ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby l OSOBNÍ

V jednom cykle je moné stanovi aj
obsah draslíka, sodíka a iných zloiek repy (pozri 5.5).
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Vyjadrenie výsledkov

9.1 Výpoèet. Ak sa pouíva polarizaèná trubica o dåke pecifickej pre
daný polarimeter (zvyèajne 200 mm),
vynásobte odèítanú hodnotu pecifickým faktorom (zvyèajne 2), aby ste
získali obsah cukru v repe (% alebo
o
Z). Výsledok zaokrúhlite na 1 desatinné miesto.
9.2 Presnos. Hodnoty opakovate¾nosti a reprodukovate¾nosti pod¾a
normy ISO 5725 nie je moné vypoèíta, nako¾ko neboli vykonané medzilaboratórne testy.
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PRÍLOHA 1: pecifikácia základného octanu olovnatého (9)
- Základné olovo (PbO) . min. 33
- Strata suením
pri 105 oC . . . . . . . . max. 1,5
- Nerozpustné látky v zriedenej
kyseline octovej . . max. 0,02
- Nerozpustné látky
vo vode . . . . . . . . . max. 1,0
- Chloridy (Cl) . . . max. 0,003
- Dusitany a dusiènany
(ako NO3) . . . . . max. 0,003
- Meï (Cu) . . . . . . max. 0,002
- Látky nevyzráané s H2S
(ako sírany) . . . . . max. 0,30
- elezo (Fe) . . . . max. 0,002
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OSOBNÍ

ZEMØEL ING. ZDENKO FLÉGL
Jen tìko se mi vyslovují pøedchozí slova  el
jsou pravdivá. 18. kvìtna tohoto roku se uzavøela ivotní i cukrovarnická dráha ing.
Zdenko Flégla, jeho jméno
je celoivotnì spjato s cukrovarem v Èeském Meziøíèí.
Vìrnost, vekeré síly a znalosti vìnované jednomu oboru a jednomu závodu vdy zasluhují pozornost, v pøípadì
ing. Flégla tomu není jinak.
Zdenko Flégl se narodil
pøed Vánoci roku 1928 v Povaskom Chlmci (tehdy Chlmec nad Váhom) u iliny,
kde jeho otec v rámci pomoci rozvoji Slovenska slouil
v èetnickém sboru. Do Èech
se rodina vrátila zpìt na Opoèensko, Zdenko pak studoval
a v roce 1947 odmaturoval
na reálném gymnáziu v Náchodì. V roce 1951 úspìnì
dovril vysokokolské technické studium v Praze se zamìøením na biochemii.
Øízením osudu nastoupil na podzim tého roku na místo chemika do cukrovaru
v Èeském Meziøíèí. Mìl tìstí na skvìlé uèitele (napø. Wichterle) a kolegy (Sýkora,
Poppr a Kulhavý), jejich znalosti a zkuenosti pøevzal a uplatnil ve své práci. Postupnì proel vechny technické funkce od laboratoøe a po provoz, nakonec byl
v roce 1976 jmenován vedoucím výroby se zastupováním øeditele závodu.
Ing. Flégl se stal natolik automatickou souèástí ivota cukrovaru, e jeho odchod do dùchodu v roce 1989 byl èistì formálním. Kadou dalí kampaò zpracovával kampaòové výpoèty a hláení. I pøes vyí vìk se ing. Flégl sil s poèítaèovou
technikou, o èem svìdèí i jeho elektronická kampaòová korespondence s centrálou
spoleènosti TTD.
Kromì oboru elektro byla jeho celoivotním mimopracovním koníèkem hudba,
a to ji od vojenských let, kdy hrál ve vojenském orchestru v Brnì. Sám hrál na
housle a mandolínu, mìl hodnì blízko k jazzu.
Od roku 1951, vyjma vojenské sluby, vynechal jedinou kampaò a v roce 2006.
Tak dlouhá vìrnost a sluba cukrovarnickému oboru v poètu 55 kampaní patøí mezi
výjimeèné v rámci celé republiky. K tomu je tøeba pøipojit upøímnost, a nápadnou
slunost a pøívìtivost, nelíèené kamarádské chování ke kadému bez rozdílu. Spolu
s ostatními déle slouícími kolegy tak mimodìk vytváøel více ne dobré pracovní
prostøedí.
Je nepochybné, e lidské charakterové vlastnosti spolu s odbornou erudicí pøispìly k trvale výborným výsledkùm jak èeskomeziøíèského závodu, tak i tehdejího
podniku Východoèeské cukrovary. Cukrovar v Èeském Meziøíèí platil vdy za exportní závod se stabilními výsledky, co bylo moné ve své dobì jednoznaènì podepøít Fléglovým jménem.
Daniel Fronìk

Preloila Albeta Korèeková
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