LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

rozhledy • osobní
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V současnosti patří Thajsko mezi přední světové producenty a exportéry cukru.
Na počátcích i rozvoji místního cukrovarnického průmyslu se významně podílely
české strojírny. První a dlouhou dobu jediný cukrovar v zemi (tehdy Siamu) byl
postaven Škodovými závody v roce 1937 ve městě (tajenka) ve stejnojmenné
provincii v severní části státu. České (resp. československé) strojírny pak na
počátku 80. let v Thajsku postavily cukrovar Tamaka a později (po roce 1989)
i čtyři velké třtinové mlýnice: Ruam Phol, Kumphawaki, Phanburi a E-Saan.

Povrch mlýnských válců pro
konvenční a výkonné mletí
cukru (A premium sugar mill roller shell material for conventional
and high performance internal
bleeding rollers)
V článku jsou popsány výsledky mletí
cukru na mlýnu s válci, vyrobenými
z alternativního materiálu, ze slitiny
SBR. Předností tohoto materiálu je
vyšší mez pevnosti, vynikající svařitelnost a vysoká odolnost proti korozi.
Na základě původní práce Bouveta
byly firmou S. B. Reshellers Pvt. Ltd.
patentovány tzv. „Kamal“ válce.
Int. Sugar J., 115, 2013, č.1378,
s. 698–703.
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Návrh zavěšení velkých přetržitých odstředivek (Advances in
head design for large suspended
batch centrifugals)
Článek pojednává o návrhu konstrukční úpravy zavěšení velkokapacitních
odstředivek, který omezuje vibrace
a lépe vyrovnává případné nerovnováhy bubnu. Autoři vycházeli z desetiletých zkušeností a své úpravy uplatnili
u nového typu odstředivky Western
States Titan. Kulové výkyvné zavěšení
bubnu nedovolí velké výchylky bubnu
a stabilizuje chod odstředivky.
Int. Sugar J., 115, 2013, č.1380,
s. 840–843.

Kadlec
• • •
K devadesátým narozeninám
profesora Kudrny

Tajenka z minulého čísla: hugo jelínek.
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Úctyhodné životní jubileum oslavil
akademik Karel Kudrna 13. května t. r.
Emeritní vedoucí katedry, děkan
a rektor Vysoké školy zemědělské
v Praze, dnešní ČZU, je i ve vysokém
věku duševně svěží, zajímá se o dění
v oboru. Dlouhá léta byl předsedou
ČSAZV a v 70. letech náměstkem ministra školství. Podrobné zhodnocení
života i práce jubilanta jsme publikovali při příležitosti jeho dřívějších
kulatin, nyní jen jménem českých
řepařů a cukrovarníků připojujeme
přání pevného zdraví, štěstí a spokojenosti.
Josef Zahradníček
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