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vají k ochraně polní zvěře před zemědělský-
mi stroji a jinými hrozbami souvisejícími se 
zemědělstvím (33 %), těsně následuje vyu-
žití pro letecká měření stavu půdy a rostlin 
(32 %), zásahy na ochranu rostlin včetně dis-
tribuce prospěšného hmyzu (31 %) a získání 
map výnosů (22 %).

„Drony pomáhají dosáhnout udržitelné-
ho hospodaření, protože se zlepšují životní 
podmínky rostlin a zvířat a pole se obdělá-
vají způsobem, který je šetrnější k životnímu 
prostředí a vhodnější pro rostliny,“ vysvětlil 
generální tajemník DBV Bernhard Krues-
ken. Vyjádřil také přesvědčení, že moderní 
technika zvýší zájem mladé generace o prá-
ci v zemědělství.

Výhled do budoucnosti

Před rokem 2030 by bezpilotní prostřed-
ky v zemědělství mohly zahrnovat také floti-
ly nebo roje autonomních dronů, které spo-
lečně řeší úkoly monitorování a efektivní-
ho provádění určených činností, stejně jako 
skupinky řízených hybridních létajících dro-
nů, které by mohly sbírat data a plnit mnoho 
dalších úkolů.

Co tedy zpomaluje postup využití dronů 
v zemědělství? Některé překážky jsou stejné 
ve všech průmyslových odvětvích:
– bezpečnost provozu dronů,
– otázky ochrany soukromí,
– otázky pojistného krytí.

Zemědělci projevují největší zájem o typ 
a kvalitu získávaných dat, stejně jako o kva-
litu dronů a přidružených systémů v sou-
vislosti s provozními a servisními náklady, 
které nejvíce ovlivňují ekonomiku provozu 
nové techniky.

Aby úspěšný růst využití dronů pokra-
čoval, bude průmysl usilovat o pokročilej-
ší senzory a kamery a rovněž se bude sna-
žit vyvinout drony, které vyžadují minimál-
ní školení a jsou vysoce automatizované.
(Fotografie a reference MIT Technology Review 
2016–2019 a DBV Deutscher Bauernverband)

Petr V. Liška

V trutnovském závodě společnosti Por-
fix se vyrábějí bílé pórobetonové tvárnice 
nejvyšší kvality na bázi křemičitého pís-
ku. Vynikajících mechanických a tepel-
něizolačních vlastností se dosahuje mimo 
jiné pečlivým zpracováním vstupních su-
rovin a přesným dodržením technologic-
kého postupu výroby pórobetonové směsi, 
do něhož patří i dávkování záměsové vody 
správné teploty.

K dávkování záměsové teplé a studené 
vody do míchačky písku využívá firma Por-
fix s úspěchem magneticko-indukční průto-
koměry Optiflux 1050C od firmy Krohne.

Jde o zdánlivě jednoduchou měřicí úlohu. 
Při navrhování optimálního typu magneticko-
-indukčního průtokoměru je nutné zohlednit 
všechny požadavky kladené na průtokoměr, 
vybrat odpovídající senzor měřených hodnot 
a rovněž převodník pro zajištění bezporucho-
vého a přesného měření i v obtížných provoz-
ních podmínkách.

Průtokoměry jsou umístěny v blízkosti 
mlýna, a proto musí být odolné proti vibracím 
a rázům, které jsou způsobeny jeho chodem. 
Dávkovaná voda obsahuje vápenaté slouče-
niny, které tvoří po delší době provozu usa-
zeniny na vnitřních stěnách potrubí. Proto je 
nutné potrubí periodicky čistit kyselým roz-
tokem, který je naruší a umožní jejich odpla-
vení. Dávkuje se studená i teplá voda, při ote-
vírání a uzavírání dávkovacích armatur mo-
hou vznikat tlakové rázy.

Měření průtoku vody dávkované do směsi  
pro výrobu pórobetonových tvárnic

Po projednání požadavků na průtokoměry 
s provozovatelem byl zvolen magneticko-in-
dukční průtokoměr Optiflux 1050C od firmy 
Krohne. Jde o průtokoměr, který se montuje 
mezi příruby. Má výstelku z materiálu PFA, 
který je zatepla zalisován do výztužné mřížky 
z korozivzdorné oceli. Tím je zajištěna dlou-
hodobá stabilita tvaru výstelky, důležitá pro 
dlouhodobé přesné dávkování.

Výstelka z materiálu PFA a měřicí elek-
trody z materiály Hastelloy B odolávají pů-
sobení kyselého čisticího roztoku a umož-
ňují tak čistění celé potrubní trasy bez de-
montáže nebo rizika poškození. Těleso 
průtokoměru je odlito z oceli a tvoří také 
nosnou část pro převodník, který je insta-
lován na snímači. Průtokoměr vyniká ma-
lými rozměry a je vhodný i pro montáž do 
stísněného prostoru.

Převodník IFC 050 je určen pro základní 
úlohy měření průtoku, přesto vyniká rychlým 
zpracováním signálu a dovoluje dosáhnout 
vysoké opakovatelnosti i při dávkování me-
todou start–stop. Celý průtokoměr tvoří kom-
paktní, robustní a rozměrově malou jednotku. 
Provozovatel není omezen teplotou dávkova-
né vody, protože průtokoměr může měřit ka-
paliny o teplotě až +120 °C. Montáž mezi pří-
ruby je snadná a rychlá a nevyžaduje zvláštní 
zručnost ani speciální nástroje.

Vzhledem k provozním podmínkám posta-
čí průtokoměr ve verzi bez displeje, požado-
vané hodnoty jsou nastaveny podle specifika-
ce v objednávce již ve výrobním závodě, pro 
případnou změnu nastavení je možné dočasně 
použít přenosný displej (obr. 1).

Magneticko-indukční průtokoměry Op-
tiflux 1050C od firmy Krohne jsou součás-
tí systému řízení procesu směsi pro výrobu 
pórobetonových tvárnic. Provozovatel v trut-
novském závodě, který prošel v roce 2015 
modernizací, vyrábí i díky použití kvalit-
ních průtokoměrů tvárnice a tvarovky nej-
vyšší kvality s vynikajícími tepelněizolač-
ními vlastnostmi.

(KROHNE CZ, spol. s r. o.)

Výroba stavebních hmot má v České republice dlouhodobou tradici. Moderním staveb-
ním materiálem jsou pórobetonové tvárnice vyráběné z křemičitého písku (bílé) nebo 
z elektrárenského popílku (šedé). Jejich kvalita závisí nejen na použitých surovinách, ale 
též na přesném dodržení postupu výroby, k němuž patří i správné dávkování vody do 
směsi, z níž se tvárnice vyrábějí (tzv. záměsová voda).

Obr. 1. Montáž průtokoměrů Optiflux 1050C 
pro měření průtoku záměsové vody


