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CCEERRTTIIFFIIKKÁÁTT  TTYYPPUU  MMEERRAADDLLAA  

č. 016/1/132/22  zo dňa 12. 2. 2022 

 
Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. k)   zákona   č. 157/2018 Z. z.           

o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z  (ďalej len 

"zákon")  na základe žiadosti číslo 361784 vydáva podľa § 21 ods. 2 zákona toto rozhodnutie, ktorým 

sscchhvvaaľľuujjee  ttyypp  mmeerraaddllaa  

Názov meradla:  Prepravné sudy vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov, tlakovo stálych 

Typ:  KEG sud 

Žiadateľ:  Schäfer-Sudex s.r.o,  Podolí 5, 584 01  Ledeč nad Sázavou,   

  Česká republika  

IČO:   60 912 278 

Výrobca:  Schäfer-Sudex s.r.o,  Česká republika 

 

Týmto certifikátom sa podľa § 20 ods. 1 zákona potvrdzuje, že uvedený typ meradla vyhovuje svojimi 

technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením 

požiadavkám na daný druh určeného meradla ustanovenými v príloha č. 25 „Prepravné sudy a prepravné 

tanky“ k vyhláške  ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len 

vyhláška č. 161/2019 Z. z.). 

Základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla a výsledky technických 

skúšok a zistení o splnení požiadaviek na daný druh meradla sú uvedené v protokole č. 001/300/132/22  

zo dňa 11. 02. 2022 vydanom Slovenským metrologickým ústavom.  

 

Uvedenému typu meradla sa prideľuje značka schváleného typu: 
  

TTSSKK  113322//2222  ––  001166  
 

Dovozca je povinný podľa § 12 ods. 3 zákona umiestniť na meradle značku schváleného typu  a podľa    

§ 26 ods. 4 zákona zabezpečiť prvotné overenie meradla pred jeho uvedením na trh.   

 

Platnosť do: 12.  februára 2032 
  

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Úrad                   

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 

05 Bratislava prostredníctvom Slovenského metrologického ústavu.  

 

 

 

 

 

 
Ing. Maroš Kamenský, MBA 

generálny riaditeľ 
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KEG sud je zváraná tlaková nádoba valcového tvaru  vyrobená z nehrdzavejúcej chromo-niklovej 

nerezovej ocele, chemického zloženia podľa STN 170240, 170241 s označením 1.4301 (AISI 304), alebo 

inej chromo-niklovej oceli, ktorá je použiteľná v potravinárskom priemysle. Konštrukcia sudu odpovedá 

norme DIN 6647-1, 2. 

Názov meradla:  Prepravné sudy vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov, tlakovo stálych 

Typ meradla:  KEG sud 

Prevedenie:  SLIM D278 (10L, 15L, 20L, 25L), SLIM D237 (20L),   
    DIN R400 (10L, 15L, 20L, 25L, 30L, 50L),  DIN R480 (10L, 15L, 20L, 25L, 30L,  

     50L), EURO (20L, 25L, 30L, 50L), DAVID int.ϕ235 (20,4L) 
 

Základné technické údaje a metrologické charakteristiky:  

Materiál 
1.4301 (AISI 304), alebo iná chromo-niklová oceľ, 

použiteľná v potravinárskom priemysle 

Hrúbka steny odmernej nádoby (1,2 až 1,7) mm 

Tvar valcovitý 

Maximálny pracovný tlak (0,1 až 1,0) MPa 

Prevedenie s jedným otvorom (plniaci/vypúšťací) 

Tvarové prevedenie spodného lemu stohovateľné alebo nestohovateľné 

Merané médium Nápoje a iné kvapalné požívatiny 

 

Rozmerová rada KEG-sudov Menovitý objem [dm3] 

DIN R400 10, 15, 20, 25, 30, 50 

DIN R480 10, 15, 20, 25, 30, 50 

EURO 20, 25, 30, 50 

SLIM D278 10, 15, 20, 25 

SLIM D237 20 

DAVID int.ϕ235 20,4 
 
Metrologické charakteristiky: 

Menovitý objem [dm3] Najväčšia dovolená chyba [dm3] 

50 ± 0,250 

30 ± 0,150 

25 ± 0,125 

20,4 ± 0,100 

20 ± 0,100 

15 ± 0,100 

10 ± 0,100 

Trieda presnosti A 

Metrologické charakteristiky meradla vyhovujú požiadavkám prílohy č. 25 k vyhláške č. 161/2019 Z. z., 
časť B bod 2. 

 

Overenie meradla: 
Overenia meradla sa vykonáva podľa požiadaviek, ktoré sú uvedené v časti A prílohy č. 25                                 

k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 a podľa STN 99 6201 .  

Čas platnosti overenia meradla je podľa položky č. 1.3.17 prílohy č. 1 k vyhláške č. 161/2019 Z. z.  daný 

na 10 rokov 
 
Umiestnenie overovacej značky: 
Meradlo, ktoré spĺňa technické a metrologické požiadavky, sa označí overovacou značkou, a vystaví sa 

doklad o overení. Overovacia značka sa umiestni na vyhradenom mieste vedľa kovového štítku 

s identifikačnými údajmi.  

.Tento certifikát môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. 

Rozmnožovať jeho časti možno len s písomným súhlasom Slovenského metrologického ústavu. 

Certifikát je vyhotovený v  dvoch rovnopisoch, jeden pre zákazníka a druhý pre Slovenský metrologický ústav. 
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Tento protokol  môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený.  

Rozmnožovať jeho časti možno len so súhlasom riaditeľa Slovenského metrologického ústavu. 

 

   

   

   

PROTOKOL O POSÚDENÍ TYPU MERADLA 
 

 

 

Číslo protokolu: 001/300/132/22 
 

 

 

Názov meradla:  Prepravné sudy vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov, 

tlakovo stálych 

 

Typ meradla:  KEG sud 

 

Značka schváleného typu: TSK 132/22-016 

 

Výrobca/Žiadateľ:    

Obchodné meno:  Schäfer-Sudex s. r. o. 

Adresa:  Podolí 5  

  584 01  Ledeč nad Sázavou 

  Česká republika 

IČO:  60912278 

 

Evidenčné číslo žiadosti: 361 784 

 

Počet strán:  6 

 

Počet príloh:  2 

 

Dátum vydania:  11. 02. 2022 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Skontroloval: Schválil: 
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1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

 

Tento protokol je podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla podľa § 21 

zákona 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona                

č. 198/2020 Z. z. (ďalej len "zákon 157/2018 Z. z.") pre:  

 

Prepravné sudy vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov, tlakovo stálych  

(KEG sudy) 

 

1.1. Rozsah posudzovania 

 

Meradlo svojim charakterom zodpovedá určenému meradlu, podľa položky 1.3.17 „Prepravný 

sud z nehrdzavejúceho materiálu tvarovo stály“ prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019             

Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len „vyhláška č. 161/2019 Z. z.“). 

Meradlo bolo posudzované z hľadiska požiadaviek na daný druh meradla ustanovených 

predpisom: 

- príloha č. 25 „Prepravné sudy a prepravné tanky“ k vyhláške č. 161/2019 Z. z. 

 

1.2. Údaje o technickej dokumentácii a dokladoch použitých pri posudzovaní 

 

Pri posudzovaní meradla v rámci schválenia typu meradla boli preštudované a odborne posúdené 

nasledovné dokumenty výrobcu: 

- Protokol o posúdení typu meradla č. 10512/230/132/12, vydal SMÚ BA, slovenský jazyk, 

- Certifikát typu meradla č. 010/132/12, vydal SMÚ BA, slovenský jazyk, 

- Certifikát o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C013-20, vydal ČMI Brno, český jazyk, 

- Závěrečné vyhodnocení medzilaboratorního porovnání DPMZ 15-109-21, vydal ČMI 

Brno, český jazyk, 

- Výkresová dokumentácia (Príloha č. 1) – BERGBAUKEG SLIM D278, DAVID SLIM 

D237, DIN R400, DIN R480, EURO, vydal Schäfer-Sudex, český jazyk (príloha č. 1),  

- Příloha k protokolu o technické zkoušce k schválení typu č. 0314-UL-TH065-19, vydal 

ČMI Brno, český jazyk (príloha č. 2). 

Technická dokumentácia predložená na konanie o schválení typu meradla je uložená na 

Oddelení prietoku a tlaku Slovenského metrologického ústavu Bratislava. 

 

1.3. Údaje o vzorkách určeného meradla  

 

V rámci procesu schválenia typu meradla nebolo potrebné predložiť vzorky meradla. 

 

 

2. POPIS MERADLA 

 

Názov meradla:   Prepravné sudy vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov, 

tlakovo stálych 
 

Typ meradla:     KEG sud 

 

Prevedenie (Príloha č. 1):  SLIM D278 (10L, 15L, 20L, 25L), 

     SLIM D237 (20L),   

     DIN R400 (10L, 15L, 20L, 25L, 30L, 50L),  
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     DIN R480 (10L, 15L, 20L, 25L, 30L, 50L), 

     EURO (20L, 25L, 30L, 50L), 

     DAVID int.ϕ235 (20,4L) 

 

2.1. Charakteristika a prevedenie 

 

Sudy sú vyrobené z nehrdzavejúcej chromo-niklovej nerezovej oceli, chemického zloženia podľa 

STN 170240, 170241 s označením 1.4301 (AISI 304), alebo inej chromo-niklovej oceli, ktorá je 

použiteľná v potravinárskom priemysle. Konštrukcia sudu odpovedá norme DIN 6647-1, 2. 

 

KEG sud je zváraná tlaková nádoba valcového tvaru. Meracia časť sa skladá so zvarenca, ktorý 

je tvorený 2 symetrickými polovicami. V strede hornej časti je navarené závitové hrdlo pre 

špeciálny (plniaci/vypúšťací) ventil s ihlou. Odmerná časť sudu s objemom 10L až 50L môže 

byť po obvode valcovej časti opatrená prelismi, ktoré v prípade potreby zaisťujú tuhosť 

a tvarovú stabilitu odmernej časti. Na vrchnej a spodnej strane meracej časti nádoby sú privarené 

lemy slúžiace pre manipuláciu a podľa prevedenia k stohovaniu sudu. V hornej časti má lem 

ochrannú funkciu a obsahuje dva otvory, ktoré slúžia k uchopeniu suda. V spodnej časti slúži 

lem ako podstava a môže byť v stohovateľnom (stack) alebo nestohovateľnom (unstack) 

prevedení. V mieste styku lemu s odmernou nádobou sú otvory, ktoré umožňujú odtok zatečenej 

vody. 

 

 

 
 

Obr. 1 – KEG sud Schäfer-Sudex 
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3. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ A METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

 

3.1. Základné technické charakteristiky meradla 

 

Tab. č. 1 

Materiál 1.4301 (AISI 304), alebo iná chromo-niklová oceľ, 

použiteľná v potravinárskom priemysle 

Hrúbka steny odmernej nádoby  (1,2 až 1,7) mm 

Tvar valcovitý 

Maximálny pracovný tlak  (0,1 až 1,0) MPa 

Prevedenie s jedným otvorom (plniaci/vypúšťací) 

Tvarové prevedenie spodného lemu stohovateľné alebo nestohovateľné 

Merané médium  Nápoje a iné kvapalné požívatiny 

 

Tab. č. 2 

Rozmerová rada KEG-sudov Menovitý objem [dm3] 

DIN R400 10, 15, 20, 25, 30, 50 

DIN R480 10, 15, 20, 25, 30, 50 

EURO 20, 25, 30, 50 

SLIM D278 10, 15, 20, 25 

SLIM D237 20 

DAVID int.ϕ235 20,4 

 

Technické charakteristiky meradla vyhovujú požiadavkám prílohy č. 25 k vyhláške č. 161/2019 

Z. z., časť B, bod 1. 

 

3.2. Metrologické charakteristiky 

 

Meradlo je zaradené podľa prílohy č. 25 k vyhláške č. 161/2019 Z. z., časť B bod 2 do triedy 

presnosti A s dovolenou chybou podľa tabuľky č. 3. 

 

Tab. č. 3 

Menovitý objem [dm3] Najväčšia dovolená chyba [dm3] 

50 ± 0,250 

30 ± 0,150 

25 ± 0,125 

20 ± 0,100 

20,4 ± 0,100 

15 ± 0,100 

10 ± 0,100 

 

Tab. č. 4 

Trieda presnosti A 
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Metrologické charakteristiky meradla vyhovujú požiadavkám prílohy č. 25 k vyhláške č. 

161/2019 Z. z., časť B bod 2. 

 

 

4. PODMIENKY VYKONANIA SKÚŠOK TECHNICKÝCH A METROLOGICKÝCH 

CHARAKTERISTÍK 

 

Skúšky meradla boli vykonané skúšobným zariadením na overovanie prepravných sudov 

a tankov v priestoroch AMS spoločnosti Schäfer-Sudex s. r. o., Podolí 5, 58401 Ledeč nad 

Sázavou, hmotnostnou metódou. Skúšky vykonal ČMI Brno. Skúšky meradla boli vykonané 

v súlade s prílohou č. 25 k vyhláške č. 161/2019 Z. z., časť A bod 3 a STN 99 6201. 

 

 

5. ÚDAJE O HODNOTENÝCH TECHNICKÝCH A METROLOGICKÝCH 

CHARAKTERISTIKÁCH 

 

V rámci schvaľovania typu meradla boli posudzované nasledovné technické a metrologické 

charakteristiky meradla podľa prílohy č. 25 k vyhláške č. 161/2019 Z. z. 

 

 

6. ZÁVER 

 

Na základe skúšok merača, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tohto protokolu a odborného 

posúdenia, bolo zistené, že uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické 

charakteristiky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 25 k vyhláške č. 161/2019 Z. z. 

 

 

7. ÚDAJE NA MERADLE 

 

V zmysle požiadaviek, ktoré sú uvedené v časti B bod 3, prílohy č. 25 k vyhláške č. 161/2019 Z. 

z., budú na kovovom štítku alebo na priamo na povrchu suda zreteľne a nezmazateľne uvedené 

tieto údaje: 

a) objem pri referenčnej teplote (podľa tab. č. 2), 

b) trieda presnosti, 

Hodnotená technická a metrologická 

charakteristika, príloha č. 25 

vyhláške č. 161/2019 Z. z. 

Výsledky skúšok  Vyhodnotenie 

Trieda presnosti 
Vyhodnotené na základe 

dokumentácie výrobcu   

vyhovel 

požiadavkám  

Presnosť meradla 
Vyhodnotené na základe 

dokumentácie od výrobcu 

vyhovel 

požiadavkám 

Materiál 
Vyhodnotené na základe 

dokumentácie výrobcu  

vyhovel 

požiadavkám 

Tvar a vyhotovenie 
Vyhodnotené na základe 

dokumentácie výrobcu  

vyhovel 

požiadavkám 

Metódy skúšok pri schvaľovaní typu 

suda  

Vyhodnotené na základe 

dokumentácie výrobcu 

a vykonaných skúšok  

vyhovel 

požiadavkám 
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c) meno výrobcu alebo jeho značka, 

d) typ suda, výrobné číslo a rok výroby, 

e) najväčší pracovný tlak, 

f) druh materiálu suda, 

g) značka schváleného typu. 

 

 

8. OVERENIE 

 

Overenie meradla sa vykoná podľa časti A bod 4 prílohy č. 25 k vyhláške č. 161/2019 Z. z. 

a podľa STN 99 6201. 

 

Čas platnosti overenia meradla je podľa položky č. 1.3.17 prílohy č. 1 k vyhláške č. 161/2019 Z. 

z., daný na 10 rokov. 

 

8.1 Umiestnenie overovacích značiek a zabezpečenie 

 

Meradlo, ktoré spĺňa technické a metrologické požiadavky, sa označí overovacou značkou, 

a vystaví sa doklad o overení. 

 

Overovacia značka: 

- sa umiestni na vyhradenom mieste vedľa kovového štítku s identifikačnými údajmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Vzor štítku s identifikačnými údajmi a miestom pre overovaciu značku 
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