LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Ak je titer viac ako 40 ml, v roztoku je príli ve¾a medi a kadý
liter sa musí zriedi mnostvom vody rovným:
1 000 ´ (titer/40,0  1)

(ml).

Pridajte 95 % vypoèítaného objemu vody a opä titrujte.
Ak má Fehlingov roztok správnu silu, 20 ml zodpovedá 100 mg
invertného cukru.
8.3 Príprava hydrolyzovaného roztoku melasy. Najprv pripravte roztok melasy 50 g/l. Odváte èo najrýchlejie do èistej
navaovacej kadièky 10 ±0,2 g vzorky a zaznamenajte hmotnos s presnosou 0,001 g.
Do vzorky pridajte pribline 15 ml vody a dokonale premieajte
malou sklenou tyèinkou. Roztok preneste bez strát do 200ml
odmernej banky. Opláchnite tyèinku a kadièku nevyhnutným
mnostvom vody a pridajte oplachy do odmernej banky.
Pridajte potrebné mnostvo vody, aby ste zvýili objem na pribline 90 ml a premieajte roztok krúením banky. Nakoniec doplòte objem na 200 ml vodou o príslunej teplote a premieajte.
Takto získate roztok melasy 50 g/l.
Odpipetujte 25 ml roztoku melasy 50g/l do 250ml odmernej
banky. Pridajte 5 ml kyseliny chlorovodíkovej, 6,34 mol/l, z 25ml
byrety. Roztok mieajte, aby ste predili lokálnemu prekysleniu.
Potom ponorte banku do vodného kúpe¾a s teplotou 60 oC
a jemne krúte 3 min, aby teplota okyslenej melasy stúpla èo
najrýchlejie. Umiestnite zaaovacie zariadenie (kovový kruh)
okolo hrdla banky a nechajte stá vo vodnom kúpeli 12 min.
Poèas tejto doby zabráòte, aby dolo ku kontaktu banky
s ohrevným telesom vodného kúpe¾a. Takéto priestorové usporiadanie musí by súèasou vodného kúpe¾a.

Vyberte banku z vodného kúpe¾a a po odstránení zaaovacieho zariadenia rýchlo ochlaïte v studenej teèúcej vode. Zrieïte
roztok na pribline 125 ml a pridajte nieko¾ko kvapiek roztoku
fenolftaleínu (5.10). Potom pridajte potrebné mnostvo 2 mol/l
roztoku hydroxidu sodného (5.4), aby roztok získal èervenkastú farbu. Poèas pridávania hydroxidu roztok mierne mieajte.
Odstráòte èervenú farbu roztoku pridaním nieko¾kých kvapiek
0,5 mol/l roztoku kyseliny chlorovodíkovej (5.7).
Pridajte 4 ml roztoku EDTA, dobre roztok premieajte a doplòte
objem vodou pri 20 oC a premieajte. Tento roztok zodpovedá
0,5 g melasy na 100 ml.
8.4 Titrácia vzorky. Presvedèite sa, e zariadenie na ohrev pracuje v predpísaných podmienkach. Opláchnite a naplòte byretu
roztokom hydrolyzovanej melasy. Vykonajte predbenú titráciu.
Do varnej banky napipetujte 20 ml Fehlingovho roztoku (5.12),
pridajte 20 ml roztoku hydrolyzovanej melasy, malé mnostvo
prákovej pemzy. Umiestnite banku na ohrevné zariadenie, nechajte roztok dosiahnu bod varu a pridajte 4 kvapky roztoku
metylénovej modrej (5.3). Titrujte na zaèiatku prídavkami 2 ml
roztoku melasy a postupne zniujte pridávané mnostvo na
0,2 ml a snate sa dosiahnu koncový bod titráciu asi za 1 min,
odkedy roztok zaèal vrie. Koncový bod titrácie je urèený zmiznutím modrého zafarbenia a objavením sa slabo ruovej farby
od vyzráaného oxidu meïného. Zaznamenajte titer (T1).
Zoberte ïaliu byretu a naplòte ju vodou. Vykonajte druhú titráciu tak, e do varnej banky pridáte 20 ml Fehlingovho roztoku,
roztok hydrolyzovanej melasy o objeme, ktorý ste získali v prvej
titrácii, zníený o 2 ml a potrebné mnostvo vody z byrety, aby
výsledný objem bol 73 ml. Po 2 min varu pridajte 4 kvapky
roztoku metylénovej modrej a dokonèite titráciu prídavkami,

Kostky z Cukrovarù a lihovarù TTD pro èeské pøedsednictví EU
Spoleènost Cukrovary a lihovary TTD se stala oficiálním
partnerem èeského pøedsednictví Radì EU a dodává proto
cukr pro vechna s tím spojená jednání. Evropì to tak osladíme cukrem z Dobrovice. Kromì klasického kostkového cukru,
který bude zabalen po dvou kostkách v obalu s motivem
èeského pøedsednictví, bylo pøipraveno také nìkolik atypických výrobkù. Nejvìtím jsou kostky cukru s délkou hrany
jeden metr (s polystyrénovým jádrem), kterých bylo v Balicím
centru v Mìlníku vyrobeno est. Ty jsou umístìny napø.
ve Strakovì akademii nebo v Kongresovém centru v Praze.
Dalím atypickým produktem jsou kostky s délkou hrany pìt a deset centimetrù. Musí se vyrábìt ruènì, stejnì jako
metrová kostka, a budou slouit pøi jednáních jako dekorace. Kadá z nich má také na svém obalu logo èeského pøedsednictví. Pìticentimetrových kostek bude vyrobeno tisíc, vìtích deseticentimetrových sto. Hygienického balení cukru bylo
pro potøeby èeského pøedsednictví vyrobeno pìt tun.
Je pro nás velkou ctí být partnerem Vlády ÈR pøi pøedsednictví EU. Výroba cukru má v Èechách a na Moravì dvousetletou tradici a cukrovarnictví stálo za ohromným rozvojem dalích odvìtví. Díky nìmu zná èeské strojírenské výrobky
celý svìt, uvedl Martin Koláø, øeditel pro vnìjí vztahy TTD.
A kostka cukru byla vynalezena v Daèicích, dodal.
Jakub Hradiský (redakènì upraveno)
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