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Príloha è. 65
k vyhláške è. 69/2002 Z. z.

HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA KVAPALINY
Prvá èas•
Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1.

Táto príloha sa vz•ahuje na hmotnostné prietokomery na kvapaliny pracujúce na coriolisovom princípe
merania (ïalej len „hmotnostný prietokomer“), ktoré sa používajú ako urèené meradlá pod¾a § 8 zákona na
meranie preteèenej hmotnosti kvapalín.

2.

Táto príloha sa vz•ahuje na hmotnostné prietokomery na kvapaliny s hustotou od 500 kg/m3 do
2 000 kg/m3, viskozitou v rozsahu 0,5 mPa . s až 1 000 mPa . s a teplotou v rozsahu –50 oC až +200 oC.

3.

Hmotnostné prietokomery pred uvedením na trh podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu. Metódy
technických skúšok pri schva¾ovaní typu a metódy skúšania pri overení sú uvedené v druhej èasti.

4.

Hmotnostné prietokomery schváleného typu výrobca alebo dovozca oznaèí znaèkou schváleného typu.

5.

Hmotnostné prietokomery, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným požiadavkám, oznaèia sa overovacou
znaèkou a vydá sa doklad o overení.

6.

Hmotnostné prietokomery poèas ich používania ako urèených meradiel podliehajú následnému overeniu.
Postup pri následnom overení je zhodný s postupom pri prvotnom overení.

Druhá èas•
Technické požiadavky, metrologické požiadavky, metódy technických skúšok
a metódy skúšania pri overení hmotnostných prietokomerov
1.

Termíny a definície

1.1

Hmotnostný prietok je hmotnos• kvapaliny preteèenej cez hmotnostný prietokomer za jednotku èasu.
Hmotnos• je vyjadrená v kilogramoch alebo v tonách a èas v hodinách, minútach alebo v sekundách.

1.2

Objemový prietok je objem kvapaliny preteèenej cez hmotnostný prietokomer za jednotku èasu. Objem je
vyjadrený v m 3 alebo v litroch a èas v hodinách, minútach alebo v sekundách.

1.3

Preteèená hmotnos• je celková hmotnos• preteèenej kvapaliny, ktorá pretiekla cez hmotnostný prietokomer
za daný èas.

1.4

Preteèený objem je objem kvapaliny preteèenej hmotnostným prietokomerom prislúchajúci preteèenej
hmotnosti.

1.5

Maximálny prietok (qmax) je najväèší hmotnostný prietok, pri ktorom môže hmotnostný prietokomer pracova•
za stálych a prerušovaných pracovných podmienok bez prekroèenia najväèších dovolených chýb a najväèšej
dovolenej hodnoty straty tlaku.

1.6

Minimálny prietok (qmin) je hmotnostný prietok, nad ktorým nesmú by• prekroèené najväèšie dovolené chyby.

1.7

Maximálny objemový prietok (Qmax) je najväèší objemový prietok, pri ktorom môže hmotnostný prietokomer
kategórie A pracova• za stálych a prerušovaných pracovných podmienok bez prekroèenia najväèších
dovolených chýb a najväèšej dovolenej hodnoty straty tlaku.

1.8

Minimálny objemový prietok (Qmin) je objemový prietok, nad ktorým nesmú by• prekroèené najväèšie dovolené
chyby hmotnostného prietokomera kategórie A.

1.9

Merací rozsah hmotnostného prietokomera je ohranièený maximálnym prietokom a minimálnym prietokom
qmax a qmin.

1.10

Strata tlaku je strata tlaku v potrubí spôsobená prítomnos•ou hmotnostného prietokomera.
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1.11

Najmenšie merate¾né množstvo je najmenšia preteèená hmotnos•, ktorú daný typ hmotnostného prietokomera môže odmera• bez prekroèenia najväèšej dovolenej chyby.

1.12

Snímaè hmotnostného prietokomera je èas• hmotnostného prietokomera inštalovaná v potrubí, cez ktorú
preteká kvapalina a kde sa v dôsledku coriolisovej sily a prietoku kvapaliny vytvára elektrický signál.

1.13

Vyhodnocovacia jednotka hmotnostného prietokomera je èas• hmotnostného prietokomera, ktorá neprichádza do styku s meranou kvapalinou a spracúva elektrický signál zo snímaèa hmotnostného prietokomera
a vyhodnocuje preteèenú hmotnos• a hmotnostný prietok.

1.14

Kalibraèná konštanta snímaèa hmotnostného prietokomera je èíslo, ktoré charakterizuje nastavenie snímaèa vzh¾adom na jeho metrologické parametre.

2.

Metrologické požiadavky

2.1

Triedy presnosti
Hmotnostné prietokomery sa zaraïujú do troch tried presnosti 0,2; 0,3 a 0,5.

2.2

Najväèšie dovolené chyby
Najväèšia dovolená chyba preteèenej hmotnosti v celom meracom rozsahu od q min vrátane do q max vrátane je
±0,5 % pre triedu presnosti 0,5,
±0,3 % pre triedu presnosti 0,3,
±0,2 % pre triedu presnosti 0,2.

Najväèšia dovolená chyba preteèeného objemu od Qmin vrátane do Qmax vrátane pre kategóriu A pod¾a bodu
2.7 je
±1 % pre triedu presnosti 0,5,
±0,5 % pre triedu presnosti 0,3,
±0,3 % pre triedu presnosti 0,2.

2.3

Merací rozsah
Merací rozsah hmotnostného prietokomera sa uvádza v rozhodnutí o schválení typu. Merací rozsah musí
by• taký, aby pomer qmax/qmin bol najmenej 10.

2.4

Rozsah viskozity
Rozsah viskozity meraného média hmotnostného prietokomera sa uvádza v rozhodnutí o schválení typu.
Rozsah viskozity musí by• taký, aby pomer najväèšej a najmenšej viskozity (v mPa . s) bol najmenej 5.

2.5

Rozsah hustoty
Rozsah hustoty meraného média hmotnostného prietokomera sa uvádza v rozhodnutí o schválení typu.
Rozsah hustoty kvapaliny musí by• taký, aby pomer najväèšej a najmenšej hustoty (v kg/m3) bol najmenej
1,2.

2.6

Najmenšie merate¾né množstvo
Najmenšie merate¾né množstvo sa uvádza v rozhodnutí o schválení typu. Najmenšie merate¾né množstvo
nesmie by• väèšie ako množstvo preteèené pri qmax za 300 s.

2.7

Kategórie meradiel
Hmotnostné prietokomery sa èlenia do dvoch kategórií pod¾a tejto tabu¾ky:
Meraná velièina
Kategória A

Preteèená hmotnos•

Preteèený objem

Kategória B

Preteèená hmotnos•

–

Poznámka: Ak hmotnostný prietokomer kategórie B vyhodnocuje a zobrazuje aj preteèený objem, tento údaj sa
považuje za informatívny.
3.

Technické požiadavky

3.1

Konštrukcia – všeobecné ustanovenia
Hmotnostný prietokomer musí by• vyrobený tak, aby zaruèoval
a) dlhú životnos• a ochranu proti neoprávneným zásahom,
b) splnenie ustanovení tejto prílohy za bežných podmienok používania.
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Ak sú hmotnostné prietokomery vystavené náhodnému spätnému prúdeniu, musia takýto spätný chod
zaznamena•.
3.1.1

Materiály
Hmotnostný prietokomer musí by• zhotovený z materiálov, ktoré sú na úèely používania hmotnostného
prietokomera primerane pevné a trvanlivé. Všetky materiály použité na výrobu hmotnostných prietokomerov musia by• odolné proti vnútornej a normálnej vonkajšej korózii. Zmeny teploty kvapaliny v rozsahu
prevádzkovej teploty nesmú škodlivo ovplyvni• materiály, z ktorých je hmotnostný prietokomer vyrobený.

3.1.2

Tesnos• – odolnos• proti tlaku
Hmotnostný prietokomer musí trvale odoláva• stálemu pôsobeniu tlaku kvapaliny, pre ktorý bol navrhnutý
(najvyšší prevádzkový tlak), bez zlyhania funkcie, bez netesnosti, bez presakovania cez steny alebo bez
trvalej deformácie. Najnižšia hodnota tohto tlaku je 10 barov.

3.1.3

Strata tlaku
Hodnota straty tlaku sa zis•uje pri technických skúškach pri schva¾ovaní typu; strata tlaku nesmie
prekroèi• hodnotu 0,1 MPa pri maximálnom prietoku.

3.1.4

Napájanie hmotnostného prietokomera

3.1.4.1

Prerušenie napájania
Hmotnostný prietokomer musí by• konštruovaný tak, aby si pri odstavení elektrického napájania udržal
namerané hodnoty a parametre najmenej 12 mesiacov od okamihu prerušenia napájania.

3.1.4.2

Kolísanie napájania
Hmotnostný prietokomer musí mera• bez významnej zmeny metrologických parametrov, ak sa zmení
napájacie napätie o +10 % a –5 %.

3.2

Poèítadlo
Hmotnostný prietokomer musí by• vybavený poèítadlom, ktoré musí umožòova• spo¾ahlivé, jednoduché
a jednoznaèné odèítanie nameranej preteèenej hmotnosti vyjadrenej v gramoch, kilogramoch alebo v tonách a v ich násobkoch.
Hmotnostný prietokomer kategórie A musí by• vybavený aj poèítadlom, ktoré musí umožòova• spo¾ahlivé,
jednoduché a jednoznaèné odèítanie nameraného preteèeného objemu vyjadreného v m3 alebo v litroch
a v ich násobkoch.
Hmotnostný prietokomer kategórie A musí umožòova• jednoduché a jednoznaèné odèítanie hustoty
kvapaliny v kg/m3 alebo v kg/l a v ich násobkoch.

3.2.1

Poèet èíslic poèítadla a hodnota dielika
Hodnota dielika poèítadla zobrazujúceho údaj preteèenej hmotnosti je 10n kg alebo 10n t, kde n je celé
èíslo. Hodnota dielika poèítadla preteèeného objemu hmotnostného prietokomera kategórie A je 10n l alebo
10n m3, kde n je celé èíslo. Kapacita poèítadla musí zodpoveda• najmenej 2 000 hodinám prevádzky
hmotnostného prietokomera pri maximálnom prietoku (qmax).

3.2.2

Èitate¾nos• dielika poèítadla preteèenej hmotnosti a preteèeného objemu hmotnostného prietokomera
kategórie A musí by• taká, aby hodnota dielika pri najmenšom merate¾nom množstve spôsobovala
relatívnu chybu menšiu, ako je štvrtina najväèšej dovolenej chyby meradla.

3.2.3

Poèítadlo môže by• vybavené prídavným zariadením alebo poèítadlom na skúšku hmotnostného prietokomera, ktoré môže ma• takéto vyhotovenie:
a) ako èas• základného poèítadla radom za sebou idúcich èíslic,
b) prostredníctvom prídavného poèítadla inštalovaného trvalo, prostredníctvom prepnutia poèítadla do
skúšobného módu alebo iného skúšobného poèítadla,
c) prostredníctvom prídavného poèítadla inštalovaného doèasne,
d) prostredníctvom elektronického impulzného výstupu,
e) kombináciou týchto systémov.

3.3

Zobrazovaè hustoty kvapaliny
Zobrazovanie hustoty kvapaliny hmotnostného prietokomera kategórie A musí by• také, aby hodnota
dielika nepresiahla 0,3 kg/m3.

3.4

Zobrazovaè teploty
Hmotnostný prietokomer musí by• vybavený zobrazovaèom teploty s hodnotou dielika nepresahujúcou
0,2 oC.
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3.5

Zobrazovaè okamžitého hmotnostného prietoku a objemového prietoku
Hmotnostný prietokomer musí by• vybavený zobrazovaèom okamžitého hmotnostného prietoku zobrazujúceho prietok v kg/h, t/h alebo v ich násobkoch. Hmotnostný prietokomer kategórie A musí by• vybavený aj
zobrazovaèom objemového prietoku zobrazujúceho prietok v m3/h alebo v l/h, alebo v ich násobkoch.
Hodnota dielika zobrazovaèa hmotnostného prietoku a objemového prietoku musí by• menšia alebo rovná
dvojnásobku najväèšej dovolenej chyby meradla.

3.6

Poèítadlo èasu
Hmotnostný prietokomer, ak nie je súèas•ou meracej zostavy, musí by• vybavený interným alebo externým
poèítadlom èasu, ktoré zaznamenáva èas prostredníctvom jedného z týchto spôsobov:
a) poèet hodín prevádzky hmotnostného prietokomera s najmenšou kapacitou poèítadla 10 000 hodín,
b) aktuálne údaje o odpojení a pripojení hmotnostného prietokomera na zdroj napätia v reálnom èase, prièom
hmotnostný prietokomer musí by• schopný si pamäta• najmenej 200 hodnôt o odpojení alebo pripojení
v reálnom èase,
c) poèet hodín odpojenia hmotnostného prietokomera s najmenšou kapacitou poèítadla 10 000 hodín,
d) kombináciou uvedených spôsobov, prièom postaèuje, ak hmotnostný prietokomer spåòa požiadavku iba
jedného spôsobu.

4.

Znaèky a nápisy

4.1

Identifikaèné nápisy

4.1.1

Na vyhodnocovacej jednotke hmotnostného prietokomera alebo na informaènom štítku musia by• vyznaèené
èitate¾ne a nezmazate¾ne, oddelene alebo spolu tieto údaje:
a) znaèka schváleného typu,
b) znaèka alebo meno výrobcu,
c) rok výroby a výrobné èíslo vyhodnocovacej jednotky hmotnostného prietokomera,
d) rok výroby a výrobné èíslo snímaèa hmotnostného prietokomera,
e) maximálny prietok a minimálny prietok,
f) maximálny objemový prietok a minimálny objemový prietok pri hmotnostných prietokomeroch kategórie A,
g) maximálny prevádzkový tlak v baroch, ak prekraèuje 10 barov,
h) rozsah hustoty,
i) teplotný rozsah v prípade, že sa bude mera• preteèený objem kvapaliny s teplotou pod 5 oC alebo nad +45 οC,
j) rozsah viskozity a charakter kvapaliny, na ktorej meranie je hmotnostný prietokomer urèený,
k) kalibraèná konštanta snímaèa hmotnostného prietokomera.

4.1.2

Na snímaèi hmotnostného prietokomera musia by• vyznaèené
a) jedna alebo dve šípky ukazujúce smer toku kvapaliny,
b) typ snímaèa hmotnostného prietokomera,
c) rok výroby a výrobné èíslo snímaèa hmotnostného prietokomera,
d) rok výroby a výrobné èíslo vyhodnocovacej jednotky hmotnostného prietokomera,
e) znaèka schváleného typu hmotnostného prietokomera,
f) kalibraèná konštanta snímaèa hmotnostného prietokomera.

4.1.3

Všetky nápisy musia by• priamo vidite¾né, ¾ahko èitate¾né a neodstránite¾né za bežných podmienok
používania hmotnostného prietokomera.

4.2

Umiestnenie overovacích znaèiek
Miesto na umiestnenie overovacích znaèiek musí by• na dôležitej èasti hmotnostného prietokomera,
spravidla na telese, kde musia by• zrete¾ne vidite¾né bez potreby demontáže meradla.

5.

Schválenie typu

5.1

Poèet hmotnostných prietokomerov urèených na skúšanie
Poèet hmotnostných prietokomerov, ktoré žiadate¾ predloží na skúšky, je uvedený v tejto tabu¾ke:

5.2

Poèet ve¾kostí pri jednom type

Poèet hmotnostných prietokomerov

Jedna ve¾kos• meradiel

2 ks

Dve a viac ve¾kostí meradiel

2 ks jednej ve¾kosti +1 ks každej inej ve¾kosti

Tlak
Pre metrologické skúšky (bod 5.4) tlak na výstupe hmotnostného prietokomera musí by• dostatoène ve¾ký
na to, aby sa zabránilo kavitácii.
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5.3

Skúšobné zariadenie
Hmotnostné prietokomery sa musia skúša• jednotlivo a v každom prípade tak, aby sa preukázali jednotlivé
charakteristiky každého meradla.
Zariadenie, na ktorom sa vykoná skúška, musí by• nadviazané na národné etalóny, prièom relatívna
rozšírená neistota pri stanovení preteèenej hmotnosti neprekroèí 0,05 % vrátane vplyvu rôznych chýb
a relatívna rozšírená neistota pri stanovení preteèeného objemu neprekroèí 0,08 %.
Relatívna rozšírená neistota pri meraní tlaku neprekroèí 5 %. Poèas každej skúšky pomerné kolísanie
hmotnostného prietoku nesmie by• väèšie ako 2 %.

5.4

Postup pri skúšaní
Skúšky pozostávajú z nasledujúcich úkonov vykonaných v takomto poradí:
1. tlaková skúška tesnosti – každý hmotnostný prietokomer musí
a) odola• bez netesnosti a bez presakovania cez steny tlaku 1,6-násobku najväèšieho prevádzkového tlaku
pôsobiaceho poèas 15 minút [bod 4.1.1 písm. g)],
b) bez poškodenia alebo bez zmeny metrologických parametrov odola• tlaku 20 barov alebo dvojnásobku
najväèšieho prevádzkového tlaku pôsobiaceho poèas 1 minúty [bod 4.1.1 písm. g)],
2. stanovenie kriviek chýb preteèenej hmotnosti v závislosti od prietoku pri urèení vplyvu teploty média, hustoty
média, viskozity média a pri zoh¾adnení bežných podmienok inštalácie pre daný typ hmotnostného prietokomera (polohy inštalácie a pod.) uvedených výrobcom,
3. pri hmotnostných prietokomeroch kategórie A aj stanovenie kriviek chýb preteèeného objemu v závislosti od
hmotnostného prietoku pri zoh¾adnení bežných podmienok inštalácie pre daný typ hmotnostného prietokomera (polohy inštalácie a pod.) uvedených výrobcom,
4. stanovenie kriviek chýb preteèenej hmotnosti v závislosti od prietoku pri zoh¾adnení teplôt okolia vyhodnocovacej jednotky hmotnostného prietokomera uvedených výrobcom,
5. stanovenie najmenšieho merate¾ného množstva.
Výsledky skúšok 2, 3 a 4 musia poskytnú• dostatoèný poèet bodov na presné vynesenie kriviek v celom
rozsahu.
Pred prvou skúškou a po každej sérii skúšok sa musia stanovi• chyby merania ako najmenšia požiadavka
pri týchto hodnotách prietokov:
qmin, ak je nižší ako 0,1 qmax, 0,1 qmax, 0,15 qmax, 0,25 qmax, 0,5 qmax, 0,7 qmax, qmax.
Pri stanovení najmenšieho merate¾ného množstva sa uskutoèní metrologická skúška pri qmin a qmax a pri
kategórii A aj pri Qmin a Qmax, prièom pri každom prietoku sa uskutoènia aspoò tri merania.

5.5

Podmienky schválenia typu
Typ hmotnostného prietokomera sa schváli, ak spåòa tieto požiadavky:
a) je v zhode s administratívnymi, technickými a metrologickými požiadavkami,
b) skúšky 1 až 5 v bode 5.4 preukážu zhodu s bodmi 2 a 3, ak ide o metrologické a technické požiadavky,
c) ak zistené chyby meradla v každom bode hmotnostného prietoku (pri každej sérii skúšok) nebudú odlišné
o viac ako o hodnotu polovice najväèšej dovolenej chyby meradla pre príslušnú triedu presnosti v porovnaní
s pôvodnou krivkou,
d) ak zistené chyby meradla pri skúške najmenšieho merate¾ného množstva nebudú väèšie o viac ako o hodnotu
najväèšej dovolenej chyby meradla pre príslušnú triedu presnosti alebo kategóriu.

6.

Prvotné a následné overenie

6.1

Prvotné a následné overenie sa musí vykona• prostredníctvom zariadenia, ktoré je nadviazané na národný
etalón Slovenskej republiky. Priestory a skúšobné zariadenie musia zabezpeèi• overenie v bezpeèných,
spo¾ahlivých podmienkach a bez straty èasu osôb zodpovedných za skúšanie. Musia by• splnené požiadavky
bodu 5.3, ale hmotnostné prietokomery možno skúša• aj v sérii, ak je to potrebné. Okrem toho možno
požadova• osobitné opatrenia na zabránenie vzájomnému ovplyvòovaniu meradiel. Skúšobná kvapalina
musí ma• hustotu najviac o 40 % odlišnú od priemernej hustoty kvapaliny, na ktorej meranie preteèeného
množstva sa hmotnostný prietokomer používa.
Teplota skúšobnej kvapaliny sa môže líši• najviac o 40 oC od priemernej teploty kvapaliny, pri ktorej sa
hmotnostný prietokomer používa.

6.2

Skúšobné zariadenie musí reprodukova• jednotku preteèenej hmotnosti alebo preteèeného objemu s relatívnymi rozšírenými neistotami nepresahujúcimi
0,06 % preteèenej hmotnosti vrátane vplyvu rôznych chýb pri hmotnostných prietokomeroch triedy presnosti 0,2,
0,08 % preteèenej hmotnosti vrátane vplyvu rôznych chýb pri hmotnostných prietokomeroch triedy presnosti 0,3,
0,1 % preteèenej hmotnosti vrátane vplyvu rôznych chýb pri hmotnostných prietokomeroch triedy presnosti
0,5,
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0,08 % preteèeného objemu vrátane vplyvu rôznych chýb pri hmotnostných prietokomeroch kategórie A
triedy presnosti 0,2,
0,1 % preteèeného objemu vrátane vplyvu rôznych chýb pri hmotnostných prietokomeroch kategórie A tried
presnosti 0,3 a 0,5.
6.3

Hmotnostné prietokomery triedy presnosti 0,5 možno skúša• aj na mieste inštalácie, prièom sa použije
transportovate¾né skúšobné zariadenie pri dodržaní podmienok bodu 6.2.

6.4

Hmotnostné prietokomery tried presnosti 0,3 a 0,2 sa skúšajú prostredníctvom stacionárneho systému so
systémom zásobovania kvapalinou s prepadovou nádobou, prièom relatívna zmena prietoku poèas skúšky
nesmie by• väèšia ako 0,4 %.

6.5

Overenie zahàòa skúšku správnosti pri najmenej piatich bodoch hmotnostného prietoku:
medzi 0,9 qmax až qmax,
medzi 0,5 qmax až 0,55 qmax,
medzi 0,25 qmax až 0,27 qmax,
medzi 0,15 qmax až 0,17 qmax,
medzi qmin až 1,1 qmin,
prièom pri hmotnostných prietokomeroch kategórie A sa skúška správnosti vykoná aj pre preteèený objem.
Najväèšie dovolené chyby sú uvedené v bode 2.2.

6.6

Hmotnostné prietokomery triedy presnosti 0,2 sa skúšajú v jednom bode prietoku aj pri hustote kvapaliny,
ktorá sa rovná priemernej prevádzkovej hustote kvapaliny s najväèšou odchýlkou hustoty 5 %. Táto skúška
sa môže uskutoèni• aj na mieste inštalácie.

6.7

Ak sa zistí, že všetky chyby ležia v jednom smere, hmotnostný prietokomer sa musí nastavi• tak, aby nie
všetky chyby prekroèili polovicu najväèšej dovolenej chyby.

