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Mikrokanálové reaktory jsou velmi
efektivní pro výrobu biopaliva z celulosy (Microchannel reactors are
highly effective at processing cellulosic biofules)
Starí známá Fischer-Tropschova metoda
syntézy motorových uhlovodíkù ze smìsi CO + H2  syntézního plynu pøipraveného zplynìním v generátoru z uhlí a vodní
páry na katalyzátoru pøi urèité teplotì, se
znovu stává pøedmìtem vývoje s tím, e
se místo uhlí pouije biomasy. V klasickém uspoøádání FT procesu se pracuje buï
s pevným nebo s pohyblivým loem granulovaného katalyzátoru, syntéza spotøebovává mnoho tepla, nebo probíhá pøi
200300 oC a vyaduje rozmìrná zaøízení;
trubky jsou dlouhé 60 m. Byl k tomuto
úèelu pouit reaktor, známý v jiných odvìtvích chemického prùmyslu: skládá se
z nìkolika stovek øad paralelních mikrokanálkù o prùmìrech 0,15 mm. Suspenze katalyzátoru má velikost èástic ~50 mm.
Rozmìry tohoto reaktoru jsou oproti klasickému zaøízení malé ca 1,5 m. Vlastní
syntéza trvá v mikrokanálovém reaktoru
kratí dobu a vyuití katalyzátoru je sedmkrát vyí.
Int. Sugar J., 111, 2009, è.1323,
s. 192197.

Semináø výrobních øeditelù
v Seredi
SEMINARY OF PRODUCTION MANAGERS IN SEREÏ

Tradièní tøídenní semináø výrobních øeditelù a vedoucích výrob z èeských a slovenských cukrovarù uspoøádala spoleènost VUC Praha pod patronací Slovenských cukrovarù, s. r. o., v Seredi 26. a 28. kvìtna 2009.
Po pøivítání øeditelem Janíèkem, následné prohlídce rekonstruovaného
závodu Sereï a spoleèném obìdì se 25 úèastníkù pøemístilo do kolicího
støediska Galbov mlyn. Z odborného programu lze uvést: moderní trendy
v meteorologii, problematika výroby bioetanolu a související legislativy,
nejlepí dostupné techniky (BAT, BREF, IPPC aj.), zpracování tøtinové suroviny v rùzných státech, znovuvyuití zmìkèovacích ionexù, zprávy z konferencí (Reme  Asociace A. van Hooka, Rotterdam  ESST), ze svìta (Moldávie,
Bìlorusko), souèasné trendy v zahranièních cukrovarech a v neposlední øadì
i informace o závadách v kampani 2008, vèetnì rozsáhlé diskuse.
Kromì vlastního odborného programu byla zajitìna i zajímavá prohlídka výroby lidové keramiky nedaleko Modre a hradu Èervený Kameò.
K dobré náladì pøispìla i místní specialita  peèená husa se zelím a lokemi.
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Pouití polyaluminiových koagulantù pro odstranìní barevných látek
pøi karbonataci (The use of polyaluminium coagulants for the removal of
colour during clarification)
Pro zlepení kvality cukru, pøedevím barvy, zkoueli autoøi v laboratoøi koagulanty
pouívané k èitìní vod: kvartérní aminy
kationpolymérù hliníku a látky obdobného typu na bázi solí hliníku, celkem tøináct
preparátù. Vzorky ávy byly po okyselení
kyselinou fosforeènou pøi teplotì 65 oC
míchány 5 minut s dávkou 250 a 1 000 ppm
testovaného polyméru a byl zmìøen po 30
minutách objem kalu. Barva èirého podílu
byla po úpravì na pH = 7 stanovena podle metody ICUMSA. U nií dávky polymérù hliníku bylo dosaeno odbarvení a
~20 % u vyí  1 000 ppm  pøes ~40 %,
obsah hliníku v upravovaném cukerném
roztoku nebyl zjitìn.
Int. Sugar J., 111, 2009, è.1324,
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