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Vyjadrenie výsledkov

7.1 Výpočet. Ak:
m0 = hmotnosť kadičky a tyčinky,
m1 = hmotnosť kadičky, tyčinky a melasy
m2 = hmotnosť kadičky, tyčinky, melasy a vody,
m3 = (m1 – m0) = hmotnosť melasy,
m4 = (m2 – m1) = hmotnosť vody,
m5 = (m2 – m0) = hmotnosť roztoku melasy,
m6 = hmotnosť misky, vrchnáku, piesku a tyčinky,
m7 = hmotnosť misky, vrchnáku, piesku, tyčinky a roztoku melasy,
m8 = hmotnosť misky, vrchnáku, piesku, tyčinky a roztoku melasy
		 po sušení,
m9 = (m7 – m6) = hmotnosť roztoku melasy na sušenie,
m10 = (m7 – m8) = strata hmotnosti pri sušení,
m11 = (m8 – m6) = hmotnosť zostatkovej pevnej melasy,
hodnoty obsahu sušiny (% m.m–1) a obsahu vlhkosti (%) v melase
je možné vypočítať podľa nasledovných vzorcov:
- obsah sušiny v pôvodnej melase (% m.m–1):

- obsah vlhkosti v pôvodnej melase (%):

POZNÁMKA – Všetky vzorky je potrebné analyzovať dvojmo.
Výsledok sa udáva ako priemer z dvoch paralelných stanovení.
7.2 Presnosť (4). Absolútny rozdiel medzi dvoma výsledkami
získanými za podmienok opakovateľnosti nemá byť väčší, ako
0,84 % obsahu sušiny.
Absolútny rozdiel medzi dvoma výsledkami získanými za podmienok reprodukovateľnosti nemá byť väčší, ako 2,77 % obsahu
sušiny.
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preložila Alžbeta Korčeková

Výroba biocukru v hrušovanském cukrovaru
Obdobně jako v minulém roce byl v cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou (Moravskoslezské cukrovary, a. s.) vyráběn biocukr
s certifikátem „Bioprodukt ekologického zemědělství“. Náročnost jeho výroby je zřejmá z toho,
že řepa ekologicky vypěstovaná v Rakousku
přichází do závodu nepředčištěná, chemicky neošetřená, s výrazně nižší cukernatostí. K jejímu
zpracování se podle Nařízení komise ES o ekologické produkci smí použít pouze pomocné látky
schválené pro výrobu biocukru. Prakticky to
znamená, že kromě uhličitanu vápenatého, oxidu
uhličitého, hydroxidu vápenatého, rostlinných
olejů a tří, čtyř dalších definovaných preparátů
se ostatní chemické prostředky používané v klasické technologii nesmí používat. Také kontrola
dodržování přísných podmínek je podstatně
náročnější. Biořepa musí být samozřejmě zpracovávána odděleně od běžné cukrovky, což vlastně
představuje dvojí začátek kampaňového provozu. Hrušovanští cukrovarníci prodělali „křest“
výroby biocukru již během loňské kampaně. Své
zkušenosti zúročili i v letošním provozu. Z více
než 23 tis. t biořepy s průměrnou cukernatostí
15,39 % bylo ve dnech 20. až 24. října 2009
vyrobeno 2 955 t bicukru. Určen je pro prodejny
s ekologickým potravinovým programem nejen
u nás a v Rakousku, ale v celé EU.
Josef Lössl
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