LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

CHISA 2013
175. výročí slaví přední evropský producent cukru, společnost Nordzucker. Svůj
počátek spojuje se vznikem německého cukrovaru (tajenka). V tomto místě, které
je v oboru známé i spojením s předním producentem osiv, se cukr vyrábí dodnes,
i když současný závod byl v letech 1992–1994 postaven na nové lokalitě. Oslavy
výročí pořádá Nordzucker v letošním roce postupně v zemích, kde působí, 10. října
se konala i v Trenčianské Teplé. Nordzucker je totiž majoritním akcionářem slovenské
firmy Považský cukor, a. s., majetkový podíl má mj. i ve společnosti Tereos TTD.

60. konference chemického a pro
cesního inženýrství CHISA na národ
ní úrovni se konala 14. až 17. října
2013 v Srní za účasti asi 140 odborní
ků. Nejhojněji byla svými příspěvky
zastoupena oblast potravinářství –
v symposiích „Potravinářské inže
nýrství“, „Membránové technologie“
a „Chemické technologie a biotech
nologie“.
Přednášky týkající se technologie
sacharidů a navazujících technologií:
– Bubník Z., Pour V., Henke S. aj.:
Vývoj a trendy zpracovatelských
procesů a technologických postu
pů v cukrovarnictví v posledních
20 letech.
– Honců I., Wiege B., Hollmann J. aj.:
Testování nových postupů izolace
a separace arabinoxylanů z pšenič
ných otrub.
– Kotala T., Machuča L.: Zpracování
kyselých hydrolyzátů monosacha
ridů membránovými procesy.
– Henke S., Pour V., Bubník Z. aj.:
Kontinuální chromatografie s pro
měnnou konfigurací kolon.
– Izák P., Kárászová M., Vejražka J.,
aj.: Zušlechťování bioplynu pomocí
zakotvených kapalných membrán.
– Humhal T., Brányik T., Maršálko
vá B. aj.: Produkce bioethanolu
z jednobuněčných řas: hmotnostní
a energetická bilance.
– Vrbová V., Ciahotný K., Vagen
knechtová A.: Využití bioplynu
jako paliva pro pohon motorových
vozidel.
Postery: Možnosti využití FT-IR
spektroskopie pro on-line provoz
ní kontrolu želé cukrovinek (Henke
S. aj.). Využití statistických metod
při hodnocení cukrovinek (Henke S.
aj.). Testování procesních parametrů
extruze a složení premixu k dosaže
ní optimálního expanzního poměru
extrudátu (Šárka E. aj.). Srovnání
účinnosti a rychlosti separace galakto
oligosacharidů z hydrolyzátů syrovát
ky na spirálně vinutých membránách
(Hinková A. aj.). Výpočet vybraných
fyzikálních vlastností sacharidů a je
jich roztoků (Bubník Z. aj.). Kom
pozitní pšenično-ječné-konopné
mouky – fyzikálně-mechanické vlast
nosti (Švec I. aj.).

Tajenka z minulého čísla: františek gerža.
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