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Vážení a milí čtenáři,
nedávno jsem se zúčastnil 
diskuse nazvané Barometr 
českého průmyslu. Pořá
dalo ji Národní centrum 
Průmyslu 4.0 a byly na 
ní prezentovány také vý

sledky průzkumu, v němž firmy odpovídaly 
na otázku, co by nejvíce ocenily nebo po
třebovaly od nové vlády. Na prvním mís
tě se umístila větší propagace a podpora 
pro praxi užitečných technických oborů.

To je rovněž cílem našeho časopisu. 
Rádi budeme zveřejňovat vzdělávací člán
ky (v tomto čísle o výběru nových průto
koměrů na str. 15 až 17), články o nových 
metodách, postupech a technice (třeba 
o kalibraci snímačů teploty v provozních 
podmínkách, str. 24 až 25), o zajímavých 
aplikacích (o využití kompaktních pohonů 
v medicíně, str. 26 až 27) nebo o trendech 
v oboru (např. o intuitivních uživatelských 
rozhraních na str. 28 až 29). Jsou to člán
ky užitečné nejen pro techniky z praxe, ale 
i pro studenty a budeme také rádi, když 
nová vláda najde způsob, jak akademiky, 
výzkumné pracovníky a odborníky z fi
rem při tvorbě takových článků podpořit.

Ale vadí mně, že se uměle stavějí zdi 
mezi technickým, přírodovědným a huma
nitním vzděláním. Myslím si, že na prvním 
místě nejde o obor, ale o kvalitu vzdělání. 
Můj známý je profesorem teologie a stě
žoval si, že mu ke zkoušce chodí studen
ti, kteří nepochopili, že teologie je věda, 
u které se musí přemýšlet, a snaží se své 
neznalosti zachránit pobožným blábole
ním. Jenže v technice to není o nic lepší! 
Třeba jen kolik existuje různých článků, 
rozhovorů či podcastů, které nejsou ničím 
jiným než pobožným blábolením – jenže 
ne o „Bohu“, ale třeba o „Průmyslu 4.0“.

Moc nevěřím, že evropský průmysl za
chrání to, když ti ne příliš bystří mezi stu
denty netechnických oborů půjdou studovat 
techniku. Ze špatného právníka asi nebude 
ani dobrý inženýr. Obávám se, že si budeme 
muset vybrat: mají školy vychovávat dobré 
techniky, a také dobré lékaře, obráběče, so
ciology, kuchaře, pastory či umělce, nebo 
má mít na vzdělání nárok skutečně každý?

Když je to poslední číslo v roce, tak 
Vám nekorektně, ale upřímně přeji, vá
žení a milí čtenáři, ať už jste jakéhokoliv 
vyznání, dalecí či blízcí, krásné Vánoce 
a pokoj a dobro v novém roce 2022.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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NA TITULNÍ STRANĚ
Yokogawa představuje inovativní způsob pro spolehlivé a přesné dávkování chemikálií do 
technologických zařízení při zpracování ropy a zemního plynu. FluidCom v sobě integruje 
průtokoměr, regulátor i ventil a s minimálním množstvím pohyblivých částí eliminuje 
potřebu běžné údržby. Na stránkách www.yokogawa.com firma uvádí výpočet návratnosti 
(ROI) instalace systému FluidCom. V tomto čísle Yokogawa obecně pojednává o krocích 
při výběru průtokoměrů a v dalším článku přibližuje vlastnosti svých řešení v oblasti 
měření průtoku.
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Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno
tel.: +420 541 241 055, e-mail: office@cz.yokogawa.com
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Článek se zabývá realizací měření koncentrace 
kyseliny sírové pro ředění vysoce koncentrované 
kyseliny dopravované do závodu po železnici 
na požadovanou koncentraci 70 % ve statickém 
směšovači. Koncentraci měří Coriolisovy hmotnostní 
průtokoměry s jednou přímou trubicí Optimass 
7400 od firmy Krohne. Automatizovaná příprava 
roztoků kapalin nebo suspenzí s požadovanou 
koncentrací je často řešenou úlohou v průmyslu. Má 
různé varianty, jimiž jsou např. příprava vápenného 

mléka s požadovanou koncentrací v úpravnách pitné vody, výroba vápencové 
suspenze s požadovanou koncentrací pro výrobu pigmentových barviv nebo ředění 
koncentrovaného hydroxidu draselného nebo hydroxidu sodného vodou na požadovanou 
koncentraci pro expedici odběratelům. S měřením koncentrace souvisejí i další úlohy, a to 
stanovení koncentrace látky v nosné kapalině, např. koncentrace velmi jemně mletého 
vápence ve vodě, měření koncentrace kyseliny dusičné při výrobě nitrobenzenu nebo 
měření koncentrace hydroxidu sodného dopravovaného potrubím do reaktoru.
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Průtok je po teplotě a tlaku třetí nejčastěji měřená 
a regulovaná veličina. V chemických provozech je 
znalost přesného průtoku velmi důležitá pro dodržení 
stabilního poměru surovin a kvality produktů, ale 
rovněž pro zajištění bezpečnosti výroby a ochranu 
před přetečením nádob a ztrátami. Konečné plnění 
a expedice tekutých výrobků závisejí na přesném 
a opakovatelném zjištění průtoku. Neúspěch měření 
průtoku je ve většině případů důsledkem špatného 

výběru metody měření nebo měřidla pro danou specifickou úlohu. Proto budou 
v tomto článku zopakovány obecné zásady a kroky pro správný výběr průtokoměru. 
Nejdříve je třeba trochu poodstoupit od vlastního výběru typu průtokoměru a jeho 
dodavatele a pochopit účel instalace průtokoměru. Vyžaduje-li úloha stanovené 
měřidlo pro fiskální účely, jsou nezbytné schválení typu TCM a certifikace podle MID 
(Measuring Instruments Directive). Je-li průtokoměr součástí bezpečnostního měřicího 
obvodu, je nezbytná certifikace SIL.
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