилационния казан 

и охладителя. 

Принципът на действие е 

илюстриран на 

снимката по-долу. 

 

 

 

 

 

 

 

От казана, парата влиза в сухопарнка, в който се охлажда и кондензира. След 

това, поради непрекъснато навлизащата топлина от казана, алкохолът и 

субстанциите с по-ниска точка на кипене отново се изпаряват и се изпращат 

към серпентината и охладителя. В контейнера остават вредните вещества с 

висока температура на кипене. За да работи ефективно сухопарника 

(дефлегматора), температурата в него трябва да е по-ниска, отколкото в 

дестилационния апарат. Не се опитвайте да го топлоизолирате, както някои 

хора съветват! Това ще намали неговата ефективност на работа. 
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Комплектация: 
 

 

1. Казан 1 бр. 

2. Кула със сухопарник и охладител 1 бр. 

3. Термометър 1 бр. 

4. Комплект гайки и силиконово уплътнение  1 бр. 

5. Маркуч 1 бр. 

6. Преходник за мивка с кранче 1 бр. 

7. Инструкция 1 бр.  
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Устройство на апарата: 
 

 

1. Изход за дестилата 

2. Вход за студена вода  

3. Изход за топла вода  

4. Охладител  

5. Кула  

6. Капак на казана (отвор за 

пълнене с течност)  

7. Казан (съд за преваряване)  

8. Сухопарник 

9. Термометър  

 

 

 
Характеристики: 

                         

 Обем : 20 литра; 

 Диаметър: 30.1 см; 

 Височина на резервоар: 28 см; 

 Наличие на термометър: да; 

 Наличие на сухопарник: да; 

 Тип охладител: проточен; 

 Дебелина на метала: 1-1,5 мм; 

 Материал: неръждаема стомана AISI 304;                                                                                     
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Почистване на апарата: 
 

1. Важно е обилно да изплакнете съда и вътрешността на резервоара с 

гореща вода веднага след като приключите работа с дестилатора.  Добре е да 

използвате малко количество измиващ препарат, като изплаквате обилно с 

гореща вода. 

2. В процеса на почистване трябва да се премахнат всички вредни емисии, 

натрупали се по време на дестилацията. Препоръчва се систематично да се 

извършва пречистване на апарата чрез дестилация на вода;  



  

3. За почистване и полиране на външната повърхност на апарата се 

препоръчва да се използват средства предназначени за грижа за неръждаема 

стомана. 

4. Ако джибрите са загорели за дъното, е необходимо да добавите вода и 

хлебна сода и да загреете апарата докато водата заври. Никога не 

почиствайте дестилатора с препарати съдържащи хлор (белина и др.). 

5. Убедете се, че апарата е добре почистен преди да го приберете за 

съхранение.  

При нормална експлоатация, е възможно покриване на заваръчните шевове 

вътре в казана за ракия с патина, окалина или ръжда. Това явление е 

нормално и не представлява заводски дефект. Тъй като, заварките са 

аргонови, те не се поддават на корозия.  В този случай, препоръчваме 

използването на байц паста.  Повърхността се покрива с байц пастата 

посредством четка. Изчаква се от 3 до 10 минути, след което се измива с вода 

и се почиства с кърпа. След манипулацията измийте добре казана и 

направете преваряване на вода с цел добро почистване на остатъците от 

паста. 

 

 

 

 

 

8 

Съвети за безопасна експлоатация: 
 

 

1. Важно е да се следи за температурата в дестилата, за да се спре процеса 

навреме;  

2. Винаги съблюдавайте консистенцията на материала за дестилация. При 

голяма гъстота съществува риск от загаряне. 

3. Като правило, полученото алкохолно съдържание дестилат не трябва да е 

под 40 оС;  

4. Дестилацията трябва да се прекрати при температура 93 – 95 °С;  

5. Дестилата получен в домашни условия може да съдържа вредни фракции, 

затова се препоръчва да се преварява или да се пречисти.  

6. Не включвайте котлона, ако в казана няма течност. 

7. Да не се използва от лица под 18 год. възраст! 

8. Преди всяко използване на апарата, продухвайте всички паропроводящи 

елементи, за да проверите тяхната пропускателна способност и да се изключи 

възможността от запушване.  

9. Не пълнете резервоара до горе. Препоръчителният обем е 70-80% от 

цялата вместимост на резервоара!  

10. За повторно преваряване е необходимо да добавите във вече полученият 

продукт питейна вода в пропорция 1:3. 

11. По време на работа не оставяйте апарата без наблюдение! 

 

Не пренебрегвайте тези процедури – грижете се за вашето здраве! 
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Подготовка за употреба: 

 

Внимателно се запознайте с инструкцията. 

1. Използвайте уреда само по предназначение. 

2. Убедете се, че мястото, където ще се използва уреда е добре осветено и с 

добра вентилация за отстраняване на парата (препоръчително е да се 

използва на открито). 



  

3. Преди началото на дестилацията, се убедете че съединителните тръби на 

всички възли не са запушени и добре провеждат въздух. 

4. Не пипайте металните части на дестилатора без ръкавици по време на 

дестилация – те са нагорещени и могат да причинят изгаряне. 

5. Не отстранявайте дестилатора от котлона, когато е включен или когато 

вътре има вряща течност. 

6. Дестилаторът е пригоден за работа с газови, стъклокерамични, 

електрически и индукционни котлони. 
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Начин на употреба: 

 

1. При използване на апарата за първи път е необходимо да дестилирате вода. 

Това е нужно, за изчистване на уреда от примесите останали от процеса на 

производство. 

2. Поставете джибрите в съда. Никога не пълнете съда до горе, препоръчваме 

ви обема да е не повече от 70-80% от вместимостта на резервоара. Когато 

наливате джибрите опитайте се да ограничите количеството пяна, което 

влиза в съда. Пяната е причина за нежелани остатъчни аромати (вкусове). 

3. Затегнете добре капака с дестилационната колона към съда. Свържете 

маркучите към местата им и се уверете, че всичко е поставено правилно, 

съгласно инструкцията. 

4. Поставете термометъра в гнездото в горния край на колоната. 

5. Включете котлона. 

6. Когато температурата достигне около 50 °С пуснете охлаждащата вода в 

охладителя, посредством клапана разположен на преходника за мивка.  

7. Поставете съд (за предпочитане стъклен) под тръбата, от която излиза 

дестилата. 

8. Между 56,5 и 78 °С започва дестилация на ацетон и метилов алкохол.  

9. Съберете този дестилат (около 1% от общото количество джибри в съда). 

Никога не пийте този спирт, тъй като е силно токсичен. 

10. Подменете съда, в който събирате течността с чист съд. След достигане 

на 78 °С започва процес на дестилация на етилов спирт. Алкохолът, който ще 

съберете в тази фаза е основният ви продукт и е годен за консумация. Би 

трябвало да е над 80 °С. 

11. Отбележете какво показва термометърът в този момент (би трябвало да 

показва приблизително 78-80 °С) и регулирайте котлона в този диапазон. 
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12. Дестилирайте джибрите при показания на термометъра между 78°С и 

80°С. 

Забележка: Ако нямате нищо против вкуса на по-нискокачествения алкохол 

можете спокойно да съберете почти всичкия алкохол до 95C°. Можете да го 

квалифицирате  като „второ качество“, ако желаете. Ако съберете достатъчно 

алкохол „второ качество“ можете да го разредите с вода (не повече от 15% 

алкохол) и да го прекарате отново през дестилатора, за да го пречистите 



  

допълнително. Т.нар. алкохол „второ качество“ може да се използва и за 

стерилизация на оборудването, в което протича ферментацията в бъдеще. 

13. Изключете котлона. 

14.Спрете охлаждащата вода от мивката. 

15.Изхвърлете течността, която е останала в съда след като изстине и го 

изплакнете. 

Температура на изпарение на фракцийте при дестилация на джибри: 

*Ацетон 56,5 °С; 

* Метанол 64 °С; 

* Етил ацетат 77,1 °С; 

* Етанол 78 °С; 

* 2-пропанол 82 °С; 

*1-пропанол 97 °С; 
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