
„Prí lo ha č. 13
k vy hláš ke č. 210/2000 Z. z.

PLY NO ME RY

Prvá čas�

1. Táto prí lo ha sa vz�a hu je na me rad lá prie to ku a pre te če né ho ob je mu ply nov (ïa lej len „ply no mer“).

2. Ply no me ry sa čle nia na
a) mem brá no vé,
b) ro tač né,
c) tur bí no vé.

3. Na úče ly tej to prí lo hy sa roz li šu jú ply no me ry na me ra nie zem né ho ply nu, svie ti ply nu, propán-butánu a iných ne -
ag re sív nych ply nov na báze uh ¾o vo dí kov.

4. Ply no me ry ur če né na trh kra jín Eu róp skej únie mu sia spĺ ňa� tech nic ké po žia dav ky a met ro lo gic ké po žia dav ky
zod po ve da jú ce pred pi som Eu róp skych spo lo čen stiev, kto rých po dro bnos ti sú uve de né v dru hej čas ti.

5. Ply no me ry ur če né na vnú tor ný trh Slo ven skej re pub li ky mu sia spĺ ňa� po žia dav ky zod po ve da jú ce pred pi som Eu -
róp skych spo lo čen stiev ale bo tech nic ké po žia dav ky a met ro lo gic ké po žia dav ky, kto rých po dro bnos ti sú uve de né
v tre tej čas ti.

6. Ply no me ry pred uve de ním na trh pod lie ha jú schvá le niu typu a pr vot né mu ove re niu. Me tó dy tech nic kých skú šok
pri schva ¾o va ní typu a me tó dy skú ša nia pri ove ro va ní sú uve de né v dru hej a tre tej čas ti.

7. Ply no mer schvá le né ho typu vý rob ca ale bo do voz ca ozna čí znač kou schvá le né ho typu.

8. Ply no mer, kto rý pri ove re ní vy ho vie usta no ve ným po žia dav kám, sa ozna čí ove ro va cou znač kou.

9. Ply no mer po čas po u ží va nia ako ur če né ho me radla pod lie ha ná sled né mu ove re niu.

10. Pos tup pri ná sled nom ove re ní je zhod ný s po stu pom pri pr vot nom ove re ní s vý nim kou ply no me ra so za ria de ním na 
tep lot nú ko rek ciu.

Dru há čas�

Tech nic ké po žia dav ky, met ro lo gic ké po žia dav ky, me tó dy tech nic kých skú šok a me tó dy
skú ša nia pri ove ro va ní ply no me rov ur če ných na trh Eu róp skej únie

Od diel I

A. De fi ní cie poj mov

1. Me ra cí roz sah
Me ra cí roz sah ply no me ra je ohra ni če ný ma xi mál nym prie to kom Qmax a mi ni mál nym prie to kom Qmin.

2. Cyk lic ký ob jem ob je mo vé ho me rad la
Cyk lic ký ob jem V je ob jem ply nu zod po ve da jú ci jed né mu pra cov né mu cyk lu me rad la; je den pra cov ný
cyk lus je cel ko vý prie beh po hy bov, kto rý mi sa všet ky po hyb li vé čas ti me rad la s vý nim kou po čí tad la a ná -
ho nu po čí tad la po prvý raz pri ve dú opä� do vý cho dis ko vej po lo hy. Ten to ob jem sa vy po čí ta ná so be ním
ob je mu zod po ve da jú ce ho jed né mu úpl né mu oto če niu kon trol né ho prv ku pre vo do vým po me rom me dzi
me ra cím me cha niz mom a po čí tad lom.

3. Pre vádz ko vý tlak a re fe renč ný tlak

3.1 Pre vádz ko vý tlak
Pre vádz ko vý tlak ply no me ra je roz diel me dzi tla kom ply nu na vstu pe do me rad la a at mo sfé ric kým tla -
kom.

3.2 Re fe renč ný tlak
Re fe renč ný tlak pr ply no me ra je tlak, na kto rý sa vz�a hu je in di ko va ný ob jem ply nu. Od ber tla ku na me ra -
nie re fe renč né ho tla ku je uve de ný v od die le III.
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4. Tla ko vá stra ta
Tla ko vá stra ta ply no me ra je roz diel me dzi tla kom me ra ným na vstu pe a vý stu pe pre te ka jú ce ho ply nu.

5. Hod no ta otáč ky vý stup né ho hria de ¾a
Hod no ta otáč ky vý stup né ho hria de ¾a je hod no ta ob je mu zod po ve da jú ca jed nej otáč ke osi; táto hod no ta
sa vy po čí ta vy ná so be ním hod no ty ob je mu zod po ve da jú ce ho jed nej úpl nej otáč ke kon trol né ho prv ku
a hod no ty pre vo do vé ho po me ru me dzi po čí tad lom a osou vý stup né ho hria de ¾a.

B. Vše obec né po žia dav ky na ply no me ry

1. Vše obec ne
1.1 V dru hej čas ti v od die le I sú usta no ve né vše obec né po žia dav ky, kto ré mu sia spĺ ňa� všet ky ply no me ry

uve de né v pr vej čas ti bode 2.
V od die loch II a III sú usta no ve né špe ciál ne po žia dav ky na me rad lá.

2. Kon štruk cia
2.1 Ma te riá ly

Me rad lá mu sia by� vy ho to ve né z pev ných ma te riá lov, kto ré vy ka zu jú níz ke vnú tor né na pä tia, málo sa
me nia star nu tím a sú dos ta toč ne odol né pro ti ko ró zii a pro ti vply vu roz lič ných ob vyk lých dru hov ply nov
a ich kon den zá tov.

2.2 Tes nos� me ra diel
Te le sá me ra diel mu sia by� ply no tes né pri naj väč šom pre vádz ko vom tla ku.

2.3 Ochra na pro ti von kaj ším zá sa hom
Me rad lá mu sia by� kon štru ova né tak, aby zá sa hy, kto ré by moh li ovplyv ni� pres nos� me ra nia, ne bo li
mož né bez po ško de nia ove ro va cích ale bo za bez pe čo va cích zna čiek.

2.4 Smer prie to ku
Pri me rad lách, kto rých po čí tad lo po čí ta po zi tív ne len v jed nom sme re prie to ku ply nu, musí by� smer prie -
to ku vy zna če ný šíp kou. Táto šíp ka nie je ne vy hnut ná, keï smer prie to ku ply nu je ur če ný kon štrukč ne.

2.5 Met ro lo gic ké vlast nos ti
Me rad lo musí pri prie to ku rov na jú com sa Qmax v čase, kto rý je ur če ný v od die le II ale bo III, pra co va� bez
toho, aby zme ny met ro lo gic kých vlast nos tí pre kro či li hra ni ce ur če né v tých to od die loch.

3. Prí dav né za ria de nia
3.1 Ply no me ry môžu by� vy ba ve né

a) pred plat ný mi za ria de nia mi,
b) za bu do va ný mi im pulz ný mi vy sie lač mi, kto rých vý stu py mu sia ma� vy zna če nú hod no tu jed né ho im -

pul zu, a to tým to spô so bom: „1 imp = ... m3 (ale bo dm3)“ ale bo „1 m3 = ... imp“.
Tie to prí dav né za ria de nia, ak je nimi ply no mer vy ba ve ný, sa po va žu jú za sú čas� me rad la. Mu sia by� pri -
po je né už pri pr vot nom ove re ní. Nie sú dané oso bit né po žia dav ky tý ka jú ce sa ich vply vu na me ra cie vlast -
nos ti ply no me rov.

3.2 Ply no me ry môžu by� vy ba ve né aj vý stup ný mi hria de¾ mi, kto ré majú vý stup né ná ho ny ale bo iné prí prav -
ky na po hon odo be ra te¾ ných prí dav ných za ria de ní. Krú tia ci mo ment pot reb ný na po hon prí dav ných za -
ria de ní ply no me ra ne smie spô so bi� zme ny úda jov ply no me ra, kto ré by boli väč šie ako hod no ty špe ci fi ko -
va né v od die le II bode 5.2.1 a od die le III bode 5.2.1.

3.2.1 Ak je len je den po hon ný hria de¾, po tom sa musí ozna či� úda jom jeho kon štan ty v tva re „1 otáč ka = ... m3

(ale bo dm3)“, naj väč šie ho do vo le né ho krú tia ce ho mo men tu v tva re „Mmax = ... N.mm“ a sme rom otá ča nia.

3.2.2 Ak je po hon ných hria de ¾ov viac, kaž dý hria de¾ sa musí ozna či� pís me nom M s in de xom v tva re „M1,
M2,...Mn“, hod no tou otáč ky v tva re „1 otáč ka = ... m3 (ale bo dm3)“ a sme rom otá ča nia. Na me rad le, pred -
nost ne na hlav nom štít ku, sa musí vy zna či� ten to vzo rec:

k M + k M + ...+ k M A [N.mm],1 1 2 2 n n ≤
kde A je čí sel ná hod no ta naj väč šie ho do vo le né ho krú tia ce ho mo men tu vý stup né ho hria de ¾a s naj väč šou 

kon štan tou, kde krú tia ci mo ment je plat ný len pre ten to hria de¾. Ten to vý stup ný hria de¾ sa ozna čí
ako M1,
ki (i = 1, 2, .. n) je čí sel ná hod no ta sta no ve ná ako ki = C1/Ci,
Mi (i = 1, 2, .. n) je krú tia ci mo ment plat ný pre vý stup ný hria de¾ ozna če ný ako Mi,
Ci (i = 1, 2, .. n) je kon štan ta pre hria de¾ Mi.

3.2.3 Ak ply no mer nemá pri po je né prí dav né za ria de nie, kon ce vý stup né ho hria de ¾a mu sia by� vhod ne chrá ne né.

3.2.4 Krú tia ci mo ment troj ná sob ne väč ší, ako je naj väč ší do vo le ný krú tia ci mo ment, ne smie pre ru ši� ale bo de -
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for mo va� spo je nie ply no me ra s prí dav ným za ria de ním, ako je uve de né v od die le I písm. B bodoch 3.2.1
a 3.2.2.

4. Ozna če nie
4.1 Na kaž dom ply no me re na štít ku po čí tad la, na oso bit nom hlav nom štít ku ale bo od de le ne na oboch mu sia

by� uve de né tie to úda je:
a) znač ka schvá le né ho typu,
b) znač ka vý rob cu ale bo jeho meno,
c) rok vý ro by a vý rob né čís lo ply no me ra,
d) ozna če nie ply no me ra ve¾ kým pís me nom G, za kto rým na sle du je jeho hod no ta (od die ly II a III),
e) ma xi mál ny prie tok v tva re (Qmax...m

3.h-1),
f) mi ni mál ny prie tok v tva re (Qmin ...m3.h-1),
g) naj väč ší pre vádz ko vý tlak (pmax ...MPa ale bo kPa, ale bo Pa, ale bo mbar),
h) pri ob je mo vých ply no me roch me no vi tá hod no ta cyk lic ké ho ob je mu vy jad re ná ako V… m3 (ale bo dm3),
i) ak je to vhod né, úda je uve de né v od die le I písm. B bo doch 3.1 a 3.2 môžu by� aj na inom štít ku ale bo

pria mo na ply no me re.
Za nor mál nych pre vádz ko vých pod mie nok mu sia by� ná pi sy dob re vi di te¾ né, ¾ah ko či ta te¾ né a ne od strá -
ni te¾ né.

4.2 Met ro lo gic ký or gán, kto rý vy dá va roz hod nu tie o schvá le ní typu, môže ur či� prí pa dy, pri kto rých je rov na -
ko pot reb né uvies� druh ply nu na štít ku.

4.3 Me rad lo môže ma� aj ob chod né ozna če nie, špe ciál ne vý rob né čís lo, meno ply ná ren skej or ga ni zá cie,
znač ku zho dy s eu róp skou nor mou a ští tok s úda jom vy ko na ných opráv. Iné úda je ale bo ná pi sy bez oso -
bit né ho po vo le nia sú za ká za né.

5. Po čí tad lá a kon trol né prv ky
5.1 Po čí tad lá

5.1.1 Po čí tad lá mu sia po zos tá va� z val če kov s vý nim kou po sled né ho čle na. Val če ky mu sia by� očís lo va né v ku -
bic kých met roch ale bo ich de ka dic kých ná sob koch ale bo po dieloch. Na štít ku po čí tad la musí by� ozna -
če nie „m3“.

5.1.1.1 Ak po čí tad lo s očís lo va ný mi val ček mi ob sa hu je de sa tin né mies ta ku bic ké ho met ra, mu sia sa od de li� od
val če kov očís lo va ných ku bic ký mi met ra mi dob re či ta te¾ nou čiar kou a ok rem toho sa mu sia od pred chá -
dza jú cich zre te¾ ne od li šo va�.

5.1.1.2 Ak je po sled ný val ček očís lo va ný de sa tin ným ná sob kom ku bic ké ho met ra, po tom musí by� na štít ku po -
čí tad la
a) jed na (ale bo dve, tri atï.) ne po hyb li vá nula (nuly) za po sled ným val če kom ale bo
b) údaj „× 10“ (ale bo „× 100“, „× 1 000“ atï.),
ta kým spô so bom, že od čí ta nie pos ky tu je vždy m3.

5.1.2 Po čí tad lo musí ma� to¾ ko čís li co vých val če kov, aby sa po čas pre vádz ko vej doby 1 000 ho dín pri ma xi mál -
nom prie to ku po su nul val ček naj vy ššie ho rádu po čí tad la o jed nu čí sel nú hod no tu val če ka.

5.2 Kon trol né prv ky

5.2.1 Me rad lá mu sia by� na vrh nu té tak, aby sa moh lo vy ko na� ich skú ša nie s dos ta toč nou pres nos �ou. Na ten -
to účel mu sia ma� vlast ný kon trol ný pr vok ale bo uspo ria da nie, kto ré umož ní pri po je nie odo be ra te¾ né ho
kon trol né ho prv ku.

5.2.2 Ako kon trol ný pr vok sa môže po u ži� po sled ný pr vok po čí tad la, a to ako
a) ply nu lo sa otá ča jú ci val ček po čí tad la s očís lo va nou stup ni cou,
b) ru čič ka, kto rá sa otá ča pred ne po hy bu jú cou sa kru ho vou stup ni cou, ale bo ako ko túč so stup ni cou,

kto rý sa otá ča pred pev nou znač kou.

5.2.3 Na stup ni ci s čís li ca mi sa musí uvies� jed not ka die li ka stup ni ce v m3 ale bo v de sa ti nách m3 vý raz ne a jed -
no znač ne, za čia tok stup ni ce musí ma� vy zna če nú nulu.

5.2.3.1 Vzdia le nos� me dzi die lik mi musí by� kon štant ná na ce lej stup ni ci a ne smie by� men šia ako 1 mm.

5.2.3.2 Hod no ta die li ka stup ni ce musí zod po ve da� 1 × 10n m3, 2 × 10n m3 ale bo 5 × 10n m3, pri čom n je klad né ale bo 
zá por né celé čís lo ale bo nula.

5.2.3.3 Čia ry vy zna ču jú ce die li ky mu sia by� ten ké a rov no mer ne hru bé. Pri hod no te die li ka stup ni ce 1 × 10n m3

ale bo 2 × 10n m3 musí by� kaž dá pia ta čia ra vy zna ču jú ca die lik zvý raz ne ná väč šou dĺž kou, pri hod no te
die li ka stup ni ce 5 × 10n m3 musí by� zvý raz ne ná kaž dá dru há čia ra vy zna ču jú ca die lik.

5.2.4 Ru čič ka ale bo pev ná znač ka musí by� taká ten ká, aby umož ni la spo ¾ah li vé a jed no du ché od čí ta nie. Kon -
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trol ný pr vok môže ma� odo be ra te¾ nú re fe renč nú znač ku dos ta toč nej ve¾ ko sti, aby sa umož ni lo fo to e lek -
tric ké sní ma nie. Táto znač ka ne smie pre krý va� vy zna če nie stup ni ce, v prí pa de pot re by môže na hra di�
čís li cu 0. Táto znač ka ne smie ovplyv ňo va� pres nos� od čí ta nia.

5.3 Prie mer val če kov a stup níc
Prie mer val če kov musí by� as poň 16 mm.
Prie mer vy zna če nej stup ni ce uve de nej v od die le I písm. B bode 5.2.2 písm. b) musí by� naj me nej 32 mm.

5.4 Od čí ta nie na po čí tad le
Po čí tad lo musí by� uspo ria da né tak, aby sa na ňom dalo od čí ta� jed no du chým zo ra de ním čís lic.

5.5 Pre sú va nie čís lic
Kaž dá čís li ca ur či té ho očís lo va né ho val če ka sa musí úpl ne pre su nú� o jed nu jed not ku, keï naj bliž ší niž -
ší očís lo va ný val ček do kon čí po sled nú de sa ti nu svo jej otáč ky.

5.6 Odob ra tie po čí tad la
Me rad lo musí by� na vrh nu té tak, aby sa po čí tad lo dalo ¾ah ko odob ra� po čas skú ša nia.

6. Naj väč šie do vo le né chy by

6.1 Chy ba me ra nia sa vy jad ru je v re la tív nej hod no te ako per cen tu ál ny po mer roz die lu me dzi ob je mom uka -
zo va ným me rad lom a sku toč ne pre te če ným ob je mom cez me rad lo k to mu to ob je mu.

6.2 Chy by sa vz�a hu jú na me ra nie vzdu chom s re fe renč nou hus to tou 1,2 kg.m3. Za nor mál nych at mo sfé ric -
kých pod mie nok sa môže pred po kla da�, že vzduch v miest nos ti skú šob ne spĺ ňa ten to pred po klad.

6.3 Naj väč šie do vo le né chy by sú sta no ve né v od die loch II a III. Pla tia pre schvá le né sme ry prie to ku.

7. Tla ko vá stra ta

7.1 Naj väč šie do vo le né hod no ty
Naj väč šie do vo le né hod no ty tla ko vej stra ty sú sta no ve né v od die loch II a III.

8. Umies tne nie ove ro va cích a za bez pe čo va cích zna čiek

8.1 Umies tne nie zna čiek musí by� zvo le né tak, aby ro zo bra tím čas ti so znač kou ale bo plom bou bolo spô so -
be né po ško de nie tej to znač ky ale bo plom by.

8.2 Ak sú ná pi sy v od die le I písm. B bode 4.1 pri pev ne né na oso bit nom štít ku a ak ten to ští tok ne má stá le
upev ne nie, jed na zo zna čiek ale bo plomb musí by� umies tne ná tak, aby pri od strá ne ní štít ku bola po ru -
še ná.

8.3 Umies te nie ove ro va cích zna čiek ale bo plomb:
a) na všet kých štít koch, kto ré majú ná pis tak, ako je to ur če né, s vý nim kou štít kov, kto ré sú pri pev ne né

na stá lo,
b) na všet kých čas tiach ply no me ra, kto ré ne mô žu by� inak chrá ne né pro ti zá sa hu, kto ré ho zá me rom by

bolo
1. ovplyv ni� ale bo zme ni� in di ká ciu úda jov na in di kač nom za ria de ní ply no me ra,
2. zme ni� ale bo pre ru ši� spo je nie me dzi me ra cím a in di kač ným za ria de ním,
3. od strá ni� ale bo pre mies tni� met ro lo gic ky dô le ži té čas ti ply no me ra,

c) pri od po ji te¾ ných prí dav ných za ria de niach na spo joch ale bo na ochran ných za ria de niach uve de ných
v od die le I písm. B bode 3.2.2.

9. Schvá le nie typu a pr vot né ove re nie

9.1 Schvá le nie typu

9.1.1 K žia dos ti o schvá le nie typu ply no me ra musí by� pri lo že ná táto do ku men tá cia:
a) opis ply no me ra, jeho tech nic ké cha rak te ris ti ky a prin cíp čin nos ti,
b) per spek tív ny ná kres ale bo fo to gra fia,
c) vy me no va nie jed not li vých čas tí a ma te riá lu po u ži té ho na ich vý ro bu,
d) sché ma s vy zna če ním jed not li vých čas tí s ich po me no va ním,
e) kó to va ný vý kres,
f) ná kres s vy zna če ním, kde budú umies tne né plom by a ove ro va cie znač ky,
g) ná kres in di kač né ho za ria de nia s jus to va cím me cha niz mom,
h) kó to va ný vý kres met ro lo gic ky dô le ži tých sú čas tí,
i) ná kres čí sel ní ka a zo sku pe nie ozna če ní,
j) prí pad ne ná kre sy prí dav ných za ria de ní (od diel I písm. B bod 3.1),
k) ta bu¾ ka s cha rak te ris ti ka mi hna cích hria de ¾ov (od diel I písm. B bod 3.2),
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l) zoz nam pred lo že nej do ku men tá cie,
m) vy hlá se nie, že ply no mer vy ro be ný v zho de s ty pom vy ho vu je po žia dav kám na bez peč nos�, naj mä ak

ide o naj vy šší pre vádz ko vý tlak tak, ako je uve de ný na štít ku.

9.1.2 V roz hod nu tí o schvá le ní typu sa uvá dza
a) meno a ad re sa žia da te ¾a, kto ré mu sa vy dá va roz hod nu tie o schvá le ní typu,
b) typ ale bo ob chod ný ná zov,
c) hlav né tech nic ké a met ro lo gic ké cha rak te ris ti ky, ako je mi ni mál ny prie tok, naj väč ší pre vádz ko vý

tlak, me no vi tý vnú tor ný prie mer spo jo va cích čas tí, a pri ob je mo vých ply no me roch me no vi tá hod no ta
cyk lic ké ho ob je mu,

d) znač ka schvá le né ho typu,
e) plat nos� roz hod nu tia o schvá le ní typu,
f) ak je ply no mer vy ba ve ný hna cí mi hria de¾ mi, cha rak te ris ti ky

1. hria de ¾a tak, ako je to ur če né v od die le I písm. B bode 3.2.1 (ak je len je den hria de¾),
2. kaž dé ho hria de ¾a pod ¾a od die lu I písm. B bodu 3.2.2 (ak sú hria de le dva ale bo viac),

g) in for má cia o umies tne ní znač ky schvá le né ho typu, znač ky pr vot né ho ove re nia a plomb (ak je to  po -
trebné, pri lo ži� fo to gra fiu ale bo ná kres),

h) zoz nam do ku men tá cie k roz hod nu tiu o schvá le ní typu,
i) ostat né špe ciál ne in for má cie.

9.2 Pr vot né ove re nie

9.2.1 Ply no me ry pred lo že né na pr vot né ove re nie mu sia by� v pra cov nom re ži me. Pr vot né ove re nie nie je zá ru -
kou správ ne ho cho du ale bo pres nos ti čí ta nia z prí dav ných za ria de ní, tak ako je to uve de né v od die le I
písm. B bode 3.1 ale bo 3.2. Na tie to prí dav né za ria de nia sa ne u mies tňu jú ove ro va cie znač ky ale bo plom -
by ok rem prí pa dov pri po je nia tých to za ria de ní k ply no me ru — [od diel I písm. B bod 8.3 písm. c)].

10. Ove ro va cie znač ky a plom by
10.1 Umies tne nie

Ply no me ry, kto ré vy ho ve li ove ro va cím skúš kam, sú ozna če né
a) znač kou pr vot né ho ove re nia,
b) plom bou na mies tach, kto ré sú sta no ve né v od die le I písm. B bode 8.3.

10.2 Účel
Umies tne nie zna čiek pr vot né ho ove re nia a plomb na ply no mer po tvr dzu je iba to, že daný ply no mer vy ho -
vu je po žia dav kám tej to prí lo hy.

Od diel II

Po žia dav ky na mem brá no vé ply no me ry

1. Ob las� po u ži tia
Na sle du jú ci od diel pla tí spo lu s od die lom I pre ply no me ry, pri kto rých sa me ra nie pre te ka jú ce ho ply nu
vy ko ná va za po mo ci me ra cích ko môr s de for mo va te¾ ný mi od de ¾o va cí mi ste na mi.

2. Me ra cí roz sah a ozna če nie
2.1 Do vo le né hod no ty ma xi mál ne ho prie to ku a hor nej hra ni ce zod po ve da jú ce ho mi ni mál ne ho prie to ku, ako

aj mi ni mál ne hod no ty cyk lic kých ob je mov a ve¾ kos� G me rad la sú uve de né v tej to ta bu¾ ke:

G Q
max

 m3·h-1 Q
min 

m3·h-1

(ma xi mál na hod no ta)
V dm3

(mi ni mál na hod no ta)
1,6 2,5 0,016 0,7

2,5 4 0,025 1,2
4 6 0,040 2,0
6 10 0,060 3,5

10 16 0,100 6,0
16 25 0,160 10
25 40 0,250 18

40 65 0,400 30
65 100 0,650 55
100 160 1,000 100
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160 250 1,600 200
250 400 2,500 400
400 650 4,000 900

650 1000 6,500 2000

2.2 Ak je pre ur či tý typ ply no me ra hod no ta Qmin men šia ako čís lo uve de né v ta bu¾ ke v od die le II bode 2.1, po -
tom musí čí sel ná hod no ta toh to Qmin zod po ve da� jed né mu z čí sel v tre �om stĺp ci ta bu¾ ky, prí pad ne jeho
de ka dic ké mu po dielu.

2.3 Me rad lo s cyk lic kým ob je mom, kto rý je men ší ako hod no ta uda ná v ta bu¾ ke v od die le II bode 2.1, môže
by� schvá le né za pred po kla du, že typ toh to me rad la spĺ ňa po žia dav ky od die lu II bodu 7.2.5 na skúš ky ži -
vot nos ti.

3. Kon štrukč né po dro bnos ti
3.1 Chy ba me dzi vy po čí ta nou hod no tou cyk lic ké ho ob je mu V me rad la a hod no tou uda nou na me rad le ne -

smie by� väč šia ako 5 % hod no ty V.

3.2 Me rad lá G 1,6 až G 6 vrá ta ne môžu by� opat re né za ria de ním, kto ré za bra ňu je cho du me ra cie ho za ria de -
nia, keï plyn prú di v ne po vo le nom sme re.

4. Kon trol ný pr vok 
4.1 V me rad lách G 1,6 až G 6 vrá ta ne musí by� kon trol ný pr vok vy ho to ve ný pod ¾a od die lu I písm. B bodu

5.2.2. V me rad lách G 10 až G 250 vrá ta ne musí by� kon trol ný pr vok vy ho to ve ný
a) pod ¾a od die lu I písm. B bodu 5.2.2 ale bo
b) odo be ra te¾ ne.

4.2 Ak je kon trol ný pr vok vy ho to ve ný pod ¾a od die lu I písm. B bodu 5.2.2, musí de le nie stup ni ce kon trol né ho
prv ku a očís lo va nie spĺ ňa� po žia dav ky uve de né v tej to ta bu¾ ke:

Ozna če nie ve¾ ko sti
ply no me ra

Naj väč šia hod no ta de le nia 
stup ni ce Očís lo va nie po

G 1,6 až G 6 vrá ta ne 0,2 dm3 1 dm3

G 10 až G 65 vrá ta ne 2 dm3 10 dm3

G 100 až G 650 vrá ta ne 20 dm3 100 dm3

4.3 Pri me rad lách, kto rých kon trol ný pr vok je vy ho to ve ný pod ¾a od die lu I písm. B bodu 5.2.2, ne smú sme ro -
daj né od chýl ky radu as poň 30 po sebe na sle du jú cich me ra ní, kto ré sú vy ko na né pri prie to ku oko lo 0,1
Qmax za rov na kých pod mie nok a pri ob je me vzdu chu špe ci fi ko va nom v ïal šom tex te, pre kro či� hod no ty
uve de né v tej to ta bu¾ ke:

Ozna če nie ve¾ ko sti
ply no me ra Skú šob ný ob jem Naj vy ššia prí pust ná sme -

ro daj ná od chýl ka
G 1,6 až G 4 vrá ta ne 20 V 0,2 dm3

G 6 10 V 0,2 dm3

G 10 až G 65 vrá ta ne 10 V 2 dm3

G 100 až G 650 vrá ta ne 5 V 20 dm3

Skú šob né ob je my vzdu chu môžu by� na hra de né hod no ta mi k nim blíz ky mi, kto ré zod po ve da jú ce lým
otáč kam kon trol né ho prv ku.

5. Naj väč šie do vo le né chy by
5.1 Vše obec né po žia dav ky

5.1.1 Naj väč šie do vo le né chy by, klad né ale bo zá por né, sú uve de né v tej to ta bu¾ ke:

Prie tok Naj väč šia do vo le ná chy ba pri pr vot nom ove re ní

Qmin ≤ Q < 2 Qmin ±3 %

2 Qmin ≤ Q ≤ Qmax ±2 %

5.1.2 Pri pr vot nom ove re ní, ak všet ky chy by majú rov na ké zna mien ko, ne smú chy by me rad la pri prie to koch Q
me dzi 2 Qmin a Qmax pre kro či� 1 %.

5.2 Oso bit né po žia dav ky

5.2.1 Ak sa na hna cí hria de¾ vz�a hu je údaj o naj väč šom do vo le nom krú tia com mo men te (od diel I písm. B bod
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3.2.1 ale bo 3.2.2), in di ká cia ply no me ra pri Qmin ne smie ko lí sa� viac ako o 1,5 % bez toho, že by bol tým
dotk nu tý ob sah od die lu II bodu 6.3.2.

6. Tla ko vá stra ta

6.1 Cel ko vá tla ko vá stra ta
Cel ko vá tla ko vá stra ta pri pre te ka ní vzdu chu pri hus to te 1,2 kg.m-3 a pri prie to ku rov na jú com sa Qmax
ne smie pre kro či� tie to stred né hod no ty:

Ozna če nie ve¾ ko sti
me rad la

Naj väč šie do vo le né stred né tla ko vé stra ty pri
pr vot nom ove re ní

Pa mbar
G 1,6 až G 10 vrá ta ne 200 2
G 16 až G 40 vrá ta ne 300 3

G 65 až G 650 vrá ta ne 400 4

6.2 Me cha nic ká tla ko vá stra ta
Me cha nic ká tla ko vá stra ta, t. j. tla ko vá stra ta pri pre te ka ní vzdu chu s hus to tou 1,2 kg.m-3 a pri prie to ku
me dzi Qmin a 2 Qmin, ne smie pre kro či� tie to hod no ty:

Ozna če nie ve¾ ko sti
me rad la

Naj väč šie do vo le né me cha nic ké tla ko vé stra ty pri
pr vot nom ove re ní 

Pa mbar
G 1,6 až G 40 vrá ta ne 60 0,6

G 65 až G 650 vrá ta ne 100 1,0

Uve de né hod no ty sa vz�a hu jú na naj vy ššie hod no ty me cha nic kých strát.

6.3 Oso bit né po žia dav ky

6.3.1. Pre ply no me ry s pre vádz ko vým tla kom väč ším ako 0,1 MPa (1 bar) pla tia pod mien ky uve de né v od die le II
bode 6.2 o me cha nic kej tla ko vej stra te v ply no me re, ale ne pri hlia da sa na cel ko vú tla ko vú stra tu, ako je
uve de ná v od die le II bode 6.1.

6.3.2. Pri po je nie prí dav ných za ria de ní ne smie spô so bi� me cha nic kú tla ko vú stra tu v ply no me re viac ako 20 Pa
(0,2 mbar).

7. Schvá le nie typu

7.1 Ok rem vzor ky na schvá le nie musí žia da te¾ prí sluš né mu or gá nu pred lo ži� na od skú ša nie dve až šes� me -
ra diel, kto ré sú vy ho to ve né v zho de s ty pom. Ak je po ža do va ných viac ve¾ ko stí na schvá le nie, môže sa
ten to po čet na žia dos� vy ko ná va te ¾a skúš ky typu roz de li� na viac ve¾ ko stí G. Pod ¾a prie be hu skú šok
môžu by� vy žia da né na od skú ša nie via ce ré me rad lá.

7.1.1 Z usta no ve nia bodu 7.1 môže vy ply nú� od chýl ka, pre to že me rad lá na od skú ša nie môžu by� pred lo že né
v ne skor šom ter mí ne. Roz hod nu tie o schvá le ní typu sa ne vy dá, kým nie sú všet ky me rad lá úpl ne od skú -
ša né.

7.1.2 Me rad lá na od skú ša nie ostá vajú vo vlast níc tve žia da te ¾a a budú po schvá le ní typu vrá te né.

7.2 Skú ša nie

7.2.1 Vzor ky na schvá le nie a me rad lá na od skú ša nie mu sia spĺ ňa� usta no ve nia od die lu I a od die lu II bo dov
2 až 6.

7.2.2 Roz diel me dzi naj väč šou a naj men šou chy bou v ce lom me ra nom roz sa hu pre kaž dé jed not li vé me rad lo
ne smie by� väč ší ako 3 %.

7.2.3 Vzor ky na schvá le nie a me rad lá na od skú ša nie sa po dro bia skúš ke ži vot nos ti. Táto skúš ka sa vy ko ná:

7.2.3.1 Pri me rad lách ve¾ ko sti G 1,6 až G 10 vrá ta ne: pri ma xi mál nom prie to ku a vzdu chom; pri me rad lách, na
kto rých hlav nom štít ku je uve de ný druh me ra né ho ply nu, môže by� vy ko na ná skúš ka úpl ne ale bo čias -
toč ne uve de ným ply nom.

7.2.3.2 Pri me rad lách ve¾ ko sti G 16 až G 650 vrá ta ne: čo naj viac pri ma xi mál nom prie to ku a vzdu chom ale bo ply nom.

7.2.4 Tr va nie skúš ky pri me rad lách s cyk lic kým ob je mom, kto rý sa rov ná hod no tám uve de ným v ta bu¾ ke v od -
die le II bode 2.1 ale bo je väč ší.

7.2.4.1 Pri me rad lách ve¾ ko sti G 1,6 až G 10 vrá ta ne: 1 000 ho dín, skú ša nie sa môže pre ru ši�, ale musí sa ukon -
či� do 60 dní.

7.2.4.2 Čas tr va nia skúš ky me ra diel ve¾ ko sti G 16 až G 650 vrá ta ne sa volí tak, aby sa me rad lom od me ral ob jem
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vzdu chu ale bo ply nu, kto rý zod po ve dá pra cov né mu času 1 000 ho dín pri ma xi mál nom prie to ku; táto
skúš ka sa musí ukon či� do šies tich me sia cov.

7.2.5 Čas tr va nia skúš ky me ra diel s cyk lic kým ob je mom men ším, ako je hod no ta uve de ná v ta bu¾ ke v od die le
II bode 2.1, sa pre dl žu je na 2 000 ho dín a po čet me ra diel sa roz ší ri na väč ší po čet, ako je uve de ný v od die -
le II bode 7.1, a zá vi sí tak od ve¾ ko sti skú ša né ho me rad la, ako aj od jeho cha rak te ris tic kých pa ra met rov.

7.2.6 Po ukon če ní skúš ky ži vot nos ti mu sia me rad lá (s vý nim kou naj viac jed né ho, ak je skúš ka vy ko na ná na
troch ale bo via ce rých me rad lách) spĺ ňa� tie to po žia dav ky:
a) v ce lom me ra com roz sa hu ne smie by� roz pä tie chýb jed not li vých me ra diel väč šie ako 4 %,
b) hod no ty chýb sa ne smú od pô vod ných im zod po ve da jú cich od chy ¾o va� viac ako o 1,5 %. Pre prie tok

Qmin pla tí táto chy ba len pre zme ny v ne ga tív nom sme re,
c) me cha nic ká tla ko vá stra ta sa ne smie zvý ši� viac ako o 20 Pa (0,2 mbar).

7.2.7 Me rad lá s jed ným ale bo via ce rý mi vý stup ný mi hria de¾ mi sa mu sia skú ša� v mi ni mál nom poč te troch ku -
sov kaž dej ve¾ ko sti G vzdu chom s hus to tou 1,2 kg.m-3 (po rov naj od diel I písm. B bod 6.2), aby sa zis ti lo, či
spĺ ňa jú po žia dav ky od die lu I písm. B bodu 3.2.4, ako aj od die lu II bo dov 5.2.1 a 6.3.2.
Keï má me rad lo viac vý stup ných hria de ¾ov, vy ko ná sa skúš ka na hria de li, kto rý vy ka zu je naj me nej
priaz ni vý vplyv krú tia ce ho mo men tu.
Pri ply no me roch rov na kej ve¾ ko sti G naj men ší krú tia ci mo ment na me ra ný v skúš kach sa po va žu je za
naj väč šiu do vo le nú hod no tu krú tia ce ho mo men tu.
Ak sú v jed nom type za hr nu té ply no me ry rôz nych ve¾ ko stí G, sta čí vy ko na� skúš ky len pri ply no me roch
s naj men šou hod no tou G za pred po kla du, že pre naj väč šie ply no me ry pla tí rov na ký krú tia ci mo ment a že 
hna cí hria de¾ naj väč šie ho ply no me ra má takú istú ale bo väč šiu kon štan tu.

7.3 Zme na schvá le né ho typu
Keï sa žia dos� o schvá le nie týka zme ny už schvá le né ho typu, po tom roz hod ne met ro lo gic ký or gán, kto rý
schvá lil pô vod ný typ, pod ¾a dru hu zme ny, či a v akom roz sa hu sa môžu vz�a ho va� na túto zme nu usta no -
ve nia od die lu II bo dov 7.1, 7.2.3, 7.2.4 a 7.2.5.

8. Pr vot né ove re nie
8.1. Skúš ky pres nos ti

Me rad lo vy ho vu je po žia dav kám na naj väč šie do vo le né chy by vte dy, ak spĺ ňa tie to po žia dav ky pri tých to
prie to koch:
a) Qmin,
b) oko lo 1/5 Qmax,
c) Qmax.
Ak je skúš ka vy ko na ná za iných pod mie nok, musí sa do siah nu� rov no cen ný vý sle dok v po rov na ní s uve -
de ný mi me ra niami.

Od diel III

Po žia dav ky na ro tač né ply no me ry a tur bí no vé ply no me ry

1. Ob las� po u ži tia
Ten to od diel pla tí v nad väz nos ti na usta no ve nia od die lu I pre:

1.1 ro tač né ply no me ry, pri kto rých sa me ra nie pre te ka jú ce ho ply nu vy ko ná va za po mo ci me ra cích ko môr
s ro tu jú ci mi od de ¾o va cí mi ste na mi,

1.2 tur bí no vé ply no me ry, pri kto rých prúd ply nu uve die do po hy bu tur bí no vé ko le so a po čet otá čok ko le sa
pred sta vu je mie ru pre pre te če ný ob jem ply nu.

2. Me ra cí roz sah
2.1 Ply no me ry majú do vo le né len tie to roz sa hy ob je mov. Pre po sled ných pä� riad kov pla tia de sa tin né ná sob ky.

Ozna če nie G Qmax m
3.h-1

Roz sah Qmin m
3.h-1

ma lý stred ný ve¾ ký

16 25 5 2,5 1,3

25 40 8 4 2

40 65 13 6 3

65 100 20 10 5
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100 160 32 16 8

160 250 50 25 13

250 400 80 40 20

400 650 130 65 32

650 1 000 200 100 50

1000 1 600 320 160 80

3. Po žia dav ky na kon štruk ciu
3.1 Ro tač né ply no me ry

3.1.1 Ply no me ry mu sia ma� na vstu pe i vý stu pe od be ry sta tic ké ho tla ku s prie me rom 3 mm až 5 mm na me ra -
nie tla ko vej stra ty, tlak me ra ný na vstu pe sa sta no ví ako re fe renč ný tlak.

3.1.2 Me rad lá môžu ma� ma nu ál ne ovlá dané za ria de nie na otá ča nie pies tov, ak sa to ne mô že zne uži� na brz de -
nie ply no me ra.

3.1.3 Lo ži ská osí ro tač ných pies tov môžu by� pri ve¾ ko stiach me ra diel G 160 a väč ších uspo ria da né tak, že sú
prí stup né bez po ru še nia za bez pe čo va cích zna čiek.

3.2 Tur bí no vé ply no me ry

3.2.1 Me rad lá mu sia by� vy ba ve né od be rom tla ku, po mo cou kto ré ho sa môže ur či� sta tic ký tlak bez pros tred ne
pred tur bí no vým ko le som ako re fe renč ný tlak, ale bo ne pria mo.

3.2.1.1 Ak je pred tur bí no vým ko le som prí pra vok na zú že nie prú dia ce ho ply nu, me rad lá môžu ma� ok rem od be rov
tla ku uve de ných v od die le III bode 3.2.1 ešte ïal šie me ra cie mies to tla ku pred tým to prí prav kom, kto ré spo lu 
s od be rom tla ku pod ¾a od die lu III bodu 3.2.1 môže me ra� tla ko vú di fe ren ciu na tom to prí prav ku na zú že nie.

3.3 Od be ry tla ku

3.3.1 Ot vo ry na od be ry tla ku mu sia ma� mi ni mál ny prie mer 3 mm. Od be ry tla ku v tva re štr bi ny mu sia by�
v sme re prú de nia ši ro ké as poň 2 mm a mu sia ma� mi ni mál ny prie rez 10 mm2.

3.3.2 Od be ry tla ku mu sia by� ply no tes ne uza tvo re né.

3.3.3 Od ber tla ku pre re fe renč ný tlak sa musí ozna či� zre te¾ ne a tr va lým spô so bom „pr“, ostat né od be ry tla ku
ozna če ním „p“.

4. Kon trol ný pr vok
4.1 Pod ¾a pod mie nok od die lu I písm. B bodu 5.2.2 písm. a) a b) hodnota dielika stupnice kontrolného prvku

nesmie prekroči� tieto hodnoty pre:
pre G 16 až G 65 vrá ta ne 0,002 m3

pre G 100 až G 650 vrá ta ne 0,02 m3

pre G 1 000 až G 6 500 vrá ta ne 0,2 m3

pre G 10 000 a viac 2,0 m3

4.2 Interval medzi očíslovanými dielikmi stupnice kontrolného prvku ne smie by� väč šia ako tieto
hodnoty pre:
pre G 16 až G 65 vrá ta ne 0,01 m3

pre G 100 až G 650 vrá ta ne 0,1 m3

pre G 1 000 až G 6 500 vrá ta ne 1,0 m3

pre G 10 000 a viac 10,0 m3

5. Naj väč šie do vo le né chy by
5.1 Vše obec né po žia dav ky

5.1.1 Naj väč šie do vo le né chy by, klad né ale bo zá por né, sú uve de né v tej to ta bu¾ ke:

Prie tok Q Naj väč šia do vo le ná chy ba pri pr vot nom ove re ní

Qmin ≤ Q < 0,2 Qmax

0,2 Qmax ≤ Q ≤ Qmax

±2 %

±1 %

5.1.2 Sú hrn všet kých chýb ne smie pre kro či� hod no tu po lo vi ce naj väč šej do vo le nej chy by, ak ide o ply no me ry
rov na kej ve¾ ko sti.

5.2 Oso bit né po žia dav ky
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5.2.1 Ak pre hna cí hria de¾ pla tí naj väč ší do vo le ný krú tia ci mo ment vy zna če ný na ply no me re v sú la de s od die -
lom I písm. B bo dom 3.2.1 a od die lom I písm. B bo dom 3.2.2, údaj ply no me ra pri Qmin sa ne smie od li šo -
va� o vyš šie hod no ty, ako sú v tej to ta bu¾ ke:

Qmin Zme ny in di ká cie pri Qmin

0,05 Qmax 1 %

0,1 Qmax 0,5 %

0,2 Qmax 0,25 %

6. Schvá le nie typu

6.1 Ok rem vzor ky na schvá le nie musí žia da te¾ pred lo ži� prí sluš né mu or gá nu sú čas ne dve až šes� me ra diel,
kto ré sú vy ho to ve né tak, že zod po ve da jú vzor ke na schvá le nie. Ten to po čet sa musí na po žia da nie prí -
sluš né ho or gá nu roz de li� na via ce ré ve¾ ko sti G, ak je po ža do va né schvá le nie me ra diel roz diel nych
 ve¾kostí.
Pod ¾a prie be hu skú šok na schvá le nie môžu by� vy žia da né ïal šie me rad lá.

6.1.1 Z usta no ve nia bodu 6.1 môže vy ply nú� od chýl ka, pre to že me rad lá na od skú ša nie môžu by� pred lo že -
né v ne skor šom ter mí ne. Roz hod nu tie o schvá le ní typu sa ne vy dá, ak nie sú všet ky me rad lá úpl ne od -
skú ša né.

6.1.2 Me rad lá na od skú ša nie ostá vajú vo vlast níc tve žia da te ¾a a sú po schvá le ní typu vrá te né.

6.2 Skú ša nie

6.2.1 Skú ša nie za hŕ ňa ur če nie chy by kaž dé ho me rad la pri skúš kach vzdu chom s hus to tou 1,2 kg.m-3. Kaž dý
skú šob ný vý sle dok sa musí oso bit ne zoh ¾ad ni�.

6.2.1.1 Chy by kaž dé ho z tých to me ra diel mu sia v me ra com roz sa hu, kto rý sa na schvá le nie po ža du je, os ta�
v hra ni ciach chýb, kto ré sú ur če né roz pä tím chýb pre pr vot né ove re nie.

6.2.1.2 Pri žiad nom me rad le ne smie roz diel me dzi naj väč šou a naj men šou hod no tou chy by v roz sa hu me dzi
1/2 Qmax a Qmax pre kro či� 1 %.

6.2.2 Me rad lá sú po dro be né skúš ke ži vot nos ti vzdu chom ale bo ply nom.

6.2.2.1 Skúš ka ži vot nos ti pre bie ha pri ma xi mál nom prie to ku me rad la. Čas tr va lé ho cho du je taký, aby od me ral
ob jem zod po ve da jú ci 1 000-hodinovému cho du pri ma xi mál nom prie to ku vzdu chu ale bo ply nu, ne smie
však pre kro či� ob do bie 6 me sia cov.

6.2.2.2 Po skúš ke ži vot nos ti sa me rad lá opä tov ne skú ša jú vzdu chom s hus to tou 1,2 kg.m-3 pri po u ži tí tých is -
tých eta ló nov ako pri skúš ke pod ¾a bodu 6.2.1.
Pri tých to pod mien kach me ra nia
a) ne smú by� chy by pri prie to koch sta no ve ných v od die le III bode 7.1 pre kaž dé me rad lo (s vý nim kou

naj viac jed né ho) pre kro če né o viac ako 1 % od hod nôt, kto ré boli ur če né pri skúš kach pod ¾a od die lu III 
bodu 6.2.1 a

b) roz diel me dzi naj väč šou a naj men šou chy bou pre kaž dé me rad lo (s vý nim kou naj viac jed né ho) v roz -
sa hu me dzi 1/2 Qmax a Qmax ne smie by� väč ší ako 1,5 %.

6.2.3 Ply no me ry s hna cím hria de ¾om

6.2.3.1 V prí pa de ply no me rov s jed ný mi ale bo via ce rý mi hna cí mi hria de¾ mi je pot reb né, aby boli od skú ša né as -
poň tri ply no me ry z kaž dé ho roz me ru G vzdu chom s hus to tou 1,2 kg.m-3 (po zri od diel I písm. B bod 6.2)
a aby boli spl ne né po žia dav ky od die lu I písm. B bodu 3.2.4 a od die lu III bodu 5.2.1.
Ak ide o ply no mer s via ce rý mi hna cí mi hria de¾ mi, skúš ka sa robí na hria de li, kto rý uka zu je naj hor šie vý -
sled ky.
Pri ply no me roch rov na ké ho roz me ru G sa be rie za naj väč ší do vo le ný krú tia ci mo ment naj men ší krú tia ci
mo ment zis te ný pri skúš kach.
Ak sú v jed nom type za hr nu té ply no me ry s rôz ny mi roz mer mi G, skúš ky na krú tia ci mo ment sta čí vy ko -
na� len na ply no me roch s naj men ším roz me rom G za pred po kla du, že pre naj väč šie ply no me ry je daný
ten istý krú tia ci mo ment a že ich vý stup ný hria de¾ má takú istú ale bo väč šiu kon štan tu.

6.2.3.2 Pri ply no me roch s via ce rý mi hod no ta mi pre Qmin sta čí vy ko na� skúš ku len pre naj men šiu hod no tu Qmin
pod ¾a od die lu III bodu 6.2.3.1. Z vý sled kov tej to skúš ky mož no vy po čí ta� naj väč šie do vo le né krú tia ce mo -
men ty pre iné roz sa hy prie to kov.
Pre po čet na iné hod no ty Qmin sa ria di tý mi to po stup mi:
a) ak je prie tok kon štant ný, od chýl ka v chy be je úmer ná krú tia ce mu mo men tu.
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b) ak je krú tia ci mo ment kon štant ný, od chýl ka v chy be pre ro tač né ply no me ry je ne pria mo úmer ná prie -
to ku a pre tur bí no vé ply no me ry ne pria mo úmer ná dru hej moc ni ne prie to ku.

7. Pr vot né ove re nie

7.1 Skúš ky pres nos ti
Ply no mer spĺ ňa po žia dav ky hra níc chýb, ak sa do dr žia pri skúš ke s tý mi to prie tok mi:
Qmin, 0,10 Qmax, ak táto hod no ta je väč šia ako Qmin, 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax a Qmax.
Ak sa skúš ka vy ko ná pri iných pod mien kach, musí sa do siah nu� rov no cen ný vý sle dok pre uve de né me -
ra nia.

7.2 Pre hod no ty prie to ku v od die le III bode 7.1 sú prí pust né od chýl ky naj viac ± 5 %.

Tre tia čas�

Tech nic ké po žia dav ky, met ro lo gic ké po žia dav ky, me tó dy tech nic kých skú šok a me tó dy
skú ša nia pri ove ro va ní ply no me rov pod ¾a ná rod ných po žia da viek Slo ven skej re pub li ky

De fi ní cie
ply no mer me ra cí prí stroj, kto rý od me ria va a sú čas ne za zna me ná va ob jem pre te ka jú ce -

ho ply nu,
ob je mo vý ply no mer ply no mer pra cu jú ci na prin cí pe po stup né ho pl ne nia a vy prázd ňo va nia me ra -

cie ho prie sto ru,
mem brá no vý ply no mer ob je mo vý ply no mer s me ra cí mi ko mo ra mi, kto ré majú po hyb li vé, čias toč ne

de for mo va te¾ né mem brá ny, a s me ra cím za ria de ním pra cu jú cim na prin cí pe
pri po čí ta va nia čias toč ných ob je mov,

ro tač ný ply no mer ob je mo vý ply no mer, kto ré ho me ra cí prie stor tvo rí vnú tor ná ste na skri ne
a od va ¾o va cie plo chy otá ča vých pies tov vzá jom ne via za ných ozu be ným sú ko -
le sím; po čet otá čok pies tov je úmer ný ob je mu pre te če né ho ply nu,

rých lost ný ply no mer ply no mer pra cu jú ci na prin cí pe me ra nia rých lo sti pre te ka jú ce ho ply nu,
tur bí no vý ply no mer rých lost ný ply no mer, pri kto rom sa obež né lo pat ko vé ko le so (tur bí na) otá ča

pô so be ním pre te ka jú ce ho ply nu, pri čom rých los� otá ča nia lo pat ko vé ho ko le sa 
je úmer ná rých lo sti pre te ka jú ce ho ply nu a po čet otá čok pre te če né mu ob je mu,

ozna če nie ply no me ra do hod nu tá znač ka cha rak te ri zu jú ca ply no mer po zos tá va jú ca z pís me na
G a hod no ty me no vi té ho prie to ku,

cyk lic ký ob jem me rad la cyk lic ký ob jem V ob je mo vé ho me rad la je ob jem ply nu zod po ve da jú ci jed né -
mu pra cov né mu cyk lu me rad la; je den pra cov ný cyk lus je cel ko vý prie beh po -
hy bov, kto rý mi sa všet ky po hyb li vé čas ti me rad la s vý nim kou po čí tad la a ná -
ho nu po čí tad la po prvý raz pri ve dú opä� do vý cho dis ko vej po lo hy. Ten to
ob jem sa vy po čí ta ná so be ním ob je mu zod po ve da jú ce ho jed né mu úpl né mu
oto če niu kon trol né ho prv ku pre vo do vým po me rom me dzi me ra cím me cha -
niz mom a po čí tad lom,

za �a že nie ply no me ra ob je mo vý prie tok ply nu vy jad re ný pre te če ným ob je mom za čas,
me ra cí roz sah roz sah prie to ku ply nu ohra ni če ný ma xi mál nym prie to kom Qmax a mi ni mál -

nym prie to kom Qmin,
mi ni mál ny prie tok Qmin naj men šie za �a že nie ply no me ra, pri kto rom sa ne smie pre kro či� naj väč šia do -

vo le ná chy ba ply no me ra ani naj väč šia do vo le ná tla ko vá stra ta,
me no vi tý prie tok Q cha rak te ris tic ký prie tok ply no me ra vy u ží va ný na jeho ozna čo va nie,
ma xi mál ny prie tok Qmax naj väč šie do vo le né tr va lé za �a že nie ply no me ra, pri kto rom sa ne smie pre kro -

či� naj väč šia do vo le ná chy ba ply no me ra ani naj väč šia do vo le ná tla ko vá stra -
ta,

ži vot nos� (tr van li vos�) ob do bie, po čas kto ré ho si ply no mer za cho vá svo je met ro lo gic ké pa ra met re v de -
fi no va ných hra ni ciach,

stá los� vlast nos� ply no me ra, kto rá de kla ru je, že pri opa ko va ných me ra niach pri da -
nom prie to ku sa chy by od seba ne lí šia viac, ako je sta no ve né,

chy ba ply no me ra f po mer roz die lu me dzi úda jom ply no me ra Vp a sku toč ne pre te če ným ob je mom
ply nu VE k sku toč ne pre te če né mu ob je mu ply nu VE,

pre vádz ko vý tlak ply no me ra roz diel me dzi ab so lút nym tla kom ply nu na vstu pe do me rad la a at mo sfé ric -
kým tla kom,
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tla ko vá stra ta roz diel me dzi sta tic ký mi tlak mi na vstu pe a vý stu pe ply no me ra,
prie mer ná tla ko vá stra ta prie mer ná arit me tic ká hod no ta naj väč šej a naj men šej tla ko vej stra ty pri da -

nom za �a že ní,
po čí tad lo in di kač né za ria de nie ply no me ra, kto ré za zna me ná va (in di ku je) cel ko vé hod -

no ty pre te če né ho ob je mu ply nu v m3 ale bo dm3,
kon trol ný pr vok po čí tad la za ria de nie, kto ré umož ňu je pres né od čí ta nie ob je mu ply nu,
pre vádz ko vé (pra cov né) pod mien ky pod mien ky po u ží va nia ply no me ra, pri kto rých sa pred po kla dá, že špe ci fi ko va né 

met ro lo gic ké cha rak te ris ti ky ply no me ra sa na chá dza jú v ur če ných me dzi ach,
zá klad né pod mien ky sta vo vé hod no ty tla ku Pb a tep lo ty tb po u ží va né na vy jad re nie ob je mu me ra -

né ho ply nu ne zá vis le od pre vádz ko vých pod mie nok,
re fe renč né pod mien ky pred pí sa né pod mien ky me rad la pri jeho skú ša ní ale bo pri vzá jom nom po rov -

ná va ní vý sled kov me ra ní v la bo ra tór nych prie sto roch (napr. ka lib rá cia, ove -
ro va nie a pod.),

za ria de nie na tep lot nú ko rek ciu za ria de nie, kto ré ko ri gu je ob jem me ra ný pri pre vádz ko vých pod mien kach na
ob jem pri zá klad ných pod mien kach,

PN abecedno-číslicové ozna če nie po u ží va né na re fe renč né úče ly vo vz�a hu ku
kom bi ná cii me cha nic kých a roz me ro vých cha rak te ris tík sú čas tí po trub né ho
sys té mu.
Skla dá sa z pís men PN, za kto rý mi na sle du je bez roz mer né čís lo.
Čís lo na sle du jú ce za pís me na mi PN ne pred sta vu je me ra te¾ nú hod no tu a ne -
smie sa po u ží va� na vý po čty, ak to ne us ta no vu je prí sluš ná slo ven ská tech -
nic ká nor ma.
Naj vy šší pra cov ný pre tlak sú čas ti po tru bia zá vi sí od čís la PN, ma te riá lov
a kon štruk cií sú čas tí, od jej pra cov nej tep lo ty atï. Udá va jú ho ta bu¾ ky za �a -
ži te¾ nos ti tla kom/tep lo tou sta no ve né v prí sluš ných slo ven ských tech nic -
kých nor mách.

Od diel I

Vše obec né tech nic ké po žia dav ky na všet ky ply no me ry

1. Ob las� po u ži tia 
Pred pi su je vše obec né po žia dav ky, kto rým mu sia všet ky ply no me ry uve de né v pr vej čas ti vy ho vo va�.
Tie to po žia dav ky pla tia pre tie to ply no me ry:

1.1 ob je mo vé ply no me ry 
a) mem brá no vé,
b) ro tač né.

1.2 rých lost né ply no me ry
tur bí no vé.

2. Kon štruk cia

2.1 Ma te riá ly
Ply no me ry mu sia by� vy ro be né z pev ných ma te riá lov, bez vnú tor ných pnu tí, odol ných pro ti ko ró zii, che -
mic kým účin kom me ra ných ply nov a ich kon den zá tov, z ma te riá lov, kto ré sa me nia čo naj me nej v dô -
sled ku star nu tia.

2.2 Skri ne ply no me rov
Mu sia by� pev né a ply no tes né pri naj väč šom pra cov nom tla ku ply no me ra.

2.3 Ochra na pro ti von kaj ším zá sa hom
Ply no mer musí by� kon štru ova ný tak, aby bez vi di te¾ né ho po ško de nia ove ro va cích ale bo za bez pe čo va -
cích zna čiek ne bol mož ný zá sah do me ra cie ho ale bo re gu lač né ho za ria de nia, kto rý by mo hol ovplyv ni�
pres nos� me ra nia.

2.4 Smer prú de nia ply nu
Na ply no me roch, kto rých po čí tad lo re gis tru je klad ne len v jed nom sme re prú de nia ply nu, musí by� ten to
smer vy zna če ný šíp kou na vstup nom hrd le ale bo na te le se ply no me ra.
Táto šíp ka nie je nut ná, keï smer prú de nia ply nu je ur če ný kon štrukč ne.
Mem brá no vé ply no me ry do ve¾ ko sti G 6 mu sia by� a ply no me ry iných kon štruk cií môžu by� vy ba ve né za -
ria de ním, kto ré za bra ňu je spät né mu cho du me ra cie ho me cha niz mu, ak me ra ný plyn prú di opač ným
sme rom, ako je smer ur če ný na me ra nie.
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2.5 In šta lač né pod mien ky
Ak sa pred pi su je ur či tá pra cov ná po lo ha ply no me ra (ho ri zon tál na, ver ti kál na a pod.), musí by� vy zna če -
ná na vhod nom mies te ply no me ra. Na in šta lá ciu a pri pá ja nie ply no me rov sa vz�a hu je slo ven ská tech nic -
ká nor ma. Na in šta lá ciu a pri pá ja nie tur bí no vých a ro tač ných ply no me rov sa vz�a hu jú po ky ny, kto ré vý -
rob ca do dá va s ply no mer mi.

2.6 Met ro lo gic ké vlast nos ti
Ply no mer si musí za cho va� svo je met ro lo gic ké vlast nos ti (plat né pre pre vádz ku) mi ni mál ne po čas plat -
nos ti jeho ove re nia.

2.7 Von kaj šia tes nos�
Ply no mer musí by� za pre vádz ko vých pod mie nok tes ný. Tes nos� ply no me ra, prí pad ne aj pev nos� ma te -
riá lu a spo jov sa skú ša po no re ním ply no me ra do vody ale bo pre tla kom vzdu chu, prí pad ne akým ko¾ vek
rov no cen ným spô so bom tak to:
a) mem brá no vé ply no me ry naj me nej 1,5 ná sob ku ma xi mál ne ho pre vádz ko vé ho tla ku naj me nej po čas

30 se kúnd,
b) tur bí no vé ply no me ry naj me nej 1,1 ná sob ku ma xi mál ne ho pre vádz ko vé ho tla ku naj me nej po čas 180

se kúnd,
c) ro tač né ply no me ry naj me nej 1,1 ná sob ku ma xi mál ne ho pre vádz ko vé ho tla ku naj me nej po čas 180 se -

kúnd.
Skúš ke tes nos ti sa po dro bu je kaž dý ply no mer a po čas skúš ky ne smie by� spo zo ro va ná žiad na ne tes nos�
ply no me ra.

3. Prí dav né za ria de nia
3.1 Ply no mer môže by� vy ba ve ný prí dav ný mi za ria de nia mi, kto rý mi môžu by�:

a) pred plat né za ria de nie,
b) im pulz né vy sie la če, kto rých vý stup musí ma� ozna če nie hod no ty jed né ho im pul zu v tva re 1 imp = ...m3

(ale bo dm3) ale bo 1 m3 = ...imp,
c) re gis trač né za ria de nie s mož nos �ou vy nu lo va nia úda jov po čí tad la,
d) iné, kto ré majú vplyv na met ro lo gic ké vlast nos ti ply no me rov.
Tie to prí dav né za ria de nia, ak je nimi ply no mer vy ba ve ný, sa po va žu jú za sú čas� me rad la a bliž šie sú opí -
sa né v roz hod nu tí o schvá le ní typu me rad la.
Ak nie je k ply no me ru pri po je né prí dav né za ria de nie, pri pá ja cie vý stu py ply no me ra mu sia by� chrá ne né.

3.1.1 Ak je ply no mer vy ba ve ný im pulz ným vy sie la čom, po tom po žia dav ky na im pulz né vý stu py ply no me ra sú
uve de né v ta bu¾ ke č. 1.
Ta bu¾ ka č. 1

Druh sig ná lu Druh sní ma ča Cha rak te ris ti ka

Níz ka frek ven cia
(LF)

Bez po ten ciá lo vý 
spí na cí kon takt

Frek ven cia im pul zov
Šír ka im pul zu
Šír ka me dze ry
Kon štruk cia vstu pu
pre po čí ta va ča musí vy lú či�
vplyv pre cho do vých ja vov pri
spí na ní a ro zo pí na ní
kon tak tu v tr va ní

f ≤ 1 Hz
≥ 50 ms
≥ 100 ms

≤ 10 ms

Stred ná a vy so ká
frek ven cia (MF)

a (HF)

Elek tro nic ký
sní mač

Im pul zy mu sia vy ho vo va� po žia dav kám prí sluš ných
slo ven ských tech nic kých no riem.

3.2 Ply no me ry môžu by� vy ba ve né aj vý stup ný mi hria de¾ mi, kto ré môžu by� po u ži té ako po há ňa cie hria de le
ale bo ako iné za ria de nia (prí prav ky) na po hon od de li te¾ ných prí dav ných za ria de ní. Krú tia ci mo ment,
kto rý pot re bu je ply no mer vy tvo ri� na po hon prí dav ných za ria de ní ply no me ra, ne smie spô so bi� zme ny
úda jov ply no me ra väč šie, ako sú hod no ty špe ci fi ko va né v prí sluš ných od die loch.

3.2.1 Ak je po u ži tý len je den hria de¾, po tom sa musí ozna či�
a) úda jom jeho kon štan ty v tva re 1 otáč ka = ... m3 (ale bo dm3),
b) naj väč ším do vo le ným krú tia cim mo men tom v tva re Mmax = ...N.mm,
c) sme rom otá ča nia.

3.2.2 Ak je po u ži tých nie ko¾ ko hria de ¾ov, po tom kaž dý hria de¾ musí by� ozna če ný
a) pís me nom M s in de xom, a to v tva re M1, M2, ...Mn,
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b) kon štan tou v tva re 1 otáč ka = ...m3 (ale bo dm3),
c) sme rom otá ča nia.

Na ply no me re, pred nost ne na hlav nom štít ku, musí by� vy zna če ný vz�ah

k1M1 + k2M2 + ... + knMn ≤ A        [N.mm]
kde: A je čí sel ná hod no ta naj väč šie ho do vo le né ho krú tia ce ho mo men tu vý stup né ho hria de ¾a s naj väč šou 

kon štan tou, kde krú tia ci mo ment je plat ný len pre ten to hria de¾. Ten to vý stup ný hria de¾ sa ozna čí
ako M1,
ki (i = 1, 2, ...n) je čí sel ná hod no ta sta no ve ná vz�a hom ki = C1/Ci,
Ci (i = 1, 2, ...n) je kon štan ta pre hria de¾ Mi,
Mi (i = 1, 2, ...n) je krú tia ci mo ment pô so bia ci na vý stup ný hria de¾ ozna če ný ako Mi.

3.2.3 Ak nie je k ply no me ru pri po je né prí dav né za ria de nie, kon ce vý stup ných hria de ¾ov mu sia by� vhod ne
chrá ne né.

3.2.4 Krú tia ci mo ment troj ná sob ne väč ší ako je naj väč ší do vo le ný krú tia ci mo ment, ne smie pre ru ši� ani de for -
mo va� spo je nie me dzi ply no me rom a prí dav ným za ria de ním.

4. Ozna če nie
4.1 Kaž dý ply no mer musí ma� na po čí tad le ale bo na skri ni ply no me ra ští tok, na kto rom sú vy zna če né tie to

úda je:
a) znač ka schvá le né ho typu,
b) meno vý rob cu ale bo jeho znač ka,
c) ozna če nie ply no me ra ur ču jú ce jeho ve¾ kos�,
d) ma xi mál ny prie tok vy jad re ný v tva re Qmax = ... m3.h-1,
e) mi ni mál ny prie tok vy jad re ný v tva re Qmin = ... m3.h-1 (ale bo dm3.h-1),
f) naj väč ší pra cov ný tlak vy jad re ný v tva re pmax = ... MPa (ale bo kPa, Pa, bar, mbar), ale bo PN,
g) vý rob né čís lo a rok vý ro by ply no me ra,
h) me no vi tá hod no ta cyk lic ké ho ob je mu ob je mo vých ply no me rov vy jad re ná v tva re

V = ...m3 (ale bo dm3),
i) ply no me ry vy ba ve né prí dav ný mi za ria de nia mi uve de ný mi v bo doch 3.1 a 3.2 sa ozna čia spô so bom

uve de ným v tých to bo doch; tie to úda je môžu by� na inom štít ku na ply no me re ale bo na me cha nic kom
vý stu pe prí dav né ho za ria de nia,

j) pri ply no me roch vy ba ve ných za ria de ním na tep lot nú ko rek ciu sa uve die roz sah pre vádz ko vých pod -
mie nok, v kto rom toto za ria de nie pra cu je v hra ni ciach naj väč šej do vo le nej chy by, vy jad re ných v tvare

tm = od — ... oC do + ... oC
tb = ... oC,

tsp = .... oC,
k) ak sa vy ža du je ob chod né ozna če nie ply no me ra, oso bit né čís lo, meno do dá va te ¾a ply nu a meno op ra -

vá ren ské ho ser vi su.
Tie to ná pi sy mu sia by� pria mo vi di te¾ né, ¾ah ko či ta te¾ né a ne od strá ni te¾ né za nor mál nych pod mie nok
po u ží va nia ply no me ra.

4.2 Met ro lo gic ký or gán, kto rý vy dá va roz hod nu tie o schvá le ní typu, môže ur či� prí pa dy, pri kto rých je rov na -
ko pot reb né uvies� druh ply nu na štít ku.

5. Po čí tad lá a kon trol ný pr vok
5.1 Po čí tad lá

5.1.1 Ply no me ry mu sia ma� po čí tad lá za zna me ná va jú ce ob jem pre te ka jú ce ho ply nu v sú la de s jed nou z tých to
troch mož nos tí:
a) ply no mer má jed no po čí tad lo (in di kač né za ria de nie) udá va jú ce ob jem pri pre vádz ko vých pod mien -

kach. Sym bol „m3” musí by� na ply no me re uve dený,
b) ply no mer má jed no po čí tad lo (in di kač né za ria de nie) udá va jú ce ob jem pri tep lo te tb, na kto rú je vy ko -

ná va ná tep lot ná ko rek cia. Sym bol „m3” musí by� uve de ný na štít ku spo lu s hod no tou tep lo ty tb,
c) ply no mer má dve in di kač né za ria de nia, kto ré udá va jú ob jem, ako je uve de né pod pís me na mi a) a b).

Musí by� jas né a ne za me ni te¾ né, kto ré in di kač né za ria de nie udá va aký údaj.

5.1.2 Po čí tad lo sa musí skla da� z čís li co vých val če kov ale bo zo bra zo va cích seg men tov ok rem po sled né ho čle na 
udá va jú ce ho naj men šiu čas� stup ni ce, kto rý môže by� vý nim kou z toh to pra vid la. Val če ky mu sia by�
očís lo va né v met roch ku bic kých ale bo v ich de ka dic kých ná sob koch ale bo po dieloch. Na štít ku po čí tad la
musí by� ozna če nie „m3”.

5.1.2.1 Na in di kač nom za ria de ní musí by� zre te¾ ne od lí še ný údaj ce lých m3 od de ka dic kých po dielov m3.
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5.1.2.2 Ak po sled ný val ček udá va de ka dic ké ná sob ky met ra ku bic ké ho, musí by� na štít ku uve de né:
a) jed na (ale bo dve, tri atï.) pev ná nula za po sled ným val če kom, ale bo
b) ozna če nie „× 10” (ale bo „× 100“, „× 1000“ atï.) tak, aby od čí ta nie bolo vždy v met roch ku bic kých.

5.1.3 Po čí tad lo musí ma� naj me nej to¾ ko val če kov ale bo seg men tov, aby sa po čas pre vádz ko vej doby 1 000 ho -
dín pri ma xi mál nom prie to ku po su nul val ček naj vy ššie ho rádu po čí tad la naj viac o jed nu čí sel nú hod no -
tu val če ka.

5.2 Kon trol ný pr vok

5.2.1 Ply no mer musí by� rie še ný tak, aby sa jeho ove re nie moh lo vy ko na� s dos ta toč nou pres nos �ou v dos ta -
toč ne krát kom čase. Na ten to účel musí by� ply no mer kon štru ova ný so za bu do va ným kon trol ným prv -
kom ale bo s iným uspo ria da ním.
Ak má ply no mer dve po čí tad lá (in di kač né za ria de nia), ako je to uve de né v bode 5.1.1 písm. c), obe in di -
kač né za ria de nia mu sia ma� kon trol ný pr vok, aby bolo mož né ove ri� vlast nos ti za ria de nia na tep lot nú
ko rek ciu s dos ta toč nou pres nos �ou v dos ta toč ne krát kom čase.

5.2.2 Za bu do va ným kon trol ným prv kom po čí tad la môže by� na prí klad me cha nic ký kon trol ný pr vok, t. j.
a) ply nu lo sa otá ča jú ci val ček po čí tad la s naj vy ššou rých lo s�ou otá ča nia s očís lo va nou stup ni cou,
b) ru čič ka otá ča jú ca sa nad pev ným čí sel ní kom s ozna če nou stup ni cou ale bo
c) ko túč s vy ne se nou stup ni cou otá ča jú ci sa za pev nou re fe renč nou znač kou a pod.

5.2.2.1 Na vy ne se nej stup ni ci me cha nic ké ho kon trol né ho prv ku v tva re ru čič ky ale bo ko tú ča musí by� vý raz ne
a jed no znač ne vy zna če ná hod no ta ob je mu zod po ve da jú ca jed nej otáč ke ru čič ky ale bo ko tú ča, a to v tva re 
1 otáč ka = ...m3 (ale bo dm3).
Za čia tok stup ni ce musí by� ozna če ný nu lou.

5.2.2.2 Vzdia le nos� ry siek stup ni ce ne smie by� men šia ako 1 mm a musí by� kon štant ná po ce lej stup ni ci.

5.2.2.3 Hod no ta die li ka stup ni ce musí zod po ve da� 1 × 10n m3, 2 × 10n m3 ale bo 5 × 10n m3, kde n je klad né ale bo zá -
por né celé čís lo ale bo nula.

5.2.2.4 Rys ky stup ni ce mu sia by� ten ké a rov na ko hru bé, aby umož ňo va li pres né a jed no du ché od čí ta nie.
Ak je hod no ta die li ka stup ni ce 1 × 10n m3 ale bo 2 × 10n m3, musí by� kaž dá pia ta čia ra vy zna ču jú ca die lik
zvý raz ne ná väč šou dĺž kou, pri hod no te die li ka stup ni ce 5 × 10n m3 musí by� zvý raz ne ná kaž dá dru há čia -
ra vy zna ču jú ca die lik.

5.2.2.5 Kon trol ný pr vok má ma� rys ky kon trast né vzh¾a dom na stup ni cu, s dos ta toč ný mi roz mer mi na umož ne -
nie fo to e lek tric ké ho sní ma nia. Rys ky ne smú za krý va� očís lo va nie a ne smú zni žo va� pres nos� od čí ta nia.

5.2.2.6 Ru čič ka ale bo re fe renč ná znač ka musí by� taká ten ká, aby umož ni la spo ¾ah li vé a jed no du ché od čí ta nie,
ne smie pre krý va� de le nie stup ni ce a pre ká ža� pri čí ta ní úda jov.

5.2.3 Kon trol ný pr vok môže ma� odo be ra te¾ nú re fe renč nú znač ku dos ta toč nej ve¾ ko sti, aby sa umož ni lo  foto -
elektrické sní ma nie. Táto znač ka ne smie pre krý va� vy zna če nie stup ni ce, v prí pa de pot re by môže na hra -
di� čís li cu 0. Táto znač ka ne smie ovplyv ňo va� pres nos� od čí ta nia.

5.3 Val če ky a stup ni ce po čí ta diel
Prie mer val če kov má by� naj me nej 16 mm.
Prie mer vy zna če nej stup ni ce uve de nej v bode 5.2.2 písm. b), c) musí by� naj me nej 16 mm.

5.4 Od čí ta nie na po čí tad le
Po čí tad lo musí by� rie še né tak, aby sa na ňom dalo od čí ta� jed no du chým zo ra de ním čís lic.

5.5 Pre sú va nie čís lic
Kaž dá čís li ca ur či té ho očís lo va né ho val če ka sa musí úpl ne pre su nú� o jed nu jed not ku, keï naj bliž ší niž -
ší očís lo va ný val ček do kon čí po sled nú de sa ti nu svo jej otáč ky.

5.6 De mon táž po čí tad la
Ply no mer musí by� rie še ný tak, aby bolo mož né po čí tad lo ¾ah ko de mon to va� po čas ove re nia.

Od diel II

Met ro lo gic ké po žia dav ky na všet ky ply no me ry

1. Naj väč šie do vo le né chy by
1.1 Chy ba me rad la sa vy jad ru je re la tív nou hod no tou v per cen tách ako po mer roz die lu me dzi uda nou hod no -

tou skú ša né ho me rad la a kon venč ne pra vou hod no tou eta ló no vé ho me rad la ku kon venč ne pra vej hod -
no te eta ló no vé ho me rad la.
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Chy ba v per cen tách = 
Uda ná hod no ta me rad la — kon venč ne pra vá hod no ta

⋅100
kon venč ne pra vá hod no ta

1.2 Tie to chy by pla tia pre me ra nia vzdu chom, kto ré ho hus to ta je 1,2 kg.m-3. Pri nor mál nych at mo sféric kých
pod mien kach sa môže pred po kla da�, že oko li tý vzduch v ove ro va com la bo ra tó riu spĺ ňa ten to pred po -
klad.

1.3 Hod no ty naj väč ších do vo le ných chýb sú sta no ve né v od die loch VI a X.

1.4 Ak má ply no mer jed no po čí tad lo udá va jú ce ob jem pri zá klad ných pod mien kach, kon venč ne pra vá hod -
no ta pri re fe renč ných pod mien kach sa musí pre vies� na ob jem pri zá klad ných pod mien kach.

1.5 Ak má ply no mer dve po čí tad lá, jed no udá va jú ce ob jem pri pre vádz ko vých pod mien kach a dru hé udá va -
jú ce ob jem pri zá klad ných pod mien kach, hod no ty naj väč ších do vo le ných chýb pla tia pre in di kač né za -
ria de nie (po čí tad lo) udá va jú ce ob jem pri pre vádz ko vých pod mien kach. Roz diel chy by me ra nia sta no ve -
ný z oboch in di kač ných za ria de ní ne smie by� väč ší ako 0,5 %.

2. Tla ko vá stra ta

2.1 Naj väč šie do vo le né hod no ty
Naj väč šie do vo le né hod no ty tla ko vej stra ty pre mem brá no vé ply no me ry sú sta no ve né v od die le VI. Pre ro -
tač né ply no me ry bude do vo le ná tla ko vá stra ta sta no ve ná pri skúš ke typu, pri tur bí no vých ply no me roch
sa tla ko vá stra ta ne skú ša.

3. Umies tne nie ove ro va cích a za bez pe čo va cích zna čiek
3.1 Vše obec né po žia dav ky

Umies tne nie zna čiek musí by� vo le né tak, aby de mon táž čas ti s umies tne nou znač kou spô so bi la po ško -
de nie tej to znač ky.

3.2 Ští tok s údaj mi
Ští tok s údaj mi pod ¾a od die lu I bodu 4 musí by� za bez pe če ný ove ro va cou znač kou. De mon táž štít ku
s údaj mi musí by� ne mož ná bez po ško de nia ove ro va cej znač ky.

3.3 Na všet kých ply no me roch mu sia by� mies ta na umies tne nie ove ro va cej ale bo za bez pe čo va cej znač ky na
a) všet kých štít koch, na kto rých sú in for má cie pred pí sa né v od die le I,
b) všet kých čas tiach skrin ky, kto ré ne mô žu by� inak chrá ne né pro ti zá sa hu s mož nos �ou ovplyv ne nia

pres nos ti me ra nia,
c) pri po je niach od po ji te¾ ných prí dav ných za ria de ní ale bo na ochran ných za ria de niach uve de ných v od -

die loch V a IX.

Od diel III

Met ro lo gic ká kon tro la me ra diel — vše obec ne pre všet ky ply no me ry

1. Met ro lo gic ká kon tro la ply no me rov
Ply no mer pod lie ha štát nej met ro lo gic kej kon tro le. Táto za hŕ ňa
— schvá le nie typu,
— pr vot né ove re nie,
— ná sled né ove re nie.

1.1 Schvá le nie typu

1.1.1 Zá klad ný mi tech nic ký mi a met ro lo gic ký mi cha rak te ris ti ka mi uve de ný mi v roz hod nu tí o schvá le ní typu
pod ¾a § 11 ods. 3 zá ko na sú mi ni mál ny prie tok, naj väč ší pre vádz ko vý tlak, me no vi tý vnú tor ný prie mer
pri po jo va cích čas tí a pri mem brá no vých ply no me roch, me no vi tá hod no ta cyk lic ké ho ob je mu.

1.1.2 V roz hod nu tí o schvá le ní typu sa ok rem úda jov uve de ných v § 11 ods. 3 zá ko na uve dú ešte tie to úda je:
a) úda je o prí dav ných za ria de niach uve de ných v od die le I bode 3.1 a vý stup ných hria de ¾och uve de ných

v od die le I bode 3.2, ak sú nimi ply no me ry vy ba ve né,
b) in for má cia o umies tne ní ove ro va cích a za bez pe čo va cích zna čiek a uzá ve rov, ak tre ba, tak for mou vý -

kre su ale bo fo to gra fie,
c) ští tok me rad la s prí sluš ný mi údaj mi,
d) zoz nam do kla dov pri slú cha jú cich k roz hod nu tiu o schvá le ní typu,
e) oso bit né po znám ky.

1.2 Ko na nie pri schva ¾o va ní typu
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Žia da te¾ pred lo ží vy ko ná va te ¾o vi skúš ky typu dve vzor ky až šes� vzo riek ply no me rov vy ho to ve ných v sú -
la de s ty pom.
Vy ko ná va te¾ skúš ky typu môže žia da� ply no me ry via ce rých ve¾ ko stí, ak sa sú čas ne po ža du je schva ¾o va -
nie tých to ve¾ ko stí.
V zá vis los ti od vý sled ku skú šok mož no žia da� ïal šie vzor ky ply no me rov.
Vzor ky ply no me rov sa môžu pred lo ži� aj v roz lič ných ča soch, ale roz hod nu tie o schvá le ní typu sa môže
vy da� až po pred lo že ní a od skú ša ní všet kých vzo riek ply no me rov.

1.3 Vše obec ná pre hliad ka

1.3.1 Vy ko ná va te¾ skúš ky typu vy ko ná vi zu ál nu pre hliad ku, pri kto rej skon tro lu je, či ply no mer spĺ ňa po žia -
dav ky sta no ve né v od die loch I a II, napr. po žia dav ky na ozna če nia a ná pi sy, umies tne nie ove ro va cích
a za bez pe čo va cích zna čiek, na in di kač né za ria de nie (po čí tad lo) a kon trol ný pr vok.

1.3.2 Ply no me ry ur če né na skú ša nie mu sia by� pri pra ve né na čin nos� pod ¾a ná vo du na ob slu hu vý rob cu.

1.3.3 Na ply no me roch s via ce rý mi po čí tad la mi sa kon tro lu je správ nos� ich pri po je nia a či zod po ve da jú do ku -
men tá cii do da nej vý rob com.

1.4 Skú ša nie

1.4.1 Vzor ky mu sia by� v sú la de s po žia dav ka mi uve de ný mi v od die le II bode 3 a od die le III bode 1.2.

1.4.2 Skúš ky pri tep lo te oko lia
(Kriv ka chýb)

1.4.2.1 Ply no me ry majú by� sta bi li zo va né pri tep lo te skú šob ne.

1.4.2.2 Ply no me ry mu sia by� in šta lo va né na skú šob nej tra ti pod ¾a pra cov ných in štruk cií vý rob cu. Po tru bia pri -
po je né k vstu pu ply no me ra mu sia ma� ten istý no mi nál ny roz mer ako ply no mer.

1.4.2.3 Po pri po je ní ply no me ra na skú šob nú tra� sa skon tro lu je tes nos� skú šob nej sta ni ce tak, že sa skú šob ná
sta ni ca na pl ní vzdu chom na pred pí sa ný ma xi mál ny tlak ale bo pod tlak a sle du je sa údaj na tla ko me re.
Tes nos� je vy ho vu jú ca, ak po vy rov na ní tep lôt skú šob né ho vzdu chu tlak v skú šob nej sta ni ci ne kle sá po -
čas 120 se kúnd.

1.4.2.4 Chy by vzo riek ply no me rov sa ur ču jú pri hod no tách prie to ku roz lo že ných v pra cov nom roz sa hu, kto ré sú
uve de né v od die loch VII a XI.

1.4.2.5 Kriv ka chýb musí by� v roz sa hu naj väč ších do vo le ných chýb sta no ve ných v od die loch VI a X.

1.4.3 Vzor ky ply no me rov sa po tom po dro bia skúš ke ži vot nos ti (tr van li vos ti).

1.4.3.1 Skúš ka ži vot nos ti (tr van li vos ti) sa vy ko ná na ply no me roch
a) G 0,6 až G 10 pri ma xi mál nom prie to ku s po u ži tím vzdu chu,
b) G 16 až G 650 pod ¾a mož nos ti pri ma xi mál nom prie to ku s po u ži tím ply nu, na kto rý je ply no mer ur če -

ný, ale bo so vzdu chom. Prie tok po čas skúš ky má by� naj me nej 0,5 Qmax,
c) väč ších ako G 650 pod ¾a po ky nov vý rob cu.
Ak vý rob ca pre u ká že, že ma te riál ply no me ra je dos ta toč ne odol ný pri pô so be ní ply nu, vy ko ná va te¾ skúš -
ky typu môže roz hod nú�, aby sa skúš ka ži vot nos ti (tr van li vos ti) vy ko na la so vzdu chom.

1.4.3.2 Tr va nie skúš ky ži vot nos ti (tr van li vos ti) je pri ply no me roch
a) G 0,6 až G 10: 2000 ho dín. Skúš ka ži vot nos ti (tr van li vos ti) ne mu sí by� kon ti nu ál na, ale musí sa skon -

či� do 100 dní,
b) G 16 až G 650 také, aby od me ra ný ob jem zod po ve dal ma xi mál ne mu prie to ku po čas 2000 ho dín.

Skúš ka sa musí skon či� do 180 dní.

1.4.4 Po skúš ke ži vot nos ti (tr van li vos ti) majú ply no me ry (ok rem jed né ho z nich, keï sa skúš ka vy ko na la naj -
me nej na troch ply no me roch) spĺ ňa� tú to po žia davku:

1.4.4.1 Kriv ka chýb musí by� v roz sa hu naj väč ších do vo le ných chýb v pre vádz ke sta no ve ných v od die loch VI a X.

1.5 Zme na už schvá le né ho typu
Keï sa žia dos� o schvá le nie typu týka zme ny už schvá le né ho typu, vy ko ná va te¾ skúš ky typu, kto rý
schvá lil pô vod ný typ, roz hod ne pod ¾a cha rak te ru zme ny, či a v akom roz sa hu uplat ní po žia dav ky bo dov
1.2 až 1.4.

Od diel IV

Me tó dy tech nic kých skú šok vše obec ne pre všet ky ply no me ry

1. Vše obec né po žia dav ky
Vše obec né po žia dav ky na vy ko ná va nie tech nic kých skú šok sú uve de né v od die le III.

Strana 3210 Zbierka zákonov č. 427/2003 Čiastka 184



2. Pod mien ky oko lia
2.1 Prie mer ná tep lo ta oko lia v skú šob nej miest nos ti je de fi no va ná ako arit me tic ký prie mer tých to tep lôt

a) tep lo ta oko lia pri re fe renč nom eta ló ne,
b) tep lo ta oko lia pri skú ša nom ply no me re,
c) tep lo ta vzdu chu pri vstu pe do me ra cej tra te.

2.2 Pod mien ky v skú šob nej miest nos ti mu sia by� dos ta toč ne ustá le né. To zna me ná, že
a) prie mer ná tep lo ta oko lia pod ¾a bodu 2.1 sa ne smie me ni� o viac ako 4 oC za 12 ho dín a o 2 oC za ho di nu,
b) tep lo ty uve de né v bode 2.1 sa ne ma jú na vzá jom lí ši� o viac ako 2 oC.

2.3 Ply no me ry mož no skú ša� bez ko rek cie tep lot né ho roz die lu me dzi eta ló nom a skú ša ným ply no me rom, ak
sú spl ne né tie to po žia dav ky:
a) vzduch po u ži tý na skú ša nie má vlast nos ti oko lia,
b) prie mer ná tep lo ta oko lia pod ¾a bodu 2.1 ne ko lí še o viac ako 2 oC v prie be hu 24 ho dín a o 0,5 oC za ho di nu,
c) tep lo ty uve de né v bode 2.1 sa vzá jom ne ne lí šia o viac ako 0,5 oC.
V iných prí pa doch sa be rú do úva hy ko rek cie tep lot né ho roz die lu, kto ré sú uve de né v od die loch VII a VIII.

2.4 Pred za čiat kom skú šok tre ba skú ša né ply no me ry umies tni� v skú šob nej miest nos ti ale bo v prie sto roch
s tep lo tou skú šob nej miest nos ti naj me nej na 5 ho dín, aby sa ich tep lo ta vy rov na la s tep lo tou skú šob nej
miest nos ti.

2.5 At mo sfé ric ký tlak v la bo ra tó riu sa me ria naj me nej raz za deň.

3. Me ra cia tra�
3.1 Sku šob ný vzduch

3.1.1 Skú šob ný vzduch je čis tý, zba ve ný pra chu a ole ja.

3.1.2 Tep lo ta skú šob né ho vzdu chu sa ne smie od li šo va� od prie mer nej tep lo ty oko lia o viac ako 0,5 oC.

3.1.3 Re la tív na vlh kos� vzdu chu je taká, aby ne do chá dza lo ku kon den zá cii.

3.2 Me ra nie tla ku

3.2.1 Od be ry tla ku pre ply no me ry pri skú ša ní mu sia by� umies tne né vo vzdia le nos ti, kto rá sa rov ná prie me ru
po tru bia pred vstu pom do ply no me ra a prie me ru po tru bia za vý stu pom z ply no me ra. Pri ply no me roch,
kto ré sú vy ba ve né prí po jmi na me ra nie tla ko vej stra ty, mož no me ra� tla ko vú stratu pria mo na prí po joch,
ak sa to nedá spl ni�, tre ba sa pre sved či�, či dané me ra nie tla kov pos ky tu je správ ne hod no ty zod po ve da -
jú ce uve de ným mies tam na od be ry tla kov.

3.2.2 Ot vo ry od be rov tla ku mu sia by� kol mé na os po tru bia. Mu sia ma� prie mer naj me nej 3 mm. Musí by� za bez -
pe če né, aby od be ry tla kov ne za sa ho va li do prie re zu po tru bia. Vnú tor ná ste na po tru bia musí by� hlad ká.

3.2.3 Prí stroj, kto rý pos ky tu je údaj tla ko vej stra ty skú ša né ho ply no me ra, musí udá va� prie mer ný ko lí sa jú ci
tlak v ply no me re.

3.3 Me ra nie tep lo ty
Tep lo ta vz�a hu jú ca sa na me ra ný ob jem ply nu sa me ria na vý stu pe ply no me ra.

3.4 Tes nos�
Me ra cia tra� sa tes tu je na tes nos� v sú la de s po stup mi met ro lo gic ké ho la bo ra tó ria.

3.5 Skúš ky v sé rii
Ak sa ply no me ry skú ša jú v sé rii, tre ba uro bi� opat re nia, aby sa za brá ni lo vzá jom né mu ovplyv ňo va niu
ply no me rov. Účin nos� tých to opat re ní sa môže ur či� tak, že sa skú ša ný ply no mer zo sé rie od skú ša je den -
krát v kaž dej po lo he tra te.

4. Eta ló ny
4.1 Me ra cia tra� je vy ba ve ná eta lón mi, kto ré sú vhod né na skú ša nie ply no me rov. Pra cov ný roz sah eta ló nov

zod po ve dá roz sa hu skú ša ných ply no me rov.

4.2 Tla ko me ry, tep lo me ry, eta ló no vé ply no me ry po u ži té na me ra nie pa ra met rov vstu pu jú cich do vý po čtu ur -
či tej ve li či ny majú za bez pe če nú nad väz nos�.

4.3 V ka lib rač ných cer ti fi ká toch je uve de ný roz sah, v kto rom sa môžu prí stro je po u ží va� a uve de ná ne is to ta
me ra nia.

4.4 Skú šob né pra co vi sko musí by� schop né ur či� ne is to tu me ra nia pri ove ro va ní ply no me ra.

4.5 Naj lep šia me ra cia schop nos� skú šob né ho za ria de nia pre dané me ra nia musí by� as poň tri krát men šia,
ako je naj väč šia do vo le ná chy ba skú ša né ho ply no me ra.
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Od diel V

Tech nic ké po žia dav ky na mem brá no vé ply no me ry

1. Vše obec né po žia dav ky
Vše obec né po žia dav ky sú uve de né v od die le I.

2. De taily kon štruk cie
2.1 Roz diel me dzi vy po čí ta nou hod no tou cyk lic ké ho ob je mu V me rad la a hod no tou toh to ob je mu uda nou na

me rad le pri re fe renč ných pod mien kach ne smie by� väč ší ako ±5 % tej to hod no ty.

3. Kon trol ný pr vok
3.1 Vše obec ne

Pre ply no me ry vy ba ve né po čí tad lom so súč to vým kon trol ným prv kom pod ¾a od die lu I bodu 5.2.2 ne smie
sme ro daj ná od chýl ka pre sa ho va� hod no ty uve de né v ta bu¾ ke č. 2, pri čom sa vy ko ná sé ria naj me nej
30-tich po sebe na sle du jú cich me ra ní. Ob jem vzdu chu pre te če né ho ply no me rom pri me ra ní sa musí rov -
na� 10-násobku no mi nál ne ho cyk lic ké ho ob je mu (20-násobku, keï de ka dic ký ná so bok no mi nál ne ho
cyk lic ké ho ob je mu je men ší ako ob jem zod po ve da jú ci jed nej otáč ke kon trol né ho prv ku). Skúš ky sa vy ko -
na jú v rám ci schvá le nia typu v iden tic kých pod mien kach pri jed nom prie to ku v rám ci roz sa hu 0,2 Qmax
až Qmax.

Ta bu¾ ka č. 2

Ozna če nie ply no me ra Naj väč šia prí pust ná sme ro daj ná od chýl ka
dm3

G 0,6 až G 6 0,2

G 10 až G 65 2

G 100 až G 650 20

3.2 Me cha nic ký kon trol ný pr vok po čí tad la

3.2.1 Me cha nic ké in di kač né za ria de nie (po čí tad lo) môže by� in teg ro va ný (za bu do va ný) kon trol ný pr vok pod ¾a
od die lu I bodu 5.2.2 ale bo za ria de nie, kto ré umož ní pri po je nie odo be ra te¾ né ho prv ku.

3.2.2 In teg ro va ný (za bu do va ný) kon trol ný pr vok me cha nic ké ho in di kač né ho za ria de nia (po čí tad la) musí ma�
naj väč ší roz sah stup ni ce a čís lo va nie stup ni ce pod ¾a ta bu¾ ky č. 3.

Ta bu¾ ka č. 3

Ozna če nie
ply no me ra

Naj väč šia hod no ta die li ka
dm3

Očís lo va ná hod no ta stup ni ce 
dm3

G 0,6 až G 6 0,2 1

G 10 až G 65 2 10

G 100 až G 650 20 100

Od diel VI

Met ro lo gic ké po žia dav ky na mem brá no vé ply no me ry

1. Vše obec né po žia dav ky
Vše obec né po žia dav ky sú uve de né v od die le II.

2. Me ra cí roz sah
Do vo le né hod no ty ma xi mál nych a mi ni mál nych prie to kov sú pod ¾a ve¾ ko sti ply no me rov uve de né v ta bu¾ -
ke č. 4.
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Ta bu¾ ka č. 4

Ozna če nie
ply no me ra

Ma xi mál ny prie tok
Q

max

m3·h-1

Mi ni mál ny prie tok
Q

min

m3·h-1

Prie mer ná do vo le ná
tla ko vá stra ta pri

ma xi mál nom prie to ku
Pa

G 0,6 1 0,016

200
(220)

G 1 1,6 0,016
G 1,6 2,5 0,016

G 2,5 4 0,025
G 4 6 0,040
G 6 10 0,060

G 10 16 0,100

300
(330)

G 16 25 0,160
G 25 40 0,250

G 40 65 0,400
G 65 100 0,650

400
(440)

G 100 160 1,000

G 160 250 1,600

G 250 400 2,500

G 400 650 4,000

G 650 1 000 6,500

Ply no mer môže ma� men šiu hod no tu mi ni mál ne ho prie to ku, ako je uve de né v ta bu¾ ke č. 4, ale táto men -
šia hod no ta sa musí rov na� jed nej z hod nôt uve de ných v tre �om stĺp ci ta bu¾ ky č. 4 ale bo sa musí rov na�
de ka dic ké mu po dielu tej to hod no ty.

3. Naj väč šia do vo le ná chy ba

3.1 Pri pod mien kach uve de ných v od die le II sú naj väč šie do vo le né chy by pri schva ¾o va ní typu pri pr vot nom
ove re ní a ná sled nom ove re ní a hod no ty naj väč ších do vo le ných chýb v pre vádz ke uve de né v ta bu¾ ke č. 5.

Ta bu¾ ka č. 5

Prie tok
Naj väč šia do vo le ná chy ba

Pri schva ¾o va ní typu a pri ove re ní V pre vádz ke

Qmin ≤ Q < 0,1 Qmax ±3 % —6 %, +3 %

0,1Qmax ≤ Q ≤ Qmax ±2 % ±3 %

3.2 Pri ove re ní chy by prie to kov me dzi 0,1 Qmax a Qmax ne smú pre siah nu� 1 %, keï ma jú to is té zna mien ko.

3.3 Ak naj väč šie do vo le né krú tia ce mo men ty uda né na ply no me re pod ¾a od die lu I bo du 3.2.1 ale bo 3.2.2 sa
po u ži li na ná hon hria de ¾a, po tom údaj ply no me ra pre Qmin sa ne smie me ni� o viac ako 1,5 %.

3.4 Pre ply no me ry so za ria de ním na tep lot nú ko rek ciu vy ba ve né jed ným in di kač ným za ria de ním (po čí tad -
lom), ako je uve de né v od die le I bode 5.1.1 písm. c) a v od die le II bode 1.4, pla tí:

3.4.1 Naj väč šie do vo le né chy by v pre vádz ke špe ci fi ko va né v ta bu¾ ke č. 5 (stĺ pec pre chy by v pre vádz ke) sa zväč -
šia o ±1 %. Naj väč šie do vo le né chy by pri ove re ní špe ci fi ko va né v ta bu¾ ke č. 5 (stĺ pec pre ove ro va nie) sa
zväč šia o ± 0,5 % v in ter va le tsp — 5 oC a tsp + 5 oC, kde tsp (tsp — špe ci fic ká tep lo ta pri ove ro va ní) je v in ter va -
le me dzi 15 oC až 25 oC. Ten to in ter val musí le ža� v roz sa hu tep lôt me ra nia vy zna če nom na štít ku ply no me ra.

3.4.2 Pre in ter val roz sa hu tep lôt me ra nia vy zna če né ho na štít ku ply no me ra, ale mimo in ter va lu de fi no va né ho
v pred chá dza jú com bode, (t. j. napr. v in ter va le tmin až 15 oC a v in ter va le 25 oC až tmax, ak je tsp = 20 oC), sú 
naj väč šie do vo le né chy by uve de né v ta bu¾ ke č. 5 zväč še né o 1 %.

3.4.3 Do dr žia va nie po žia dav ky bo dov 3.4.1 a 3.4.2. sa má kon tro lo va� pri tep lo tách v in ter va loch tmin až
tmin + 2 oC,  ale bo tmax — 2 oC až tmax.

3.4.4 Ove ro va nie ply no me rov so za ria de ním na tep lot nú ko rek ciu sa vy ko ná va pod ¾a me tó dy v od die le VIII.
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4. Tla ko vá stra ta
Cel ko vá tla ko vá stra ta ply no me ra pri prie to ku vzdu chu s hus to tou 1,2 kg.m-3 a prie to ku Qmax ne smie
v prie me re pre kro či� hod no ty uda né v ta bu¾ ke č. 4, kde hod no ty v zá tvor kách sú od po rú ča né pre prie -
mer nú tla ko vú stra tu v pre vádz ke.

Od diel VII

Me tó dy tech nic kých skú šok mem brá no vých ply no me rov

1. Vše obec né po žia dav ky
Vše obec né po žia dav ky sú uve de né v od die loch III a IV.

2. Schva ¾o va nie typu
2.1 Skú ša nie

2.1.1 Vše obec ne
Vše obec né po žia dav ky na skú ša nie sú uve de né v od die le IV.

2.1.2 Pred za ča tím skú ša nia sa ne chá ply no mer za bie ha� pri ma xi mál nom prie to ku. Ob jem pre te če ný cez ply -
no mer musí by� naj me nej 50-násobkom cyk lic ké ho ob je mu ply no me ra. Sku toč né tr va nie zá be hu môže
zá vi sie� od času, kto rý uply nul od vte dy, keï bol ply no mer po sled nýk rát v čin nos ti.

2.1.3 Ply no mer sa pred nost ne skú ša s ob je mom vzdu chu, kto rý sa rov ná ce lé mu ná sob ku cyk lic ké ho ob je mu
ply no me ra. Ak to nie je mož né, ob jem vzdu chu pre chá dza jú ci cez ply no mer sa volí tak, aby vplyv zmien
cyk lic ké ho ob je mu bol men ší ako 0,2 % pri skú ša ní pri prie to koch od 0,1 Qmax až Qmax a 0,4 % pri skú ša -
ní pri prie to koch men ších ako 0,1 Qmax.

2.1.4 Ak sa skú ša viac ply no me rov v sé rii, prie mer ný vstup ný tlak kaž dé ho ply no me ra sa môže me ra� ale bo
sta no vi� vý po čtom z tla ko vej stra ty všet kých ply no me rov, aby sa vy po čí tal vplyv na pre te če ný ob jem pri
kle sa jú com tla ku na me ra cej tra ti.

2.1.5 Chy by sa ur čia ako prie mer né hod no ty z naj me nej šies tich me ra ní pri da nom prie to ku, tri krát s kle sa jú -
cim prie to kom a tri krát so stú pa jú cim prie to kom.

2.1.6 Chy by mu sia by� pri kaž dom prie to ku v hra ni ciach to le ran cií uve de ných v od die le VI ta bu¾ ke č. 5.

2.1.7 Po čas skúš ky sa od čí ta tla ko vá di fe ren cia me dzi vstu pom a vý stu pom ply no me ra pri Qmax na kon tro lu
prie mer nej tla ko vej stra ty ply no me ra (po zri od diel VI ta bu¾ ku č. 4).

2.1.8 Pri hod no tách prie to ku me dzi Qmin až 2 Qmin a pri prie to koch 0,2 Qmax a Qmax sa ur čia chy by naj me nej
šes� krát, ne zá vis le pri kaž dom prie to ku. Ďa lej sa mi ni mál ne dva krát vy ko ná skúš ka pri prie to koch
3 Qmin, 0,1 Qmax, 0,4 Qmax, 0,7 Qmax. Sku toč ný prie tok sa ne smie lí ši� od me no vi té ho o viac ako 5 %. Pre
prie to ky 0,2 Qmax a Qmax ne smie by� roz diel me dzi jed not li vý mi chy ba mi pri kaž dej hod no te skú šob né ho
prie to ku väč ší ako 0,6 %.

2.1.9 Ok rem toho roz diel me dzi mi ni mom a ma xi mom kriv ky chýb ako funk cie prie to ku Q ne smie pre sa ho va�
2 % v roz sa hu od 0,1 Qmax do Qmax.

2.1.10 Sme ro daj ná od chýl ka úda ja po čí tad la mi ni mál ne jed né ho skú ša né ho ply no me ra sa kon tro lu je pod ¾a od -
die lu V pri jed nom prie to ku v rám ci roz sa hu 0,2 Qmax až Qmax.

2.2 Ďal šie za ria de nia

2.2.1 Ak je ply no mer vy ba ve ný pred plat ným za ria de ním, skú ša sa, či toto za ria de nie ne má vplyv na met ro lo -
gic ké pa ra met re ply no me ra (od diel I bod 3.1).

2.2.2 Ak je ply no mer vy ba ve ný ge ne rá to rom im pul zov, skon tro lu je sa jeho správ na funk cia a po čet im pul zov
na jed not ku ob je mu (od diel I bod 3.1).

2.2.3 Ak je ply no mer vy ba ve ný vý stup ným po hon ným hria de ¾om, skon tro lu je sa, či spo je nie me dzi me ra cím za -
ria de ním a pre vo dom osta lo bez zme ny pri pô so be ní krú tia ce ho mo men tu tri krát väč šie ho, ako je naj väč ší
do vo le ný krú tia ci mo ment Mmax (od diel I bod 3.2.4). Po dob ne sa kon tro lu je, či chy ba pri Qmin sa ne me ní
viac, ako je sta no ve né v od die le I, ak je hria de¾ za �a že ný naj väč ším do vo le ným krú tia cim mo men tom Mmax.

2.2.4 Na spl ne nie po žia da viek bodu 2.2.3 ply no me ry s jed ným po hon ným hria de ¾om ale bo via ce rý mi po hon ný -
mi hria de¾ mi sa skú ša jú v poč te troch ku sov z kaž dej ve¾ ko sti so vzdu chom s hus to tou 1,2 kg.m-3.
Pri ply no me re s via ce rý mi po hon ný mi hria de¾ mi sa skúš ka vy ko ná na hria de li, kto rý pos ky tu je  najne -
priaznivejší vý sle dok.
Pri ply no me roch s tou is tou ve¾ ko s�ou naj men šia hod no ta krú tia ce ho mo men tu zís ka ná po čas skúš ky sa 
po u ži je ako naj väč šia do vo le ná hod no ta krú tia ce ho mo men tu.

2.2.5 Ak typ ply no me ra za hŕ ňa roz diel ne ve¾ ko sti, skúš ka krú tia ce ho mo men tu sa vy ko ná na ply no me roch
s naj men šou ve¾ ko s�ou za pred po kla du, že ten istý krú tia ci mo ment je špe ci fi ko va ný pre väč šie ply no -
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me ry a že ich po hon ný hria de¾ má rov na kú ale bo väč šiu hod no tu naj väč šie ho do vo le né ho krú tia ce ho
mo men tu.

2.3 Mem brá no vé ply no me ry so za bu do va ný mi za ria de nia mi na tep lot nú ko rek ciu

2.3.1 Vše obec ne.

2.3.1.1 Pri ply no me roch so za bu do va ným za ria de ním na tep lot nú ko rek ciu sa vy ko na jú všet ky skúš ky, kto ré sa
vy ko ná va jú pri schva ¾o va ní typu ply no me rov bez tep lot nej ko rek cie.

2.3.2 Ok rem skú šok pri tep lo te la bo ra tó ria sa ply no me ry po dro bia skúš kam pri mi ni mál nej a ma xi mál nej tep -
lo te. Eta lón musí by� vždy v pre vádz ke pri tep lo te, pri kto rej sa ka lib ro val.

2.3.2.1 Pos tup skú ša nia
a) naj prv sa za čne sé ria me ra ní od naj niž šej tep lo ty so stú pa ním tep lo ty pri prie to koch 0,2 Qmax a 0,7 Qmax,
b) na sle du je sé ria me ra ní od naj vy ššej tep lo ty s kle sa ním tep lo ty pri prie to koch 0,2 Qmax a 0,7 Qmax.

2.3.2.2 Roz diel tep lo ty oko lia ply no me ra a skú šob né ho vzdu chu na vstu pe do ply no me ra je men ší ako 1 oC a tep -
lo ta sa udr žia va ustá le ná v roz me dzí ±0,5 oC pri da nom na sta ve ní tep lo ty. Vlh kos� skú šob né ho vzdu chu
musí by� taká, aby sa ne vy skyt la kon den zá cia.

2.3.2.3 Skúš ky pri rôz nych tep lo tách sa opa ku jú dva krát pri da nom prie to ku a tep lo te.

2.3.2.4 Prie mer ná chy ba pri kaž dej skú šob nej tep lo te musí by� v to le ran ciách uve de ných v od die le VI bode 3.4.

2.3.2.5 Pri ma lej zme ne kon štruk cie ply no me ra už schvá le né ho typu sta čí vy ko na� pri mem brá no vých ply no me -
roch so za ria de ním na tep lot nú ko rek ciu skúš ky v tep lot nej ko mo re v men šom roz sa hu, t. j. napr. len pri
prie to ku 0,2 Qmax.

2.4 Skúš ka stá los ti

2.4.1 Ak je ply no mer pri dlho do bom skú ša ní v pre vádz ke mimo pra co vi ska vy ko ná va te ¾a skúš ky, je opat re ný
ove ro va cí mi a za bez pe čo va cí mi znač ka mi (plom ba mi).

2.4.2 Vý sled ná kriv ka chýb

2.4.2.1 Pod mien ky pri ur čo va ní vý sled nej kriv ky chýb mu sia by� rov na ké ako pri pr vej skúš ke met ro lo gic kých
pa ra met rov. Skúš ky sa vy ko na jú na tej is tej me ra cej tra ti, na kto rej bola uro be ná kriv ka chýb pri pr vej
skúš ke met ro lo gic kých pa ra met rov.

2.4.2.2 Chy by sa ur čia pri prie to koch v roz sa hu Qmin až 2 Qmin a pri prie to koch 0,2 Qmax a Qmax dva krát, raz pri
stú pa jú com a raz pri kle sa jú com prie to ku. Sku toč ný prie tok sa ne smie lí ši� od me no vi té ho o viac ako
5 %. Hod no ty chýb sa ur čia pod ¾a od die lu VII bodu 2.1.8 a ne smú pre sa ho va� hod no ty plat né pre pre -
vádz ku uve de né v od die le VI bode 3 ta bu¾ ke č. 5.

2.4.3 Ak sa vý raz ne zme ni la tla ko vá stra ta pri Qmin, ply no mer tre ba pre skú ma�, aby sa zis ti la mož ná prí či na.

2.5 Zá ver

Ak skú ša né ply no me ry pre u ká za li, že ich vlast nos ti spĺ ňa jú všet ky po žia dav ky na schvá le nie typu, vydá
sa roz hod nu tie o schvá le ní typu.

2.6 Kon trol né me ra nie tý ka jú ce sa ply no me rov so za bu do va ný mi za ria de nia mi na tep lot nú ko rek ciu
Pri kon trol nom me ra ní (na prí klad pri re kla má cii od be ra te ¾a ply nu) sa ply no me ry mu sia naj prv od skú ša�
pri tep lo te (20 ± 5) oC pri prie to koch Qmin, 0,2 Qmax a Qmax. Pred to u to skúš kou musí ply no mer mi pri prie -
to ku 0,2 Qmax pre tiec� asi 30 dm3 vzdu chu.
Ak vý sled ky me ra ní le žia mimo zú že ných hra níc naj väč ších do vo le ných chýb v pre vádz ke, ale vnút ri hra -
níc naj väč ších do vo le ných chýb v pre vádz ke, môže žia da te¾ do da toč ne po ža do va� skúš ku pri tmin a tmax
pri prie to ku 0,2 Qmax. Zú že né hra ni ce naj väč ších do vo le ných chýb v pre vádz ke sú uve de né v ta bu¾ ke č. 6
a hra ni ce naj väč ších do vo le ných chýb v pre vádz ke sú uve de né v ta bu¾ ke č. 7.
Ta bu¾ ka č. 6

Skú šob ná tep lo ta
Prie tok Q

Qmin 0,2 Qmax Qmax

(20 ± 5) oC ±6 % ±4 % ±4 %

Ta bu¾ ka č. 7

Skú šob ná tep lo ta
Prie tok Q

Qmin 0,2 Qmax Qmax
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(20 ± 5) oC ±7 % ±5 % ±5 %

(tmin −
+

0
2 ) oC

(tmax −
+

2
0 ) oC

— ±6 % —

Od diel VIII

Me tó dy skú ša nia pri ove re ní mem brá no vých ply no me rov

1. Pr vot né ove re nie

1.1 Prí pra va

1.1.1 Ply no me ry mu sia by� sta bi li zo va né pri tep lo te skú šob ne.

1.1.2 Ak sú ply no me ry pri ne se né do skú šob ne z pros tre dia s niž šou tep lo tou, musí sa za bez pe či�, aby v nich
ne kon den zo va la voda.

1.1.3 Ak sú ply no me ry opat re né me cha nic kým in di kač ným za ria de ním (po čí tad lom), skon tro lu je sa funk čnos�
pre tá ča nia val če kov z po zí cie všet kých val če kov na čís li ci 9 na po zí ciu všet kých val če kov na čís li ci 0.

1.1.4 Pred ove re ním sa pre ve ria všet ky ozna če nia a ná pi sy na ply no me re.

1.1.5 Pred ove re ním sa skon tro lu je, či vzh¾ad a ští tok ply no me ra zod po ve da jú schvá le né mu typu.

1.1.6 Ak majú ply no me ry prí dav né za ria de nia, tre ba sa pre sved či�, či sú tie to za ria de nia správ ne pri po je né a či 
zod po ve da jú do ku men tá cii, kto rú do dal vý rob ca.

1.2 Pos tup pri ove re ní
1.2.1 Me ra cia tra� sa po dro bí skúš ke tes nos ti pod ¾a me to di ky la bo ra tó ria.

1.2.2 Pred za ča tím ove ro va nia musí by� ply no mer v pre vádz ke pri ma xi mál nom prie to ku. Ob jem pre te če ný cez
ply no mer musí by� naj me nej 50-násobkom cyk lic ké ho ob je mu ply no me ra.

1.2.3 Skúš ka pres nos ti

1.2.3.1 Ply no mer sa po va žu je za vy ho vu jú ci po žia dav kám na naj väč šie do vo le né chy by, ak sú tie to po žia dav ky
spl ne né pri prie to koch Qmin až 2 Qmin, 0,2 Qmax a Qmax. Sku toč ný prie tok sa ne smie lí ši� od me no vi té ho
o viac ako 5 %.

1.2.3.2 Ak sa skú ša nie vy ko na lo pri iných prie to koch, tre ba za ru či�, že skú ša nie bolo pri naj me nej rov no cen né
tomu, kto ré je uve de né v bode 1.2.3.1.

1.2.4 Ná sled né ove re nie
Ná sled né ove re nie sa vy ko ná va rov na kým spô so bom ako pr vot né ove re nie.

1.2.5 Ply no mer sa pred nost ne ove ru je pri pre te če ných ob je moch vzdu chu, kto ré sú ce list vý mi ná sob ka mi cyk -
lic ké ho ob je mu ply no me ra.

1.2.6 Pri kaž dom prie to ku musí by� chy ba v to le ran ciách uve de ných v od die le VI.

1.2.7 Po čas ove ro va nia pri Qmax sa musí od čí ta� tla ko vá di fe ren cia me dzi vstu pom a vý stu pom ply no me ra, aby
sa moh la skon tro lo va� cel ko vá prie mer ná tla ko vá stra ta ply no me ra, a zis ti�, či je v sú la de s usta no ve nia mi
v od die le VI.

1.2.8 Ak sa ove ru je ply no mer bez po čí tad la ale bo so za ria de ním, kto ré na hrá dza po čí tad lo, naj me nej jed no me -
ra nie sa musí opa ko va� s po čí tad lom umies tne ným na ply no me re. Upred nos tňu je sa prie tok Qmax. Z oboch 
me ra ní sa dá ur či� chy ba a tla ko vá stra ta ply no me ra s po čí tad lom a bez neho. Ak roz diel oboch chýb je väč -
ší ako 0,6 %, po tom všet ky skúš ky pres nos ti sa majú vy ko na� s po čí tad lom umies tne ným na ply no me re.

1.2.9 Ak je ply no mer vy ba ve ný ge ne rá to rom im pul zov, má sa ove ri� po čet im pul zov na jed not ku ob je mu.

1.2.10 Ak je ply no mer vy ba ve ný vý stup ný mi hna cí mi hria de¾ mi, na kto ré nie sú pri po je né ïal šie za ria de nia,
skon tro lu je sa, či tie to hria de le sú vhod ne chrá ne né pro ti von kaj šie mu ovplyv ňo va niu (od diel I bod 3.2.3).

1.2.11 Ak sa ply no mer na sta vu je po mo cou vý men ných pre vo do vých ko lie sok, musí sa naj me nej pri jed nom
prie to ku opa ko va ne ove ri�, či boli vlo že né správ ne ko lie ska a správ nym spô so bom. Opa ko va né ove re nie
sa usku toč ňu je pred nost ne pri prie to ku Qmax. Vý sle dok sa po sú di po rov na ním chýb a tla ko vých strát
pred vý me nou a po vý me ne ko lie sok.

1.2.12 Po ove re ní sa ply no mer za bez pe čí ove ro va cou znač kou.

1.3 Pos tup pri ove re ní ply no me rov so za bu do va ným za ria de ním na tep lot nú ko rek ciu

1.3.1 Pri skúš ke ply no me ra so si mu lá ciou rôz nych tep lôt oko lia, tep lo ta oko lia ply no me ra a tep lo ta skú šob né -
ho vzdu chu na vstu pe mu sia by� rov na ké ale bo sa môžu lí ši� naj viac o 1 oC. Majú sa udr žia va� kon štant -
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né na ur či tej hod no te s od chýl kou men šou ako ± 0,5 oC. Vlh kos� skú šob né ho vzdu chu je taká, aby sa ne -
vy skyt la kon den zá cia. Prie tok musí by� 0,2 Qmax.

1.3.2 Pos tup A — Cel ko vá skúš ka všet kých ply no me rov

1.3.2.1 Prie beh skúš ky
Všet ky ply no me ry sa skú ša jú pri tep lo te (20 ± 5) oC pri prie to koch Qmin až 2 Qmin, 0,2 Qmax a Qmax. Pri
hra nič ných hod no tách tep lo ty tmin (dol ná hra nič ná hod no ta tep lo ty) a tmax (hor ná hra nič ná hod no ta tep -
lo ty) sa skú ša jú všet ky ply no me ry iba pri prie to ku 0,2 Qmax. Hra ni ce naj väč ších do vo le ných chýb pri ove -
ro va ní sú uve de né v ta bu¾ ke č. 8.
Ta bu¾ ka č. 8

Skú šob ná tep lo ta
Prie tok

Qmin až 2 Qmin 0,2 Qmax Qmax

(20 ± 5) oC ±3,5 % ±2,5 % ±2,5 %

(tmin −
+

0
2 ) oC

(tmax −
+

2
0 ) oC

— ±3 % —

1.3.3 Pos tup B — Skúš ka ná hod ným vý be rom

1.3.3.1 Vý ber dá vok pre skúš ku
Do dá vok sa dá va jú ply no me ry rov na kej kon štruk cie a ve¾ ko sti a mu sia by� na sta ve né na rov na ký tep lot -
ný roz sah. Z ta kýchto ply no me rov sa môžu vy tvo ri� dáv ky s ma xi mál nym poč tom 500 ply no me rov. Z kaž -
dej dáv ky sa ná hod ne vy be rie 5 ply no me rov na ná hod nú skúš ku. Na skúš ku pri tep lo te (20 ± 5) oC sa
môžu vy bra� 2 prí dav né re zerv né ply no me ry.

1.3.3.2 Skúš ka ná hod ne vy bra ných ply no me rov
Ná hod ne vy bra né ply no me ry sa naj skôr skú ša jú pri tep lo te (20 ± 5) oC a ich chy by ne smú pre kro či� naj -
väč šie do vo le né chy by pod ¾a ta bu¾ ky č. 9. Ak chy ba ply no me ra pri tep lo te (20 ± 5) oC je väč šia ako naj väč -
šia do vo le ná chy ba, mož no siah nu� po re zerv nom ply no me re.
Ná sled ne sa skú ša jú ná hod ne vy bra né ply no me ry ešte pri 0,2 Qmax na hra nič ných hod no tách tep lôt tmin
a tmax a ich chy by ne smú pre kro či� naj väč šie do vo le né chy by pod ¾a ta bu¾ ky č. 9. Pri tej to skúš ke sa na
zna mien ko ne be rie oh¾ad.

Ta bu¾ ka č. 9

Skú šob ná tep lo ta
Prie tok

Qmin až 2 Qmin 0,2 Qmax Qmax

(20 ± 5) oC ±2,5 % ±1,5 % ±1,5 %

(tmin −
+

0
2 ) oC

(tmax −
+

2
0 ) oC

— ±2,5 % —

Na sta ve nie ply no me ra po skúš ke pri tep lot ných hra ni ciach tmin a tmax je ne prí pust né.

1.3.3.3 Po čet chyb ných ply no me rov
Pri skúš ke na tep lot ných hra ni ciach tmin a tmax mu sia všet ky ply no me ry vy ho vie�, inak sa celá dáv ka za -
miet ne, ale bo sa vy ko ná skúš ka pod ¾a po stu pu A.

1.3.3.4 Skúš ka zvyš ných ply no me rov z dáv ky
Zvyš né ply no me ry z dáv ky sa skú ša jú pri tep lo te (20 ± 5) oC pri prie to koch Qmin až 2 Qmin, 0,2 Qmax
a Qmax. Chy by ply no me rov pri tom ne smú pre kro či� naj väč šie do vo le né chy by uda né v ta bu¾ ke č. 10.

Ta bu¾ ka č. 10

Prie tok Q Qmin až 2 Qmin 0,2 Qmax Qmax

Naj väč šia do vo le ná chy ba ±2,5 % ±1,5 % ±1,5 %

Ply no me ry, kto rých chy by pri tej to skúš ke pre kro či li naj väč šie do vo le né chy by, vy ho ve jú skúš ke len vte -
dy, keï budú po dro be né cel ko vej skúš ke pod ¾a po stu pu A. 
Ak skúš ka zvyš ných ply no me rov po kra ču je v inej skú šob ni, tre ba vy sta vi� pro to kol o vy ko na nej skúš ke.
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1.3.4 Ná sled né ove re nie
Pri ná sled nom ove re ní sa ply no me ry skú ša jú pri tep lo te (20 ± 5) oC pri prie to koch Qmin až 2 Qmin, 0,2 Qmax
a Qmax. Chy by ply no me rov pri tom ne smú pre kro či� naj väč šie do vo le né chy by uda né v ta bu¾ ke č. 11.

Ta bu¾ ka č. 11

Prie tok Q Qmin až 2 Qmin 0,2 Qmax Qmax

Naj väč šia do vo lená chy ba ±2,5 % ±1,5 % ±1,5 %

Ply no me ry, kto rých chy by pri tej to skúš ke pre kro či li naj väč šie do vo le né chy by, vy ho ve jú skúš ke len vte -
dy, ak budú po dro be né cel ko vej skúš ke pod ¾a po stu pu A.

Od diel IX

Tech nic ké po žia dav ky na ro tač né ply no me ry a tur bí no vé ply no me ry

1. Vše obec né po žia dav ky
Vše obec né po žia dav ky sú uve de né v od die le I.

2. Kon štruk cia
2.1 Ro tač né ply no me ry

2.1.1 Ro tač né ply no me ry mu sia ma� na vstu pe a na vý stu pe tes ne pri pri po je ní (prí ru bách), prí pad ne pria mo
na prí ru bách od be ry sta tic ké ho tla ku (rúr ko vé vý vo dy) slú žia ce na me ra nie tla ko vej stra ty. Tlak me ra ný
na vstu pe pred sta vu je me ra ný (re fe renč ný) tlak, ak nie je ply no mer vy ba ve ný osobit ným od be rom ozna -
če ným ako re fe renč ný.

2.2 Tur bí no vé ply no me ry

2.2.1 Tur bí no vé ply no me ry mu sia ma� od be ry sta tic ké ho tla ku umož ňu jú ce ur če nie tla ku (v prí pa de pot re by
ne pria me) bez pros tred ne pred vstu pom do tur bí no vé ho ko le sa. Uve de ný od ber tla ku pred sta vu je me ra -
ný (re fe renč ný) tlak.

2.2.2 Ak je dýza pred tur bí no vým ko le som, tur bí no vý ply no mer môže ma� ok rem od be ru po ža do va né ho pod ¾a
bodu 2.2.1 aj dru hý od ber tla ku bez pros tred ne pred to u to dý zou tak, že tla ko vý spád na tej to dýze sa
môže me ra�.

2.3 Od be ry tla kov

2.3.1 Ot vo ry na od be ry tla kov mu sia ma� prie mer naj me nej 3 mm. V prí pa de, že od be ry tla kov majú tvar štr bi -
ny, tie to štr bi ny mu sia ma� šír ku naj me nej 2 mm v sme re prú de nia a prie rez naj me nej 10 mm2.

2.3.2 Od be ry tla kov mu sia by� vy ba ve né pros tried ka mi na ply no tes né uzav re tie.

2.3.3 Mies to na od ber me ra né ho (re fe renč né ho) tla ku je vý raz ne a ne od strá ni te¾ ne ozna če né „pm“, ostat né od -
be ry tla kov mož no ozna či� „p“.

2.4 Za bu do va né za ria de nie na tep lot nú ko rek ciu

2.4.1 Ro tač né ply no me ry môžu ma� za bu do va né za ria de nie na tep lot nú ko rek ciu, kto ré ko ri gu je ob jem pri pre -
vádz ko vej tep lo te na ob jem pri zá klad nej tep lo te ale bo kto ré ko ri gu je ob jem pri pre vádz ko vých (pra cov -
ných) pod mien kach na ob jem pri zá klad ných pod mien kach.

3. Kon trol ný pr vok
3.1 Ak má ply no mer me cha nic ký kon trol ný pr vok pod ¾a od die lu I bodu 5.2.2, hod no ta die li ka stup ni ce a čís -

lo va nie stup ni ce zod po ve dá ta bu¾ ke č. 12.

Ta bu¾ ka č. 12

Ozna če nie ply no me ra Naj väč šia hod no ta die li ka
(m3)

Očís lo va ná hod no ta
stup ni ce (m3)

do G 10 0,0002 0,001

G 10 až G 65 0,002 0,01
G 100 až G 650 0,02 0,1

G 1 000 až G 6 500 0,2 1

G 10 000 a väč šie 2 10
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Od diel X

Met ro lo gic ké po žia dav ky na ro tač né ply no me ry a tur bí no vé ply no me ry

1. Vše obec né po žia dav ky
Vše obec né po žia dav ky sú uve de né v od die le II.

2. Hod no ty prie to ku
Do vo le né hod no ty prie to ku ro tač ných ply no me rov a tur bí no vých ply no me rov zod po ve da jú úda jom v ta -
bu¾ ke č. 13 (hod no ty prie to ku sú sta no ve né pre vzduch s hus to tou 1,2 kg.m-3). Prí pust né sú aj hod no ty
mi ni mál ne ho prie to ku pre ply no me ry s pra cov ným roz sa hom väč ším ako 1:30, t. j. Qmin < 0,03 Qmax, kto -
ré sa mu sia uvies� v roz hod nu tí o schvá le ní typu.

Ta bu¾ ka č. 13

Ozna če nie
ply no me ra

Q
min

 (m3.h-1)
Q

(m3.h-1)
Qmax

(m3.h-1)pri
1:30

pri
1:20

pri
1:10

G 10 0,5 0,8 1,6 10 16

G 16 0,8 1,3 2,5 16 25

G 25 1,3 2 4 25 40

G 40 2 3,2 6,5 40 65

G 65 3 5 10 65 100

G 100 5 8 16 100 160

G 160 8 13 25 160 250

G 250 13 20 40 250 400

G 400 20 32 65 400 650

G 650 32 50 100 650 1 000

G 1 000 50 80 160 1 000 1 600

G 1 600 75 130 250 1 600 2 500

G 2 500 120 200 400 2 500 4 000

G 4 000 195 320 650 4 000 6 500

G 6 500 300 500 1 000 6 500 10 000

G 10 000 480 800 1 600 10 000 16 000

3. Naj väč šie do vo le né chy by
3.1 Pod ¾a pod mie nok uve de ných v od die le II sú naj väč šie do vo le né chy by uve de né v ta bu¾ ke č. 14.

Ta bu¾ ka č. 14

Prie tok Q
(m3.h-1)

Naj väč šie do vo le né chy by

pri ove re ní v pre vádz ke

Qmin ≤ Q < Qt ±2 % ±3 %

Qt ≤ Q ≤ Qmax ±1 % ±1,5 %

Hod no ty pre pre cho do vý prie tok Qt, t. j. pre prie tok, pri kto rom sa me nia hod no ty naj väč ších do vo le ných
chýb, sú v ta bu¾ ke č. 15.

Ta bu¾ ke č. 15

Pra cov ný roz sah Qt

1:10 0,20 Qmax

1:20 0,20 Qmax
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1:30 0,15 Qmax

1:50 0,10 Qmax

Väč šie ako 1:50 0,10 Qmax

3.2 Pri pr vot nom ove re ní musí by� ply no mer na sta ve ný tak, aby stred ná vá ho vá chy ba bola tak tes ne pri
nule, ako to na sta ve nie a naj väč šia do vo le ná chy ba do vo ¾ujú.
Stred ná vá ho vá chy ba WME sa vy po čí ta:

WME = 

Q
Q

E

Q
Q

i

maxi=1

n

i

i

maxi=1

n

∑

∑

⋅
,

kde
Q

Q
i

max

 je vá ho vý sú či ni te¾,

Ei je chy ba pri prie to ku Qi, ako je špe ci fi ko va ná v od die le III bode 1.1
(ak Qi = Qmax, po u ži je sa vá ho vý sú či ni te¾ 0,4 na mies to 1),
WME môže ma� hod no ty me dzi —0,4 % a +0,4 %.

Po znám ka: Pri zme ne na sta ve nia ne tre ba opa ko va� všet ky skúš ky. Sta čí zo pa ko va� skúš ku pri jed nom
prie to ku a ostat né nové hod no ty Ei vy po čí ta� z pred chá dza jú cich skúšok.

3.3 Ak naj väč šie do vo le né krú tia ce mo men ty vy zna če né na ply no me re pod ¾a od die lu I bo dov 3.2.1 a 3.2.2 sú
ap li ko va né na po hon né hria de le, údaj ply no me ra pri mi ni mál nom prie to ku Qmin pri skúš kach so vzdu -
chom s hus to tou 1,2 kg.m-3 a pri tla ku oko lia ne smie spô so bi� väč šiu zme nu hod nôt, ako je uve de né v ta -
bu¾ ke č. 16.

Ta bu¾ ka č. 16

Hod no ta Q
min

Do vo le ná od chýl ka úda ja pri Q
min

0,02 Qmax 1 %

0,03 Qmax 1 %

0,05 Qmax 1 %

0,10 Qmax 0,5 %

Od diel XI

Me tó dy tech nic kých skú šok ro tač ných ply no me rov a tur bí no vých ply no me rov

1. Vše obec né po žia dav ky
Vše obec né po žia dav ky sú uve de né v od die loch III a IV.

2. Skú ša nie pri schva ¾o va ní typu

2.1 Vše obec né po žia dav ky na schva ¾o va nie typu sú uve de né v od die le III.

2.1.1 Typ ply no me ra a jeho vzor ky mu sia spĺ ňa� po žia dav ky od die lu I bo dov 2 až 5.

2.1.2 Ok rem toho roz diel me dzi ma xi mom a mi ni mom kriv ky chýb ako funk cie prie to ku Q v roz sa hu prie to ku
0,4 Qmax až Qmax ne smie pri žiad nom ply no me re pre kro či� 1 %.

2.1.3 Ply no me ry sa in šta lu jú v me ra cej tra ti pod ¾a ná vo du vý rob cu. Po tru bia pri po je né na vstup a vý stup ply -
no me ra mu sia ma� ten istý me no vi tý roz mer ako ply no mer.

2.1.4 Kriv ka chýb skú ša ných ply no me rov sa určí mi ni mál ne pri sied mich prie to koch. Tie to prie to ky sú zhod né 
s prie tok mi sta no ve ný mi pri ove ro va ní a sú uve de né v od die le XII bode 3.1. Ak je po čet tak to sta no ve ných
prie to kov men ší ako 7, skú ša jú ci môže zvo li� ïal šie prie to ky tak, aby po čet prie to kov, pri kto rých sa vy -
ko ná va skúš ka typu, bol mi ni mál ne 7.
Skú šob ný prie tok sa ne smie lí ši� od me no vi té ho viac ako o 5 %.
Hod no ty chýb sa ur čia pod ¾a od die lu X bodu 3.
Ak pri na sta ve nom skú šob nom prie to ku uve de nom v od die le XII bode 3 na sta nú re zo nanč né kmi ty, tre ba 
skú šob ný prie tok zme ni� o takú hod no tu, aby sa vy lú čil vplyv re zo nan cie. V prí pa de pot re by sa musí chy -
ba pri žia da nom prie to ku ur či� pri niž šom a vyš šom prie to ku in ter po lá ciou.
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2.2 Skúš ka na ne pra vi del né prú de nie pre tur bí no vé ply no me ry sa vy ko ná pod ¾a prí sluš né ho me dzi ná rod né -
ho od po rú ča nia.

2.2.1 Po čas skúš ky po suv kriv ky chýb ne smie pre kro či� 0,33 %.

2.2.2 Ak kon štruk cia tur bí no vých ply no me rov je pre všet ky roz me ry po dob ná, sta čí skúš ka na ne pra vi del né
prú de nie pre dve ve¾ ko sti.

2.3 Skúš ka ži vot nos ti (tr van li vos ti)

2.3.1 Typy a vzor ky ro tač ných ply no me rov a tur bí no vých ply no me rov sa po dro bia skúš ke ži vot nos ti (tr van li -
vos ti). Táto skúš ka sa vy ko ná pri naj väč šom prie to ku so vzdu chom ale bo ply nom.

2.3.2 Skúš ka ži vot nos ti (tr van li vos ti) trvá tak dlho, kým kaž dý ply no mer od me ria ob jem ply nu zod po ve da jú ci
1 000 ho di nám čin nos ti ply no me ra pri naj väč šom prie to ku. Skúš ka sa skon čí do dvoch me sia cov.

2.3.3 Po skúš ke ži vot nos ti (tr van li vos ti) mu sia ply no me ry, ak boli skú ša né so vzdu chom s hus to tou 1,2 kg.m-3

a s po u ži tím toho is té ho eta ló nu, aký bol po u ži tý pred skúš kou ži vot nos ti (tr van li vos ti), spĺ ňa� tie to pod mien ky:
a) hod no ty chýb ur če né pri prie to koch špe ci fi ko va ných v tom to od die le sa ne smú lí ši� viac ako o 0,5 % od 

chýb zis te ných pred skúš kou ži vot nos ti (tr van li vos ti),
b) pri prie to koch me dzi 0,4 Qmax a Qmax ne smie roz diel me dzi ma xi mom a mi ni mom kriv ky chýb pre kro -

či� 1,5 %.

2.4 Ply no me ry s po hon ný mi hria de¾ mi

2.4.1 Ak ro tač né ply no me ry a tur bí no vé ply no me ry majú je den po hon ný hria de¾ ale bo viac po hon ných hria de -
¾ov, mu sia sa skú ša� naj me nej tri ply no me ry z kaž dej ve¾ ko sti so vzdu chom s hus to tou 1,2 kg.m-3 pod ¾a
po žia dav ky od die lu I bodu 3.2.4.
Ak ro tač né ply no me ry a tur bí no vé ply no me ry majú viac po hon ných hria de ¾ov, skúš ka sa má vy ko na� na
po hon nom hria de li, kto rý pos ky tu je naj hor šie vý sled ky.
Ak sú do typu za hr nu té ply no me ry rôz nych ve¾ ko stí, skúš ka krú tia ce ho mo men tu sa má vy ko na� iba na
ply no me roch naj men šie ho roz me ru pod pod mien kou, že ten istý krú tia ci mo ment je špe ci fi ko va ný pre
väč šie ply no me ry a že vý stup né hria de le majú také isté väč šie vý stup né kon štan ty.

Od diel XII

Me tó dy skú ša nia pri ove re ní ro tač ných ply no me rov a tur bí no vých ply no me rov

1. Vše obec né po žia dav ky
Vše obec né po žia dav ky sú uve de né v od die le III.

2. Ove re nie
2.1 Ply no me ry sa ove ru jú, aby sa zis ti lo, či zod po ve da jú schvá le né mu typu a spĺ ňa jú po žia dav ky od die lov IX, 

X a XI.

2.2 Ply no me ry sa mu sia pred lo ži� v pra cov nom vy ho to ve ní a mu sia by� vy ba ve né všet kým, čo je pot reb né na
vy ko na nie ich ove re nia, vrá ta ne za bez pe čo va cích zna čiek.

3. Skúš ky pres nos ti
3.1 Ply no mer spĺ ňa pod mien ky ove re nia, ak sa skú ša pri tých to prie to koch:

a) pre ply no me ry s pra cov ným roz sa hom 1:10
Qmin, 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,7 Qmax, Qmax,

b) pre ply no me ry s pra cov ným roz sa hom 1:20
Qmin, 0,1 Qmax, 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,7 Qmax, Qmax,

c) pre ply no me ry s pra cov ným roz sa hom 1:30
Qmin, 0,05 Qmax, 0,1 Qmax, 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,7 Qmax, Qmax,

d) pre ply no me ry s pra cov ným roz sa hom 1:50 a viac
Qmin, 0,05 Qmax, 0,15 Qmax, 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax, Qmax,

a nie sú pre kro če né naj väč šie do vo le né chy by.
Ak sa ove re nie vy ko ná pri iných prie to koch, musí by� naj me nej také účin né ako to, kto ré je už uve de né.

3.2 Ply no mer mož no ove ri� po mo cou iné ho ply nu ako vzduch a aj v iných pod mien kach, než sú pod mien ky
blíz ke oko liu, na prí klad sa môže ove ri� zem ným ply nom pri tla koch blíz kych pre vádz ko vé mu tla ku
v mies te me ra nia.
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