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XVI. symposium Asociace Andrewa van Hooka

na téma Pøehled analýzy a strategie øízení procesu
v mìnícím se cukrovarnickém a lihovarnickém sektoru
Odborné symposium Asociace Andrewa van Hooka se konalo
26. bøezna 2009 na univerzitì ve francouzské Remei, podobnì
jako v loòském roce.
Vzhledem k celkovému krácení kvót cukru v Evropì a rozvoji výroby bioetanolu bylo téma konference Pøehled analýzy
a strategie øízení procesu v mìnícím se cukrovarnickém a lihovarnickém sektoru plnì aktuální. Na symposium pøijelo témìø
devadesát odborníkù z dvanácti zemí svìta, z toho byli ètyøi
úèastníci z Èeské republiky. Kromì odborných pøednáek a posterù
byl pro úèastníky pøipraven také spoleèenský program. Pøednáky  následující po zahájení prof. Mathlouthim (obr. 1.)  byly
rozèlenìny do tøí sekcí.
1. Analýza a kontrola lihovaru (pøedsedající Riaz Khan):
- H. Amorim (Brazílie): Vývoj laboratorní kontroly lihovarù
v Brazílii v posledních tøiceti letech.
- H. Schols (Nizozemsko): Identifikace oligosacharidù z rostlinných polysacharidù.
- J. C. Roussel-Ciquard: (Francie): Hodnocení specifikaèního
listu pøi výstavbì závodù vyrábìjících cukr a bioetanol.
2. Analýza a øízení pøi výrobì cukru (pøedsedající Jan Maarten de Bruijn):
- G. Eggleston (USA): Analýza manitolu jako látky doprovázející bakteriální infekci ve tøtinových a øepných cukrovarech (obr. 2.).
- L. Corcodel, W. Hoareau (Francie): Vliv mìøení polarizace
na vyhodnocení materiálové bilance v cukrovaru.
- B. Grondin-Perez, M. Benne, J. P. Chabriat (Francie): Predikce èistoty zadinové cukroviny s vyuitím metody neuronových sítí.
3. Procesní øízení cukrovaru a lihovaru (pøedsedající Martin Bruhns):
- S. Mourron (Francie): Poslední trendy v automatizaci a prùmyslovém poèítaèovém øízení v cukrovaru.
- B. Nielsen (Dánsko): Mìøení barvy cukru uité k øízení
vykrývání na odstøedivkách s cílem dosaení finanèní úspory (obr. 3.).
- A. Becker, K.H. Theisen (Nìmecko): Øízení koncentrace
pomocí mikrovlnného pøístroje v cukrovaru a lihovaru.
- R. Cinier (Francie): NIR v lihovaru: analýza suroviny, kontrola fermentace a produktù lihovaru.

Obr. 1. Profesor Mathlouthi pøi zahájení symposia

Obr. 2. Dr. Egglestonová pøednáí o výsledcích výzkumu sledování manitolu jako indikátoru mikrobiální infekce

Obr. 3. Dr. Nielsen hovoøí o prùmyslovém mìøení barvy cukru.

Kromì komerèních stánkových prezentací firem byly ke
shlédnutí i dva odborné pøíspìvky ve formì posterù:
- Z. Bubník, E. árka, V. Pour, P. Kadlec: Nepotravináøské vyuití cukru  výzkum v Èeské republice.
- S. Henke, P. Kadlec, Z. Bubník: Výpoèet vybraných fyzikálnì-chemických vlastností etanolu.
Nelze ne opìt poblahopøát organizátorùm k velmi dobøe
pøipravenému mezinárodnímu odbornému setkání cukrovarníkù, které zahrnovalo pøíspìvky univerzitních a dalích výzkumných pracovi, pohled technologù z praxe i informace výrobcù
zaøízení a øídicích systémù.
Even árka
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