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Výsledky pokusù ukazují, e nejvyího úèinku odbarvování se dosahuje pøi dávkách chlorového vápna v rozmezí 0,10 a
0,25 % na hm. kléru. V takovém pøípadì se barva kléru sniuje
o 40 a 50 %, obsah vápenatých solí se nemìní, prakticky se
nemìní ani kvocient èistoty kléru. Dokonce ji pøi mnoství
chlorového vápna 0,05 % na hm. kléru se dosahuje znaèného
úèinku odbarvení, více ne 30 %.

Závìr
1. Byly stanoveny technologické parametry a zpùsoby odbarvování kléru ze tøtinového surového cukru pøi pouití kombinovaného oxidaèního èinidla: chlorové vápno (optimálnì
0,10 a 0,25 % hm. kléru) + vzduný kyslík.
2. Odbarvovací úèinek tohoto kombinovaného oxidaèního èinidla zpùsobuje pøedevím rozruování chromoforových struktur vysokomolekulární frakce barevných látek obsaených
v surovém cukru. Tento postup umoòuje sníit náklady na
sorbenty pøi rafinaci surového cukru.

Souhrn
Byly stanoveny technologické parametry odbarvování kléru ze tøtinového surového cukru pøi pouití kombinovaného oxidaèního èinidla (chlorového vápna a vzduného kyslíku) a byla studována
chemická transformace barevných látek vlivem oxidaèního efektu.
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The use of the combinative oxidizer in the treatment of cane raw
sugar is given. The point of oxidizer introduction into technological process is grounded. The technological parameters of raw syrup
treatment by oxidizer are established.
The character of chemical transformation of colorants under combinative oxidizer effect is given.
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Konference
Technické postupy v polských cukrovarech
Vìdecko-technickou konferenci v Zakopaném uspoøádal
5. a 6. kvìtna 2008 polský Technický útvar Svazu cukrovarnických technologù (STC). Úèastnilo se jí 90 osob, zástupcù
oblastních cukrovarnických spolkù, univerzit v Lodi a Varavì, firem spolupracujících s cukrovary a zahranièní hosté
z Maïarska a ze Slovenska. Úvodní slovo mìl S. Swietlický
a konferenci øídila K. Wasinská.
Program byl zamìøen na technicko-technologickou inovaci cukrovarù v Polsku i jiných zemích EU. Byly diskutovány problémy souèasného obchodu s cukrem s ohledem na
unijní reformy, vyadující radikální omezení výroby øepného
cukru, a v dùsledku toho i zvýení dovoz cukru tøtinového.
Proto byly v hlavním bloku zaøazeny ètyøi pøednáky týkající
tøtinové suroviny, a to jak z pohledu kvality, tak i pøepracování  rafinace. Suedzucker Polska se pøedstavil referátem
vìnovaným modernizaci cukrovarnických kotlù ve svých závodech. Zástupce Pfeifer & Langen objasnil pøíèiny výbuchu
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cukerného prachu v cukrovaru Gora Slaska v minulé kampani. Spoleènost BSO Polska uvedla pøehled bezpeènostních
opatøení, která byla v cukrovarech provedena v rámci protivýbuného programu ATEX (Atmosphere Explosive). Druhý
referát BSO se týkal skladování a zpracování tìké ávy.
Umrtvením øepné tkánì pøi získávání cukru napìovými rázy,
namísto souèasného termického, se zabývala univerzita
v Lodi. Srovnání elektro-postupu s klasickou extrakcí vyznìlo v prospìch nového postupu.
Konference se aktivnì zúèastnili kromì èlenù regionálních spolkù i zástupci øady spolupracujících firem: Polimex
Cekop Moder, Intec Automation, Politechnika Lodzka, Politechnika Warszawska aj.
Referáty z konference budou publikovány v èasopisu Gazeta Cukrownicza, o vybraných pøednákách zaøadíme podrobnìjí sdìlení i na stránky Listù cukrovarnických a øepaøských.
Jaroslav Gebler
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