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Uhlièitan vápenatý je jednou z nejvíce zastoupených chemických látek v cukrovaru. Mùeme se s ním setkat napø.:
- ve vápenci,
- v saturaèním kalu,
- v inkrustacích (v zahøívaèích, na odparce),
- v pomocné látce pøi odsiøování kouøových plynù aj.
Úloha stanovit obsah uhlièitanu vápenatého pøipadá v úvahu
pøedevím v posledních tøech monostech, kdy kromì uhlièitanu vápenatého pøíp. hoøeènatého se vyskytují v suinì i èetné
dalí chemické látky.
Saturaèní kal kromì uhlièitanu vápenatého obsahuje øadu
dalích látek, jako kupø. nerozpustné soli anorganických i organických kyselin, makromolekulární organické látky aj. Podle
naeho posledního sdìlení (1) lze oèekávat na základì bilanèního propoètu obsah uhlièitanu vápenatého v saturaèním kalu
pøi souèasných nízkých pøídavcích vápna a vysoké suinì kalu
ve výi asi 43 %, tzn. 61 % su. Rùznì vysoké pøídavky vápna
do epuraèní technologie v jednotlivých spoleènostech èi cukrovarech vak budou mít za dùsledek rùzné hodnoty obsahu
CaCO3. V pøípadì tohoto vedlejího cukrovarského produktu,
který se vyuívá pøedevím jako hnojivo, narostla dùleitost stanovení uhlièitanu vápenatého pøi zavádìní systému REACH (2).
Hlavními slokami inkrustací jsou velmi nerozpustné soli
(uhlièitan a avelan vápenatý), mohou dále obsahovat køemièitany, sírany, siøièitany a rovnì uhlièitan hoøeènatý (3).
Environmentalní aplikací uhlièitanu vápenatého nebo saturaèního kalu mùe být odsiøování spalin. Napø. DOLIGNIER A MARTIN (4) zkoumali a uvedli do provozu aplikaci saturaèního kalu
pro naftové hoøáky. V takovémto pøípadì mùe stanovení uhlièitanù hrát významnou roli pøi posouzení vyèerpání uhlièitanu
vápenatého, který pøechází na siøièitan eventuálnì na síran.
Uhlièitan vápenatý nelze po rozputìní kyselinou jednodue pøímo stanovit, nebo existuje rovnováha podle následujících rovnic:
(1),
CaCO3 (s) « CO32 + Ca2+
CO32 + H+ « HCO3
(2),
(3),
HCO3 + H+ « H2CO3
HCO3
« CO2 (l) + OH
(4),
« CO2 (l) + H2O
(5),
H2CO3
CO2 (l)
« CO2 (g)
(6),
pøièem dominantní roli hraje pH a jak je zøejmé, dochází po
okyselení posunem rovnováhy k uvolòování plynu z roztoku
do ovzduí. Nelze tedy vyuít napø. izotachoforetické stanovení, které se jinak osvìdèuje pro stanovení mnohých kationtù
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a aniontù. Dosud v cukrovarech vyuívaná publikace Laboratorní kontrola cukrovarnické výroby (5) odkazuje pro inkrustace
z odparky na rozbor podle Geisslera a Voøíka, co je metoda,
která vychází z uvolnìní vekerého CO2 z uhlièitanu ve speciální
aparatuøe.
Pøi termogravimetrické metodì se plynule zaznamenává
hmotnost vzorku zkoumané látky jako funkce teploty nebo èasu
bìhem jeho ohøevu nebo ochlazování kontrolovanou rychlostí;
nìkdy se zmìna hmotnosti sleduje za izotermních podmínek
jako funkce èasu.
Bìhem posledních více ne tøiceti let dolo k významnému
vývoji pøísluné pøístrojové techniky. Pøispìl k tomu rozvoj mikroelektroniky a poèítaèové techniky, která umonila sbìr, ukládání a analýzu dat, a dále té robotizace pøístrojù. (6)

Experimentální èást
Ke zkuebnímu rozboru byl pouit saturaèní kal z cukrovaru
Èeské Meziøíèí, který byl usuen na prùmyslové bubnové suárnì Oseva Chrudim. Suina tohoto kalu byla 91,5 %.
Termogravimetrická analýza vzorku saturaèního kalu na
obsah uhlièitanu vápenatého byla provedena na pøístroji Stanton-Redcroft TG 750 (Anglie) v toku vzduchu 10 ml.min1 s navákou vzorku 9,4 mg, rychlostí ohøevu 10 K.min1. Namìøená
data ukazuje obr. 1.
Termogravimetrická køivka TG znázoròující prùbìh hmotnosti vzorku saturaèního kalu byla získána pøímo pøi jeho ohøevu. Derivovaná termogravimetrická køivka DTG byla poøízena
dodateènì matematickým postupem a umoòuje snadnìjí vyhodnocení teplotních intervalù, v nich procesy ve vzorku probíhají.
V prùbìhu rozkladného procesu pøi ohøevu se uhlièitan
vápenatý pøítomný v saturaèním kalu rozkládá podle rovnice:
CaCO3 (s) ® CaO (s) + CO2 (g)

(7).

Na obr. 1. tomuto rozkladu odpovídá poslední stupeò TG
køivky v teplotním intervalu 670920 oC a pøísluí mu ztráta hmotnosti 26,76 %. Rozkládá-li se samotný èistý CaCO3 podle rovnice (7), je ztráta hmotnosti 44 %. Porovná-li se úbytek hmotnosti
získaný termogravimetrickou analýzou pro analyzovaný saturaèní kal s teoretickým úbytkem pro èistý uhlièitan vápenatý,
zjistíme, e vzorek saturaèního kalu obsahuje 60,8 % uhlièitanu
vápenatého, tzn. 66,4 % su. Tento namìøený údaj se velmi
dobøe shoduje s oèekávanou hodnotou.
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Závìr

Obr. 1. Termogravimetrická køivka saturaèního kalu z cukrovaru Èeské
Meziøíèí

Termogravimetrická metoda umonila snadno
a rychle stanovit obsah uhlièitanu vápenatého v saturaèním kalu. Doporuèujeme ji pouívat k tomuto stanovení i v ostatních výe uvedených cukrovarských
meziproduktech a produktech.

Souhrn
Termogravimetrická metoda umoòuje snadné stanovení obsahu uhlièitanu vápenatého v látkách, které se vyskytují v cukrovarnické technologii  ve vápenci,
v saturaèním kalu, v inkrustacích (v zahøívaèích, na odparce) a pøi odsiøování kouøových plynù.
Klíèová slova: termická analýza, termogravimetrie, uhlièitan
vápenatý, vápenec, saturaèní kal, inkrustace, odsiøování.
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Semináø manaerù jakosti a vedoucích laboratoøí
SEMINARY OF QUALITY MANAGERS AND HEADS OF LABORATORRY

Semináø probìhl ve druhém èervnovém týdnu, jako dvoudenní akce v Podìbradech. Hotel Golfi, malý sympatický
hotel na bøehu Labe, byl známý úèastnicím a úèastníkùm ji
z loòského setkání. Jeliko byla zde v minulosti veobecná
spokojenost, rádi jsme po roce vyuili toto místo i pro letoní semináø. Tradiènì se jej zúèastnili zástupci èeských i slovenských cukrovarù.
Program byl tentokrát zamìøen pøedevím na legislativu, která je v poslední dobì, v dùsledku své nedokonalosti
a nejednoznaènosti, v popøedí zájmu nejen cukrovarù a lihovarù, ale i výrobcù chemikálií aj. Pøednáky se týkaly informací o REACH (Registartion, Evaluation, Authorisation and
Restiction of Chemicals)  sjednocení legislativy o chemických látkách v Evropì (O. Petira, soudní zanlec); o chemické
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legislativì  REACH a GHS (Globaly Harmonised Systém of
Classification and Labelling of Chemicals)  celosvìtová legislativa øeící klasifikaci, oznaèování a balení látek a smìsí
vèetnì nové symboliky a bezpeènostních listù (J. pringer,
Merck); zmìny v potravináøské legislativì za uplynulý rok
(I. Skalková, HPS).
Dalí pøednáky se týkaly nedostatkù klasického sledování meteorologických parametrù bìhem vegetaèního období a souèasných nových metod, provozních rozborù pøi
rùzných postupech rafinace tøtinové suroviny, situace cukrovarnického prùmyslu v EU, pøehledu platných ICUMSA
rozborù a aktuálních informací ze zahranièních konferencí
i cukrovarù.
Jaroslav Gebler

231

