Príloha č. 6
k vyhláške č. 210/2000 Z. z.

KONTINUÁLNE SČÍTAVACIE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU
Prvá časť
Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Táto príloha sa vzťahuje na kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou, ktoré sa používajú na
meranie hmotnosti produktu vcelku, s využitím pôsobenia gravitácie na tieto produkty ako určené meradlá podľa
§ 8 zákona.
Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou určené na trh členských štátov Európskej únie, štátov,
ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou
úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu musia spĺňať technické požiadavky a metrologické
požiadavky, ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej časti tejto prílohy.
Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou určené na trh Slovenskej republiky musia spĺňať
technické požiadavky a metrologické požiadavky, ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej časti alebo technické
požiadavky a metrologické požiadavky, ktorých podrobnosti sú uvedené v tretej časti tejto prílohy.
Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou pred uvedením na trh podliehajú schváleniu typu a
prvotnému overeniu. Metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu a metódy skúšania pri overovaní sú
uvedené v druhej a tretej časti tejto prílohy.
Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou schváleného typu výrobca alebo dovozca označí značkou
schváleného typu.
Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným požiadavkám, sa
označia overovacou značkou.

Druhá časť
Technické požiadavky, metrologické požiadavky, metódy technických skúšok
a metódy skúšania pri overovaní kontinuálnych sčítavacích váh s automatickou činnosťou
určených na trh členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o
Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou v tejto oblasti
uzatvorenú medzinárodnú zmluvu
Kapitola 1
DEFINÍCIE A TERMINOLÓGIA

1.
1.1

KLASIFIKÁCIA VÁH PODĽA SPÔSOBU ČINNOSTI
Váhy s automatickou činnosťou

Váhy, ktoré vykonávajú váženie bez zásahu obsluhy a ktoré uvedú do chodu automatický proces
charakteristický pre tieto váhy.
1.2

Váhy s neautomatickou činnosťou

Váhy, ktoré vyžadujú v priebehu procesu váženia zásah obsluhy, najmä pokiaľ ide o naloženie a/alebo zloženie
meraného zaťaženia na nosič zaťaženia váh alebo z neho a pokiaľ ide o určenie výsledku váženia.
2.

DEFINÍCIA

Kontinuálne sčítavacie váhy s pásovým dopravníkom sú váhy s automatickou činnosťou, ktoré určujú hmotnosť
materiálu priebežne vcelku bez jeho systematického delenia a bez prerušenia chodu pásu.
V tejto prílohe budú také váhy označované skrátene ako pásové váhy.
3.

TERMINOLÓGIA

3.1 Všeobecné údaje

Pre pásové váhy platia termíny a definície podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z.,
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ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou èinnos•ou doplnené o body 2 a 3 tejto prílohy.
3.2

Klasifikácia

3.2.1

Pod¾a spôsobu sèítavania

3.2.1.1

Pripoèítaním
Pásové váhy, na ktorých sèítavacie zariadenie pripoèítava jednotlivé èiastoèné za•aženia, z ktorých každé
zodpovedá danému posunu pása.

3.2.1.2

Integráciou
Pásové váhy, na ktorých sèítavacie zariadenie vykonáva integráciu okamžitého za•aženia jednotkovej
dåžky pása a rýchlosti pása.

3.2.2

Pod¾a typu nosièa za•aženia

3.2.2.1

S vážiacou plošinou
Pásové váhy, pri ktorých tvorí nosiè za•aženia len jednu èas• dopravníka nazývanú vážiaca plošina.

3.2.2.2

S pásovým dopravníkom
Pásové váhy, pri ktorých celý dopravník predstavuje nosiè za•aženia.

3.3

Konštrukèné èasti

3.3.1

Hlavné konštrukèné èasti

3.3.1.1

Pásový dopravník je zariadenie, ktoré prepravuje výrobok na páse uloženom na valèekoch otáèajúcich sa
okolo vlastnej osi.

3.3.1.1.1 Nosné valèeky sú valèeky, na ktorých je dopravníkový pás uložený v pevnom ráme.
3.3.1.1.2 Vážiace valèeky sú valèeky, na ktorých je dopravníkový pás uložený na nosièi za•aženia vážiacej jednotky.
3.3.1.2

Vážiaca jednotka sú všetky súèasti váh s neautomatickou èinnos•ou alebo iné zariadenie poskytujúce
informáciu o hmotnosti meraného za•aženia.

3.3.1.3

Prevodník posuvu pása
Zariadenie na dopravníku, ktoré dáva informáciu o posuve pása o urèitú dåžku alebo úmernú informáciu
o rýchlosti pása.

3.3.1.3.1 Snímaè posuvu
Èas• prevodníka posuvu pása, ktorá je neustále spojená s pásom.
3.3.1.4

Sèítavacie zariadenie
Zariadenie vykonávajúce súèet jednotlivých hodnôt za•ažení alebo integráciu okamžitého za•aženia
jednotkovej dåžky pása a rýchlosti pása na základe údajov z vážiacej jednotky a z prevodníka posuvu pása.

3.3.1.5

Súètové indikaèné zariadenie
Zariadenie prijímajúce informácie zo sèítavacieho zariadenia a indikujúce súèet hmotnosti prepravovaného za•aženia.

3.3.1.5.1 Indikaèné zariadenie celkového súètu (bez zariadenia na opätovné nastavenie nuly)
Zariadenie indikujúce celkovú hmotnos• všetkých sèítaných za•ažení.
3.3.1.5.2 Indikaèné zariadenie èiastkového súètu (so zariadením na opätovné nastavenie nuly)
Zariadenie indikujúce celkovú hmotnos• všetkých za•ažení sèítaných poèas urèitej limitovanej periódy.
3.3.1.5.3 Doplnkové súètové indikaèné zariadenie
Súètové indikaèné zariadenie s hodnotou dielika väèšou, ako je hodnota dielika indikaèného zariadenia
celkového súètu, ktorým sa indikuje celková hmotnos• za•aženia prepravovaného po dostatoène dlhý èas
prevádzky. Tieto zariadenia možno vybavi• nulovacím zariadením.
3.3.1.5.4 Skúšobné súètové indikaèné zariadenie
Zariadenie s hodnotou dielika menšou, ako je hodnota dielika indikaèného zariadenia celkového súètu
urèená na skúšobné úèely.
3.3.1.6

Nulovacie zariadenie
Zariadenie umožòujúce nulový súèet pri urèitom poète kompletných pretoèení prázdneho dopravníka;
nulovacie zariadenie môže by• neautomatické, poloautomatické alebo automatické.

3.3.1.6.1 Indikaèné zariadenie nulového súètu (indikátor nuly)
Indikaèné zariadenie oddelené od indikátora súètu, pripojené k nulovaciemu zariadeniu a umožòujúce
kontrolu nastavenia nuly pri neza•aženom páse.
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3.3.1.6.2 Neautomatické nulovacie zariadenie
Zariadenie umožòujúce vizuálnu kontrolu, nastavenie na nulu a kontrolu nastavenia na nulu operátorom.
3.3.1.6.3 Poloautomatické nulovacie zariadenie
Zariadenie umožòujúce po ruène zadanom príkaze automatické nastavenie pásových váh na nulu, alebo
zariadenie ukazujúce po ruènom zadaní príkazu hodnotu, o ktorú je potrebné upravi• nulovacie zariadenie.
3.3.1.6.4 Automatické nulovacie zariadenie
Zariadenie umožòujúce nastavenie pásových váh na nulu po chode neza•aženého pásu bez zásahu
obsluhy.
3.3.2

Prídavné èasti

3.3.2.1

Indikaèné zariadenie okamžitého za•aženia
Zariadenie indikujúce hmotnos• za•aženia pôsobiaceho na vážiacu jednotku v každom danom okamihu.

3.3.2.2

Indikaèné zariadenie hmotnostného prietoku
Zariadenie indikujúce okamžitý hmotnostný prietok (ïalej len „prietok“), a to buï ako hmotnos•
prepravovaného výrobku za jednotku èasu, alebo ako percentuálny podiel maximálneho prietoku.

3.3.2.3

Zariadenia na kontrolu prevádzky váh
Zariadenia umožòujúce kontrolu niektorých funkcií váh, a to najmä simulovanie vplyvu konštantného
za•aženia pri prázdnom páse (zariadenie na kontrolu nuly s prídavným závažím), alebo
porovnanie dvoch integrácií za•aženia na jednotku dåžky poèas rovnako dlhých èasových intervalov,
alebo
indikáciu prekroèenia najväèšieho za•aženia alebo maximálneho prietoku, alebo
upozornenie užívate¾a na chybu v chode pásovej váhy, najmä v jej elektrických súèastiach.

3.3.2.4

Zariadenie na reguláciu prietoku
Zariadenie na zabezpeèenie naprogramovaného prietoku.

3.3.2.5

Zariadenie na predvo¾bu
Zariadenie umožòujúce preruši• prísun dodávky váženého materiálu, ak súèet za•ažení dosiahol
predvolenú hodnotu.

3.3.2.6

Simulátor posuvu
Pomocné overovacie zariadenie používané pri skúškach pásových váh bez dopravníka, urèené na
simulovanie posuvu pása.

4.

METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

4.1

Dielik súètovej stupnice

4.2

Hodnota vyjadrená v jednotkách hmotnosti rovnajúca sa v prípade
– kontinuálnej (analógovej) indikácie najmenšiemu dieliku na stupnici sèítanej hmotnosti (dt),
– diskontinuálnej (digitálnej) indikácie rozdielu medzi dvoma za sebou nasledujúcimi hodnotami sèítanej
hmotnosti (dtd).
Dielik stupnice (d0) indikaèného zariadenia nulového súètu (indikátora nuly)

Hodnota dielika (d0) indikaèného zariadenia nulového súètu vyjadrená v jednotkách hmotnosti sa rovná
v prípade
– kontinuálnej (analógovej) indikácie najmenšiemu dieliku na stupnici indikátora nuly,
– diskontinuálnej (digitálnej) indikácie rozdielu medzi dvoma za sebou nasledujúcimi hodnotami
indikaèného zariadenia nulového súètu.

4.3

Dåžka vážiaceho úseku (L)

4.4

Vážiaci cyklus

4.5

Horná medza váživosti (Max) a dolná medza váživosti (Min) vážiacej jednotky

4.5.1

Horná medza váživosti
Maximálne okamžité netto za•aženie dopravníkového pása, ktoré má vážiaca jednotka váži•.

Vzdialenos• medzi osami vážiacich valèekov na krajoch vážiacej plošiny zväèšená o polovicu vzdialeností
medzi osami každého z týchto valèekov a medzi osami najbližších nosných valèekov dopravníka.
Súhrn operácií vz•ahujúcich sa na každé pridanie èiastkového za•aženia, po ktorom sa súèasti
spoèítavacieho zariadenia vrátili po prvýkrát do svojej východiskovej polohy alebo stavu.
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4.5.2

Dolná medza váživosti
Hodnota netto za•aženia, pod ktorou môže použitie výsledkov váženia spôsobi• nadmernú relatívnu
chybu vo výsledku sèítania.

4.5.3

Rozsah váživosti vážiacej jednotky
Interval medzi hornou a dolnou medzou váživosti.

4.6

Maximálny prietok (Qmax) a minimálny prietok (Q min )

4.6.1

Maximálny prietok
Maximálny prietok je prietok dosiahnutý pri hornej medzi váživosti vážiacej jednotky a maximálnej
rýchlosti pásu.

4.6.2

Minimálny prietok
Hodnota prietoku, pod ktorou môže nadmerná relatívna chyba ovplyvni• výsledok váženia.

4.7

Priemerný skúšobný prietok (Qe )

Podiel súètu hmotnosti za•ažení (C) a èas trvania skúšky (t):
Qe = C .
t

4.8

Najmenšie sèítané za•aženie

4.9

Maximálne za•aženie jednotkovej dåžky pása

Minimálna sèítaná hmotnos• výrobku, pod ktorej hodnotou výsledok váženia môžu ovplyvni• chyby
väèšie, ako sú najväèšie dovolené chyby pre ktorýko¾vek prietok medzi maximálnym a minimálnym
prietokom.
Podiel hornej medze váživosti vážiacej jednotky a dåžky vážiaceho úseku
Max .
L

Kapitola 2
METROLOGICKÉ POŽIADAVKY
5.

TRIEDY PRESNOSTI

5.1

Triedy presnosti

5.2

Klasifikácia (zaradenie do tried presnosti)

5.2.1

Charakteristiky triedy presnosti 1

5.2.1.1

Dielik súètovej stupnice
Dielik súètovej stupnice musí by•

Pásové váhy sú rozdelené do dvoch tried presnosti:
trieda 1,
trieda 2.
Pásové váhy sú klasifikované pod¾a ich metrologických charakteristík a vlastností.

1
za•aženia sèítaného poèas jednej hodiny pri maximálnom prietoku,
2 000
1
tohto za•aženia.
– väèší alebo rovná sa
50 000

– menší alebo rovná sa

5.2.1.2

Dielik stupnice indikaèného zariadenia nulového súètu (d0)
Za podmienky, že nie je väèší ako dielik súètovej stupnice,
– kontinuálny (analógový) dielik musí by• menší alebo rovná sa

1
za•aženia sèítaného za jednu
20 000

hodinu pri maximálnom prietoku,
– diskontinuálny (digitálny) dielik musí by• menší alebo rovná sa

1
tohto za•aženia.
40 000
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Charakteristiky triedy presnosti 2

5.2.2.1

Dielik súètovej stupnice
Dielik súètovej stupnice musí by•
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1
za•aženia sèítaného poèas jednej hodiny pri maximálnom prietoku,
1 000
1
tohto za•aženia.
– väèší alebo rovná sa
25 000

– menší alebo rovná sa

5.2.2.2

Dielik stupnice indikaèného zariadenia nulového súètu
Za podmienky, že nie je väèší ako dielik súètovej stupnice,
– kontinuálny (analógový) dielik musí by• menší alebo rovná sa

1
za•aženia sèítaného za jednu
10 000

hodinu pri maximálnom prietoku,
– diskontinuálny (digitálny) dielik musí by• menší alebo rovná sa
5.2.3

1
tohto za•aženia.
20 000

Tvar dielikov stupnice
Hodnoty dielikov stupnice musia by• v tvare

1.10n , 2.10n , 5.10n , prièom n je celé kladné èíslo, celé záporné èíslo alebo nula;
dieliky stupnice indikaèného zariadenia nulového súètu a dieliky stupnice skúšobného súètového
indikaèného zariadenia nemusia túto požiadavku spåòa•.
5.2.4

Pásové váhy so zariadením na kontrolu nuly s prídavným závažím
Podmienky uvedené v bodoch 5.2.1.2, 5.2.2.2 a 5.2.3, vz•ahujúce sa na indikaèné zariadenie nulového
súètu, sa vz•ahujú aj na indikátor kontrolnej hodnoty.

5.2.5

Minimálny prietok
Minimálny prietok musí by• 20 % z maximálneho prietoku.

6.

NAJVÄÈŠIE DOVOLENÉ CHYBY

Po správnom nastavení nuly neza•aženej pásovej váhy najväèšie dovolené chyby, kladné alebo záporné,
sa musia rovna• hodnotám uvedeným v nasledujúcej èasti, a to pre všetky sèítané hmotnosti, ktoré sú
väèšie alebo rovnajú sa najmenšiemu sèítanému za•aženiu.
6.1

Najväèšie dovolené chyby pri prvotnom overovaní

6.1.1

Trieda 1
0,5 % sèítaného za•aženia pre všetky prietoky v rozmedzí od 20 % do 100 % maximálneho prietoku.

6.1.2

Trieda 2
1 % sèítaného za•aženia pre všetky prietoky v rozmedzí od 20 % do 100 % maximálneho prietoku.

6.2

Najväèšie dovolené chyby v prevádzke

6.2.1

Trieda 1
1 % sèítaného za•aženia pre všetky prietoky v rozmedzí od 20 % do 100 % maximálneho prietoku.

6.2.2

Trieda 2
2 % sèítaného za•aženia pre všetky prietoky v rozmedzí od 20 % do 100 % maximálneho prietoku.

7.

POUŽITE¼NOS• NAJVÄÈŠÍCH DOVOLENÝCH CHÝB

7.1

Ak je indikátor súètu diskontinuálny (digitálny), najväèšie dovolené chyby musia by• zväèšené o jeden
dielik stupnice tohto zariadenia.

7.2

Ak je pásová váha vybavená viacerými indikátormi súètu, chyby výsledkov indikovaných každým jedným
indikátorom nesmú prekroèi• najväèšie dovolené chyby.
Pre dané sèítané za•aženie musí by• rozdiel vždy medzi dvoma a dvoma výsledkami menší alebo sa rovna•
týmto hodnotám:
– jeden dielik stupnice na diskontinuálnom (digitálnom) indikaènom zariadení, ak sa výsledky získavajú
z dvoch diskontinuálnych indikátorov,
– absolútna hodnota najväèšej dovolenej chyby, ak sa výsledky získavajú z dvoch kontinuálnych (analógových) indikátorov,
– väèšia z nasledujúcich dvoch hodnôt:
– absolútna hodnota najväèšej dovolenej chyby alebo
– jeden dielik diskontinuálnej (digitálnej) stupnice,
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ak sú výsledky indikované kontinuálnym (analógovým) indikátorom a diskontinuálnym (digitálnym)
indikátorom.
7.3

Simulaèné skúšky

7.3.1

Najväèšie dovolené chyby, kladné alebo záporné, pri simulaèných skúškach

7.3.1.1

Trieda 1
Pre všetky prietoky medzi 5 % a 20 % maximálneho prietoku:
0,07 % celkového za•aženia sèítaného pri maximálnom prietoku poèas skúšky;
pre všetky prietoky medzi 20 % a 100 % maximálneho prietoku:
0,35 % celkového sèítaného za•aženia.

7.3.1.2

Trieda 2
Pre všetky prietoky medzi 5 % a 20 % maximálneho prietoku:
0,14 % celkového za•aženia sèítaného pri maximálnom prietoku poèas skúšky;
pre všetky prietoky medzi 20 % a 100 % maximálneho prietoku:
0,7 % celkového sèítaného za•aženia.

7.3.2

Simulátor pohybu
Pri simulovaní rýchlostí pohybu potrebných pri skúškach nesmie by• relatívna simulaèná chyba väèšia
ako 20 % najväèšej dovolenej chyby sèítaného za•aženia. Táto chyba je zahrnutá v najväèších dovolených
chybách.

7.3.3

Rozdiel medzi dvoma výsledkami získanými pri zmene simulovanej rýchlosti
Pri všetkých zmenách simulovaných rýchlostí zodpovedajúcich zmenám do ± 10 % rýchlosti dopravníkového pásu udaného výrobcom nesmú by• zmeny relatívnych chýb vo výsledkoch simulaèných testov
väèšie ako 20 % najväèšej dovolenej chyby uvedenej v bode 7.3.1.

7.3.4

Rozdiel medzi dvoma výsledkami získanými zmenou miesta pôsobenia toho istého za•aženia
Pri zmene miesta pôsobenia toho istého za•aženia spôsobom, ktorý je pri danom modeli nosièa za•aženia
možný, rozdiel medzi dvoma výsledkami nesmie by• väèší ako absolútna hodnota najväèšej dovolenej
chyby.

7.3.5

Nulovanie
Výsledky po vynulovaní prístroja nesmú by• pri žiadnom za•ažení v rozsahu nulovacieho zariadenia
vyššie, ako sú požiadavky na najväèšie dovolené chyby sèítaného za•aženia.

7.3.6

Ovplyvòujúce faktory

7.3.6.1

Teplota
Pásové váhy musia po vynulovaní spåòa• požiadavky týkajúce sa najväèších dovolených chýb pri všetkých
zjavne konštantných teplotách v rozpätí od – 10 o C do + 40 oC. Pri použití pásových váh v špeciálnych
podmienkach sa však môžu tieto teplotné rozsahy od uvedených líši•. V takých prípadoch musí by•
teplotný interval aspoò 30 oC a musí by• indikovaný v opisnom oznaèení. Pri skúškach sa teplota považuje
za zjavne konštantnú vtedy, ak jej zmeny nie sú poèas hodiny väèšie ako 5 o C.
Pri zmene teploty o 10 oC za podmienky, že rýchlos• zmeny teploty nie je väèšia ako 5 oC za hodinu,
nesmie sa pri pásových váhach zmeni• indikácia nuly alebo kontrolná hodnota pri váhach vybavených
kontrolným nulovacím zariadením s prídavným závažím o viac ako
0,07 % pre triedu 1,
0,14 % pre triedu 2
za•aženia sèítaného poèas skúšky pri maximálnom prietoku.

7.3.6.2

Vplyv dodávky elektrického prúdu
Pásové váhy musia spåòa• požiadavky najväèších dovolených chýb bez nulovania v nasledujúcich
medziach kolísania elektrického prúdu:
– od – 1 % do + 10 % normálneho napätia,
– od – 2 % do + 2 % normálnej frekvencie.

7.3.6.3

Iné ovplyvòujúce faktory
Pásové váhy musia spåòa• za bežných podmienok ich používania požiadavky na najväèšie dovolené chyby
aj vtedy, ak sú vystavené iným ovplyvòujúcim faktorom než uvedeným v bodoch 7.3.6.1 a 7.3.6.2, a to
faktorom závisiacim od podmienok ich inštalácie (vibrácie, atmosférické vplyvy a pod.).

7.3.7

Metrologické charakteristiky

7.3.7.1

Opakovate¾nos•
Rozdiel medzi dvoma výsledkami získanými pri tom istom za•ažení uloženom na nosièi za•aženia za
rovnakých podmienok nesmie by• väèší ako absolútna hodnota najväèšej dovolenej chyby.
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7.3.7.2

Pohyblivos• sèítavacieho zariadenia
Pre všetky prietoky od minimálneho po maximálny a pre dve za•aženia, ktoré sa líšia od seba hodnotou
rovnajúcou sa najväèšej dovolenej chybe pri tomto za•ažení, rozdiel vo výsledkoch sa musí rovna• aspoò
polovici z vypoèítanej hodnoty vyplývajúcej z rozdielu medzi oboma za•aženiami.

7.3.7.3

Pohyblivos• indikátora použitého na nastavenia nuly
Pri skúškach trvajúcich tri minúty musí by• zrete¾ne vidite¾ný rozdiel medzi výsledkom dosiahnutým bez
za•aženia a so za•ažením, naloženým alebo zloženým, rovnajúci sa nasledujúcim percentuálnym hodnotám z hornej medze váživosti
0,1 % pre triedu 1,
0,2 % pre triedu 2.

7.3.7.4

Stabilita nuly

7.3.7.4.1 Krátkodobá stabilita
Po piatich trojminútových skúškach chodu naprázdno rozdiel medzi najmenším a najväèším dosiahnutým výsledkom nesmie prekroèi• uvedené percentuálne hodnoty za•aženia sèítaného za hodinu pri
maximálnom prietoku:
0,0025 % pre triedu 1,
0,005 % pre triedu 2.
7.3.7.4.2 Dlhodobá stabilita
Opakuje sa skúška uvedená v bode 7.3.7.4.1 po troch hodinách chodu naprázdno v stabilných
podmienkach a bez priebežného nulovania:
– rozdiel medzi najmenším a najväèším dosiahnutým výsledkom nesmie prekroèi• medze uvedené v bode
7.3.7.4.1,
– rozdiel medzi najmenším a najväèším dosiahnutým výsledkom (bod 7.3.7.4.1) nesmie by• väèší ako
nasledujúce percentuálne hodnoty za•aženia sèítaného za hodinu pri maximálnom prietoku:
0,0035 % pre triedu 1,
0,007 % pre triedu 2.
7.3.7.5

Doplnkové indikaèné zariadenia súètu
Doplnkové súètové zariadenia:
– nesmú ovplyvni• chod váh,
– musia by• skonštruované tak, aby ich výsledky boli správne.

7.3.7.6

Pásové váhy vybavené zariadením na kontrolu nuly s prídavným závažím
Na pásové váhy vybavené zariadením na kontrolu nuly s prídavným závažím sa vz•ahujú požiadavky
bodov 7.3.7.3 a 7.3.7.4, prièom skúšky sa vykonajú s prídavným závažím;
najväèšie dovolené zmeny od kontrolnej hodnoty musia by• vypoèítané pod¾a týchto bodov.

7.4

Skúšky na mieste používania

7.4.1

Snímaè posuvu
Medzi snímaèom posuvu a pásom nesmie by• žiadny preklz.

7.4.2

Váhy použité pri skúškach
Váhy použité pri skúškach s výrobkom alebo výrobkami urèenými na váženie na pásových váhach (ïalej
len „materiálová skúška“) musia umožòova• kontrolu hodnoty sèítaného za•aženia s chybou nie väèšou
ako 20 % najväèšej dovolenej chyby.

7.4.3

Hodnota najmenšieho súètového za•aženia
Najmenšie súètové za•aženie sa musí aspoò rovna• najväèšej z týchto troch hodnôt:
– za•aženie získané pri maximálnom prietoku pri jednom pretoèení pása,
– 2 % zo za•aženia sèítaného za jednu hodinu pri maximálnom prietoku, alebo 200-násobok dielika
súètovej stupnice váh triedy 1,
– 1 % zo za•aženia sèítaného za jednu hodinu pri maximálnom prietoku alebo 100-násobok hodnoty
dielika súètovej stupnice váh triedy 2.

7.4.4

Metrologické charakteristiky

7.4.4.1

Zmeny relatívnych chýb
Rozdiel medzi relatívnymi chybami pri viacerých výsledkoch získaných pri zjavne identických prietokoch
v približne rovnakých množstvách materiálu a za rovnakých podmienok nesmie by• väèší, ako je absolútna
hodnota najväèšej dovolenej chyby.

7.4.4.2

Najväèšie dovolené chyby pri kontrole nuly
Po urèitom poète kompletných pretoèení pásu nesmie nulový ukazovate¾ poèas skúšky prekroèi• tieto

Najväèšie dovolené chyby sa vz•ahujú na akéko¾vek množstvo výrobku rovnajúce sa aspoò najmenšiemu
súètovému za•aženiu.

Èiastka 91

Zbierka zákonov è. 210/2000

Strana 2577

percentuálne hodnoty za•aženia sèítaného pri maximálnom prietoku:
0,1 % pre triedu 1,
0,2 % pre triedu 2.
7.4.4.3

Pohyblivos• indikátora použitého na nastavenie nuly
Pri skúškach, ktorých poèet sa rovná poètu kompletných pretoèení pása za èas nepresahujúci tri minúty,
musí by• zrete¾ne vidite¾ný rozdiel medzi výsledkom dosiahnutým bez za•aženia a s naloženým alebo
zloženým za•ažením rovnajúcim sa týmto percentuálnym hodnotám z hornej medze váživosti:
0,1 % pre triedu 1,
0,2 % pre triedu 2.

7.4.4.4

Stabilita nuly
Rozdiely medzi najväèšími a najmenšími dosiahnutými výsledkami piatich skúšok, z ktorých každá trvá
èas rovnajúci sa èasu, za ktorý sa vykonajú kompletné pretoèenia pása v èase èo najviac sa blížiacom
k trom minútam, nesmú prekroèi• uvedené percentuálne hodnoty za•aženia sèítaného za hodinu pri
maximálnom prietoku:
0,0035 % pre triedu 1,
0,007 % pre triedu 2.

7.4.4.5

Váhy vybavené zariadením na kontrolu nuly s prídavným závažím
Na pásové váhy vybavené zariadením na kontrolu nuly sa tiež vz•ahujú požiadavky bodov 7.4.4.2, 7.4.4.3
a 7.4.4.4, prièom skúšky sa vykonajú s prídavným závažím; najväèšie dovolené zmeny od kontrolnej
hodnoty musia by• vypoèítané pod¾a ustanovení uvedených bodov;
pásové váhy vybavené zariadením na kontrolu nuly s prídavným závažím s hmotnos•ou do 20 % hornej
medze váživosti vážiacej jednotky musia tiež spåòa• požiadavky bodu 7.4.4.2 na kontrolu nuly.
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7.5 Tabu¾kový preh¾ad hlavných metrologických požiadaviek

TRIEDA 1
Hodnota dielika súètovej stupnice (dt alebo d td) (pozri 5.2)
Dielik stupnice indikaèného zariadenia nulového súètu (d0)

Najväèšie dovolené chyby (materiálové skúšky)
– prvotné overovanie (pozri 6.2)
– kontrola v prevádzke (pozri 6.2)

Cmax
50 000

TRIEDA 2

≤ dt alebo dtd ≤

Cmax

Cmax

2 000

25 000

Kontinuálna indikácia d0 ≤

Cmax

20 000
Cmax
Diskontinuálna indikácia d0 ≤
40 000
a d0 ≤ d t alebo dtd

≤ d t alebo dtd ≤

C max
1 000

Kontinuálna indikácia d0 ≤

Cmax

10 000
Cmax
Diskontinuálna indikácia d0 ≤
20 000
a d0 ≤ d t alebo dtd

0,5 % C
1%C

1%C
2%C

Najväèšie dovolené chyby (pozri
7.3.1):
– pre Qmax/20 ≤Q≤Qmax/5
– pre Qmax/5 ≤Q ≤ Qmax

0,07 % Qmax œ t
0,35 % C

0,14 % Qmax œ t
0,7 % C

Teplota (pozri 7.3.6.1)
Zmena indikácie nuly pri zmene
teploty o 10 oC

0,07 % Qmax œ t

0,14 % Qmax œ t

Použite¾nos• najväèších dovolených chýb (pozri 7) Simulaèné
skúšky (pozri 7.3)

Pohyblivos• indikátora použitého na nastavenia nuly (pozri
7.3.7.3)

Rozdiel medzi výsledkami získanými bez za•aženia a so za•ažením
0,1 % max

0,2 % max
Musí by• zrete¾ne vidite¾ný

Stabilita nuly (pozri 7.3.7.4)
– krátkodobá stabilita
– dlhodobá stabilita

Pre skúšky trvajúce tri minúty
Zmena ≤ 0,0025 % Cmax
Zmena ≤ 0,0035 % Cmax

Zmena ≤ 0,005 % Cmax
Zmena ≤ 0,007 % Cmax

≥ 1 pretoèenie pásu pri Qmax
≥ 2 % Cmax

≥ 1 pretoèenie pásu pri Qmax

Skúšky na mieste použitia (pozri
7.4)
Hodnota najmenšieho súètového
za•aženia (pozri 7.4.3)

≥ 200 d t alebo dtd

Pohyblivos• indikátora použitého na nastavenia nuly (pozri
7.4.4.3)

≥ 1 % Cmax

≥ 100 dt alebo d td

Rozdiel medzi výsledkami získanými bez za•aženia a so za•ažením
0,1 % max

0,2 % max
Musí by• zrete¾ne vidite¾ný

Stabilita nuly (pozri 7.4.4.4)
– stabilita (krátkodobá)

Pre skúšky, ktoré trvajú èas, za ktorý sa vykonajú kompletné pretoèenia
pása v èase èo najviac sa blížiacom k trom minútam
Zmena ≤ 0,0035 % Cmax

C
= sèítané za•aženie,
t
= èas trvania skúšky v hodinách,
Cmax = za•aženie sèítané za jednu hodinu pri maximálnom prietoku.

Zmena ≤ 0,007 % Cmax
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Kapitola 3
TECHNICKÉ POŽIADAVKY

8.

ZOSTAVA

8.1

Bezpeènos• prevádzky

8.1.1

Absencia takých charakteristík, ktoré by umožnili zneužitie
Pásové váhy nesmú obsahova• také charakteristiky, ktoré by u¾ahèili podvodné zneužitie prístroja.

8.1.2

Zabezpeèenie proti nesprávnemu nastaveniu v prípade náhodnej poruchy
Mechanické aj elektromechanické pásové váhy musia by• skonštruované tak, aby nemohlo dôjs•
k nesprávnemu nastaveniu alebo náhodnej poruche, ktoré by neboli ¾ahko zistite¾né.

8.1.3

Pásové váhy musia obsahova•:
– pásový dopravník,
– vážiacu jednotku,
– prevodník posuvu pása,
– sèítavacie zariadenie,
– indikaèné zariadenie celkového súètu,
– nulovacie zariadenie.
Nulovacie zariadenie pásových váh musí by• vybavené indikátorom nuly oddeleným od indikátora
celkového súètu alebo od indikátora na kontrolu nuly s prídavným závažím, keï:
– indikátor celkového súètu indikuje len kladné hodnoty, alebo
– dielik súètovej stupnice je väèší ako dielik indikátora nuly špecifikovaného v bode 5.2.1.2 pre váhy
triedy 1 a v bode 5.2.2.2 pre váhy triedy 2.

Ochrana kontrolných prvkov pásových váh
Kontrolné prvky pásových váh musia by• navrhnuté tak, aby sa za bežných okolností nemohli dosta• do
iných pozícií, ako sú pozície, ktoré sú pre ne navrhnuté, ak poèas manipulácie s nimi nie sú znemožnené
všetky indikácie alebo tlaè.

8.1.4

Dia¾kové indikaèné zariadenia
bodu 8.8.

súètu musia by• vybavené prístrojmi, ktoré spåòajú podmienky

8.2

Pásový dopravník

8.2.1

Pásové váhy so zabudovaným dopravníkom
Dopravník musí by• masívny a pevne skompletizovaný. Ak je podporný rám valèekov použitý ako
jediná za•ažovacia páka vážiacej jednotky, prísun materiálu sa musí uskutoèòova• cez otoèný bod
tejto páky.

8.2.2

Pásové váhy s vážiacou plošinou
Konštrukcia podporného rámu dopravníka musí by• masívna. Na každom priamom pozdåžnom úseku
musí by• valèeková dráha kvôli zabezpeèeniu správneho váženia taká, aby dopravníkový pás stále spoèíval
na vážiacich valèekoch. V prípade potreby musí by• dopravník vybavený zariadením na èistenie dopravníkového pásu, prièom umiestnenie tohto zariadenia a jeho èinnos• nesmú ovplyvòova• výsledky váženia.

8.2.3

Špeciálne podmienky inštalácie
Pásové váhy musia by• skonštruované tak, aby inštalácia valèekovej dráhy, konštrukcia pásu a jeho
montáž, ako aj spôsob prísunu váženého materiálu nespôsobovali chyby vo výsledkoch váženia.

8.2.3.1

Valèeková dráha
Kde je to potrebné, upraví sa valèeková dráha úèinnými ochrannými prostriedkami proti korózii
a zanášaniu neèistotami;
horná úroveò valèekov jednej skupiny musí by• prakticky v jednej rovine;
valèeková dráha musí by• taká, aby nemohlo dôjs• k prekåzavaniu materiálu.

8.2.3.2

Dopravníkový pás

8.2.3.2.1 Hmotnos• na jednotku dåžky dopravníkového pásu:
Hmotnos• na jednotku dåžky dopravníkového pása musí by• prakticky konštantná; spoje na páse nesmú
ma• rušivý vplyv na chod pásu.
8.2.3.2.2 Rýchlos• a dåžka pása musia by• také, aby kontrolu nuly bolo možné vykona• do troch minút, ak však
nemožno splni• túto podmienku, musí by• pásová váha vybavená poloautomatickým alebo automatickým
nulovacím zariadením.
8.2.3.2.3 Zmeny v rýchlosti pása nesmú by• väèšie ako 5 % z rýchlostí, na ktoré sú pásové váhy skonštruované.
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8.2.3.3

Dåžka vážiaceho úseku
Pásové váhy musia by• konštruované tak, aby sa dåžka vážiaceho úseku poèas èinnosti nemenila;
musí by• umožnené zabezpeèenie zariadenia na nastavenie dåžky vážiaceho úseku overovacími znaèkami.

8.2.3.4

Napnutie pásu
V danom bode valèekovej dráhy musí by• napätie pásu prakticky konštantné;
napätie pásu musí by• také, aby za bežných pracovných podmienok nevznikal sklz medzi pásom a h nacím
bubnom.

8.2.3.5

Vplyv váženého materiálu
Prísun váženého materiálu na dopravníkový pás nesmie ovplyvni• výsledok váženia.

8.3

Vážiaca jednotka

8.3.1

Všeobecné ustanovenie
Vážiaca jednotka musí by• vhodná na svoj úèel. V potrebných prípadoch musí by• zabezpeèená pred
vplyvom náhodného za•aženia vyššieho, ako je jej horná medza váživosti.
Konštrukcia nosièa za•aženia musí by• taká, aby pri prísune váženého materiálu nemohlo dôjs• k chybám.

8.3.2

Odvažovacie zariadenie
Odvažovacie zariadenie musí pracova• kontinuálne od nuly po hodnotu za•aženia minimálne sa rovnajúcu
hornej medzi váživosti. Váženie sa nesmie zaèa• skôr, než vážiaca jednotka nie je v bežných pracovných
podmienkach.

8.4

Prevodník posuvu pása

Návrh konštrukcie snímaèa posuvu pása (3.3.1.3.1) musí by• taký, aby nemohlo dôjs• k preklzu, ktorý
by ovplyvnil výsledok váženia, a to bez oh¾adu na to, èi je pás za•ažený, alebo nie.
Ak je informácia diskontinuálna, musí zodpoveda• posuvu pásu rovnakému alebo menšiemu, ako je
dåžka vážiaceho úseku.
Ak je informácia kontinuálna, nesmie sa nahradi• signálom nezávislým od dopravníkového pása okrem
prípadov kontroly alebo nastavovania.

8.5

Indikátory súètu a tlaèiarne

8.5.1

Kvalita indikácie
Indikátory a tlaèiarne súètu musia umožòova• spo¾ahlivé, jednoduché a jednoznaèné odèítanie výsledkov
jednoduchým umiestnením èíslic a musia obsahova• názvy alebo symboly príslušných jednotiek
hmotnosti. Nesmú umožòova• znovu nastavi• indikátor celkového súètu na nulu.

8.5.2

Dielik stupnice pásových váh vybavených viacerými indikaènými zariadeniami súètu alebo tlaèiaròami
Dielik stupnice kontinuálneho (analógového) indikaèného zariadenia súètu, resp. indikaèných zariadení
súètu pásových váh nesmie by• väèší ako dvojnásobok dielika stupnice diskontinuálneho (digitálneho)
indikaèného zariadenia súètu, resp. zariadení. Diskontinuálne (digitálne) indikaèné zariadenia súètu
alebo tlaèiarne pásových váh musia ma• rovnaký dielik stupnice.

8.5.3

Tvary diskontinuálnych (digitálnych) výsledkov
Výsledky diskontinuálnych ukazovate¾ov musia by• znázornené výhradne vo forme usporiadaných èíslic.

8.5.4

Spo¾ahlivos•
Indikované výsledky nesmú by• skreslené napríklad náhodným zastavením pásu alebo prerušením
dodávky elektrického prúdu.

8.5.5

Rozsah indikácie
Indikaèné zariadenia celkového súètu musia umožòova• odèítanie hodnoty minimálne sa rovnajúcej
množstvu materiálu odváženého za 10 hodín prevádzky pri maximálnom prietoku.

8.5.6

Doplnkové indikaèné zariadenia súètu
Hodnota dielika doplnkového indikaèného zariadenia súètu sa musí minimálne rovna• desa•násobku
súètovej hodnoty dielika udanej na popisnom štítku. Na tieto prístroje sa nevz•ahujú požiadavky
bodu 5.2.

8.5.7

Zapojenie indikaèných zariadení súètu
Indikaèné zariadenia súètu a tlaèiarne, ktoré indikujú len kladné hodnoty, musia by• pri chode
neza•aženého pásu odpojené.
Zapojenie a odpojenie indikátorov súètu vykonajú samotné pásové váhy a aktivizujú sa za•ažením.
Indikátory súètu a tlaèiarne, ktoré indikujú kladné aj záporné hodnoty, musia by• pri chode neza•aženého pásu zapojené a musia by• konštruované tak, aby indikované výsledky neboli ovplyvòované
vibráciami.
Skúšobné súètové indikaèné zariadenie môže indikova• len poèas skúšok.
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8.5.8

Skúšobné súètové indikaèné zariadenie
Ak dielik stupnice indikaèného zariadenia celkového súètu je väèší ako
– 0,1 % minimálneho súètového za•aženia pre triedu 1,
– 0,2 % minimálneho súètového za•aženia pre triedu 2,
musia by• pásové váhy vybavené osobitným skúšobným indikaèným zariadením súètu dielikov stupnice
nie väèším, ako sú uvedené percentuálne hodnoty.

8.6

Nulovacie zariadenie

8.6.1

Neautomatické nulovacie zariadenie
Ak sa zariadenie nastavuje manuálne a kontinuálne, hodinový efekt akéhoko¾vek lineárneho posunu
koncového ovládacieho prvku o 10 mm alebo rotaèného posunu o pol otáèky nesmie by• väèší ako
nasledujúce hodnoty:
– 0,1 % za•aženia sèítaného za jednu hodinu pri maximálnom prietoku pre triedu 1,
– 0,2 % za•aženia sèítaného za jednu hodinu pri maximálnom prietoku pre triedu 2.
Ak sa zariadenie nastavuje manuálne a diskontinuálne, hodinový efekt chyby nastavenia o dielik stupnice
ovládacieho prvku nesmie by• väèší ako nasledujúce hodnoty:
– 0,01 % za•aženia sèítaného za jednu hodinu pri maximálnom prietoku pre triedu 1,
– 0,02 % za•aženia sèítaného za jednu hodinu pri maximálnom prietoku pre triedu 2.
Musí sa da• ¾ahko zisti•, èi akéko¾vek korekcie, ktoré treba vykona•, sú kladné alebo záporné.

8.6.2

Poloautomatické alebo automatické nulovacie zariadenie
Poloautomatické alebo automatické nulovacie zariadenia musia by• konštruované tak, aby
– nastavenie na nulu sa vykonalo po prebehnutí kompletných pretoèení pása,
– bol indikovaný koniec operácie,
– boli indikované hranice ich nastavenia.
Chyby nastavenia týchto zariadení nesmú za hodinu èinnosti prekroèi•
– 0,1 % za•aženia sèítaného za jednu hodinu pri maximálnom prietoku pre triedu 1,
– 0,2 % za•aženia sèítaného za jednu hodinu pri maximálnom prietoku pre triedu 2.
Automatické nulovacie zariadenia musia by• poèas skúšok odpojené.

8.6.3

Zariadenie na kontrolu nuly
Zariadenie na kontrolu nuly pracuje pomocou prídavného závažia umiestneného na vážiacej jednotke
alebo elektricky simulované.
Zariadenie musí spåòa• nasledujúce požiadavky:
– závažie musí by• umiestnené stabilne a vhodným mechanizmom,
– naloženie závažia sa môže vykona•, len ak sa pás pretáèa neza•ažený,
– závažie sa musí chráni• pred prachom,
– kontrola nuly sa musí vykona• vždy rovnakým spôsobom,
– kontrola nuly sa musí automaticky zastavi• po vopred urèenom poète pretoèení pásu,
– po ukonèení procesu kontroly nuly sa musí indikova• kontrolná hodnota na základe prídavného závažia
a poètu pretoèení pása.

8.6.4

Pásové váhy vybavené kontrolou nuly s prídavným závažím
Pásové váhy s indikátormi súètov, ktoré ukazujú len kladné hodnoty, musia by• vybavené aj zariadením
na kontrolu nuly pod¾a bodu 8.6.3. Hmotnos• prídavného závažia sa musí rovna• 5 % hornej medze
váživosti vážiacej jednotky.
Pásové váhy s indikátormi súètov, ktoré indikujú kladné aj záporné hodnoty, možno vybavi• zariadením
na kontrolu nuly pod¾a bodu 8.6.3. Hmotnos• prídavného závažia sa musí rovna• 5 % alebo 20 % hornej
medze váživosti vážiacej jednotky.

8.7

Indikaèné zariadenie nulového súètu

8.8

Indikácia nedodržania hornej medze váživosti vážiacej jednotky alebo maximálneho, alebo minimálneho prietoku

Musí umožòova• vyváženie hmotnosti neza•aženého pásu pôsobiaceho na nosiè za•aženia.

Indikaèné zariadenie nulového súètu nesmie v žiadnom prípade ovplyvòova• výsledky súètového
indikaèného zariadenia.

Ak hodnoty maximálneho prietoku alebo hornej medze váživosti boli prekroèené alebo ak nebola
dosiahnutá hodnota minimálneho prietoku, musí by• daný vhodný signál.

8.9

Prídavné zariadenia

8.10

Overovanie

Prídavné zariadenia nesmú ovplyvòova• výsledky.

Musí by• umožnené zabezpeèi• overovacími znaèkami tie èasti pásových váh, ktorých odstránenie alebo
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nastavenie ovplyvòuje ich metrologické charakteristiky, a to v súlade s podmienkami stanovenými
v typovom schválení.
9.

ŠTÍTKY S NÁPISMI A OVEROVACIE ŠTÍTKY

Pásové váhy musia by• tam, kde je to nutné, oznaèené týmito údajmi:
9.1

Povinné základné oznaèenie zrete¾ne vyjadrené v jazyku krajiny urèenia

9.1.1

Identifikácia výrobcu

9.1.2

Identifikácia dovozcu (pri dovážaných prístrojoch)

9.1.3

Oznaèenie pásových váh

9.1.4

Typ a výrobné èíslo pásových váh

9.1.5

Oznaèenie materiálu alebo materiálov urèených na váženie

9.1.6

Najmenšie súètové za•aženie v kg alebo v tonách

9.1.7

Poèet cyklov za hodinu (pri pásových váhach pracujúcich s pripoèítavaním)

9.1.8

Nápis „Váhy musia by• nastavené na nulu minimálne každé tri hodiny. Skúška nuly musí trva• aspoò...
pretoèení pásu“. (Poèet pretoèení pri skúške nuly je stanovený v typovom schválení pod¾a bodu 7.4.4.4.)

9.2

Základné znaèenie vyjadrené v kódoch

9.2.1

Povinné vo všetkých prípadoch:
– znaèka schváleného typu,
– oznaèenie triedy presnosti v tvare 1 alebo 2,
– hodnota kontinuálneho (analógového) dielika súètovej stupnice v tvare d t =,
– hodnota diskontinuálneho (digitálneho) dielika súètovej stupnice v tvare dtd =,
– hodnota hornej medze váživosti v tvare Max ...,
– hodnota maximálneho prietoku v tvare Qmax ...,
– hodnota minimálneho prietoku v tvare Qmin ...,
– hodnota menovitej rýchlosti pásu v tvare v =...m/s,
– hodnota dåžky vážiaceho úseku v tvare L = ...m,
– identifikaèná znaèka na èastiach pásových váh, ktoré nie sú priamo spojené s hlavným telesom.

9.2.2

Povinné, ak je to relevantné:
– hodnota dielika stupnice indikaèného zariadenia súètu v tvare do = ,
– kontrolná hodnota s maximálnou možnou odchýlkou uvedenou v bode 7.4.4.2 (pre pásové váhy
vybavené zariadením na kontrolu nuly s prídavným závažím).

9.3

Doplnkové znaèenie

9.4

Prezentácia opisného znaèenia

9.5

Oznaèovanie

Metrologické orgány vydávajúce osvedèenie o schválení typu môžu v typovom schválení požadova• aj
ïalšie znaèenie, a to v závislosti od konkrétneho použitia pásových váh.
Popisné znaèky musia by• nezmazate¾né a musia ma• rozmery a tvar také zrete¾né, aby umožnili ¾ahké
èítanie za bežných podmienok používania pásových váh.
Musia by• umiestnené spolu na dobre vidite¾nom mieste na pásových váhach, a to na štítku upevnenom
v blízkosti indikaèného zariadenia alebo musia by• napísané priamo na samotnom indikaènom zariadení.
Štítok s údajmi musí by• možné zabezpeèi• overovacími znaèkami.
Na popisnom štítku môže by• aj priestor pre overovaciu znaèku. Ak tento priestor na štítku nie je, musí
by• v jeho blízkosti plocha na to urèená.
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Kapitola 4
METROLOGICKÁ KONTROLA

Schválenie typu a overenie pásových váh sa vykonáva v súlade so zákonom a § 4 až 7 a § 9 tejto vyhlášky.
Niektoré z týchto požiadaviek sú špecifikované v tejto kapitole.
10.

SCHVÁLENIE TYPU EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV

10.1

Žiados• o schválenie typu

10.1.1

Metrologické charakteristiky

Žiados• o schválenie typu musí obsahova• nasledujúce informácie a musí by• doplnená touto dokumentáciou:

10.1.1.1 Opisné znaèenia tak, ako sú uvedené v bode 9.
10.1.1.2 Špeciálne charakteristiky vážiacej jednotky.
10.1.2

Opisná dokumentácia:
– výkres alebo náèrt celého zariadenia,
– všetky požadované výkresy, modely alebo fotografie zobrazujúce detaily dôležité z metrologického
h¾adiska,
– opis a schematické náèrty jasne znázoròujúce èinnos• pásových váh.

10.2

Skúška na schválenie typu

10.2.1

Simulaèné skúšky
Tieto skúšky sa vykonávajú na pásových váhach s pásovým dopravníkom, ktorý má by• k nim pripojený,
alebo bez neho.
Tieto skúšky musia umožòova• posúdenie vplyvu ovplyvòujúcich faktorov, ktoré môžu pôsobi• na pásové
váhy v bežných podmienkach použitia (teplota, napätie, frekvencia atï.). Jednotlivé faktory sa skúmajú,
ak je to nevyhnutné, oddelene.
Pásové váhy musia spåòa• podmienky bodu 7.3.

10.2.2

Skúšky pri bežných podmienkach použitia
Tieto skúšky pozostávajú z materiálových skúšok a musia by• vykonané množstvom materiálu
rovnajúcim sa minimálne najmenšiemu sèítanému za•aženiu pri prietokoch medzi minimálnym a maximálnym prietokom.
Pásové váhy musia spåòa• podmienky bodu 7.4.

11.

PRVOTNÉ OVERENIE

Prvotné overenie pásových váh sa vykonáva v dvoch etapách.
11.1

Prvá etapa pozostáva z týchto èinností:

– kontrola èi vyhotovenie pásových váh zodpovedá opisu zo schválenia typu a kontrola jednotlivých èastí
mechanizmu,
– skúšky súètu pomocou simulácie posuvu v súlade s požiadavkami bodov 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 a
7.3.7 okrem bodu 7.3.7.4.2.
Pri pásových váhach s dopravníkovým pásom (3.2.2.2) sa musia skúšky vykona• na kompletných váhach.
Pri pásových váhach s vážiacou plošinou (3.2.2.1) sa skúšky vykonajú bez dopravníkového pásu pomocou
simulátora posuvu.
Tieto skúšky musia preukáza• výsledky sèítania, t. j. sèítanú hmotnos•, a buï poèet cyklov, alebo èíslo
predstavujúce vzdialenos•, o ktorú sa pás teoreticky presunul.

11.2

Druhá etapa skúšok sa vykoná takto:

11.2.1

Skúšky na mieste používania
Skúšky na mieste používania musí by• možné vykona• spo¾ahlivo a ¾ahko, a to s materiálom alebo
s materiálmi urèenými na váženie. Inštalácia pásových váh musí by• navrhnutá tak, aby ich overenie bolo
možné bez prerušenia bežnej èinnosti váh.
Skúšobné zariadenie zodpovedajúce požiadavkám bodu 7.4.2 musí by• permanentne v bezprostrednej
blízkosti pásovej váhy alebo váh a skladovanie a doprava musia by• zorganizované tak, aby sa predišlo
strate materiálu.
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11.2.2

Kontrola snímaèa posuvu
Ak je dôvod predpoklada•, že by mohlo dôjs• k preklzu snímaèa posuvu, musí sa tento preklz mera•.

11.2.3

Overenie nulovania
Overenie sa vykoná pri kompletnom poète pretoèení pása za podmienok stanovených v bodoch 7.4.4.2
a 7.4.4.5.

11.2.4

Stabilita nuly
Pri skúškach na mieste používania musí stabilita nuly spåòa• požiadavky bodu 7.4.4.4.
Pri váhach vybavených zariadením na kontrolu nuly s prídavným závažím sa musí skúška vykona• aspoò
pä•krát. Namerané odchýlky od kontrolnej hodnoty nesmú by• väèšie ako hodnota vypoèítaná pod¾a
ustanovení bodu 7.4.4.4.

11.2.5

Skúšky s materiálom
Tieto skúšky sa musia vykona• za bežných podmienok použitia váh a musia by• vykonané pri minimálne
dvoch prietokoch medzi minimálnym a maximálnym prietokom. Musia sa vykona• s množstvom materiálu
rovnajúcim sa aspoò najmenšiemu súètovému za•aženiu.
Kontrola hmotnosti materiálu sa vykoná buï pred jeho presuvom cez pásovú váhu, alebo po òom.

Kapitola 5
ODPORUÈENÉ PRAKTICKÉ USTANOVENIA
12.

KONŠTRUKCIA

Pásové váhy, ktoré spåòajú nasledujúce požiadavky, možno považova• za vyhovujúce podmienkam
príslušných èastí predchádzajúcich kapitol.
12.1

Špeciálne podmienky inštalácie

12.1.1

Valèeková dráha
Horná úroveò valèekov a sád valèekov tvoriacich dopravníkovú dráhu musí by• paralelná v každej skupine
valèekov. Valèeky umiestnené v priamej blízkosti konca bubna nemusia tieto podmienky bezpodmieneène
spåòa•. Sklon osi krajných valèekov oproti stredným valèekom nesmie by• väèší ako 20o pre triedu 1 a 30o
pre triedu 2.
Sklon pozdåžneho priameho úseku roviny tvorenej hornými úrovòami valèekov nesmie by• väèší ako 10 %
pre triedu 1 a 20 % pre triedu 2 za predpokladu, že nedochádza ku sklzu materiálu.
Pre triedu 1 vážiace a nosné valèeky umiestnené bezprostredne pred vážiacou a za vážiacou plošinou
musia by• uložené na gulièkových ložiskách alebo ložiskách podobného typu; vyrovnanie týchto valèekov
do osi pre za•aženie rovnajúce sa približne polovici hornej medzi váživosti má by• do 0,3 mm a chyba
excentricity nesmie by• väèšia ako 0,2 mm.

12.1.2

Dopravníkový pás

Pásové váhy musia spåòa• tieto podmienky inštalácie:

12.1.2.1 Spojovacie èlánky
Pás musí pozostáva• z jednej alebo dvoch èastí, z ktorých každá má tie isté charakteristiky; spoj alebo
spojenia musia by• šikmé a ostrý uhol medzi spojom a boènou hranou pásu nesmie by• väèší ako 45o.
12.1.2.2 Dåžka
Dåžka nenavinutého pásu nesmie presahova• menšiu z týchto dvoch hodnôt:
– vzdialenos•, ktorú prejde ktorýko¾vek bod pásu za 1,5 minúty pri najmenšej menovitej rýchlosti,
– alebo 100 m.
12.1.3

Pôsobenie materiálu
Vážiaca plošina musí by• umiestnená od podávacieho zariadenia vo vzdialenosti 2 až 5–krát väèšej, ako
je vzdialenos•, ktorú prejde ktorýko¾vek bod pásu za jednu sekundu pri maximálnej rýchlosti.

12.2

Prevodník posuvu

12.3

Meranie dåžky zodpovedajúcej posuvu pásu alebo meranie rýchlosti sa musí vykonáva• na vnútornej
strane pásu.
Prevodník posuvu váh s integraènou èinnos•ou musí by• možné vybavi• zariadením na poèítanie poètu
otáèok alebo zlomkov otáèok snímaèa posuvu.
Indikátory okamžitého za•aženia a prietoku

Èasti stupníc indikátorov indikujúcich okamžité za•aženie a prietok mimo hraníc minimálneho a maximálneho prietoku musia by• odlíšené od ostatných èastí stupníc.
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Tieto indikátory možno nahradi• alebo doplni• záznamovým zariadením za predpokladu, že to neovplyvní
výsledok.
Ak indikátor okamžitého za•aženia je zároveò aj indikátorom prietoku, musí by• oznaèený nápisom:
„Prietok platný pre rýchlos• pásu... m/s.“
12.4

Indikátory súètu a tlaèiarne

Indikátory súètu a tlaèiarne, ktoré ukazujú len kladné hodnoty pásu, musia by• zapojené, len èo vážiaca
rýchlos• dosiahne 5 % maximálneho prietoku.

Tretia èas•
Technické požiadavky, metrologické požiadavky, metódy technických skúšok a metódy skúšania
pri overovaní kontinuálnych sèítavacích váh s automatickou èinnos•ou pod¾a národných
požiadaviek Slovenskej republiky

1.

TERMÍNY A DEFINÍCIE

1.1

Váhy

1.2

Váhy s automatickou èinnos•ou

1.3

Kontinuálne sèítavacie váhy s automatickou èinnos•ou (ïalej len „pásové váhy“)

1.4

Pásové váhy s vážiacou plošinou

1.5

Pásové váhy so zabudovaným dopravníkom

1.6

Pásové váhy s jednou rýchlos•ou

1.7

Pásové váhy s menite¾nou rýchlos•ou

1.8

Nosiè za•aženia

1.9

Pásový dopravník

1.10

Nosné valèeky

1.11

Vážiace valèeky

1.12

Vážiaca jednotka

1.13

Prevodník posuvu

Merací prístroj slúžiaci na urèenie hmotnosti telesa s využitím úèinku gravitácie na toto teleso.

Váhy vážiace bez zásahu operátora pracujúce na základe vopred urèeného programu automatických
procesov charakteristických pre dané váhy.
Váhy s automatickou èinnos•ou, ktoré kontinuálne vážia celkové množstvo materiálu na pásovom
dopravníku bez jeho systematického delenia a bez prerušenia chodu pásu.
Pásové váhy s nosièom za•aženia, ktorý obsahuje len èas• dopravníka.

Pásové váhy s nosièom za•aženia, ktorý obsahuje celý dopravník.

Pásové váhy s pásovým dopravníkom navrhnutým na prevádzku pri jednej rýchlosti.
Pásové váhy s pásovým dopravníkom navrhnutým na prevádzku pri viac ako jednej rýchlosti.
Èas• váh urèená na prijímanie za•aženia.
Zariadenie, ktoré prepravuje výrobok na páse uloženom na valèekoch otáèajúcich sa okolo vlastnej osi.

Valèeky, na ktorých je dopravníkový pás uložený v pevnom ráme.
Valèeky, na ktorých je dopravníkový pás uložený na nosièi za•aženia.

Èas• pásových váh poskytujúca informáciu o hmotnosti meraného za•aženia.

Zariadenie na dopravníku, ktoré poskytuje informáciu buï o posuve pása o urèitú dåžku, alebo úmernú
informáciu o rýchlosti pása.

1.14

Snímaè posuvu

1.15

Súètové zariadenie

1.16

Súètové indikaèné zariadenie

Èas• prevodníka posuvu, ktorá je neustále spojená s pásom, alebo je súèas•ou nepoháòajúcej remenice.
Zariadenie, ktoré informácie prichádzajúce z vážiacej jednotky a prevodníka posuvu použije buï
– na sèítanie èiastkových za•ažení, alebo
– na integráciu za•aženia jednotkovej dåžky pása a rýchlosti pása.

Zariadenie prijímajúce informácie zo súètového poèítadla a indikujúce hmotnos• prepravovaného
za•aženia.
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1.17

Indikaèné zariadenie celkového súètu

1.18

Nulovacie zariadenie

1.19

Tlaèiareò

1.20

Indikaèné zariadenie okamžitého za•aženia

1.21

Indikaèné zariadenie hmotnostného prietoku

1.22

Dåžka vážiaceho úseku (L)

1.23

Horná medza váživosti (Max)

1.24

Najmenšie sèítané za•aženie (∑
∑min )

Èiastka 91

Zariadenie indikujúce celkovú hmotnos• všetkých prepravených za•ažení.
Zariadenie umožòujúce nulový súèet pri urèitom poète kompletných pretoèení prázdneho dopravníka.

Zariadenie na tlaè v jednotkách hmotnosti.

Zariadenie indikujúce percento z hornej medze váživosti (Max) alebo hmotnos• za•aženia pôsobiaceho na
vážiacu jednotku v každom danom okamihu.
Zariadenie indikujúce okamžitý hmotnostný prietok (ïalej len „prietok“), a to buï ako hmotnos•
prepravovaného výrobku za jednotku èasu, alebo ako percentuálny podiel maximálneho prietoku.
Vzdialenos• medzi dvoma myslenými èiarami vedenými v polovici medzi osami koncových vážiacich
valèekov a najbližších nosných valèekov.
Najväèšie okamžité netto za•aženie, ktoré má vážiaca jednotka váži• na èasti dopravníkového pásu
predstavujúceho dåžku vážiaceho úseku.
Množstvo vyjadrené v jednotkách hmotnosti, pod ktorého hodnotou môže pri sèítaní dôjs• k nadmerným
relatívnym chybám.

1.25

Maximálne za•aženie jednotkovej dåžky pása

1.26

Materiálová skúška

2.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA MERADLÁ

2.1

Vhodnos• na použitie

2.2

Náhodné rozjustovanie

2.3

Podiel hornej medze váživosti vážiacej jednotky a dåžky vážiaceho úseku.
Skúška vykonávaná na kompletných pásových váhach s materiálom, na ktorého váženie sú váhy urèené.

Pásové váhy musia by• navrhnuté tak, aby vyhovovali spôsobu prevádzky, materiálom a triede presnosti,
pre ktoré sú urèené.

Pásové váhy musia by• skonštruované tak, aby nemohlo dôjs• k ich náhodnému rozjustovaniu, ktoré
by mohlo vies• k narušeniu ich metrologickej funkènosti bez toho, aby jeho efekt nebol evidentný.
Prevádzkové nastavenie

Hlavné súètové indikaèné zariadenie sa nesmie da• opätovne nastavi• na nulu.
Poèas automatického váženia musí by• zabránené možnosti prevádzkového nastavenia váh alebo
opätovného nastavenia iných indikaèných zariadení súvisiacich s obchodom.

2.4

Ovládacie zariadenia

2.5

Zablokovanie dopravníka

Ovládacie zariadenia musia by• konštruované tak, aby sa bežne nemohli dosta• do iných polôh, ako
boli urèené, alebo musí by• zabezpeèené, že v týchto polohách sa zamedzia všetky indikácie a tlaè.
Ak sa váhy vypnú, alebo sa preruší ich èinnos•, musí sa zastavi• chod dopravníkového pásu, alebo tento
stav musí by• vizuálne alebo zvukovo signalizovaný.

2.6

Kvalita indikácie

2.7

Tvar dielikov stupnice

2.8

Rozsah indikácie

2.9

Nulovacie zariadenie

Súètové indikaèné a tlaèiarenské zariadenia musia umožòova• správne, ¾ahké a jednoznaèné odèítanie
výsledkov jednoduchým prirovnaním a musí by• na nich vyznaèený symbol príslušnej jednotky hmotnosti.
Hodnota dielika stupnice indikaèných a tlaèiarenských zariadení musí by• v tvare 1œ 10 k, 2œ 10k alebo
5œ 10k, kde index k je celé kladné alebo záporné èíslo alebo nula.
Aspoò jedno zo súètových indikaèných zariadení pásových váh musí umožòova• indikáciu hodnoty
rovnajúcej sa množstvu produktu odváženého za 10 hodín prevádzky váh pri maximálnom prietoku.
Rozsah nulovania nesmie by• väèší ako 4 % z hornej medze váživosti (Max).
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Prevodník posuvu

Prevodník posuvu musí by• navrhnutý tak, aby nemohlo dôjs• k preklzu, ktorý by ovplyvnil výsledok
váženia, a to bez oh¾adu na to, èi je pás za•ažený alebo nie.

2.11

Dopravníkový pás

2.12

Dåžka vážiaceho úseku

2.13

Ochrana proti pre•aženiu

2.14

Pomocné zariadenia

2.15

Zabezpeèenie

3.

METROLOGICKÉ POŽIADAVKY NA MERADLÁ

3.1

Triedy presnosti

3.2

Najväèšie dovolené chyby

Hmotnos• na jednotku dåžky pásu musí by• prakticky konštantná. Spoje na páse nesmú významne
ovplyvòova• výsledok váženia.
Pásové váhy sa musia inštalova• tak, aby sa poèas používania nemenila dåžka vážiaceho úseku.

Pásové váhy musia by• chránené proti náhodnému vplyvu väèšieho za•aženia, ako je horná medza
váživosti.
Pomocné zariadenia nesmú ovplyvòova• výsledok váženia.

Tie súèasti váh, ktoré užívate¾ už nesmie nastavova• alebo odstraòova•, sa musia da• zabezpeèi•
overovacími znaèkami, alebo musia by• uložené v ochrannom kryte, ktorý sa musí da• tiež zabezpeèi•
overovacími znaèkami.

Váhy sa delia do nasledujúcich troch tried presnosti:
0,5 1
2

Najväèšie dovolené chyby platia pre za•aženia väèšie alebo rovnajúce sa (∑min ).
Najmenšie sèítané za•aženie ∑min nesmie by• väèšie, ako sú tieto hodnoty:
– 2 % hmotnosti sèítanej za hodinu pri maximálnom prietoku,
– hmotnos• dosiahnutá pri maximálnom prietoku pri jednom pretoèení pásu,
– hmotnos• zodpovedajúca príslušnému poètu dielikov súètovej stupnice z tabu¾ky è. 1.
Tabu¾ka è. 1

3.3

Trieda presnosti

Dieliky súètovej stupnice (d)

0,5

800

1

400

2

200

Najväèšia dovolená chyba pri automatickom vážení

Najväèšie dovolené chyby, kladné alebo záporné, pre každú triedu presnosti sú príslušné hodnoty
uvedené v tabu¾ke è. 2, zaokrúhlené na najbližšiu hodnotu dielika súètovej stupnice (d). Najväèšie
dovolené chyby platia pre za•aženia, ktoré nie sú menšie, ako je najmenšie sèítané za•aženie (∑min ).
Tabu¾ka è. 2
Trieda presnosti

Percento hmotnosti sèítaného za•aženia

0,5

0,25

1

0,5

2

1,0

3.4

Rozdiel medzi indikovanými alebo vytlaèenými výsledkami váženia

3.5

Teplota

Rozdiel medzi výsledkami váženia toho istého za•aženia udávanými ktorýmiko¾vek dvoma zariadeniami
s rovnakými dielikmi stupnice sa musí rovna• nule.

Pásové váhy musia vyhovova• príslušným metrologickým a technickým požiadavkám pri teplotách od
–10 oC do +40 oC.
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Teplotný rozsah môže by• v prípadoch špeciálnych aplikácií odlišný, ale nesmie by• menší ako 30 oC
a musí by• špecifikovaný v opisnom znaèení.
3.6

Opakovate¾nos•

3.7

Rýchlos• pohybu pásu

4.

NÁPISY A ZNAÈKY

4.1

Nápisy

4.1.1

Údaje vypísané slovne:
– identifikaèná znaèka výrobcu,
– identifikaèná znaèka dovozcu (ak je to aplikovate¾né),
– výrobné èíslo a typové oznaèenie pásových váh,
– nápis „Skúška nuly musí trva• minimálne ... pretoèení“
– napätie zdroja,
– frekvencia zdroja.

4.1.2

Údaje vyjadrené v kódoch:
– znaèka schváleného typu,
– trieda presnosti,
– hodnota dielika súètovej stupnice,
– maximálny prietok
– minimálny prietok
– najmenšie sèítané za•aženie
– pod¾a potreby:
– menovitá rýchlos• pásu
– rozsah rýchlostí pásu

Rozdiel medzi relatívnymi chybami viacerých výsledkov nameraných pri prakticky rovnakých prietokoch,
pri približne rovnakom množstve produktu a pri rovnakých podmienkach nesmie prekroèi• absolútnu
hodnotu príslušnej najväèšej dovolenej chyby pre automatické váženie.
Rýchlos• pohybu pásu stanovuje výrobca. Rýchlos• nesmie kolísa• o viac ako 5 % menovitej hodnoty.
Rýchlos• pohybu produktu a pásu musia by• zhodné.

Váhy musia ma• takéto znaèenie:

Qmax = ... kg/h alebo t/h,
Qmin = ... kg/h alebo t/h,
∑min = ... kg alebo t,
v = ... m/s, alebo
v = ... / ... m/s.

4.1.3

Údaje na základe schválenia typu
– oznaèenie druhu (druhov) váženého produktu,
– horná medza váživosti (Max),
– dåžka vážiaceho úseku (L),
– kontrolná hodnota,
– teplotný rozsah,
– rozsah rýchlostí simulátora posuvu,
– prevádzková frekvencia (ak sèítanie je vykonané pripoèítaním),
– identifikaèná znaèka na tých súèastiach pásových váh, ktoré nie sú priamo pripojené na hlavnú
jednotku.

4.1.4

Umiestnenie popisných znaèiek
Popisné znaèenie musí by• trvalé, jeho ve¾kos•, tvar a zrete¾nos• musia by• také, aby sa za bežných
podmienok používania váh dalo ¾ahko preèíta•. Musí by• zoskupené a umiestnené na dobre vidite¾nom
mieste na váhach, a to buï na opisnom štítku pripevnenom v blízkosti hlavného súètového indikaèného
zariadenia alebo na samom indikaènom zariadení. Štítok so znaèkami sa musí da• zabezpeèi• overovacími
znaèkami okrem prípadu, keï ho nie je možné odstráni• bez poškodenia.

4.2

Overovacie znaèky

4.2.1

Umiestnenie
Na pásových váhach musí by• miesto na umiestnenie overovacích znaèiek. Toto miesto musí
– by• také, aby sa èas• váh, na ktorom sa znaèka nachádza, nedala z váh odstráni• bez poškodenia
znaèky,
– umožòova• jednoduché umiestnenie znaèky bez toho, aby sa tým zmenili metrologické vlastnosti váh,
– by• také, aby znaèky boli vidite¾né bez posunutia váh alebo ich ochranného krytu poèas prevádzky.

4.2.2

Pripevnenie
Ak sa znaèka vytvorí razením, nosiè overovacej znaèky môže tvori• platnièka z olova alebo iného
rovnocenného materiálu, ktorá je zapustená v doske umiestnenej na váhach alebo vo vyvàtanej dutine.
Ak je znaèkou samolepiaca nálepka, na váhach musí by• vhodné miesto na umiestnenie tejto nálepky.
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Schválenie typu a overenie pásových váh sa vykonáva v súlade so zákonom a § 4 až 9 tejto vyhlášky.
Niektoré z týchto požiadaviek sú špecifikované v tomto bode.
5.1

Metódy technických skúšok na schválenie typu

5.1.1

Dokumentácia
Žiados• o schválenie typu musí obsahova• dokumentáciu s týmito údajmi:
– metrologické charakteristiky pásových váh,
– súhrn špecifikácií pásových váh,
– opis funkcie komponentov a zariadení pásových váh,
– nákresy, schémy a prípadne všeobecné softvérové informácie objasòujúce konštrukciu a èinnos• váh,
– dokumentácia preukazujúca, že konštrukcia a vyhotovenie váh zodpovedajú požiadavkám tejto èasti
prílohy.

5.1.2

Všeobecne
Skúška typu sa vykoná aspoò na jednom alebo viacerých (spravidla nie na viacerých ako na troch) váhach
predstavujúcich konkrétny typ. Aspoò jedna váha musí by• kompletne inštalovaná na mieste používania
a aspoò jedna z váh musí by• k dispozícii v stave vhodnom na simulaèné skúšky komponentov
v laboratóriu.

5.1.3

Skúšky
Skontroluje sa predložená dokumentácia a vykonajú sa skúšky na preverenie, èi váhy zodpovedajú
– technickým požiadavkám,
– metrologickým požiadavkám,
– požiadavkám na elektronické váhy (ak je to aplikovate¾né).
Špecifikácie jednotlivých skúšok (metódy a postupy) sú uvedené v príslušnej slovenskej technickej
norme.

5.1.4

Podmienky vykonania skúšok
Vykonávate¾ skúšky typu môže na úèely skúšok vyžadova• od žiadate¾a o schválenie typu náležité
množstvo materiálu, kontrolné zariadenia (váhy) a personál.

5.1.5

Miesto skúšky
Váhy predložené na skúšku typu môžu by• skúšané buï:
– na miestach so sídlom vykonávate¾a skúšky typu, alebo
– na ktoromko¾vek inom vhodnom mieste, na ktorom sa vykonávate¾ skúšky typu a žiadate¾ o schválenie
typu dohodnú.

5.2

Metódy technických skúšok pre prvotné a následné overenie

5.2.1

Skúšky
Vykonávate¾ overenia preverí zhodu váh so schváleným typom a preskúša, èi váhy vyhovujú technickým
a metrologickým požiadavkám. Pásové váhy musia vyhovova• technickým požiadavkám a metrologickým
požiadavkám pre všetky výrobky, na ktorých váženie budú váhy v bežných prevádzkových podmienkach
používané.
Pri prvotnom overení a následnom overení sa vykonajú skúšky pod¾a príslušnej slovenskej technickej
normy.
Vykonávate¾ overenia v odôvodnenom prípade a v záujme toho, aby sa predišlo duplicite skúšok, ktoré už
boli predtým vykonané pri skúške typu, môže použi• tieto výsledky pri prvotnom overení.

5.2.2

Podmienky vykonania skúšok
Vykonávate¾ overenia môže na úèely skúšok vyžadova• od žiadate¾a o overenie náležité množstvo
materiálu, kontrolné zariadenia (váhy) a personál.

