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4. mezinárodní konference
Polysacharidy/Polysaccharides 2008
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE
POLYSACHARIDY/POLYSACCHARIDES 2008

Mezinárodní konference Polysacharidy se konala ve dnech
13. a 14. 11. 2008 v Praze v sídle Èeské spoleènosti chemické
na Novotného lávce, jejími organizátory byly Ústav chemie a technologie sacharidù VCHT Praha a Èeská chemická spoleènost.
Stejnì jako v pøedchozím roce byla zamìøena na výrobu, pøípravu a vyuití polysacharidù, výskyt, vlastnosti a strukturu biologicky aktivních polysacharidù a na deriváty polysacharidù.
Odborný program zahrnoval 18 pøednáek a bylo vystaveno 31 vývìsek. O vysokém zájmu svìdèí poèet 75 úèastníkù;
autoøi pøíspìvkù pocházeli z Èeské republiky, Francie, Itálie,
Koreje, Polska, Slovenska, Tchaj-wanu a Turecka.
Ústní sdìlení byla rozèlenìna do ètyø sekcí, dvì z nich moderovali prof. Èopíková a ing. árka z VCHT Praha, dále pak
pøedseda Slovenské chemické spoloènosti doc. Milata a ing.
Hirsch z Chemického ústavu Slovenské akademie vìd. Konference byla rozèlenìna do sekcí:
1. a-D-glukany.
2. Fyzikální chemie polysacharidù.
3. Polysacharidy = biomasa.
4. krob, celulosa, pektin.
V úvodu první a druhé sekce zaznìly dvì plenární pøednáky, od T.-J. Lu Kvalitativní a kvantitativní stanovení (1®3;
1®6)-b-D-glukanù v produktech lesklokorky a od M. Fiedorowicz aj. Pùsobení polarizovaného svìtla na polysacharidy
a enzymy pùsobící tìpení polysacharidù.
Z pohledu cukrovarníkù a lihovarníkù zaujala zvlátì témata, týkající se produkce biopaliv. Klíèová pøednáka ing. Trnky
z Ministerstva zemìdìlství nesla název Vývoj koncepce biopaliv na bázi krobu a celulosy v Èeské republice a Evropské unii,
pøednesl ji ing. Trapl. Upozoròoval mj. na dalí vývoj  tzv.

paliv 2. generace, pøi jejich výrobì nebude docházet ke konkurenci s potravinovými zdroji (zdrojem bude odpadní biomasa
jako sláma, døevné tìpky èi cílenì pìstované rostliny).
Na toto sdìlení vhodnì navázala pøednáka prof. Mathlouthiho z Remee, který se zabýval reologickými aspekty enzymatické konverze pøedevím hemicelulos a celulos.
Prof. Milichovský z Oddìlení døeva, celulosy a papíru Univerzity Pardubice upozornil v této souvislosti na nepøíli známou skuteènost poklesu tìby døeva a stárnutí lesù v Èeské
republice. Tento nepøíznivý jev je dùsledkem toho, e pøes narùstající spotøebu papíru jeho výroba v Èeské republice klesá
a recyklace starého papíru naopak narùstá.
Dr. Horváthová z trnavské Univerzity sv. Cyrila a Metoda
prezentovala monost fermentovat obilnou slámu.
Ing. Douková z Mikrobiologického ústavu Akademie vìd
Èeské republiky se zabývala dalím zdrojem paliv budoucnosti  øasami, které mohou na jednak vyuíváním oxidu uhlièitého sniovat produkci emisí z výroby, kromì toho jsou zdrojem
s vysokým obsahem krobu, co umoòuje jejich vyuití pro
produkci bioetanolu.
Dalí novou koncepci  výrobu butanolu k pøídavku do
motorových paliv na vývìsce pøedstavil ing. Lipovský z Ústavu
kvasné chemie a bioinenýrství VCHT Praha.
Na programu byly rovnì pøíspìvky, které se vìnovaly penici jako surovinì pro výrobu bietanolu  jednak s cílem dosaení vyí výtìnosti etanolu lechtìním nových odrùd a hledáním vhodných pìstebních podmínek, a dále metodami
analytického stanovení sloek krobu.
Konference pøinesla mj. mnoho nových informací o vývoji
technologických postupù pro výrobu biopaliv.
Even árka
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