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Rozmetadla váží hnojivo již 24 let
Roku 1994 byla u rozmetadla Bogballe EW poprvé použita konstrukce kombinující paralelogramový rám 
a tenzometrickou buňku. Začala se tím psát historie rozmetadel s automatickou kalibrací dávky a na úspěšnou 
novinku po několika letech zareagovali také ostatní renomovaní výrobci. 

V principu jednoduché řešení na-
učilo stroje Bogballe automaticky 
testovat hnojivo a přizpůsobit se 
mu. Cíl je co nejpřesnější dodržení 
hektarové dávky. Parametrů, které 
mají vliv na dávkování hnojiva v da-
ném momentu, je přitom překva-
pivě mnoho: objemová hmotnost, 
sypnost hnojiva, teplota a relativní 
vlhkost vzduchu, stav povrchu ná-
sypky, ale také vibrace stroje či ne-
rovnost terénu. 

Co ale uživatele 
rozmetadla vlastně 
zajímá? 
Je to hmotnost hnojiva, které opou-
ští stroj na jednotku ujeté dráhy. 
Měření jiných hodnot než právě 
váhy by tedy vždy znamenalo kom-
plikace v přepočtech s vysokým 
rizikem nepřesnosti. Zaznamená-
me-li hmotnost hnojiva v násypce 
dostatečně přesně a v dostatečné 
frekvenci, získáme dokonalou křiv-
ku úbytku hmotnosti bez ohledu na 
rychlost jízdy i nerovnost povrchu. 
Technické parametry používaných 
tenzometrů jsou v tomto případě 
více než dostačující (viz rámeček). 
Jízda po poli je nicméně pro stroj 
často veliké rodeo. 

Technické detaily používaných tenzo-
metrů:
 � frekvence měření 50 Hz,
 � měřitelná zátěž 0–6 000kg,
 � minimální měřitelná hodnota 55 g,
 �  průhyb tenzometru při zátěži 6 t je 
0,2 mm, 

 �  průhyb tenzometru na 1 kg je 
0,00003333 mm,

 �  automatická teplotní korekce –20°C 
až +70 °C.

Proč vlastně 
paralelogram?
Pevná konstrukce rámu se čtyřmi 
pohyblivými spoji (viz  obrázek) má 
primárně za úkol chránit tenzo metr 
před bočními rázy. Nejde přitom 
o ochranu tenzometru před poško-
zením. Ten je konstrukčně postaven 
na daleko tvrdší podmínky. Úkolem 
robustního paralelogramu je fyzicky 
odfiltrovat rušivá data bočních nára-
zů při přejezdech nerovností. Z pod-
staty konstrukce tenzometru totiž 
vyplývá, že spolehlivé (korektní) 
hodnoty o hmotnosti poskytuje pou-
ze při kolmém tlaku v jednom směru, 
v tomto případě vertikálně. Díky pa-
ralelogramu zaznamená tenzometr 
pouze aktuální skutečnou hmotnost. 
Jsme ovšem v terénu, nikoliv v la-

Automatická kalibrace dávky může díky senzorům IC probíhat téměř 
v jakémkoliv terénu

Při využití zásobního vozu Perrein, nevážíme 
celý objem soupravy. Kalibrace je proto daleko 
přesnější než u tažených rozmetadel
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boratoři. Ke skutečně přesnému 
kontinuálnímu vážení proto stále 
něco chybí.

Co je to inteligentní 
kontrola (IC)?
Pod tímto termínem se u strojů Bo-
gballe skrývá moderní softwarové 
a hardwarové řešení, které posu-
nulo původní myšlenku hmotnosti 
na vyšší úroveň. Základní filozofií 
IC je korekce, případně úplné vy-
řazení rušivých vlivů. Hlavní hard-
warovou částí systému IC jsou dvě 
měřicí jednotky ukryté na stroji. 
Inclinometr – díky němu známe 
aktuální náklon soupravy (sklon 
pozemku) a lze proto hmotnost 
přepočítat na rovinu. Systém má 
v praxi své limity, a tak překročí-
-li sklon pozemku 15° (asi 27 %), 
automatická kalibrace je dočasně 
vypnuta. Pokud se souprava na 
takové sjezdovce udrží, pracuje 

s poslední korektně naměřenou 
hodnotou kalibračního množství 
až do doby, než se z extrémního 
svahu dostane. 
Akcelerometr – díky měřením tího-
vého zrychlení ve všech směrech je 
systém schopen automaticky vyřa-
dit nekorektní hodnoty způsobe-
né například nerovností pozemku. 
V jednu chvíli je hmotnost stroje 
téměř nulová, v momentu dopadu 
může být přetížení 2 G i více. 
Systém Bogballe v základu pracuje 
s frekvenci 50 Hz (tedy 50 měření 
za sekundu). V závislosti na pod-
mínkách projde ovšem sítem inte-
ligentní kontroly pouze kolem 10 
% naměřených váhových hodnot. 
Za jednu sekundu tedy systém vy-
bere „pouze“ kolem pěti nejpřes-
nějších údajů, které splňují zadaná 
kritéria. Suma vybraných hodnot 
pak vytvoří křivku úbytku hmot-
nosti, která odpovídá realitě.

Jak tedy automatická 
kalibrace funguje?
Obsluha ji ani neregistruje. Běží 
nám plynulá regulace hradítek 
podle pojezdové rychlosti. Po kaž-
dých 25 kg (které opustí rozmeta-
dlo) se Calibrator ZURF rozhodne, 
zda byla hektarová dávka dodr-
žena, či nikoliv (viz příklad v rá-
mečku). Při běžných rychlostech 
a dávkách proběhne zpřesnění na-
stavení každých 20–30sekund.
Praktický příklad automatické ka-
librace: 
 �  S 25 kg hnojiva musím při zábě-
ru 20 m a dávce 200 kg/ha ujet 
62,5 m. 

 � Souprava ale ujela jen 61,5 m? 
 �  Stroj automaticky provede ko-
rekci kalibračního množství 
o +1,5 %, aby se hradítka malin-
ko přivřela.

 �  Je-li změna kalibračního množ-
ství nad 20 %, počítač si vyžádá 
potvrzení obsluhy. Tato pojistka 
často velmi rychle odhalí např. 
problém ucpaného hradítka 
a podobně.

Originál je jen jeden.
Kvalitu vynálezu či jeho aplikace 
vždy prověří čas a v tomto případě 
dostali konstruktéři Bogballe plně 
za pravdu. Prakticky v nezměněné 
podobě se původní princip použí-
vá dodnes, a to nejen u Bogballe.

Pavel Bartoš

Honoris a.s.

Váhový paralelogram Bogballe tvoří dvě dvojice pohyblivých spojů (horní péra a spodní klouby). 
Tenzometry pak pevně propojí obě části rámu

Průhyb tenzometru při plně 
naloženém stroji je cca 0,1 mm


