LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2015
Sugar and Ethanol Industry Conference 2015

V letošním roce setkání odborníků z řad cukrovarníků,
lihovarníků, akademické obce a spolupracujících firem probíhalo
v neobyčejném prostředí jihočeské Třeboně, jejíž vznik sahá až
do poloviny 12. století. Hotel Aurora, ve kterém se konference
konala, se nachází u známého rybníka Svět.
V první den setkání, 10. 3. 2015, po společném obědě
zahájil ve společenském sálu hotelu Aurora konferenci s mezinárodní účastí Ing. Jaroslav Málek, ředitel VUC Praha, a. s.
Přivítal významné tuzemské i zahraniční hosty, zástupce a členy

cukrovarnického a lihovarnického spolku, představitele školství,
firem a v neposlední řadě i pracovníky cukrovarů a lihovarů.
V první části jednání zazněly referáty Ing. Daniela Froňka
z MZe ČR (Nová podpora cukrové řepy a výsledky nekonečné
cukrovarnické kampaně 2014/2015), předsedy ČMCS Ing. Oldřicha Reinbergra (Aktuální informace z odvětví cukrovka-cukr),
předsedy SCS Ing. Dušana Janíčka (Výsledky cukrovarnické kampaně 2014/2015 na Slovensku) a Ing. Jaroslava Geblera, CSc.,
z VUC Praha (Výsledky kampaně 2014/2015 v ČR).
Odpoledne jsme vyslechli referát
z Moldavska od Ing. Dr. Richarda Dandára
ze Südzucker Moldova (Výsledky kampaObr. 1. Z jednacího sálu v hotelu Aurora v Třeboni
ně 2014/2015 v cukrovarech společnosti
Südzucker Moldova) a z Ukrajiny od Igora
Ščuckije z firmy Techinservis Kyjev (Situace
v cukrovarnickém průmyslu na Ukrajině).
Firma Tereos TTD se prezentovala přednáškami O výstavbě čistírny výpalků (Bc.
Miroslav Pohanka), Výstavba sila na 50 kt
a melasníku na 35 kt (Ing. Jiří Zítko) a Průběh řepné a lihovarnické kampaně (Ing.
Libor Gracl).
Druhý den přednášky pokračovaly
po obědě, kterému předcházely prohlídky
pivovaru Regent (založen 1379) a Rybářství
Třeboň, největšího rybářství v Evropě.
Ing. Stanislav Rataj referoval o 25 letech
na trhu se spirálovými dopravníky, Petr Jurča z RVS Chodov představil Váhy a vážicí
zařízení. Bc. Petr Branek a Ondřej Pavlištík
z firmy Magsy nás seznámili s novými trendy
v magnetické separaci. Ing. Dr. Petra Smrčková z VŠCHT Praha ověřovala Použití polarizované mikroskopie pro měření fondánu
Obr. 2. Část účastníků konference při návštěvě pivovaru Bohemia Regent, a. s.
a mikroočka. Kampaňový provoz a potíže
nejen s odstředivkami v Moravskoslezských
cukrovarech přiblížil Ing. Pavel Slavíček
(Kdyby ty poruchy nebyly). O problematice
čerpadel Sulzer u odpadních vod referoval
Harald Sonntagbauer. Ing. Václav Šrámek
z firmy Beam ČR se zabýval centrálními
vysavači prachů. Jako poslední z přednášek
zazněla prezentace Ing. Václava Špačka
z firmy Projectsoft. Celkem bylo na konferenci předneseno 18 referátů.
Druhý den konference byl zakončen
společenským večerem sponzorovaným
firmou Rataj, a. s., které tímto děkujeme.
Třetí den dopoledne se účastníci cukrovarnicko-lihovarnické konference 2015
rozjeli spokojeni domů. Celkem jich bylo
devadesát pět.
Jaroslav Gebler
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