LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Pridané mnostvo tiosíranu pre slepú vzorku = V6.
Korigovaná spotreba roztoku jódu o koncentrácii 0,01667 mol/l:
- vypoèítaná hodnota za horúca A = [(V1 . fI)  (V2 . fT)],
- vypoèítaná hodnota za studena B = [(V3 . fI)  (V4 . fT)],
- vypoèítaná hodnota za horúca A = [(V5 . fI)  (V6 . fT)],
prièom f I je faktor roztoku jódu vypoèítaný v bode 5.21
a sacharózová korekcia D predstavuje 0,1 ml roztoku jódu na
1 g sacharózy v reakènej zmesi.
invertný cukor (mg/kg) =
kde s = mnostvo vzorky v 50 ml pripraveného roztoku (7.1).
8.2 Vzorový výpoèet. Odváilo sa 40 g bieleho cukru
a rozpustilo na výsledný objem roztoku 200 ml. 50 ml tohto
roztoku obsahuje 10 g sacharózy.
Mnostvo jódového roztoku pridaného na stanovenie hodnoty
za horúca je 20,00 ml.
Mnostvo spotrebovaného roztoku tiosíranu sodného je 18,80 ml.
Mnostvo roztoku jódu pridaného na stanovenie hodnoty za
studena je 20,00 ml.
Mnostvo spotrebovaného roztoku tiosíranu sodného je 19,90 ml.
Mnostvo roztoku jódu pridaného k slepej vzorke je 20,00 ml.
Mnostvo spotrebovaného roztoku tiosíranu sodného je 20,00 ml.
Vypoèítaná hodnota fT je 1,029.
Vypoèítaná hodnota fI je 1,031.
A = [(20,00 . 1,031)  (18,80 . 1,029)] = 1,27
B = [(20,00 . 1,031)  (19,90 . 1,029)] = 0,14

C = [(20,00 . 1,031)  (20,00 . 1,029)] = 0,04
D = 10,0 . 0,1 = 1,00
Mnostvo redukujúcich cukrov je (mg/kg):

8.3 Presnos (1). Pre biele cukry a plantáne biele cukry obsahujúce 0,007% a 0,089% redukujúcich cukrov by absolútny
rozdiel medzi dvoma výsledkami získanými za podmienok opakovate¾nosti nemal by vyí ako 0,006%. Absolútny rozdiel medzi
dvoma výsledkami získanými za podmienok reprodukovate¾nosti by nemal by vyí ako 0,011%.
9
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Preloila Albeta Korèeková

Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2008
v Luhaèovicích
Pùvodní setkání cukrovarníkù, poøádané tradiènì
v Luhaèovicích, bylo ji druhým rokem rozíøeno o výrobce bioetanolu a lihu. Druhá cukrovarnicko-lihovarnická konference,
poøádaná ve dnech 5. a 8. 2. 2008 v luhaèovickém hotelu Adamantino, byla poznamenána nezvykle teplým, a jarním poèa-
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sím. Øada úèastníkù si pøi pøíjezdu vzpomnìlo na konferenci
pøed tøemi lety, kdy konání konference bylo ohroeno v dùsledku tehdejí celoevropské snìhové kalamitì.
V hotelu Adamantino, který vichni úèastníci velice kladnì
hodnotí, probíhala kromì vlastního programu celá øada dvoustranných i vícestranných jednání, pøátelských rozhovorù a diskusí. Kromì známých tváøí zde bylo mnoho nových úèastníkù ze zahranièí a pøedevím z øad
lihovarníkù.
Po spoleèném obìdì zahájil øeditel VUC Praha,
ing. Málek, jednání pøípitkem vìnovaným zdaru konference. Souèasnì pøivítal významné hosty z Ministerstva zemìdìlství ÈR, zástupce cukrovarnických a lihovarnických spolkù, zahranièní hosty, pøedstavitele
kolství, firem a v neposlední øadì i pracovníky cukrovarnického prùmyslu.
Bohatý pøednákový program zahájila øeditelka
odboru rostlinných komodit Ministerstva zemìdìlství,
ing. E. Diviová, informací o souèasném vývoji spoleèné zemìdìlské politiky a vlivu na trh s cukrem v EU.
Následoval referát øeditele odboru environmentální politiky a obnovitelných zdrojù energie MZe, ing. J. Trnky, o koncepci rozvoje biopaliv. Restrukturalizaci cukrovarnictví v EU a výrobu bioetanolu objasnil pøedseda
ÈMCS a pøedseda Svazu lihovarù ing. O. Reinbergr.
Informaci o prùbìhu a výsledcích kampanì na Slo-
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vensku pøednesl místopøedseda SCS, ing
D. Janíèek, a v Èechách ing. J. Gebler.
O výrobì lihu a biopaliv hovoøil místopøedseda Svazu lihovarù ÈR, ing. J. Stiebitz. Problematiku drobných výrobcù lihu pøiblíil ing. L. Rychtáø z Asociace lihovarù ÈR.
Vìtina referátù se zamìøovala na dosavadní
neúspìný
vývoj
reformy
v Evropské unii a moné dalí dopady
v EU-10, resp. EU-27 z hlediska výroby
a bilance cukru i lihu.
Dalí pøednáky, které na konferenci
zaznìly, zde uvádíme pouze ve struèném
pøehledu: Pøedstavení lihovaru Kojetín
(J. Stiebitz), Informace o spoleènosti Cukrovary a lihovary TTD (L. Gracl), Nová
kalolisová a odstøedivková stanice v Trenèianské Teplé (P. Kyslica), Moderní výroba bezvodého lihu (I. èuckij), Èinnost
Ústavu chemie a technologie sacharidù
(Z.Bubník), Paradoxy a omyly v cukrovarnictví (Vl.Valter), Problematika výroby
bioetanolu v pohonných hmotách (J. Holas), Vliv kyslíku na kvalitu lehké ávy
(A. Dandár), Prùbìh kampanì v Moravskoslezských cukrovarech (J. Hojgr), Poèátky automatizace v Moldavských cukrovarech Südzucker (J. Kurucz), kolení
zahranièních odborníkù (Z. Hotový), Vyuití saturaèních kalù pro výrobu polymerních kompozitù (E.árka). Dále se prezentovaly firmy ABB, Rataj, John Crane
Sigma, Sepax, Svitap, Sulzer aj.
Celkem bylo pøedneseno 23 pøednáek, z toho 6 referátù týkajících se problematiky lihovarù, 7 cukrovarù a cukrovarnických spoleèností a 6 firemních
informací. Dùleité je, e referáty byly pro
úèastníky zajímavé, krátké, struèné, pøehledné. Tím byl udren spád jednání a lze
øíci, e se nikdo nenudil a nebyl pravdìpodobnì referát, který by byl vyslovenì
nezajímavý.
Nedílnou souèástí konference byla
i spoleèná návtìva ekologické vesnice
Hostìtín, která byla vybudována z pøíspìvkù grantu Evropské unie a neziskových
organizací. Vech pìtadevadesát úèastníkù konference zde mohlo shlédnout tzv.
pasivní dùm, známý z rùzných stavebních
veletrhù (izolace slámou, solární ohøev,
speciální vìtrací achty, tìsnost oken,
rekuperace vzduchu atd.), koøenovou
èistírnu, výtopnu na bioodpad (tìpky),
výrobnu biomotù a dalí zajímavosti. Nejen tato exkurze, ale i spoleèný raut za
úèasti cimbálové muziky JARO, pøispìly
k dobré pohodì a ke spokojenosti vech
úèastníkù.
Jaroslav Gebler
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ING. JAROSLAV GEBLER, CSc.,
EDESÁTILETÝ
edesáté narozeniny oslavil 19. února cukrovarnický odborník-technolog, dlouholetý pracovník VUC Praha,
Ing. Jaroslav Gebler, CSc.
To, e osudem Jaroslava bude
cukrovarnictví, bylo snad ji pøedurèeno tím, e oba jeho rodièe pracovali v tomto oboru  otec byl hlavním inenýrem cukrovaru Modøany,
matka pak pracovala ve VÚC, mj. jako
redaktorka Listù cukrovarnických.
Po absolvování Vysoké koly
chemicko-technologické, specializace sacharidy, nastoupil v roce 1974
jako výzkumný pracovník do oddìlení technického rozvoje Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze-Modøanech, kde se podílel na
realizaci vyøeených výzkumných úkolù v praxi. Pozdìji byl jmenován zástupcem
vedoucího oddìlení. V roce 1983 obhájil dizertaèní práci a byla mu udìlena vìdecká hodnost kandidáta technických vìd v oboru chemie a technologie potravin.
Byl jmenován vedoucím oddìlení rafinace a zadního provozu a zástupcem vedoucího technologického odboru. V roce 1990 se stal vedoucím odboru technologie
a procesního inenýrství a následnì pak vedoucím divize potravináøských procesù a technologií (více o jeho práci ve VÚC v Modøanech viz pøíspìvek otitìný
v LCaØ pøi pøíleitosti jeho padesátin). V nové spoleènosti VUC Praha v Písnici
(v roce 2002) byl jedním ze spoluzakladatelù, v souèasnosti pracuje jako vedoucí
informaèního úseku.
Jubilant pùsobil i v zahranièí  v letech 1981 a 1984 a 1990 pracoval v Sýrii
pøi uvádìní do provozu nového cukrovaru a pøi technické pomoci (pùsobil
v rùzných funkcích od vedoucího laboratoøe po øeditele provozu), v roce 1986
se jako vedoucí výroby podílel na zahájení provozu nového cukrovaru v Barmì.
Ing. Gebler má velkou zásluhu na vytvoøení jednotné cukerní statistiky ÈR
(v roce 2005), kterou pravidelnì zveøejòuje Ministerstvo zemìdìlství ve spolupráci se SZIF a profesními organizacemi  shromaïuje a zpracovává data od
výrobcù cukru pro tuto statistiku, kadoroènì publikuje i souhrnné zprávy
o cukrovarnické kampani v odborném tisku, spolupracuje i pøi pøípravì dat pro
Situaèní a výhledové zprávy Cukr  cukrová øepa, vydávané MZe. Stál u obnovení vydávání Cukrovarnických kalendáøù a v souèasnosti pøipravuje èeskou
èást kalendáøe vydávaného v Polsku vydavatelstvím Bartens. Je aktivním èlenem redakèní rady Listù cukrovarnických a øepaøských a autorem øady pøíspìvkù v tomto periodiku, publikuje i v zahranièí. Významnì se podílí na poøádání
Cukrovarnicko-lihovarnických (pøedtím cukrovarnických) konferencí, organizuje
i kolení a kurzy pro pracovníky cukrovarù.
Dlouholetým pøedmìtem zájmu jubilanta je historie cukrovarnického oboru, soustøedil i publikoval øadu informací z této oblasti, spolupracuje proto mj.
i s Národním technickým muzeem v Praze a Technickým muzeem v Brnì.
Ing. Gebler je významným èlenem Klubu sbìratelù kuriozit jako sbìratel
tuek, shromádil vak i sbírku hygienicky balených cukrù a dalích pøedmìtù
souvisejících s cukrovarnictvím.
Za redakci tohoto èasopisu, spolupracovníky ve spoleènosti VUC Praha
i celý cukrovarnický obor pøejeme oslavenci hodnì zdraví a elánu do pøítích
let, mnoho dalích osobních i pracovních úspìchù, tìstí a spokojenost.
Blahoslav Marek
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