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1. Úvod 

1.1. Účel 

Účelom tohto projektu je zvýšenie výkonu meracej stanice použitím ultrazvukového 
meradla s vyšším prietokom namiesto pôvodného turbínového meradla na meracej trati 
MT3 MS Láb IV. Cieľom výmeny je zvýšenie výkonu MS Láb IV  z 13 mil. Sm3/deň na 
15 mil. Sm3/deň.   

 

1.2. Všeobecný popis 

Predmetom investičnej akcie je: 

 výmena turbínového meradla na meracej trati MT3 MS Láb IV Pozagas za 

ultrazvukové + prepočítavač 

 Výmena prepočítavačov na meracích tratiach MT1, MT2, MT4  -  od rovnakého 

výrobcu ako pri MT3 vrátane dodávky a zapojenia prevodníkov tlaku a teploty 

 Vysokotlaková kalibrácia + overenie pôvodného 1 ks turbínového meradla 

 

1.3. Základné údaje 

1.3.1. Názov stavby :  

Zvýšenie výkonu MS Láb IV   

1.3.2. Miesto stavby:  

MS Láb IV  

1.3.3. Dôvod stavby:  

zvýšenie výkonu MS Láb IV  

1.3.4. Požadovaný termín uvedenia do prevádzky: bude upresnený podľa dodacích 

lehôt zariadení s DDL 

 

2. Technické riešenie 

 

2.1. Technické parametre súčasné 

Zvýšenie výkonu MS Láb IV  z 13 mil. Sm3/d. na 15 mil. Sm3/d. V súčasnosti má meracia 
stanica 4 trate, na ktorých sú osadené turbínové plynomery  ELSTER SM-RI X4X G2500, 
DN300 PN100. Prepravné množstvo na troch tratiach je max 551 757 m3/h. Jedna trať slúži 
ako testovacia trať. Meradlá majú štatút obchodného meradla. 

 
Technické a procesné parametre súčasné: 
 
MT3: testovací turbínový plynomer INSTROMET (ELSTER) G2500 DN300 PN80 rozsah  
1 : 20, OIML 137 Class 1, Qmin. = 200 m3/hod. (pri p = 45 barg cca 216 000 Sm3/24 hod.), 
Qmax. = 4 000 m3/hod. (pri p = 45 barg cca 4 320 000 Sm3/24 hod.) 
Rozdiel medzi testovaným a testovacím plynomerom nesmie presiahnuť ±1%. 
FC OM: INSTROMET - PTZ – vlastný SP a TP, Z podľa SGERG88 [rd, GCV, CO2, H2], 
vysokofrekvenčný signál z turbíny HF2 i nízkofrekvenčný LF2 ], [rd, GCV, CO2] – kontinuálne 
z PGC 
FC KM (Back-up): MECI CDV15 - PTZ – vlastný SP a TP, Z podľa SGERG88 [rd, GCV, CO2, 

H2], nízkofrekvenčný signál z turbíny LF1, [rd, GCV, CO2] – vkladané 1 x mesačne 

z celomesačného priemeru MT1, MT2, MT4: procesné MT s rovnakými parametrami ako MT3 

 Prevádzkový tlak ZP:    Pmin = 4,6 MPa(a) ÷ Pmax = 7,6 MPa(a) 

 Prevádzková teplota ZP: Tmin = 0°C ÷ Tmax = +50°C 
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2.2.  Požadované parametre  

 

Pre miesto úpravy – zvýšenia výkonu MS Láb IV je navrhnutá ultrazvuková meracia 
trať MT3. 

 
MT3 – na miesto turbínového testovacieho plynomera sa osadí ultrazvukový plynomer 
OIML 137 Class 0,5 DN300 PN100 rozsah cca 1 : 100, Qmin. = cca 70 m3/hod. (pri p = 
45 barg cca 75 600 Sm3/24 hod.), Qmax. = cca 7 000 m3/hod. (pri 45 barg cca 
7 560 000 Sm3/24 hod.) 

Požiadavka na úpravu jednosmernej MT3: 

 5D pred usmerňovačom  

 Usmerňovač v súlade s USM MID  

 10D medzi usmerňovačom a USM 

 Za USM 3 ks teplomerné puzdra (1 ks pre TP OM, 1 ks pre TP KM a 1 ks pre 

kontrolný teplomer) 

 Pred regulátor prietoku je doporučené zvážiť použitie tlmiča hluku inštalovaného  

v demontovateľnom medzikuse  

 Osadenie medzikusu pre tlmič hluku je požadované 

 Ploché zvary (opieskované) 

 

Požiadavka na USM: 

 V súlade s MID OIML137 Class 0,5 

 Min počet lúčov 6 (3 páry)  

 Garancia presnosti USM i pri výpadku jedného páru senzorov 

 Stavebná dĺžka USM 3D DN300,  

 Ethernet serviced port (prístupný v rozvádzači pri FC) 

 Servisný port s dodaním autorizovaného SW pre sledovanie profilu prúdenia 

zemného plynu, ktorý sa bude dať porovnať s profilom prúdenia získaným pri 

vysokotlakovom overení a potom v prevádzke, pri podobných podmienkach 

 Poniklované z vnútornej strany, resp. špeciálny náter 

 HP kalibrácia USM spolu s jedným Turbínovým meradlom 

 Kalibrácia USM spolu s nábehovým kusom a usmerňovačom 

 Kalibrácia v 7 bodoch + 5 verifikačných bodov pri 50 bara  

 Maximálna odchýlka medzi USM a turbínovým meradlom pri HP overení 

v  skúšobni  v celom rozsahu +/- 0,2 % 

 Odchýlka medzi ktoroukoľvek turbínovou meracou traťou a USM (MT3)  v mieste 

osadenia (MS Láb 4) bude maximálne do +/- 0,5 % v celom rozsahu Qmin – 

Qmax. 

 Korekcia chyby  v hlave plynomera  

 Dodávka úradne overeného prevodníka absolútneho tlaku (PTA) s rozsahom 35 – 

80 bara a s trojcestnou ventilovou súpravou 

 Dodávka úradne overeného teplotného prevodníka (TT) s rozsahom -10° až 50°C  

s osadením vo výbehovej časti USM 
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Návrh konfigurácie FC MT3 :  

 Metóda prepočtu PTZ, vlastný PTA a TT, základné podmienky 101.325 

kPa,  25/0°C, „Z“ podľa SGERG88 (ISO 12 213-3) [relative density, GCV, CO2, 

H2] (voliteľná AGA8 (ISO 12 213-2)) 

 Impulzný signál z USM hlavice - dual pulse – vo FC porovnávané 

 Sériovou linkou prenášané údaje o rýchlosti šírenia zvuku, rýchlosti prúdenia 

plynu, diagnostické údaje o stave senzorov, Ethernet komunikácia s riadiacim 

systémom cez Modbus TCP – v súlade s MID 

 Dodaná adresácia údajov v Modbus registroch 

 [relative density, GCV, CO2, H2] – kontinuálne z PGC1, alebo PGC2 

 Protokoly tvorené v registroch FC: 

o Obsah dát, ktorý umožní manuálne dopočítanie poruchového množstva 

objemu a energie plynu. 

o Archív protokolov a dát musí umožniť preukázateľné dokladovanie údajov 

pre mesačný protokol (najlepšie v pdf a xls formáte). To znamená 

minimálne: 

 800 hodinových záznamov (protokol so všetkými údajmi 

potrebnými k možnému dopočtu) 

 35 denných záznamov  

(nie je prípustná archivácia údajov z FC len v riadiacom systéme) 

 Alarm + Event buffer minimálne na 1000 záznamov 

 Firemný SW FC pre čítanie uložených dát s voliteľnými parametrami (1 deň, 1 

mesiac, posledné čítanie atď.) odovzdať užívateľovi. Licencia SW musí byť 

v celkovej cene USM 

 Akumulované množstvá nastaviteľné na 1 m3 

 Synchronizácia času cez logický vstup 

 Komunikácia s FC možná i cez WEB rozhranie (o. i. sťahovanie archívov), t. j. 

okamžitá identifikácia porúch pomocou vzdialeného pripojenia, podobne ako 

i jednoduché opravy 

 Korekcia chyby plynomera v hlave meradla 

 Typové schválenie MID + prvotné úradné overenie, v zmysle metrologického 

zákona v SR  

 

Požadované parametre pre výmenu FC na MT1, MT2 a MT4 OM: 

 Metóda prepočtu PTZ, vlastný PTA a TT, základné podmienky 101.325 kPa, 

25/0°C, „Z“ podľa SGERG88 (ISO 12 213-3) [relative density, GCV, CO2, H2] 

(voliteľná AGA8 (ISO 12 213-2)) 

 Impulzné signály z HF1 a HF2 (turbine wheel, reference wheel) turbínového 

plynomera sa navzájom porovnávajú, pri definovanom rozdiele – vygenerovaný 

alarm  

 Ethernet komunikácia s riadiacim systémom cez Modbus TCP 

 Dodaná adresácia údajov v Modbus registroch 

 [relative density, GCV, CO2, H2] – kontinuálne z PGC1, alebo PGC2  

 Protokoly tvorené v registroch FC: 
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o Obsah dát, ktorý umožní manuálne dopočítanie poruchového množstva 

objemu a energie plynu 

o Archív protokolov a dát musí umožniť preukázateľné dokladovanie údajov 

pre mesačný protokol (najlepšie v pdf a xls formáte). To znamená 

minimálne: 

 800 hodinových záznamov (protokol so všetkými údajmi 

potrebnými k možnému dopočtu) 

 35 denných záznamov  

(nie je prípustná archivácia údajov z FC len v riadiacom systéme) 

 Alarm + Event buffer minimálne na 1000 záznamov 

 Firemný SW FC pre čítanie uložených dát s voliteľnými parametrami (1 deň, 1 

mesiac, posledné čítanie atď.) odovzdať užívateľovi, licencia SW musí byť 

v celkovej cene FC 

 Akumulované množstvá nastaviteľné na 1 m3 

 Synchronizácia času cez logický vstup (bude riešiť riadiaci systém) 

 Komunikácia s FC možná i cez WEB rozhranie (o. i. sťahovanie archívov), t. j. 

okamžitá identifikácia porúch i pomocou vzdialeného pripojenia, podobne ako 

i jednoduché opravy povolené v operačnej dohode 

 Korekcia chyby turbínového plynomera vo FC 

 Typové schválenie MID + prvotné úradné overenie, v zmysle metrologického 

zákona v SR  

 

Návrh konfigurácie FC MT1, MT2 a MT4 KM (Back-up):  

 Metóda prepočtu PTZ, vlastný SP a TP, základné podmienky 101, 325 kPa, 

„Z“ podľa SGERG88 (ISO 12 213-3) [relative density, GCV, CO2, H2] (voliteľná 

AGA8 (ISO 12 213-2))   

 Nízkofrekvenčný signál LF1 (reed contact) 

 Ethernet komunikácia s riadiacim systémom cez Modbus  TCP 

 Dodaná adresácia údajov v Modbus registroch 

 [relative density, GCV, CO2, H2] – kontinuálne z PGC1, alebo PGC2  

 Protokoly tvorené v registroch FC: 

o Obsah dát, ktorý umožní manuálne dopočítanie poruchového množstva 

objemu a energie plynu 

o Archív protokolov a dát musí umožniť preukázateľné dokladovanie údajov 

pre mesačný protokol (najlepšie v pdf a xls formáte). To znamená 

minimálne: 

 800 hodinových záznamov (protokol so všetkými údajmi 

potrebnými k možnému dopočtu) 

 35 denných záznamov  

(nie je prípustná archivácia údajov z FC len v riadiacom systéme) 

 Alarm + Event buffer minimálne na 1000 záznamov 

 Firemný SW FC pre čítanie uložených dát s voliteľnými parametrami (1 deň, 1 

mesiac, posledné čítanie atď.) odovzdať užívateľovi, licencia SW musí byť 

v celkovej cene FC 

 Akumulované množstvá nastaviteľné na 1 m3 

 Synchronizácia času cez logický vstup (bude riešiť riadiaci systém) 
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 Komunikácia s FC možná i cez WEB rozhranie (o. i. sťahovanie archívov), t. j. 

okamžitá identifikácia porúch i pomocou vzdialeného pripojenia, podobne ako 

i jednoduché opravy povolené v operačnej dohode 

 Typové schválenie MID + prvotné úradné overenie, v zmysle metrologického 

zákona v SR  

 Prietok z FC obchodného merania a FC kontrolného merania sa budú kontinuálne 

vzájomne porovnávať v RS, pri presiahnutí rozdielu ±0,5 % - vygenerovaný alarm 

 Prepočítavač môže byť použitý i viac kanálový (max. 2 kanály), pričom bude 

splnená nasledujúca koncepcia   

 
Riešenie pripojenia, komunikácie a prepínania PGC1 a PGC2 so všetkými FC 

požadujeme navrhnúť dodávateľom a následne odsúhlasiť objednávateľom.  

 

 

2.3. Požiadavky na zapojenie energií a ich spotreba 

Min. 24V DC z UPS 

 

2.4. Požiadavky na riadiaci systém (RS) 

Súčasťou dodávky je pripojenie signálov do RS a súčinnosť dodávateľa najmä 

poskytnutie požadovaných podkladov: 

 Komunikácia cez Ethernet protokolom Modbus TCP alebo sériovou linkou 

RS232/RS485 s protokolom Modbus RTU 

 Adresácia údajov v Modbus mape. 

 

Súčasťou dodávky nie sú SW úpravy riadiaceho systému!  

 

- Kontinuálne porovnávanie prietoku OM a KM 

- Hodinové porovnávanie diferencie akumulovaného množstva OM a KM 

- Dňové porovnávanie diferencie akumulovaného množstva OM a KM 

- Mesačné porovnávanie diferencie akumulovaného množstva OM a KM 
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- SW pre sériové testy turbínových plynomerov v zmysle operačnej dohody GCA – 

POZAGAS (spustenie tlačidlom „Štart“, ukončenie „Stop“, podklady dodáme po 

obstaraní FC) 

- Prepočet  objemu z 25/0°C na 25/15°C - vizualizácia 

- Porovnávanie SGERG88 s AGA8 

 

2.5. Požiadavky na meranie a reguláciu (MaR) 

 

o dodávka 3 ks PTA (s trojcestnými ventilovými súpravami) a ich dopojenie 

(nutná kabeláž) do FC pre KM a ich pripojenie k turbínovým plynomerom 

o dodávka 3 ks TT a ich dopojenie (nutná kabeláž) do FC pre KM,  

o dopojenie pôvodných PTA a TTA do FC OM, 

o dopojenie pôvodných signálnych káblov z PGC1 i PGC2 do všetkých FC, 

dopojenie nízko a vysokofrekvenčných signálov z turbínových plynomerov, 

konfigurácia všetkých FC 

o montáž všetkých FC do nového rozvádzača s výklopným rámom (dodá 

Dodávateľ FC) na miesto stavajúceho rozvádzača  

 

2.6. Požadovaná životnosť (predpokladaná životnosť) 

Predpokladaná životnosť je min. 12 rokov 
 

2.7. Možnosti budúceho rozšírenia 

n/a 
2.8. Súvisiace investície, úpravy, modernizácie 

 

Výmena RS MS Láb IV. Prípadná úprava obslužnej lávky pre MT3. 

 

2.9. Technické požiadavky/odporúčania 

Rozsah spracovania projektovej dokumentácie: 

 Realizačný projekt v rozsahu Sadzobníka UNIKA 2015 Príloha č.3 ( bez časti F) 

vrátane stanoviska a osvedčenia TI 

 Systémová analýza vrátane CED 

 Projekt funkčných skúšok 

 Projekt tlakových skúšok 

 Projekt skutočného vyhotovenia 

- počet paré: 4 x papierová forma, 2 x CD nosič 

- elektronická forma: 1 x v PDF, 1 x otvorená verzia v programoch *.doc, *.xls, *.dwg 

 

2.10. Špecifikácia použitých zariadení 

Definované v bode 2.2 

 

2.11. Iné alternatívy riešenia projektu 

      

n/a 
 

2.12. Väzba na existujúce riešenia 

 
Výmena RS MS IV .  
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3. Rozsah stavby 

3.1. Fyzické hranice projektu 

MS Láb IV Pozagas  

 

3.2. Hranice prevádzkových parametrov 

      

n/a 
 

4. Minimálny rozsah skúšok z pohľadu projektového tímu 

Typ skúšky Áno/Nie Podmienky realizácie 

Skúšky kvality a/alebo materiálovej 

pripravenosti u výrobcu 
☐  

Skúšky kvality na stavenisku ☐  

Tlaková skúška na pevnosť ☒  

Tlaková skúška na tesnosť ☒  

Garančné zvary ☒  

Individuálna ☐  

Funkčná ☐  

Komplexná ☒  

Garantovaných parametrov ☒ 

Maximálna odchýlka medzi USM a 

turbínovým meradlom pri HP overení 

v  skúšobni  v celom rozsahu +/- 0,2 % 

Projektovaných parametrov ☒  

Iná ☐  

 

5. Rámcový harmonogram prác 

 

Termíny realizácie budú upresnené na základe dodacích lehôt zariadení s DDL. 

 

 

6. Bezpečnosť a Enviroment 

 

6.1. Obmedzenie a podmienky výkonu prác  

Obmedzenie a podmienky 

výkonu prác 
Áno/Nie Poznámka 

Nutnosť realizácie prác počas 

odstávok 
☒  

Realizácia nutná počas leta ☐  

Realizácia možná počas zimy ☐  

Minimálna teplota pri ktorej je 

možná realizácia 
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6.2. Dopad na povolenia a inú legislatívu 

Dopad Áno/Nie Upresnenie dopadu 

SEVESO ☐  

IPKZ ☐  

EIA ☐  

Energetická licencia ☐  

Emisie ☐  

Hluk ☐  

Odpady ☐  

OZZK ☐  

 

7. Požiadavky na pozemky 

 

n/a 

 

8. Požiadavky na dokumentáciu 

Požadovaná 

dokumentácia/služba 
Áno/Nie Poznámka 

Útvar zodpovedný 

za úpravu 

Projekt pre územné rozhodnutie ☐   

Projekt pre stavebné konanie ☐   

Jednostupňový projekt ☐   

Realizačný projekt ☒   

Projekt skutočného vyhotovenia ☒   

Systémová analýza, CED ☒   

Príručka operátora/aktualizácia ☐   

Štúdia/štúdia uskutočniteľnosti ☐   

Odhad investičných nákladov ☒   

Technická pomoc ☐   

Odborný posudok, odborné 

stanovisko 

☒ Obchodný partner, 

OPO 

 

Projekt skúšok zariadenia 

(funkčné/komplexné/tlakové) 

☒   

Autorský dozor ☒   

Špecifikácia mat. s DDL ☒   

Prevádzkový 

poriadok/aktualizácia 

☒   
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9. Požiadavky aplikovaných zákonov, vyhlášok, noriem, štandardov a pod. 

 

Zariadenie musí vyhovovať svojimi technickými charakteristikami, metrologickými 

charakteristikami a konštrukčným vyhotovením požiadavkám na daný druh určených 

meradiel pre jeho uvedenie na trh v SR, ako určeného meradla v zmysle § 11 ods. 1 až 4 

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

neskorších predpisov (ďalej „zákona o metrológii“).  

 

V zmysle § 26 ods. 2  zákona o metrológii Prvotné overenie, v našom výbere požadujeme 

tento výkon deklarovať kalibráciou vo vysokotlakovej  skúšobni notifikovanej osoby 

(podmienky výkonu: tlak 50 bara, v pracovných 7 bodoch), ktorú je povinný zabezpečiť 

výrobca meradla alebo v prípade dovozu, dovozca meradla. 

 

Merač - plynomer a prepočítavač objemu plynu, ako určené meradlo v zmysle § 19 odst. 

1 písm b) počas používania podlieha  metrologickej kontrole. Ide o následné overenie 

v zmysle § 27 ods. 1, ktoré   je povinný  zabezpečiť používateľ meradla v zmysle 

citovaného § podľa ods. 2. zákona o metrológii. 

Meradlá musia byť sprístupnené na trh SR v zmysle Nariadenia vlády č. 145/2016 o 

sprístupňovaní meradiel na trhu, § 1, odst.2, písm. b, príloha č. 4 (MI-002). Na účely 

posúdenia zhody podľa § 12 sa použije postup modul: B+F alebo B+D alebo H1. 

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky meradla sú všetky dokumenty vyplývajúce z platnej 

legislatívy.  

Je nevyhnutné predložiť „EU vyhlásenie o zhode“ od výrobcov ultrazvukových meradiel 

a prepočítavača objemu plynu, v zmysle nariadenia vlády č. 145/2016 Z.z. o 

sprístupňovaní meradiel na trhu,  §14, odstavec 2 v štátnom jazyku. Vyhlásenie je potrebné 

doložiť v rozsahu uvedenom v prílohe č. 13 uvedeného zákona. 

Povinnosti dovozcu sú dané § 8 uvádzaného NV. 

Zároveň upozorňujeme, že spolu s meradlami je nevyhnutné zabezpečiť doloženie návodu 

a pokynov na používanie  v štátnom jazyku. 

V prípade pôvodného turbínového plynomera, musí byť zabezpečená vysokotlaková 

kalibrácia a následný postup je v zmysle legislatívy platnej v SR v čase obstarávania 

meradla.  

Zhotoviteľ / dodávateľ služby sa musí v zmysle zákona o metrológii preukázať aktuálne 
platným:  

- Rozhodnutím o registrácii na montáž určeného meradla 
- Certifikátom zástupcu registrovanej osoby na montáž určených meradiel   

V čase obstarávania musia meradlá - ultrazvukový plynomer a prepočítavač objemu plynu 

jednoznačne spĺňať podmienky platnej metrologickej legislatívy. 
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10. Ekonomické hodnotenie     

n/a 

11.  Riziká projektu  

n/a 

12. Zjednodušená schéma a ďalšie podklady pre spracovanie PD (zoznam 

príloh) 

 

MT3 aktuálne s rozmermi: 

 

Informatívne osadenie MT3 s rozmermi: 

 

 

Informatívny návrh osadenia MT3 s rozmermi: 

 

 

 

 

Informatívny návrh osadenia MT3 s rozmermi: 
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13. Použité skratky a štandardy a jednotky 

ABnet Prevádzková sieť 

AI Analog Input,  Analógový vstup 

AO Analog Output, Analógový výstup 

ATEX  Atmosphéres Explosibles, výbušné prostredie (smernica 94/9/EC) 

BNV  Bez nebezpečenstva výbuchu 

BRS Bezpečnostný riadiaci systém 

BU Bezpečnostný Uzáver 

CAG Centrálny areál Gajary 

CS (CA) Centrálna Stanica Plavecký Štvrtok (alebo tiež CA PZZP) 

DC Direct current (Jednosmerný prúd) 

DCS Distributed Control System (Distribuovaný riadiaci systém) 

DI Digital Input (Digitálny vstup) 

DDL Dlhá dodacia lehota 

DMV  Dolná medza výbušnosti 

DO Digital Output (Digitálny výstup) 

EB 

EIA 

Energoblok 

Environmental Impact Assessment, posudzovanie vplyvov na životne 

prostredie 

EPS Elektrická požiarna signalizácia 

ESD 
Emergency Shutdown (Systém havarijného vypnutia cez Bezpečnostný 

systém) 

ESDnet Technologická sieť pre ESD systémy 

GK Guľový kohút 

HP Havarijný panel 

IPKZ Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

KM Kontrolné meranie 

LBS Line Break System (systém na uzatvorenie od náhleho poklesu tlaku) 

MaR Meranie a Regulácia 

MeOH Metanol 

N/A Not Aplicable - nepožaduje sa 

NC Normal close, normálne zatvorený 

MS PZG Meracia stanica LábIV Pozagas v Plaveckom Štvrtku 

OZZK Osobitný zásah do zemskej kôry 

OM Obchodné meranie 

PBV Povrchový bezpečnostný ventil 

PDS Plynovo-detekčný systém 
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PLC Programmable Logic Controller (programovateľný automat) 

PLCnet Technologická sieť pre PLC systémy 

PPBV Podpovrchový bezpečnostný ventil 

PTB Prevádzkovo technická budova 

RS Riadiaci systém 

SCADA 
Supervisory Control And Data Acquisition (Systém pre operátorské riadenie a 

zber údajov) 

SCADAnet Technologická sieť pre SCADA úroveň 

SCS Station Control System (Prevádzkový riadiaci systém) 

SIL  Safety Integrity Level (úroveň integrity bezpečnosti technického systému) 

TD Technický dispečing 

TKx Turbokompresor (x) 

UPS Uninterruptible power source (Neprerušiteľný zdroj napájania) 

ZP Zemný plyn 

ZPS Zberné plynové stredisko 

ZSx Zberné Stredisko (x) 

 

MS Láb IV Meracia stanica Láb IV 

MT1 až MT4 meracie trate na MS Láb IV 

FC  flow computer – prepočítavač 

HP kalibrácia vysokotlaková kalibrácia 

USM  ultrazvukový plynomer 

GCV   gross caloric value – spalné teplo 

PGC   procesný chromatograf 

Sm3  štandardný meter kubický (15°C, 101,325 kPa, suchý) 

PT  tlakový prevodník 

TT  teplotný prevodník 


