
Laboratório: OIMLClasseF1

Capacidade Alvo: 1 mg  .. 10 kg

Cálculo com base em:

Comparadores
MT old MT old MT old MT old

Modelo UMT5 AT261 AT1004 PR10003

Classe / inclusive Med Densidade OIML F1 OIML F1 OIML F1 OIML F1

Peso de ref. usado / incl. med. densidade OIML E2 OIML E2 OIML E2 OIML E2

Resolução [mg] 0.1 µg 0.01 mg 0.1 mg 1 mg

Repetibilidade Carga Mínima ABA [mg] 0.25 µg 0.015 mg 0.07 mg 2 mg

Repetibilidade Carga Nominal ABA [mg] 0.4 µg 0.04 mg 0.07 mg 2 mg

Repetibilidade Baixa Carga ABA típica [mg] 0.15 µg 0.015 mg 0.05 mg 2 mg

Repetibilidade Nom Carga ABA típica [mg] 0.25 µg 0.015 mg 0.05 mg 2 mg

Repetibilidade absoluta para pesagem [mg] 0.4 µg 0.04 mg 0.07 mg 2 mg

Excentricidade [mg] 5 µg 0 µg 0 µg 0 µg

Linearidade [mg] 4 µg 0.08 mg 0.15 mg 0.01 g

Faixa de medição [g] 0 .. 5 0 .. 200 0 .. 1000 0 .. 10000

Range elétrico de pesagem [g] 5.1 g 205g 109g 10100g

Classe do peso de calibração do Comparador E1  5 g E1  200 g E2  100 g E1  10000 g

Processo n ABA 2 2 2 2

Método de determinação do ar CIPM 2007 Med acc CIPM 2007 Med acc CIPM 2007 Med acc CIPM 2007 Med acc

Densidade do ar / u [kg/m3] 1.1405 / 0.00131 1.1405 / 0.00131 1.1405 / 0.00131 1.1405 / 0.00131

Equipamento para determinar densidade

Densidade Ref / u pequeno. [Kg/m 3] 3000 / 70 5300 / 70 7810 / 70 7810 / 70

Densidade Teste / u pequeno. [Kg/m 3] 16000 / 70 16000 / 70 8730 / 70 8730 / 70

U Carga mínima  [g] 1 mg 1 g 100 g 2 kg

Proporção U /U pequeno incl peso ref. 30.8% 74.5% 84.1% 93.9%

Densidade Ref / u Larg. [Kg/m 3] 6900 / 70 7810 / 70 7810 / 70 7810 / 70

Densidade Teste / u Larg. [Kg/m 3] 16000 / 70 8730 / 70 8730 / 70 8730 / 70

U Carga Máxima  [g] 5 g 200 g 1 kg 10 kg

Proporção U /U máxima incl peso ref. 31.4% 36.2% 34.6% 38.1%

Tempo de estabilização 15 .. 30 s 10 .. 20 s 10 .. 20 s 12 .. 18 s

Tempo por processo de pesagem 105 .. 195 s 75 .. 135 s 75 .. 135 s 108 .. 144 s

Tempo de trabalho manual 105 .. 195 s(2.92 .. 

5.42 USD)

75 .. 135 s(2.08 .. 

3.75 USD)

75 .. 135 s(2.08 .. 

3.75 USD)

108 .. 144 s(3. .. 4. 

USD)

Mesa de Pedra necessária 0.5 STST 0.5 STST 0.5 STST 0.5 STST

Espaço necessário [m2] 1.5 1.5 1.5 1.5

Incertezas para menor peso

Incertezas para maior peso

 

Cálculo dos intervalos de medição para incerteza combinada em 100% de 1/6  do MPE com a determinação da densidade do ar de acordo CIPM 2007 Med 

exat e pesos densidades de acordo com OIML R111 2004

As incertezas das densidade dos pesos são de 140 kg/m3 (k = 2) se a densidade não for medida e valores forem obtidos com sistemas de determinação da 

densidade profissionais de acordo com OIML R111 B.7.1.1 quando medido. Altitude definida para a densidade do ar é de 400 m

Sistema de medição de densidade
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Comparadores 



Pesos de referência recomendados:

Maior conjunto de referência: OIML E1  1 mg  .. 10 kg

Conjunto de referência de trabalho: OIML E2  1 mg  .. 10 kg

Exigência de instalação de laboratório

Parâmetro Faixa Max Flutuação / 

limites

Temperatura [° C] 10..30°C; 
20 / 23°C 1.5°C / 1 h ; 

2.0°C / 12h

Umidade relativa [%] 40 .. 60 % +/-15% / 4 h

Velocidade do ar vertical e horizontal 0.2 m/sec

Vibrações 0 .. 500 Hz 0.005g

Luz

Janelas

Os artigos a serem solicitados para alcançar definições acima

Modelo do Comparador UMT5 AT261 AT1004 PR10003

Referência Comparador 0 0 0 0

Acessórios

Fórmula de cálculo da densidade do ar:

Sistema de medição de densidade do ar:

Incertezas de medição Pressão de ar: 0.5 [hPa]

Temperatura do ar: 0.3 [°K]

Umidade do ar: 2 [%]

Construção / Sala: Habilidades:

• Construção em área com a mais baixa vibração, piso baixo • Processos de pesagem

• Bem projetado com espaço segmentado para a colocação ideal dos Comparadores ™ • Cálculo de correção da flutuabilidade do ar

• Posicionamento dos comparadores • Gestão da incerteza

   • Instalar em mesa rígida e com pedra maciça • Sistema de garantia de qualidade

   • Mesas de pedra localizadas em cantos da sala

   • Sem fluxos de ar diretos nos comparadores de massa acima e ao redor

• Sala climatizada de acordo com as definições acima

• Sala apropriada para o armazenamento e limpeza de pesos

Acessórios: Legal:

• Mesas de pedra rígidas para instalação do comparador de massa • Acreditação pelo serviço nacional de acreditação

• Controle do comparador e software de avaliação • Rastreabilidade direta à norma internacional

• Sistema de controle do ambiente

• Ferramentas para manipulação de pesos de 1 mg .. 5 kg por exemplo, pinças e garfos

• Robôs de manipulação semi-automática ou manual para pesos > 10 kg

• Acessórios de armazenamento como campânulas de vidro e caixas de madeira

• Utilitários de limpeza

Este relatório foi gerado pelo especialista em Comparadores Mathis Felix LabTec com software MCSelect  on 26.10.2015

A ferramenta de cálculo é fornecida pela Mettler Toledo AG, SPG Metrologia, Felix Mathis

As informações contidas neste documento foram cuidadosamente preparadas e representam o estado mais atual.

Os dados apresentados do cálculo da incerteza de medição esperado são apenas estimados e podem variar de acordo com outros fatores de influência local.

O desempenho real de medição pode ser afetado negativa ou positivamente pelo local de uso e / ou as configurações.

CIPM 2007 Med exat

ClimaLog30

Sem luz solar / Lâmpadas frias Irradiação infravermelha; influência calor 

==> temperatura instável ==> leituras 

O aumento da repetibilidade

Não permitido Irradiação infravermelha; influência calor 

==> temperatura instável ==> leituras 

O aumento da repetibilidade

Condensação e cargas estáticas O aumento da repetibilidade

Correntes de ar / leituras instáveis O aumento da repetibilidade

Leituras instáveis O aumento da repetibilidade

Efeito Consequência

Estabilidade de temperatura dos pesos e 

comparadores

0



Como é selecionado ou definido um comparador?

Porque: A classe de precisão de peso teste e o menor peso a ser testado define a combinação de equipamentos necessários.

O equipamento é uma combinação de pesos de referência a ser utilizados, comparador, condições ambientais e  equipamento de determinação

da densidade se a combinação da altitude e dos limites de precisão exigir.

Os fatores de influência são:

Incerteza combinada A contribuição da incerteza é definida pelas fontes do comparador, pesos de teste e de referência, 

o processo e influências de flutuação do ar.

Comparador de Massa O principal fator aqui é a repetibilidade do comparador. A repetibilidade é calculada para cada

valor nominal e testada, para cumprir os requisitos em combinação com todos os outros fatores.

A segunda contribuição são os fatores adicionais de sensibilidade, resolução, excentricidade e

magnetismo (se pesos conformes à OIML R111, esta pode ser desprezada)

Peso de referência Seleção: A classe de pesos de referência pode ser selecionada, mas é geralmente definida como um nível 

mais elevado do que a classe de precisão dos pesos teste

Fatores de incerteza: Incerteza da massa dos pesos de referência, histórico da incerteza da massa, densidade 

da referência e incerteza da densidade (influenciado pela incerteza de correção da flutuação de ar)

Definição dos fatores: A densidade da referência é definida como  o menor limite de densidade de acordo com OIML R111 10.1.

A densidade do peso de teste é definida como o maior limite de acordo com OIML R111 10.1.

As incertezas da densidade são definidas de acordo com o método de determinação da densidade. 

Para conjuntos de pesos de classes mais baixas (inferiores a E2), a incerteza é definida de acordo 

com OIML R111Método de ensaio F2 (valores de catálogo), 70 kg/m3 para aço inoxidável.

Se a classe for maior, a densidade é definida como tendo sido medida com equipamento 

METTLER TOLEDO de determinação da densidade. O MCSelect recomenda o equipamento adequado

para determinar a densidade dos pesos de teste e de referência.

Processo Fatores: Número de repetições de ABA / ABBA. Isto é necessário para calcular a influência da repetibilidade do

o comparador para a incerteza combinada

Influência pressão do ar Fatores: A combinação da densidade do peso de referência, a do peso de teste e das incertezas correspondentes

combinada com a incerteza de medição da densidade do ar. A incerteza da densidade do ar é 

principalmente  definida pela incerteza da calibração dos sensores de medição utilizados e a fórmula da 

densidade do ar  utilizada. Em condições severas (alta altitude), é possível que o maior peso não seja 

definido pela capacidade máxima do comparador, mas pela influência da incerteza da correção da 

pressão do ar Isto significa que, o grande volume de peso e a baixa precisão da determinação da 

densidade do ar levam a uma grande contribuição para a incerteza, aumentando os limites da mesma.

0

Detalhes: Veja na seção de detalhes técnicos afundo a teoria de aplicação do MCSelect



Amostra

Um cliente pede a determinação da massa de 1mg .. 10 kg para OIML F1.

Assim, recomendamos a classe de exatidão do peso de referência como OIML E2.

Olhando para os requisitos de precisão do comparador e outros equipamentos, o MPE

(Erro máximo admissível) para o menor peso (1mg OIML F1) é de 0,02 mg e define os requisitos.

Os regulamentos definiram também a imprecisão máxima permitida do sistema de medição combinado.

Para a OIML isto é no máximo 1/3 do EMA, o que resulta em 0,02 mg / 3 = 0,00666 mg.

Assim, a combinação das imprecisões do comparador, do peso de referência utilizado, da influência da pressão do ar

e outras fontes de imprecisão do comparador (excentricidade, resolução...) devem ser inferiores a 0,00666 mg.

O sistema selecionou o comparador de massa cumprindo estes requisitos. Normalmente, este comparador menor não atende aos requisitos

do maior peso a ser calibrado. Portanto, o próximo comparador será selecionado, e o maior peso do comparador menor será igual

ou maior do que o menor peso possível no próximo comparador.

Este processo é contínuo até que a massa máxima desejada seja atingida.

Interpretação de Relatórios

O relatório inclui os detalhes técnicos dos cálculos de acordo com a informação dada acima.

Tabela de dados técnicos: Na tabela de dados técnicos você encontra os valores das especificações técnicas específicas para a referência que escolheu

Definição da medição da densidade do ar: Método de determinação do ar Fórmula densidade do ar utilizada para calcular a densidade do ar

Densidade do ar / u [kg / m3] Densidade do ar calculada incluindo a incerteza obtida (definida pela fórmula da incerteza

e as incertezas dos sensores utilizados

Equipamentos utilizados para a densidade de pesos de testeSe um equipamento para analisar a densidade de peso está em uso, deve ser definido qual o modelo e a 

faixa de pesagem. Se um equipamento de densidade é selecionado, a densidade tanto da referência 

quanto do peso de teste é definida para ser testada com o equipamento

Contribuição da U do menor peso: Densidade da Ref / u menor. Densidade do menor peso de referência, incluindo sua incerteza de medição

Densidade do Teste / u menor. Densidade do menor peso de teste, incluindo sua incerteza de medição

Incerteza da carga mínima Menor peso menor pode ser determinado considerando-se todos os fatores de incerteza

incluindo a incerteza da massa do peso de referência

Razão U menor peso. Incl peso referência O percentual da incerteza máxima permitida para o valor nominal do menor peso,

que é o fator limitante. Este fator inclui todos os fatores de incerteza, bem como a

incerteza da massa do peso de referência utilizado

Contribuição da U do maior peso: Densidade Ref / u Larg. Densidade de maior peso de referência, incluindo sua incerteza de medição

Densidade do Teste / u Larg. Densidade de maior peso de teste, incluindo sua incerteza de medição

Incerteza da carga máxima Maior peso menor pode ser determinado considerando-se todos os fatores de incerteza

incluidno a incerteza da massa do peso de referência

Razão U maior, incl peso referência O percentual da incerteza máxima permitida para o valor nominal do menor peso,

que é o fator limitante. Este fator inclui todos os fatores de incerteza, bem como a

incerteza da massa do peso de referência utilizado

Processo e laboratório: Tempo de pesagem por processo Quanto tempo leva para completar uma comparação de massa com as configurações do processo 

selecionadas e o equipamento escolhido

Mesa de pedra necessária Define o modelo de mesa de pedra necessário. Por favor, informe-se com seu representante da Mettler Toledo. 

Espaço necessário Espaçõ necessário em um laboratório para este equipamento

Diagrama da contribuição da incerteza: O diagrama da contribuição da incerteza gerada está mostrando as contribuições individuais das fontes de incerteza de base para o menor

e o maior peso.

Contribuição de incerteza da repetibilidade Contribuição da U da repetibilidade e o número de ABA's realizados

Contribuição de incerteza da resolução Contribuição da U da resolução do comparador

Contribuição de incerteza da excentricidade Contribuição da U da influência da excentricidade

Incerteza da pressão do ar Contribuição da U da densidade e das incertezas do peso e da densidade do ar

Incerteza de calibração da Referência Contribuição da U da calibração do peso de referência

Incerteza combinada do comparador e do peso de referência Incerteza combinada de todos os fatores para o peso determinado

Incerteza máxima permitida (1/3 MPE Incerteza máxima permitida (1/3 do MPE)

Diagramas da Faixa de Pesagem: A faixa de pesagem única de cada comparador e sua classe definida. Nas últimas duas colunas a faixa de pesagem dos equipamentos de densidade

é definida, se necessário.

Pesos de referência recomendados: Normalmente, para os pesos de teste de classe 1 ou 2, os conjuntos de peso padrão de trabalho são definidos com uma classe superior 

ao conjunto de referência para calibrar os conjuntos de padrão de trabalho.

Tabela de parâmetros ambientais: Define os requisitos recomendados para o local de instalação do equipamento. Se esse parâmetro não for satisfatório, o desempenho

de todo sistema pode não ser garantido

Comparador e tabela de acessórios: Define os acessórios possíveis e recomendados para o equipamento recomendado para obter melhor benefício.

Sistema de medição da densidade do ar: Modelo de equipamento de densidade de ar (necessário para alcançar o grau de incerteza global como na tabela para os intervalos de pesagem)

Incertezas de medição necessárias: Incertezas de medição de parâmetros de ar requeridas (incerteza de calibração dos sensores dos parâmetros do ar) para alcançar a 

Incerteza global necessária da densidade do ar

Requisitos comuns: Definição de requisitos comuns mínimos a um laboratório de massa para atender aos requisitos de instalação e outras influências para o 


desempenho global dos sistemas.

  


