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Obr. 3. Závislost relativních èetností fid (%) hmotností granulí
velikostních skupin hnojiv Synferta N-17, N-22, P, ledek
amonný a moèovina na mnoství vzduchu V (m3.h1)
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Krupièka J., Hanousek B.: Technical parameters of the
commercial fertilizer ammonium nitrate, Synferta N-17,
N-22, P and urea
Physical properties of commercial fertilizers play an important role
from the point of view of precise application. Granulometric evaluation is usually performed by sieve separation according to the
ÈSN 01 50 30 standard. The main subject of this article is the presentation of separation results when vertical airflow is used.
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OSOBNÍ

JUBILANT ING. ZDENÌK HOTOVÝ
edesáté narozeniny oslaví 28. srpna 2009 cukrovarnický
odborník, dlouholetý pracovník VUC Praha, ing. Zdenìk
Hotový.
První vìdomosti o výrobì cukru získal na praské Støední prùmyslové kole potravináøské technologie v Podskalské
ulici, kde úspìnì sloil maturitu.
Po absolvování Vysoké koly chemicko-technologické,
Fakulty potravináøské a biochemické technologie, specializace chemie a technologie sacharidù, nastoupil v roce 1975
do Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze-Modøanech,
kde se v kolektivu doc. dr. Vladimíra Valtera, DrSc., podílel
na vznikající automatizaci technologických procesù. Po odchodu doc. Valtera z oddìlení automatizace na post vìdeckého tajemníka jej významnì v této oblasti ovlivnila i spolupráce s ing. Janem Øádkem, CSc.
Ing. Zdenìk Hotový byl jmenován zástupcem vedoucího
odboru automatizace technologických procesù a po vzniku
VVZ CP se stal vedoucím oddìlení automatizace. Proil vechny etapy a formy výzkumáku od svého nástupu do VÚC
pøes VVZ CP, CP SPVTOS, Cukrspol, a po VUC Praha, a. s.
V roce 2001, kdy dolo ke zruení cukrovaru Modøany a pøemístìní pracovitì do Prahy-Písnice, se jeho zásluhou vyøeil
i problém zachování servisního pracovitì pro viskozimetry,
které je v èinnosti do souèasnosti.
Své teoretické znalosti si roziøoval formou postgraduálního studia a øady kursù.
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Ing. Hotový je veobecnì uznávaný odborník nejen
v oblastech mìøení a regulace, ale prakticky ve vech úsecích cukrovarnické technologie, pøedevím v oblasti automatizace vaøení cukrovin, kde byl spoluautorem známé publikace Automatizace surovárenské varny  systém VVZ CP
vydané v roce 1979. Znalosti nabyté bìhem realizace výzkumných úkolù v závodech zúroèil v øadì kurzù, kolení
a semináøù doma i v cizinì, kde pøedával své zkuenosti.
V posledních letech se podílel na realizaci dodávaných strojù a linek zejména do zahranièí, kde byl rovnì velice vítaným a oblíbeným pracovníkem. Vdy se ochotnì podílel na
øeení sloitých provozních problémù a dìlil se o své znalosti se svými kolegy. Staèí pøipomenout nìkolik pøíkladù
z posledních let  kalolisové stanice, systém plnìní vápenek, kostkárny, aj.
Jeho osobní vlastnosti  pøátelský pøístup, peèlivost, rozvánost a vypravìèské umìní s humorem jemu vlastním  z nìj
utváøí osobnost veobecnì uznávanou a vude vítanou.
S manelkou Kateøinou, se kterou má dvì dìti (Eliku
a Viktora), se poznal ve VVZ CP, kdy nastoupila ve støedisku technických informací jako absolventka VCHT-FPBT.
Za 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.
Jaroslav Málek
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