
Řešení 
a kompetence
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Laboratoř pro vědu a výzkum Laboratoř kontroly kvality

Procesní měření a výroba

Laboratoř kontroly  
kvality 

Kontrola kvality se spoléhá 
na rychlé a přesné měření 
analytických dat a na vhodný 
způsob jejich správy. Naše 
analytické váhy, titrátory, pH 
metry, hustoměry, refraktome-
try, přístroje pro měření bodu 
tání a pipety lze přizpůsobit 
aplikačním požadavkům kaž-
dého zákazníka a poskytují 
plně dokumentované pracovní 
postupy pro každou laboratoř 
kontroly kvality. 

Procesní měření a výroba

Naše senzory k měření důle-
žitých analytických parametrů 
kapalin, například pH, množství 
kyslíku, vodivosti, měrného 
odporu vody nebo celkového 
obsahu organického uhlíku, 
umožňují farmaceutickým, bio-
technologickým a jiným společ-
nostem dlouhodobě dosahovat 
nejvyšší kvality výroby a shody 
s předpisy. Naše převodníky 
a možnosti připojení systémů 
usnadňují a zefektivňují shro-
mažďování a integraci dat. 

Nabídka řešení
pro kompletní zákaznický řetězec

Př
eh
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d 

ře
še

ní

Laboratoř pro vědu 
a výzkum

Naše přesné přístroje přispí-
vají k úspěchu výzkumných 
a kontrolních laboratoří. 
Vysoce výkonná váhová řeše-
ní poskytují základ pro kvalitní 
výsledky. Pipety jsou nezbyt-
ným nástrojem pro biologický 
výzkum. Přístroje pro termic-
kou analýzu pomáhají zkvalit-
ňovat materiály a jejich tepel-
né vlastnosti. Automatizovaná 
řešení pro chemický průmysl 
zrychlují vývoj nových che-
mických látek. 
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Logistika
Prodej potravin

BaleníVýroba a plnění

Logistika

Naše systémy silničních 
a kolejových vah poskytují 
nejvyšší úroveň přesnosti 
a díky své jedinečné konstruk-
ci a možnostem vzdálené dia-
gnostiky předcházejí neočeká-
vaným provozním výpadkům. 
Softwarová řešení zvyšují 
výkonnost a poskytují příle-
žitosti ke zvýšení provozního 
zisku při vážení, identifikaci 
a měření rozměrů zásilek.

Výroba a plnění

Nabízíme průmyslové váhy 
všech velikostí a formátů, 
terminály a software k řízení 
a sledování výrobních pro-
cesů. Speciální řešení pro 
recepturování, počítání kusů 
a celou řadu dalších aplikací 
pomáhají zvýšit produktivitu 
a snížit výskyt chyb. 

Balení

Řešení pro kontrolu produk-
tů pomáhají zajistit kvalitu, 
bezpečnost a integritu výrob-
ků. Naše systémy pro detekci 
kovů, kontrolní vážení a rent-
genové a optické kontrolní 
systémy Vám poskytnou 
jistotu vysoké kvality výroby, 
shody s průmyslovými nor-
mami a ochrany spotřebitelů 
a značky. 

Prodej potravin

Prodejnám potravin posky-
tujeme širokou podporu pro 
efektivní manipulaci s čerstvý-
mi potravinami od naskladně-
ní zboží až po pokladní zónu 
– díky výkonným řešením pro 
vážení, balení a tisk etiket 
a cenovek. Váhy s možností 
připojení k internetu výrazně 
usnadňují propagaci zboží 
v prodejně, zásobování čer-
stvými potravinami a celou 
řadu dalších úkonů. 
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Efektivní organická syntéza 
s přístroji EasyMax a ReactIR
Naše řešení umožňují inovace 
v chemickém průmyslu a pomá-
hají vědcům nacházet syntetické 
způsoby pro výrobu nových pro-
duktů. Díky rychlému vyhodno-
cení různých možných způsobů, 
výchozích surovin, přídavných 
prvků a reakčních podmínek 
mohou chemici bezpečně vyrá-
bět požadované množství cílové 
sloučeniny.

Vysoce výkonná termická  
analýza s přístrojem Flash DSC
Nabízíme široký sortiment pří-
strojů pro termickou analýzu 
k charakterizaci materiálů při 
různých teplotách. Náš jedinečný 
přístroj Flash DSC dokáže změ-
řit tepelné efekty při extrémně 
rychlém ohřevu až 2,4 miliony 
stupňů za minutu. Flash DSC 1 
je tudíž rovněž ideální nástroj ke 
studiu kinetiky krystalizace. 

Chemická syntéza a  
reakční analýza

Komplexní charakteri  zace 
materiálů

Ergonomická manuální 
manipulace s kapalinami

Technologie LTS pro pipetování  
bez únavy
Pipetování je v laboratořích jed-
ním z nejopakovanějších úkonů 
a může snadno způsobit únavu 
a pracovní úraz obsluhy. Naše 
pipety s patentovaným systémem 
LiteTouch snižují sílu potřebnou 
k odhození špičky na minimum, 
čímž usnadňují pipetování a před-
cházejí poraněním.

Nové objevy jsou vždy výsledkem zkoumání a posouvání hranic. 
METTLER TOLEDO nabízí nejpřesnější měřicí přístroje a celou řadu 
inovativních technik ke zrychlení a usnadnění práce v oblasti vědy 
a výzkumu. Nabízíme široký sortiment laboratorních přístrojů,  
které jsou pro moderní vědecké pracovníky nepostradatelné: od  
přístrojů pro nejrychlejší analýzu materiálů a přesné vážení až po 
plně automatickou organickou syntézu a ergonomickou manipulaci 
s kapalinami.
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Automatické a vysoce  
přesné vážení

Rychlé vážení s nejvyšší úrovní přesnosti
Naše analytické váhy a mikrováhy nabízejí 
nepřekonatelný výkon při odečitatelnosti 
až 0,0001 mg. Schopnost vážit extrémně 
malá množství může znamenat výrazné 
úspory při vážení nákladných vzorků.

} www.mt.com/balances

Řešení pro laboratoře 
pro vědu a výzkum 

Analytické váhy
pH metry
Pipety
UV/VIS spektrofotometry 
Přístroje pro termickou analýzu
Analyzátory bodu tání
Reakční analýza FTIR in-situ
Pracovní stanice pro syntézu
Reakční kalorimetry
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pro kontrolu kvality

Efektivita při získávání spolehlivých výsledků představuje  
ve většině laboratoří kontroly kvality klíčové hledisko.  
METTLER TOLEDO se zaměřuje nejen na přesné výsledky, ale 
navíc nabízí i řešení, která se zcela přizpůsobí požadavkům 
zákazníků, usnadní každodenní práci a zajistí plnou shodu 
s SOP a s platnými předpisy.  

Rychlé a spolehlivé  
vážení

Držáky ErgoClip a misky  
SmartGrid pro zrychlení vážení
Naše analytické váhy poskytují 
nejen vysoce spolehlivé vý-
sledky, ale navíc jsou i výrazným 
přínosem pro bezproblémový 
a bezpečný provoz. Například 
držáky ErgoClip pomáhají vážit 
nádoby takřka libovolného tvaru. 
Infračervené senzory SmartSens 
umožňují otevřít váhu bez dotyku 
ochranného krytu, čímž předchá-
zejí kontaminaci. Miska SmartGrid 
zrychluje vážení a usnadňuje čiš-
tění váhy.

Bezproblémová a rychlá titrace, 
měření hustoty, indexu lomu,  
pH atd. 
U jediného vzorku je často třeba 
změřit několik parametrů. Naše 
kombinované přístroje pro měření 
hustoty a indexu lomu lze plně inte-
grovat do našich systémů pro mě-
ření pH a titračních systémů. Uživa-
telské rozhraní One Click usnadňuje 
ovládání přístrojů a výrazně snižuje 
potřebu lidského zásahu.

Efektivní vícepara metrové 
měření

Software LabX podporuje shodu 
s předpisy a usnadňuje přípravu 
protokolů
Náš software LabX pomáhá při 
evidenci a správě metod/SOP a 
zajišťuje jejich přesné provedení 
na různých přístrojích. Kromě  
toho plně podporuje shodu s 
předpisy a nabízí komplexní 
analýzu dat a flexibilní možnosti 
protokolování.

Kompletní transparentnost 
dat a shoda s předpisy
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Řešení pro laboratoře 
kontroly kvality 

Automatické titrátory
Analytické váhy
Přesné váhy
Hustoměry a refraktometry
Analyzátory vlhkosti
Analyzátory bodu tání/skápnutí
UV/VIS spektrofotometry
pH metry
Pipety

Automatizace One Click

Vyšší produktivita a snazší pracovní postupy
Díky našemu uživatelskému rozhraní One Click 
a modulárním automatizačním systémům lze 
dosáhnout velmi vysokého stupně automatizace 
titrace. V ideálním případě obsluha pouze vloží 
vzorky do přístroje a stiskne jediné tlačítko.

} www.mt.com/one-click-titration
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Řešení pro analýzu 
plynů

Bezpečnost a kontrola procesů
Měření obsahu plynů je v řadě 
procesů nezbytné s ohledem  
na prevenci exploze nebo degra-
daci kvality výrobků. METTLER 
TOLEDO nabízí odolná in-situ 
řešení nenáročná na údržbu, která 
poskytují vysoký měřicí výkon 
a dlouhodobou stabilitu.

Zajišťování kvality vody
Čistota vody je klíčová v celé 
řadě procesů ve farmaceutickém, 
energetickém a mikroelektronic-
kém průmyslu. Sortiment senzorů  
METTLER TOLEDO pro měření pH, 
kyslíku, ozonu, vodivosti a celko-
vého obsahu organického uhlíku 
zajišťuje dlouhodobě a v reálném 
čase vysokou kvalitu vody a po-
máhá plnit požadavky na shodu 
s nejpřísnějšími předpisy.

Analytická řešení pro  
čistou a ultračistou vodu

METTLER TOLEDO vyvíjí a vyrábí robustní, vysoce výkonná řešení pro měření 
a regulaci v průmyslových procesech obsahujících kapalné látky, pro aplikace 
obsahující plynné fáze a čistou/ultračistou vodu. Naše systémy měří celou 
řadu parametrů, včetně pH, konduktivity, množství rozpuštěného i plynného 
kyslíku, biozátěže a celkový obsah organického uhlíku. Obsahují inteligentní 
senzory a převodníky, které jsou zárukou vyšší produktivity, spolehlivosti pro-
cesů a bezpečnosti.

Vyšší spolehlivost procesů
Senzory pro měření pH, obsahu 
kyslíku, obsahu oxidu uhličitého, 
zákalu a vodivosti vybavené 
technologií inteligentní správy 
senzorů (ISM) poskytují přes-
nější měření, zajišťují stabilnější 
komunikaci s převodníky a lze 
je přizpůsobit požadavkům kaž-
dého odvětví. Funkce prediktivní 
údržby navíc prodlužuje provozní 
dostupnost senzorů a zvyšuje 
výtěžnost procesů.

Analytická řešení pro 
zpracování kapalin 
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Inteligentní správa senzorů  
a víceparametrové převodníky

Budoucnost měřicích systémů je zde
Technologie inteligentní správy senzorů (ISM) 
byla vyvinuta společností METTLER TOLEDO s  
cílem dlouhodobě plnit požadavky zákazníků. 
ISM je digitální technologická platforma senzorů 
a převodníků, nabízející přínosy v oblasti vý-
konu, spolehlivosti a údržby, které se systémem 
bez ISM nelze dosáhnout. Víceparametrové 
převodníky umožňují použití jediného modelu 
převodníku ve všech procesech a pro všechny 
parametry, čímž snižují požadavky na počet  
přístrojů a školení.

} www.mt.com/pro

Řešení pro procesní měření

Analytické senzory in-line
Převodníky
Procesní instalační kazety
Systémy pro čištění a kalibraci
Systémová integrace
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Nejvyšší úroveň přesnosti  
zvyšuje kvalitu výroby
Naše řešení poskytují rychlé, 
přesné a opakovatelné výsledky 
při plnění sypkých polotovarů do 
kontejnerů, barelů i vialek. Kon-
zistentní obsah směsi, dávku po 
dávce, den za dnem, takřka bez 
přerušení výroby. Dávkovací ře-
šení METTLER TOLEDO jsou záru-
kou konzistentní a rychlé přípravy 
směsí. Jejich flexibilita a možnosti 
rozšiřování umožňují průběžné 
přizpůsobování výroby měnícím 
se požadavkům příslušné apli-
kace.

Zvyšte bezpečnost i produk-
tivitu současně
Užívejte si klid na duši, který Vám 
zajistí naše řešení určená do pro-
středí s nebezpečím výbuchu. 
Naše široká nabídka jiskrově 
bezpečných váhových systémů 
pokrývá požadavky na všechny 
rozměry, tvar i váživost. Naše ře-
šení jsou navíc navržena v sou-
ladu s nejnovějšími hygienickými 
normami a odolávají i nároč-
nému čištění.

Řešení pro plnění a  
dávkování

Vážení ve výbušném  
prostředí a ve shodě 
s předpisy 

Váhové moduly  
a snímače

Snadná integrace a nejvyšší 
výkon při vážení
Snímače, váhové senzory a  
váhové moduly jsou klíčovými 
součástmi průmyslových váho-
vých řešení, například ve vážení 
nádrží, sil, nebo při kontrole 
procesů. METTLER TOLEDO na-
bízí ucelený sortiment snímačů, 
váhových modulů, převodníků 
a terminálů od základního vážení 
až po vysokorychlostní vážení 
v pohybu: to vše v plné shodě 
s celosvětovými normami pro 
kvalitu a bezpečnost.

Průmyslová řešení a služby METTLER TOLEDO pro výrobu, výstupní kontrolu 
výrobků a logistiku pomáhají optimalizovat provoz podniku, od naskladnění 
materiálů až po expedici zboží. Naše řešení jsou zárukou optimalizace pro-
cesů z hlediska maximální efektivity a spolehlivosti. Výsledkem je vyšší 
kvalita výroby, zrychlení procesů a vyšší úroveň jejich automatizace, vyšší 
produktivita a shoda s předpisy. 

Komplexní váhová řešení
pro výrobu a plnění
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Řešení pro výrobu  

Stolní váhy
Kompaktní váhy
Počítací váhy
Váhy podlahové, paletové  
a s nízkým profilem
Kontrolní váhy
Řešení pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu
Váhové moduly a snímače 
Terminály, indikátory, regulátory

Průmyslové váhy

Vyšší kvalita výroby, vyšší produktivita a shoda 
s předpisy
Díky našemu silnému zaměření na procesy a zá-
kaznické aplikace nabízíme široký sortiment vah 
vhodných do každého průmyslového prostředí 
a pro každou aplikaci. 

} www.mt.com/industrial



CI Vision, acquired last year, successfully expanded our 
product inspection offering with in-line vision inspection. The 
equipment allows customers to inspect containers at high 
speeds by taking a photo and then analyzing the image to 
detect defects, improper labeling and incorrect filling. We are 
growing this business with our global distribution and appli-
cation know-how. 

Strategic Acquisitions
for Customer Brand Protection 

15
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Ať se rozhodnete pro detekci kovů 
nebo pro rentgenovou kontrolní 
technologii, systémy Safeline 
pro detekci kontaminantů Vám 
pomohou zajistit maximální bez-
pečnost Vašich výrobků.
Rentgenové kontrolní systémy 
dokáží navíc vykonávat i řadu 
dalších kontrolních úkonů in-line 
s cílem zajistit integritu výrobku 
i obalu.
Společně jsou zárukou špičkové 
kvality výrobků.

Detekce kovů  
a rentgenová kontrola 

Optická kontrola

Systémy optické kontroly zajišťují 
dlouhodobé plnění přesně vy-
mezených kvalitativních norem 
a specifikací výrobce. Systémy 
CI-Vision umožňují kontrolu ši-
rokého spektra obalů a výrobků. 
Vaše výrobky se tak budou vždy 
prezentovat jednotným vzhledem 
a budou obsahovat všechny po-
třebné informace.
Kromě toho nabízíme komplexní 
řešení pro označování sérií a pří-
stroje pro optickou kontrolu na 
farmaceutických balicích linkách.

Záruka bezpečnosti výrobků  
pro balení

METTLER TOLEDO nabízí samostatné i plně integrované 
systémy pro kontrolu výroby, které představují špičkové 
řešení pro potřeby současného výrobního prostředí. Naše 
řešení pomáhají zajistit kvalitu, bezpečnost a integritu 
výrobků, od naskladnění materiálů po expedici.

Software ProdX v sobě spojuje 
všechny čtyři rozměry integro-
vaného kontrolního sledování 
výrobků: produktivitu, kvalitu, 
bezpečnost a přehlednost. Zís-
kejte plnou kontrolu nad kritic-
kými kontrolními body a zajistěte 
ochranu spotřebitelů i pověsti své 
značky. Software ProdX nepřetr-
žitě sleduje výkonnost přístrojů, 
a zajišťuje tak optimální a efek-
tivní funkci kontrolních přístrojů.

Centralizované kontrolní  
sledování výrobků
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Kontrolní vážení

Kontrolní váhové systémy Garvens zajišťují 
100% kontrolu kvality a poskytují Vám potřebný 
klid na duši. Standardní i vysoce individuali-
zované kontrolní systémy jsou konstruovány 
s ohledem na specifické aplikace a prostředí 
každého výrobce. Pomáhají zajistit naplňování 
kvalitativních norem a shodu s průmyslovými 
předpisy.

} www.mt.com/pi

Řešení pro balení   

Detekce kovů
Rentgenová kontrola
Kontrolní vážení
Optická kontrola
Sledování a dohledatelnost
Serializace
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Dohledatelnost a bezpečnost
Systémy METTLER TOLEDO pro 
kontrolu stavu zásob automaticky 
shromažďují údaje o rozměru, 
hmotnosti a identifikačním ozna-
čení všech zásob a umožňují 
špičkovou úroveň skladového 
hospodářství. Součástí přesného 
skladového hospodářství je i vá-
žení nádrží, sil a násypek. Váhové 
moduly jsou umístěny mimo nádrž 
a nepřicházejí do kontaktu s agre-
sivními, nebezpečnými nebo hor-
kými látkami uloženými v nádrži.

Chraňte své příjmy
Klíčem k optimalizaci efektivity 
a rentability provozu terminálu je 
získání úplného datového profilu. 
Řešení METTLER TOLEDO pro 
měření rozměrů, vážení a identi-
fikaci balíků poskytují maximální 
přesnost měření libovolného 
tvaru, rozměru a struktury po-
vrchu při zachování nejvyšší 
možné rychlosti.

Kontrola zásob Rychlé a přesné měření Vyšší provozní  
dostupnost

Přesnost a spolehlivost  
Neplánované provozní odstávky 
a chyby při vážení lze u silničních 
vah provozovaných v nepříznivých 
podmínkách očekávat relativně 
často. Při využití sítě našich sní-
mačů POWERCELL PDX odpadá 
většina obvyklých příčin provoz-
ních výpadků a chyb. Tato jedi-
nečná technologie Vám pomůže 
zachovat produktivitu a díky vyšší 
přesnosti i ochránit ziskovost Va-
šeho provozu.

V každém skladu, terminálu nebo distribučním oddělení je kladen  
důraz na rychlost, přesnost a provozní dostupnost přístrojů.  
Řešení METTLER TOLEDO pro vážení, měření rozměrů a identifikaci  
se vyznačují robustností a přesností za všech podmínek a poskytují 
maximální provozní efektivitu a rychlost zpracování.

Rychlé a spolehlivé měření
v přepravě a logistice
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Řešení pro přepravu  
a logistiku 

Váhy pro vysokozdvižné vozíky
Silniční váhy
Kolejové váhy
Váhy pro leteckou přepravu
Poštovní aplikace
Měření palet/balíků
Systémy skladového hospodářství

Měření rozměrů, vážení a identifikace

Rozměry, hmotnost a ID: vše současně
Hmotnost, rozměry a identifikační označení představují v pře-
pravě a logistice základní parametry, které tvoří základ pro fak-
turaci. Naše řešení zvyšují úroveň automatizace, produktivitu, 
přesnost, a tudíž i zisk. Všechny naše systémy jsou schváleny 
metrologickým úřadem a zaručují maximální ochranu výnosů 
a jistou důvěru zákazníka.

} www.mt.com/transport
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Prodej čerstvých potravin nabývá z hlediska úspěchu prodejny 
na důležitosti a stává se klíčovým nástrojem k získání stálých 
zákazníků. Naše nadčasová řešení, která nabízejí bezproblé-
movou integraci do systémů ERP, rychlé provedení servisních 
zásahů a platformu pro inovativní reklamní koncepce, Vám 
umožní vyrazit na cestu k dlouhodobému úspěchu.

Flexibilita. Snadná obsluha. 
Efektivita. Nabízíme manuální 
přístroje i vysoce automatizo-
vaná řešení, která Vám umožní 
balit a označovat čerstvé potra-
viny snadno a rychle. Díky naší 
koncepci „Labeling Green“ navíc 
budete moci otevřeně vyjádřit 
svůj závazek k udržitelnosti 
výroby.

Ergonomie. Robustnost. Inovace. 
Ideální váha pro každou aplikaci 
a pro všechny druhy čerstvých 
potravin – od masa a ryb po 
ovoce a zeleninu. Můžete se 
spole hnout na podporu našeho  
širokého sortimentu vah, který 
mimo jiné obsahuje váhys klá-
vesnicí i s dotykovým displejem 
určené na pult s čerstvými potra-
vinami i do samoobslužných 
úseků. 

Předbalování  
a etiketování

Vážení čerstvých potravin Vážení v pokladní zóně

Výkon. Orientace na zákazníky. 
Snadná obsluha. Naše pokladní 
váhy a propagační displeje spl-
ňují nejvyšší nároky na vše, co 
v pokladní zóně potřebujete. Pro 
rychlé vážení a výkon bez front.

Integrovaná řešení 
pro prodej potravin



17

Řešení pro prodej  
potravin

Označování etiketami 
Předbalování
Pultové váhy
Samoobslužné váhy
Pokladní váhy
Základní váhy

Kontextový marketing ve Vaší prodejně

Vizuální prezentace zboží
Posílení značky. Působení na emoce. Maximalizace prodeje. 
Upoutejte pozornost svých zákazníků v okamžiku, kdy se rozho-
dují o nákupu, přímo na obrazovce pultových a samoobslužných 
vah – díky naší aplikaci pro digitální reklamu. 

} www.mt.com/retail



Novel photovoltaic module technologies made it possible to construct an emission-free 
airplane and the successful 24-hour flight of a solar powered airplane is no longer just 
a vision! Solar cells offer a clean and sustainable source of power that demands high 
standards. Material studies are key features used in the constant improvement of module 
efficiency and lifetime where water analysis plays a major role.

Solar technology pioneer
The world of solar cells is a broad field with an immense potential for exploration and inno
vation. The world famous project ‘SOLAR Impulse’, which aims to pilot an airplane around 
the world solely powered by sunlight, is a challenging task waiting for realization. The official 

EPFL (École polytechnique  
fédéral de Lausanne)
Pioneering work in  
solar technology

Karl Fischer C30

Enhance Solar Cell Lifetime
With Automated Titration Analysis
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Building an Effective Programme
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For more information
www.mt.com/metaldetection

Mettler-Toledo Safeline Ltd. 
Montford Street
Salford
M50 2XD
UK     

Subject to technical changes
©06/2007 Mettler-Toledo Safeline Ltd
Printed in UK
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je Znalosti a nástroje 
pro efektivní řešení

V našich průvodcích nejmoder-
nějšími technologiemi naleznete 
osvědčené postupy pro všechna 
klíčová hlediska zlepšování pro-
cesů i vodítka k informovaným 
rozhodnutím.

příklad Průvodce detekcí kovů:
  www.mt.com/pi-guides

Průvodci technologiemi Bílé knihyAplikační literatura

Ke všem našim řešením nabízíme 
ucelenou aplikační podporu. 
Například naše titrační databáze 
obsahuje více než 300 různých 
aplikací z různých průmyslových 
segmentů.

příklad titračních aplikací:
  www.mt.com/titration_applications

příklad aplikací analýzy obsahu vlhkosti:
  www.mt.com/moisture

Stále vyšší počet bílých knih  
dokumentuje inovativní řešení,  
od výzkumu a vývoje až po 
zvýšení produktivity při receptu-
rování.

  www.mt.com/whitepapers

Společnost METTLER TOLEDO nabízí řadu bezplatných  
nástrojů a dokumentace k nejmodernějším technikám,  
způsobům optimalizace aplikací a školení. Náš web  
www.mt.com představuje špičkový zdroj know-how  
a správné praxe.

Introduction
The biggest challenge for weighing instruments is weighing small samples with reliable accuracy. Know-
ing the minimum weight of the instrument solves this issue. In addition, regular performance verification 
ensures the continuous validity of weighing results. Both minimum weight determination and performance 
verification are  fundamentals of successful quality assurance of weighing processes.

Assured Accuracy – Determination of the Minimum Weight and Regular Calibration
Accurate results are results that fulfill quality requirements and stay within acceptable limits. In  weighing, 
this means that the measurement uncertainty when weighing a sample should always be smaller than the 
 required weighing accuracy. This rule is particularly important when weighing small samples, since relative 
measurement uncertainty increases with smaller sample sizes (figure 1). Every weighing instrument has 
such an accuracy threshold – the so called minimum weight. The determination of the minimum weight is 
the most crucial factor in the quality assurance of weighing processes. As long as the user weighs above 
the minimum weight, the accuracy requirements are met.

Measurement uncertainty and thus the minimum weight are affected by various factors, such as the 
 location of the balance or its environment. Therefore, it is important that the minimum weight is assessed 
in regular intervals. Changes in environment and other unforeseen effects in-between two calibrations can 
be eliminated by  applying a safety factor for the calculation of the minimum weight.  
(See also “Safety  Factor”).

Regular Performance Verification of Weighing Equipment
In addition to calibration and minimum weight determination, simple user tests need to be performed at 
regular intervals to continuously monitor and document the weighing performance of the equipment. This 
ensures the validity of weighing results and minimizes unexpected deviations.

Figure 1: 
Typical behavior of measurement 
uncertainty across the weighing 
range of a balance.

Sample Weight mS  [g]

Absolute
Uncertainty

Relative
Uncertainty

Relative uncertainty increases
as sample mass decreases

rel

[%]

0 Max

For small sample weights, the 
relative weighing uncertainty can 
become so high that the weighing

result is no longer accurate. 
This accuracy limit of the instrument 

is the minimum weight.

Quality Assurance
of Weighing Processes

GWP®

 Good Weighing Practice™
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METTLER TOLEDO nabízí široký sorti-
ment webinářů na nejrůznější témata: 
od optimalizace procesů až po zavá-
dění vyspělých technologií. Součástí 
webinářů jsou prezentace od před-
ních odborníků z akademické obce 
i z praxe. Nabízíme živé webové 
semináře i webové semináře na vy-
žádání, které lze zobrazit kdykoli.

Portál webových seminářů METTLER TOLEDO:
  www.mt.com/webinars

Webové semináře

Případové studie, aplikace a  
mnohem více

Informace pro stálé zákazníky
Vydáváme pravidelné zpravodaje pro všechna hlavní 
průmyslová odvětví i pro specifická témata, například 
pro analytickou chemii nebo charakterizaci materi-
álů. Zajímavou vědeckou literaturu najdete na webu 
na  adrese:

} www.mt.com/whitepapers

Weighing and Analysis in the Laboratory

14
News

Petrochemicals
Analytical solutions in the laboratory

Critical mechanical systems, such as the wings of an aircraft, brakes in a 
car or pistons in an engine can corrode or malfunction if the lubricants and 
oil contain too much water. Quantitative water determination is a critical 
activity during the development and production of these substances. Vari-
ous analytical methods have been developed over time to cope with this 
issue. The newest method is actually the past revisited.

Long before the ascent of Karl Fischer ti-
tration, today’s water determination meth-
od of choice, Edward Dean and  
David Stark developed a method using 
azeotropic distillation with toluene utiliz-
ing the fact that toluene is immiscible with 
water and also has a lower density and a 
higher boiling point than water. 

Historic Dean-Stark distillation
Oil used to be weighed and mixed with 
toluene in a Dean-Stark apparatus. Subse-
quent heating caused the water to evapo-
rate along with some toluene. Condensa-
tion and the subsequent separation of tol-
uene and water happened in a graduated 
flask so that analysts could read the vol-
ume and calculate the water content of the 
original sample. The Dean-Stark method 
is still used today to determine substantial 

amounts of water (typically no less than 
1%), but is inaccurate due to its reliance 
on visual water volume determination. It 
is also very time consuming, requiring a 
high level of manual interaction and tol-
uene.

Advantages of Karl Fischer
Many lubricants contain additives making 
them unsuitable for direct analysis in a 
Karl Fischer titrator due to side reactions. 
Used engine oils can be directly analyzed 
but require frequent reagent and chemical 
changes wasting time and money. Drying 
ovens, in conjunction with a Karl Fischer 
titrator, offer a solution but require high 
temperatures, are often time consuming 
and can experience tube blockages due to 
the evaporation of other volatiles, which 
can ultimately lead to system failure. 

Improved Water Analysis of Oils
Combining Two Techniques

Edition 01/2012
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Zajistěte vysoce přesné a precizní 
výsledky svých procesů optimali-
zací výkonu svých přístrojů v kaž-
dém prostředí:

• Kvalifikovaná instalace
• Nastavení a konfigurace
• Preventivní údržba
• Údržba softwaru
• Optimalizace přístrojů 
 a procesů
• Aplikační podpora

Získejte klid na duši a zajistěte 
si nepřetržitou shodu s předpisy 
a normami. Buďte si jisti, že veš-
keré požadavky vždy splníte.

• Kalibrace a certifikace
• Verifikace dle předpisů
• Podpora požadavků  

metrologických úřadů
• Kvalifikace a validace
• Dokumentace a testování

Výkon ShodaProvoz

Získejte výhody plynoucí z maxi-
mální provozní dostupnosti svých 
přístrojů a procesů. Odborná 
podpora kdykoli a kdekoli Vám je 
pomůže zajistit: 

• Opravy na místě i v servisním 
středisku

• Nabídka dílů podléhajících  
opotřebení

• Sady náhradních dílů
• Renovace
• Vzdálený monitoring a  

diagnostika

Servisní tým METTLER TOLEDO ví, jak uspokojit Vaše obchodní potřeby 
a jak z Vašich přístrojů a zařízení dostat to nejlepší. Využijte zkuše-
ností, dovedností a dlouhodobého know-how našeho týmu, který se 
skládá z tisíců specializovaných servisních pracovníků na celém světě 
a především ve Vaší blízkosti.

Naše servisní nabídka obsahuje služby pro optimální provozní dostup-
nost, výkon a shodu přístrojů s předpisy i potřebné odborné znalosti, 
díky kterým můžete svoji investici využívat naplno.

Služby pro provozní dostupnost, 
výkon, odbornost a shodu s předpisy
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Postupy při měření

Optimální servis po dobu životnosti přístrojů
Naše metodika Správná praxe měření (GP), stejně jako 
metodika Správná praxe vážení (GWP®), pomáhá našim 
zákazníkům dosahovat optimálních výsledků při zachování 
minimálních nákladů. Metodika GP nabízí řadu individu-
álních služeb, od systematického a efektivního posouzení 
výrobku až po profesionální instalaci, správnou kalibraci 
a optimalizaci rutinního používání přístrojů. 

} www.mt.com/GP

Zajistěte nejvyšší úroveň efektivity 
a odbornosti svých zaměstnanců 
pomocí školení a seminářů při-
způsobených Vašim individuál-
ním potřebám:

• Základní uživatelské a tech-
nické školení

• Aplikační školení pro pokročilé 
uživatele

• Poradenství a individuální  
řešení

• Integrace systémů a procesů
• Semináře pro odborníky
• Literatura a soubory ke stažení

Odbornost
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Díky jedné z nejrozsáhlejších sítí 
prodejních a servisních míst doká-
žeme pomáhat našim zákazníkům na 
celém světě. Více než 6 500 důkladně 
vyškolených odborníků na prodej, 
aplikační podporu i technický servis 
Vám rádo pomůže se zvyšováním 
efektivity, bezpečnosti a spolehlivosti 
Vašich procesů. Naši lokální odborníci 
udržují úzký vztah s našimi zákazníky 
a díky své flexibilitě dokáží přizpůsobit 
podporu a servisní služby potřebám 
různých uživatelů.

Rozsáhlá síť zkušených 
techniků

Pro pořízení a servis přístrojů potřebujete silného partnera. Partnera, 
který disponuje potřebným know-how v oblasti výzkumu a vývoje a který 
dokáže vyvíjet výrobky, které Vašim procesům poskytují skutečnou přida-
nou hodnotu. Partnera, který nejen disponuje celosvětovým zastoupením 
a dokáže Vaše požadavky splnit i v nejvzdálenějších koutech světa, ale 
který Vám současně dokáže poskytnout i aplikační podporu a technickou 
pomoc: Kdykoliv a kdekoli.

Celosvětové zastoupení
s lokálním servisem a podporou



METTLER TOLEDO provozuje vlastní prodejní a servisní orga-
nizace ve 39 zemích a spolupracuje s distribučními a servis-
ními partnery ve většině zemí světa. Vývoj a výroba probíhá 
na různých místech ve Spojených státech, v Evropě a v Číně.
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Díky vlastnímu zastoupení  
ve většině průmyslových zemí 
a síti pečlivě vybraných partnerů 
v ostatních regionech dokážeme 
snadno plnit požadavky zákazníků 
na celém světě. Celkově jsou naše 
výrobky a služby k dispozici  
ve více než 100 zemích světa.  
Za všechny aspekty prodeje, ser-
visu a podpory zodpovídají naše 
obchodní organizace, které se kon-
centrují na příslušnou zeměpisnou 
oblast. Prodejní a servisní místa METTLER TOLEDO

} www.mt.com/global-presence

Celosvětové zastoupení

6 500  
důkladně vyškolených 
specialistů na podporu 
a prodej na celém světě

Více než 
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