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Nový, 69 roèník Lichtovy svìtové cukerní statistiky obsahuje
informace o cukerním hospodáøství celého svìta. Je sloen
z devíti èástí, A a I, a desátou je samostatná pøíloha. První
èást A je obsah, B je desetistránkový adresáø mezinárodních
organizací, souvisejících s cukrem. Hlavní èást je oddíl C,
adresáø na 200 stránkách øazený podle státù, kterých je od
Afganistánu a po Zimbabwe celkem 142. Obsahuje seznam
státních úøadù a orgánù, vìdeckých a vzdìlávacích institutù,
obchodních organizací, cukerních spoleèností i jednotlivých
cukrovarù øepných a tøtinových, výrobcù sladidel apod., co
pøedstavuje témìø 6 000 záznamù.
Sekce D a F obsahují èlánky v anglickém a nìmeckém,
pøípadnì jenom v anglickém jazyce z oblasti cukerní ekonomiky, strojírenství a zemìdìlství. V roèence jsou uvedeny
tyto èlánky: Ch. Berg: Svìtová výroba a obchod s etanolem,
T. C. Earley: Budoucnost americké cukerní politiky, J. Noble:
Evropská cukerní politika v krizi. Tyto ètyøi referáty mají rozsah celkem 22 stran. Strojírenství je zastoupeno reerní prací J. Blackwella: Aktuální vývoj v cukrovarnické výrobì. Èlánek poskytuje rychlou orientaci o nejnovìjím stavu
cukrovarnické techniky týkající se skliznì a dopravy øepy,
technologických stanic (extrakce, epurace, odpaøování, krystalizace, odstøeïování a manipulace a skladování bílého zboí),
sanitace a hospodaøení s odpady, energetiky, MaR a systémù
øízení provozu i kvality výrobkù (celkem 16 stran textu a 108 literárních odkazù na 6 stranách). Zemìdìlská sekce  F  je
zamìøena na trendy pøi mechanizované sklizni tøtiny (R. Ridge,
8 stran) a na pìti stranách se dvojice autorù (E. Mutasa, T. Chia)
zamýlí nad problematikou genetiky øepy a kontroly ivotního prostøedí.
V dalí èásti jsou celostránkové reklamy 13 inzerentù.
Katalog firem, poskytujících sluby cukrovarùm, seøazený
podle èinností nebo produktù (sekce H) je doplnìn panìlsko-anglickým a nìmecko-anglickým slovníèkem kategorií
dodávek nabízených firmami. V poslední èásti (I  Buyers
Guide  prùvodce kupujícího) jsou adresy firem ze sekce H.
Samostatnou pøílohou knihy je F. O. Lichts World Sugar Statistics = Svìtová cukerní statistka s úvodní analýzou
stavu svìtového cukerního hospodáøství, jejím autorem je
dr. H. Ahlfeld.

V úvodní èásti je orientaèní pøehled uívaných pojmù
a toho, co je do nich zahrnuto (výroba, spotøeba, zásoba,
èasový rozsah, apod.), pøevod exotických jednotek hmotnosti a ploch na SI. Pro pøepoèet hmotnosti bílého cukru
(w. v.) na hodnotu surového cukru (raw value = r. v.) je
uveden koeficient 1,087, (r. v. = 1,087 ´ w. v.), hmotnostní
jednotka je systematicky uvádìná metrická tuna.
Øepná a cukerní statistika shromaïuje údaje evropských
zemí z posledních esti kampaní a pro srovnání prùmìr
z uvedených let 2001 a 2006. Tabulky obsahují osevní plochu, zpracovanou øepu, vyrobený cukr (vdy v hodnotì surového cukru = r. v.), výnos koøene z ha, výtìek v hodnotì
suroviny, výnos polarizaèního cukru z ha v hodnotì suroviny. Je vdy uvedeno 17 státù EU vè. ostatní v EU a zbývající
státy Evropy. Prùmìry jsou pak zvlá pro EU a zvlá pro
celou Evropu.
Svìtová statistika je tøídìna podle zemí, sumarizována
dle svìtadílù a pøíp. podle druhu suroviny (øepa, tøtina). Nedílnou souèástí je i statistka výroby a obchodu týkající se
melasy, pøehled svìtových cen cukru na svìtových burzách
a pøehled nejvìtích výrobcù fruktosových sirobù, rovnì za
poslední estileté období.
Lichtova roèenka je obsáhlá publikace s aktuálními daty
a informacemi statistického, ekonomického i technického charakteru, kde lze nalézt øadu uiteèných údajù.
Jaroslav Gebler
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Spalování odparù ze saturace v suárnì v závodì Wabern Südzucker AG (Carbonatationsbrüdenverbrennung
in der Trocknung im Werk Wabern der Südzucker AG)
Obsah amoniaku v odparu ze saturace bývá za normálních podmínek 1 a 2 g/m3, ale mezní hranice povolená pro vypoutìní
tohoto media Spolkovým úøadem pro ivotní prostøedí je 30 mg/m3.
Byly navreny celkem 4 varianty øeení: spalování odparu ve zvlátním topeniti, kondenzace a likvidace v èistírnì odpadních vod,
praní kyselinou sírovou a spalování v suárnì øízkù, topené buï
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spalinami z kotelny nebo ze samostatného topenitì. Byla realizována poslední varianta  tlaková doprava odparu ze saturace, èeøení a ze vech nádrí epuraèní stanice spolu se spalinami z kotelny
pro suení vyslazených øepných øízkù do bubnové suárny pøi
teplotì blízké 625 oC. Objemový tok vech odparù byl 1 542 m3/h
s obsahem amoniaku 1 046 mg/m3 a topných spalin 105 tis. m3/h.
Obsah amoniaku v plynech odcházejících ze suárny byl 11 a
15 mg/m3, resp. 445 a 974 g/h, hluboko pod povolenou normou.
Zuckerind., 133, 2008, è.1, s. 912.
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