LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.
Pøedneseno na odborném semináøi, který poøádala Potravinárska sekcia Slovenskej spoloènosti pre poånohospodarske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy
pri SAV v Bratislave a Ústav biotechnológie a potravinárstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 4. 12. 2007

Pøipomínáme-li si sedmdesát let ivota prof. Ing. Alexandra
Dandára, DrSc. (narodil se 11. 11. 1937 ve Velkém Ruskovì
nedaleko Trebiova), povauji za nutné zaèít konstatováním, e
prvotním impulsem ivotní dráhy jubilanta bylo okouzlení chlapce, který doprovázel svého tatínka pøi dodávkách øepy provozem cukrovaru, a e ono okouzlení cukrovarnictvím nepominulo ani po tìch pøiblinì edesáti letech.
Mladý Dandár se po absolvování reálného gymnasia
v Trebiovì rozhodl pro studium oboru chemie a technologie
sacharidù a potravin na Chemickotechnologické fakultì Slovenské vysoké koly technické v Bratislavì, kde pøíslunou katedru
vedl akademik Vaátko. Pøedepsanou kampaòovou praxi absolvoval v cukrovarech ve Vykovì a Hruovanech nad Jeviovkou.
Ji jako student mìl zájem (a  jak se pozdìji ukázalo  i pøedpoklady) o výzkumnou èinnost, ale chtìl nejprve získat provozní
zkuenosti. Proto po ukonèení vysokokolského studia v roce
1960 pracoval tøi roky jako chemik a provozní technik
v trnavském cukrovaru. Pak nastoupil na rok do bratislavské
poboèky Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze, vedené Ing. Dr. Ladislavem Závodským, CSc.
V roce 1964 byl pøijat jako interní aspirant na katedøe akademika Vaátka, a od té doby spojil svoji ivotní dráhu s bratislavskou
technikou. Po úspìné obhajobì kandidátské disertaèní práce Koagulácia organických látok v repnej ave v roce 1967 získal titul
CSc. a zùstal na zmínìné katedøe jako vìdecký pracovník.
V roce 1978 se Ing. Dandár, CSc., habilitoval na základì
práce Novejie chemicke a technológicke aspekty výroby sacharózy pro obor chemie a technologie poivatin a roku 1980
byl ustanoven jako docent. Od roku 1986 zastával funkci zástupce vedoucího katedry. V roce 1990 byl jmenován vedoucím
Katedry chémie a technológie sacharózy a konzervácie a potravinárstva. Po úspìné obhajobì doktorské disertaèní práce túdium fyzikálno-chemických pochodov v procese výroby repného
cukru v roce 1996 byl doc. Ing. Dandár, DrSc., v roce 1998
jmenován profesorem pro obor chemie a technologie poivatin
na Fakultì chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Mezitím se zmìnil název katedry na Katedru potravinárskej technológie. Po reformì v roce 2002
byl na zmínìné fakultì vytvoøen Ústav biotechnológie a potravinárstva pod vedením prof. Ing. Jana ajbidora, DrSc. V nìm je
prof. Dandár doposud èinný jako vedoucí vìdecký pracovník.
Prof. Dandár nezískával svoje vzdìlání jen na bratislavské
vysoké kole. Bìhem své èinnnosti na ní absolvoval ètvrtletní
studijní pobyty u vynikajících cukrovarnických osobností (u prof.
Bohna na Humboldtovì universitì v Berlínì a na Technické
universitì v Berlínì a u prof. Reinefelda na Technické universitì v Brunviku) a øadu krátkodobých stáí na jiných universitách a ve vìdeckých ústavech (napø. u prof. Schiwecka v útvaru
Zentralabteilung Forschung, Entwicklung und Services firmy
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt v Ofsteinu) a v pøedních
evropských cukrovarech.
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Hlavní badatelské zamìøení dneního jubilanta pøedznamenalo ji téma jeho kandidátské disertace. Stal se jedním z blízkých
spolupracovníkù akademika Vaátka a v mnoha smìrech jeho
pokraèovatelem a pøedstavitelem velké èeskoslovenské tradice
bádání o teorii a praxi této zásadnì významné technologické
operace výroby cukru. Tématu epurace je vìnována i podstatná
èást jeho odborných publikací  a zatím i jeho poslední publikace. Logickou souèástí studia èitìní øepné ávy bylo i studium vazeb mezi technologickou jakostí cukrovky a úèinkem variant epuraèních postupù a dále souvislostí tìchto vazeb zejména
s ekonomikou navazujících technologických operací.
Odborný zájem prof. Dandára ovem obsáhl podstatnì irí
problematiku, ne je epurace. Výraznì pøispìl k rozíøení databáze velièin dùleitých pro chemicko-inenýrské výpoèty, zejména v oblasti odpaøování cukerných roztokù a krystalizace
sacharosy. Zabýval se cukrovarnickou analytikou, technickou
sterilitou pøi tìení ávy, aplikací ionexù, automatizací vaøení
cukrovin, skladováním tìké ávy, èitìním odpadních vod,
energetikou a problémy rekonstrukce slovenských cukrovarù.
Prof. Dandár není vak jen cukrovarník, ale patøí
i k významným slovenským potravináøùm. O tom svìdèí jeho
publikace týkající se krobu, aromatických a chuových látek,
netradièních surovin aj.
Výsledky své více ne ètyøicetileté èinnosti prof. Dandár
publikoval jako autor nebo spoluautor 11 monografií a jiných
kniních dìl, 80 studií v odborných èasopisech, 115 sdìlení ve
sbornících a øady informativních sdìlení. Bylo mu udìleno i pìt
patentù resp. autorských osvìdèení.
Intenzitu pedagogické èinnosti prof. Dandára na této vysoké kole charakterizují následující údaje: Pøednáel celkem 78 semestrù, 54 semestrù vedl semináøe a cvièení, vedl 124 prací
diplomantù a 5 prací vìdeckých aspirantù a doktorantù, do výuky zavedl 4 nové pøedmìty (napø. technologické výpoèty
v prùmyslu sacharidù), vypracoval 4 uèební texty (získal za nì
cenu rektora STU v Bratislavì), a byl jedním z iniciátorù prvního èeskoslovenského postgraduálního studia pro cukrovarníky,
které se uskuteènilo na SVT v Bratislavì v letech 1970 a 1971.
Pro slovenské potravináøství tak pøipravil prof. Dandár nìkolik
set inenýrù.
Na bratislavské technice byl 3 roky èlenem vìdecké rady
a od roku 1992 pøedsedá Spoleèné odborné komisi pro obhajoby doktorských disertaèních prací studijního oboru chemie
a technologie potravin, 9 let je èlenem vìdecké rady Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie. V letech 2001 a 2003
zasedal ve vìdecké radì Fakulty potravináøské a biochemické
technologie Vysoké koly chemickotechnologické v Praze.
Prof. Dandár je znám svojí intenzivní mimokolskou odbornou aktivitou Trvale se podílel organizaènì i pøednákami na
mnoha vìdeckých a odborných konferencích, semináøích, koleních a jiných specializovaných setkáních doma i v zahranièí. Netroufám si ani odhadnout jejich poèet, ale v èeském a slovenském
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cukrovarnictví se od roku 1968 úèastnil snad vech  pokud mu
v tom nezabránila vyí moc. V zahranièí vak pøednáel 83´,
v rámci Slovenské republiky 50´, a na konferencích prezentoval 52 posterù. Z aktivit mimo cukrovarnictví pøipomínám, e
uvedl do ivota periodickou konferenci o analytických metodách v potravináøství Laboralim v Banské Bystrici nebo semináø Aromatické látky v poivatinách. Je editorem 32 pøednáek z vìdeckých konferencí.
Prof. Dandár se stal èlenem pøípadnì funkcionáøem øady
spoleèností, které jsou významné z hlediska rozvoje cukrovarnického prùmyslu nebo potravináøství. V roce 1963 vstoupil do
Èeskoslovenské vìdeckotechnické spoleènosti. Od roku 1986
je èlenem Vìdeckého výboru a Administrativního výboru celosvìtové spoleènosti Commission Internationale Technique de
Secrerie (CITS), v letech 1995 a 2003 jejím vicepresidentem.
Od roku 1984 byl èlenem Národního komitétu ÈSSR (resp. ÈSFR)
celosvìtové spoleènosti International Commission for Uniform
Method of Sugar Analysis (ICUMSA), v roce 1992 inicioval zaloení Národního komitétu Slovenské republiky této spoleènosti
a byl zvolen jeho pøedsedou. Je èlenem polské spoleènosti Stowarzysenie Technikow Cukrownikow a rakouského spolku Fachverein der Zuckerfabriken Österreichs. Byl zvolen èlenem Slovenskej akadémie ved. Od roku 1990 je pøedsedou Slovenskej
spoloènosti pre poånohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.
Je aktivní i v orgánech slovenského cukrovarnického prùmyslu, a to jako pøedseda pøedstavenstva a. s. Povásky cukor,
Trenèianska Teplá (od 2003) a jako èlen pøedstavenstva a. s.
uriansky cukrovar, urany.
Nemùeme opomenout i jeho práci v redakèních radách
èasopisù Listy cukrovarnické a øepaøské (od r. 1998), Polnohospodárska veda a Bulletin potravinárského priemyslu.
Zvolení prof. Dandára do tìchto funkcí je jednou z forem,
jimi byly ocenìny jeho zásluhy o pokrok potravináøské vìdy.
Dostalo se mu i uznání ve formì medailí, plaket a cen. Byly to
zejména: pamìtní medaile Politechniky Lodskej (1980), støíbrná medaile Slovenskej vysokej koly technickej v Bratislave
(1987), pamìtní medaile FPBT VCHT v Praze (1987), støíbrná
medaile Vysokej koly lesnickej a drevarskej ve Zvolene (1989),
støíbrná medaile Dr. P. Adamiho Veterinárskej univerzity
v Koiciach (1989), medaile Juraja Fándlyho SAV Bratislava
(1997), plaketa Lesoprojektu Zvolen Za rozvoj hospodárskej
úpravy lesov (2000), pamìtní medaile Akademie Rolnicznej
v Krakovì (2004), Medaile Za zásluhy o Politechniku Lodsku
(2005), zlatá medaile Polskiego Towarysztva Technológow Zywnoci Polskej Akademie Nauk, Warszawa (2007), pamìtní medaile Slovenskej technickej univerzity pri príleitosti 70. výroèia

zaloenia STU (2007),
dále dvì medaile Slovenskej spoloènosti pre
racionálnu výivu a pìt
èestných uznání Slovenskej vedeckotechnickej
spoloènosti.
V roce
1987 se stal vzorným
pracovníkem
SVT
v Bratislavì.
Ing. Dandár se roce
1962 oenil se svou kolegyní z vysokokolských
studií, ing. Miloslavou
Vaátkovou, dcerou svého uèitele. Mají dvì dìti,
dceru Sylvii, ekonomickou inenýrku, absolventku
Ekonomické
univerzity v Bratislavì,
a syna Richarda, absolventa chemickotechnologické fakulty této
vysoké koly, oboru chemie a technologie sacharidù. Po absolvování postgraduálního a doktorandského studia získal na Technické univerzitì v Berlínì doktorát (Dr.-Ing.). Nyní jako pracovník firmy Südzucker AG zastupuje tuto firmu jako pøedseda
pøedstavenstva firmy Südzucker Moldova a technický øeditel tøí
cukrovarù v Moldavské republice.
Sedmdesátiny jsou jistì pøíleitostí k bilancování vykonaného. Shrnuji: Prof. Dandár je velká a výrazná osobnost slovenského a evropského cukrovarnictví a potravináøství, v ní se
spojuje nadání k teoretické výzkumné práci, smysl pro praktické potøeby prùmyslu, pedagogické schopnosti a zaujetí pro vytváøení podmínek pro kvalifikovanou diskusi jako dùleitou
souèást vìdeckého a technického pokroku, a houevnatá pracovitost. Pøi své nároèné profesi vysokokolského pedagoga nikdy neztratil zájem o praktické potøeby prùmyslu, a jeho podrobná znalost slovenských a mnoha zahranièních cukrovarù
mu byla a je základem pro rozsáhlou konzultaèní èinnost. Navázal øadu kontaktù s odborníky na Slovensku i v zahranièí,
pøedevím v Èesku, Itálii, Nìmecku, Rakousku a Polsku, k mnoha
z nich má úzký vztah. Jsem hrdý na to, e se mohu k jeho
blízkým pøátelùm poèítat.
Blahopøeji jubilantovi k dosavadnímu dílu a pøeji mu ze
srdce, aby mu k tomu, co jetì vykoná, zùstal zachován dosavadní elán, osvìdèená houevnatost a neselhávající zdraví.
Vladimír Valter
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Nielsen Chr. B.

Významné sníení nákladù mìøením barvy krystalù
v reálném èase (Significant cost reductions with real time
measurement of crystals colour)
Pøi odstøeïování bílých cukrovin je dùleité nastavení doby
a optimálního mnoství vody pøi vykrývání tak, aby barva krystalu bylá poadovaná a stejnomìrná. K tomu se osvìdèil kolorimetr ColourQ Neltec, který snímá barvu vlhkého krystalu na
dopravním pásu pod baterií odstøedivek. Výstup mìøené barvy
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je èasovì nastaven tak, e kolorimetr zmìøí a zaznamená barvu
krystalu vyhrnutého z jednotlivých odstøedivek, a to a 1500´ za
hodinu. Kadá odstøedivka má vlastní optický obraz výsledkù 
bodù z jednotlivých mìøení s proloenou køivkou  a dále je
k dispozici záznam sumární barvy krystalu z právì odstøeïované cukroviny. Není-li napø. poadovaná barva krystalu mezi 24 a
32 IU dodrena, analyzátor hlásí odchylku, obsluha ihned vidí,
z které odstøedivky cukr nevyhovuje a upraví vykrývání.
Int. Sugar J., 109, 2007, è.1308, s. 742748
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