ÁRKA, EDEROVÁ, BUBNÍK: Termigravimetrická metoda stanovení obsahu uhlièitanu vápenatého v cukrovarnických látkách

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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árka E., Ederová J., Bubník Z.: Thermogravimetry of calcium carbonate determination in sugar technology materials
Thermogravimetry enables easy determination of calcium carbonate in materials occurred in sugar technology: in limestone, in carbonation lime, in scales on heater and evaporator surfaces and for
flue-gas desulfurization.
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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
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