
Oplossingen 
en competenties
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R&D-laboratorium Lab voor  
kwaliteitscontrole

Opschaling en productie

Oplossingen bieden
In de volledige waardeketen van de klant
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R&D-laboratorium

Onze nauwkeurige instrumen-
ten worden gebruikt in onder-
zoeks- en kwaliteitscontrolela-
boratoria over de hele wereld. 
Weegsystemen met hoge pres-
taties zorgen voor betrouwbare 
R&D-resultaten. Pipetten zijn 
een onmisbaar hulpmid-
del bij biowetenschappelijk 
onderzoek. Instrumenten voor 
thermische analyse helpen om 
materialen en hun thermisch 
gedrag te verbeteren. 

Lab voor kwaliteits-
controle

Kwaliteitscontrole staat of valt 
met snelle en nauwkeurige 
analytische meting en gege-
vensbeheer. Onze analytische 
balansen, titrators, pH-meters, 
dichtheidsmeters, refractome-
ters, smeltpuntapparatuur en 
pipetten kunnen op de klant-
toepassing worden afgestemd 
en zorgen voor een volledig 
gedocumenteerde workflow 
in laboratoria voor kwaliteits-
controle. 

Opschaling en productie

Onze sensors voor het meten 
van kritische analytische para-
meters in vloeistoffen, zoals de 
pH-waarde, het zuurstofgehalte, 
de watergeleidbaarheid en -weer-
stand alsook de totale hoeveel-
heid organische koolstof, stellen 
farmaceutische, biotechnische en 
andere bedrijven in staat voort-
durend hun productkwaliteit te 
waarborgen en de wet- en regel-
geving na te leven. Onze zenders 
en verbindingssystemen maken 
het verzamelen van gegevens en 
integratie in regelsystemen effici-
ent en flexibel. 
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Logistiek

Supermarkt

Retail
VerpakkingProductie en vullen

Logistiek

Onze mobiele weegsystemen 
bieden de hoogste mate van 
nauwkeurigheid en kunnen 
onverwachte uitval voorkomen 
dankzij het unieke ontwerp en 
de voorzieningen voor diagno-
se op afstand. Koeriersdiensten 
kunnen gebruik maken van 
software voor het wegen, 
meten en identificeren van 
bewegende waren, waardoor 
de doorvoersnelheid wordt ver-
hoogd en de omzet stijgt.

Productie en vullen

Wij bieden industriële weeg-
schalen in alle vormen en 
maten en leveren terminals en 
software voor het controleren 
en monitoren van productie-
processen. Gespecialiseerde 
systemen voor formulering, 
stukstelling en tal van andere 
toepassingen helpen om de 
productiviteit te verhogen en 
het aantal fouten te vermin-
deren. 

Verpakking

Systemen voor het inspecteren 
van producten dragen ertoe 
bij om producten van binnen 
en van buiten veilig en intact 
te houden. Onze systemen 
voor metaaldetectie, contro-
leweging, röntgen- en visuele 
inspectie zorgen ervoor dat 
de productkwaliteit wordt 
gehandhaafd, de industrie-
normen worden nageleefd en 
klanten en producten worden 
beschermd. 

Retail

Met onze systemen voor het 
wegen, verpakken, prijzen, 
omwikkelen en etiketteren van 
versproducten helpen we win-
keliers bij het efficiënt omgaan 
met hun producten, van het 
laadplatform tot de kassa. 
Weegschalen met een inter-
netverbinding kunnen onder 
meer worden gebruikt voor 
marketing in de winkel, het 
beheren van versproducten en 
reclameacties. 
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voor onderzoek en ontwikkeling

Grote doorbraken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zijn 
alleen mogelijk als de grenzen worden verlegd. METTLER TOLEDO biedt 
niet alleen meetinstrumenten met de hoogst mogelijke precisie maar 
ook tal van innovatieve technieken waarmee het onderzoekswerk wordt 
versneld. Van bliksemsnelle materiaalanalyse en wegen met de hoogste 
precisie tot volledig geautomatiseerde synthese en ergonomische om -
gang met vloeistoffen: wij hebben de cruciale laboratoriumuitrusting 
voor de moderne wetenschapper.

Efficiënte organische synthese 
met EasyMax en ReactIR
Onze oplossingen maken inno-
vatie in de chemie mogelijk door 
wetenschappers te helpen bij het 
bedenken van synthetische routes 
voor nieuwe producten. Door snel 
uiteenlopende routes, basisma-
terialen, building blocks en reac-
tieomstandigheden te analyseren, 
kunnen scheikundigen veilig de 
vereiste hoeveelheid doelmengsel 
aanmaken. 

Hoogkwalitatieve thermische 
analyse met Flash DSC
We bieden een breed spectrum 
instrumenten voor thermische 
analyse aan om de karakteristie-
ken van materialen bij verschil-
lende temperaturen te bepalen. 
Het unieke Flash DSC-instrument 
kan effecten bij een extreem 
snelle verhitting tot 2,4 mil-
joen graden per minuut meten. 
De Flash DSC 1 is daarom ook 
ideaal voor de bestudering van 
kristallisatiekinetiek.

Chemische synthese en 
reactieanalyse

Uitgebreide karakterisatie 
van materialen 

Ergonomisch omgaan 
met vloeistoffen

LTS-technologie voor  
probleemloos vullen
Het vullen van pipetten is een van 
de meest repetitieve taken in het 
laboratorium en kan tot vermoeid-
heid en blessures leiden. Het 
g epatenteerde LiteTouch-systeem 
voor pipetten vermindert de kracht 
die nodig is om een pipetpunt uit 
te werpen en maakt het vullen van 
pipetten veel gemakkelijker.
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Geautomatiseerd 
wegen met hoge precisie

Uiterst nauwkeurig, snel wegen
Onze analytische balansen en microbalan-
sen bieden ongekende weegprestaties met 
een meetprecisie tot 0,0001 mg. Doordat 
zeer kleine hoeveelheden kunnen worden 
gewogen, zijn aanzienlijke kostenbespa-
ringen mogelijk wanneer sprake is van 
kostbare materialen.

} www.mt.com/balances

Oplossingen voor 
R&D-laboratoria 

Analytische balansen
pH-meters
Pipetten
UV/VIS-spectrofotometers 
Instrumenten voor thermische analyse
Smeltpuntapparatuur
In-situ FTIR-reactieanalyse
Synthesewerkstations
Reactiecalorimeters



6

La
b 

vo
or

 k
w

al
ite

its
co

nt
ro

le
 

Snel en betrouwbaar 
wegen

ErgoClips en SmartGrid  
versnellen het weegproces
Onze analytische balansen bieden 
niet alleen uiterst betrouwbare 
resultaten, maar zijn ook heel 
gemakkelijk en veilig te bedienen: 
ErgoClips helpen bij het wegen 
in bijna elke houdervorm; Met 
SmartSens kan de balans worden 
geopend zonder het windscherm 
aan te raken, wat verontreinigingen 
voorkomt. SmartGrid versnelt de 
wegingen en vereenvoudigt de rei-
niging van de balans.

Soepele workfow voor  
toepassingen
Vaak moeten bij hetzelfde mon-
ster meerdere parameters worden 
bepaald. Onze gecombineerde 
dichtheids- en refractometerinstru-
menten kunnen volledig in onze 
pH- en titratieoplossingen worden 
geïntegreerd en zorgen aldus voor 
een snelle en betrouwbare work-
flow. De gebruikersinterface maakt 
de bediening eenvoudiger en be-
perkt het aantal vereiste ingrepen 
door de gebruiker drastisch.

Efficiënte meting van 
meerdere parameters

LabX-software ondersteunt  
naleving en verbetert de  
rapportage
Met onze LabX-regelsoftware 
voor instrumenten kunt u al uw 
methoden/SOP bijhouden en 
wordt ervoor gezorgd dat deze 
accuraat worden uitgevoerd op 
de verschillende instrumenten. 
Bovendien ondersteunt LabX de 
naleving van voorschriften, biedt 
het uitgebreide gegevensanalyse 
en is het een flexibel rapportage-
hulpmiddel.

Optimale datatranspa-
rantie en naleving

Resultaateffectiviteit
voor kwaliteitscontrole

Op een efficiënte manier betrouwbare resultaten krijgen is cruciaal 
voor de meeste kwaliteitslaboratoria. METTLER TOLEDO richt zich 
niet alleen op het behalen van goede resultaten, maar biedt ook 
oplossingen die perfect aan de eisen van de klant kunnen worden 
aangepast, waardoor de bediening wordt vereenvoudigd en alle 
relevante voorschriften worden nageleefd.
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Oplossingen voor 
kwaliteitsbewaking 

Automatische titrators
Analytische balansen
Precisiebalansen
Dichtheids- en refractometers
Vochtigheidsanalysatoren
Smelt-/druppelpuntapparatuur
UV/VIS-spectrofotometers
pH-meters
Pipetten

One click bediening

Verhoogde productiviteit en eenvoudige  
workflows
Dankzij onze One click-gebruikersinterface en 
onze modulaire systemen kan titratie in hoge 
mate worden geautomatiseerd. Idealiter hoeft de 
bediener na het aanbrengen van de monsters  
alleen op een knop te drukken.

} www.mt.com/one-click-titration
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voor productie

Oplossingen voor  
gasanalyse

Veiligheid en procesregeling
Bij veel processen zijn gasmelders 
van groot belang om explosies of 
de achteruitgang van het product 
te voorkomen. METTLER TOLEDO 
biedt robuuste, onderhoudsarme 
en plaatselijke oplossingen aan, 
die hoge meetprestaties en lang-
durige stabiliteit bieden.

Waterkwaliteit waarborgen
Bij veel processen in de farma-
ceutica, energieopwekking en de 
micro-elektronica is de zuiverheid 
van het water cruciaal.  METTLER 
TOLEDO beschikt over een 
 uitgebreide portefeuille met pH-, 
zuurstof-, ozon-, geleidbaarheids- 
en organische-koolstofsensors 
waarmee de waterkwaliteit vol-
gens de strengste normen kan 
worden bewaakt.

METTLER TOLEDO ontwikkelt en bouwt robuuste, krachtige systemen die  
worden gebruikt voor metingen en controles bij industriële vloeistofprocessen, 
gasfasetoepassingen en toepassingen met zuiver en ultra-zuiver water.  
Onze systemen zijn geschikt voor de bepaling van allerlei verschillende para-
meters, zoals pH, geleidbaarheid, opgeloste en gasvormige zuurstof, biobur-
den en TOC. Ze bevatten intelligente sensor- en zenderoplossingen die voor  
een hogere productiviteit, procesbetrouwbaarheid en veiligheid zorgen. 

Minder procesonderbrekingen
In-line pH-, zuurstof-, kooldi-
oxide-, vertroebelings- en ge-
leidbaarheidssensors die zijn 
uitgerust met Intelligent Sensor 
Management (ISM) meten nauw-
keuriger, communiceren betrouw-
baarder met zenders en kunnen 
aan industriespecifieke eisen 
worden aangepast. Bovendien 
worden door de voorspellende 
onderhoudsfuncties van IMS de 
uitvaltijden verkort en de door-
voersnelheid verhoogd.

Vloeibare procesanalyse Oplossingen voor de 
analyse van zuiver en 
ultra-zuiver water
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Intelligent Sensor Management  
en zenders met  
meerdere parameters

Het tijdperk van de meetsystemen is  
aangebroken
Intelligent Sensor Management (ISM) is ontwik-
keld door METTLER TOLEDO om tot in lengten 
van jaren te voldoen aan de eisen van klanten. 
ISM is een digitaal technologisch platform voor 
sensors en zenders dat voor hogere prestaties, 
meer betrouwbaarheid en beter onderhoud zorgt 
dan niet-ISM-systemen. Zenders met meerdere 
parameters beperken de voorraad en verkorten 
de opleidingstijd doordat één zendermodel kan 
worden gebruikt in combinatie met alle proces-
sen en parameters.

} www.mt.com/pro

Oplossingen voor opschaling en  
productie

Analytische inline sensors
Transmitters
Procesbehuizing
Reinigings- en kalibratiesystemen
Systeemintegratie
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Hogere productkwaliteit dankzij 
de hoogste nauwkeurigheid
Of er nu containers voor tussen-
opslag, trommels of medicijnfles-
sen worden gevuld – wij zorgen 
voor snelle, nauwkeurige en her-
haalbare resultaten. Consistente 
mengsels, mix na mix, op elk 
moment en met minimale uitval-
tijden. METTLER TOLEDO char-
gesystemen zorgen voor consis-
tente, snelle mengsels. Dankzij 
de flexibiliteit en schaalbaarheid 
kunnen ze worden aangepast 
aan de nieuwste applicaties.

Tegelijkertijd de veiligheid en de 
productiviteit verhogen
Geniet van de gemoedsrust die 
u door onze oplossingen voor 
explosiegevaarlijke omgevingen 
wordt geboden. Ons brede assor-
timent intrinsiek veilige weegsys-
temen omvat weegoplossingen 
van  elke grootte, vorm en capa-
citeit. Bovendien voldoen deze 
systemen aan de nieuwste ont-
werprichtlijnen op het gebied van 
hygiëne en zijn ze bestand tegen 
rigoureuze reinigingsprocessen.

Consistent vullen en 
chargesystemen

Risicovol en 
reglementair wegen

Weegmodules  
en loadcells

Eenvoudig te integreren en  
hoge weegprestaties
Loadcells, weegsensoren en 
weegmodules zijn sleutelonderde-
len in industriële weegsystemen, 
zoals wegen in tanks en silo's, bij 
transportbanden en bij proces-
regeling. METTLER TOLEDO biedt 
een brede portefeuille loadcells, 
weegmodules, zenders en termi-
nals aan voor tal van weegtoe-
passingen (waaronder wegen 
met hoge snelheid en dynamisch 
wegen) die aan de wereldwijde 
kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voldoen.

Industriële oplossingen en services van METTLER TOLEDO stroomlijnen de 
activiteiten (van ontvangst tot verzending) met systemen voor productie, 
productinspectie aan het einde van de lijn en logistiek. We zorgen ervoor 
dat processen met de hoogste efficiency en betrouwbaarheid worden uitge-
voerd. Het resultaat: hogere productkwaliteit, snellere en geautomatiseerde 
processen, verhoogde productiviteit en optimale regelnaleving. 

Uitgebreide weegoplossingen  
voor productie en vullen
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Productiesystemen  

Tafelweegschalen
Compacte weegschalen
Telweegschalen
Vloer-, pallet- en laag-
profielweegschalen
Boven/onder controleweegschalen
Oplossingen voor gevaarlijke 
omgevingen
Weegmodules en loadcells 
Terminals / indicators / controllers

Industriële weegschalen

Verbeterde productkwaliteit, verhoogde 
productiviteit en volledige naleving van de 
wet- en regelgeving
Vanuit onze focus op klantprocessen en -toe-
passingen bieden we een serie weegschalen 
aan die geschikt zijn voor elke industriële om-
geving en toepassing. 

} www.mt.com/industrial

Uitgebreide weegoplossingen  
voor productie en vullen



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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De Safeline-systemen voor het 
detecteren van verontreinigingen 
dragen ertoe bij om de veiligheid 
van producten te waarborgen, 
zowel in de vorm van metaalde-
tectoren als röntgenapparatuur.
Met röntgeninspectiesystemen 
kunnen ook kwaliteitscontroles 
bij productseries worden uitge-
voerd om beschadigingen aan 
producten en verpakkingen op te 
sporen. Samen zorgen ze voor de 
hoogste productkwaliteit, aan de 
binnen- en aan de buitenkant.

Metaaldetectie en 
X-ray inspectie

Visuele inspectie

Visuele inspectiesystemen zorgen 
ervoor dat producten onverander-
lijk voldoen aan de strenge kwa-
liteitsnormen en specificaties van 
fabrikanten. De CI-Vision-systemen 
voorzien in het inspecteren van 
uiteenlopende verpakkingen en 
producten, zodat deze er altijd op 
hun best uitzien.
Bovendien bieden we uitgebreide 
systemen aan voor ordeningsta-
ken en optische inspectieappara-
tuur in farmaceutische verpak-
kingsstraten.

Gegarandeerde productveiligheid  
voor verpakking

METTLER TOLEDO biedt autonome en volledig geïntegreerde 
productinspectiesystemen die zijn afgestemd op de eisen 
van moderne productieomgevingen. Onze systemen dragen 
ertoe bij om producten van binnen en van buiten veilig en 
intact te houden.

De vier elementen van geïnte-
greerde bewaking bij product-
inspectie (productiviteit, product -
kwaliteit, veiligheid en duidelijk-
heid) zijn gecombineerd in de 
ProdX-software. U heeft de vol-
ledige controle over kritische con-
trolepunten, waardoor de consu-
ment en uw goede naam worden 
beschermd. ProdX bewaakt de 
prestaties continu, waardoor wordt 
gewaarborgd dat uw apparaten 
voor productinspectie dag in dag 
uit optimaal en efficiënt werken.

Centrale bewaking 
bij productinspectie
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Verpakkings- 
systemen   

Metaaldetectie
Röntgeninspectie
Controleweging
Visuele inspectie
Track & Trace
Rangschikking

Controleweging

Garvens controleweegsystemen zorgen voor 
100% kwaliteitsbewaking en dus voor gemoeds-
rust. Deze productinspectiesystemen (standaard 
of op maat gemaakt) worden gebouwd voor 
de specifieke toepassing en omgeving van de 
fabrikant. Ze helpen waarborgen dat aan de kwa-
liteitsnormen wordt voldaan en dat de branche-
regels worden nageleefd.

} www.mt.com/pi
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Traceerbaar en veilig
Systemen van METTLER TOLEDO 
voor inventariscontrole leggen 
automatisch de afmetingen, het 
gewicht en de identiteit van alle 
objecten vast, zodat u in alle  
fasen van de leveringsketen zicht 
heeft op uw volledige voorraad.
Nauwkeurig wegen is ook van 
groot belang bij de bestandsop-
name van tanks, silo's en reser-
voirs. De weegmodules bevinden 
zich aan de buitenkant van de tank 
en komen niet in contact met het 
opgeslagen bijtende, gevaarlijke of 
hete materiaal.

Bescherm uw omzet
Een volledig gegevensprofiel is 
onontbeerlijk om de efficiency 
en winstgevendheid van termi-
nals te optimaliseren. De meet-, 
weeg- en identificatiesystemen 
van METTLER TOLEDO zorgen 
voor nauwkeurige metingen bij 
elke vorm, grootte of oppervlak, 
met hoge leessnelheden en een 
maximale opbrengst.

Inventariscontrole Snelle en nauwkeurige  
metingen

Minder uitvaltijd

Nauwkeurig en betrouwbaar  
Ongeplande uitval en weegfouten 
zijn veel voorkomende problemen 
bij truckweegschalen in 'lastige' 
omgevingen. Met ons POWERCELL 
PDX loadcell-netwerk worden de 
meest voorkomende oorzaken van 
uitval en weegfouten aangepakt. 
Dankzij deze unieke technologie 
wordt de productiviteit verhoogd, 
terwijl de nauwkeurigheid en 
winstmarges worden gehand-
haafd.

Snelheid, weinig uitval en accuratesse zijn cruciaal bij elke activiteit  
in een terminal, magazijn of distributiecentrum. De weeg-, meet- en 
identificatiesystemen van METTLER TOLEDO zijn robuust en werken 
nauwkeurig in alle omstandigheden, met maximale bedrijfsefficiency 
en hoge leessnelheden.

Snelle en betrouwbare metingen
bij transport en in de logistiek
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Transport- en logistieke 
systemen 

Vorkheftruckweegschalen
Truckweegschalen
Spoorweegschalen
Luchtvrachtweegschalen
Posttoepassingen
Pallets en pakjes meten
Systemen voor voorraadbeheer

Groottemeting, weging en identificatie

Afmetingen, gewicht en ID in één keer
Het gewicht, de afmetingen en de identiteit zijn basisparame-
ters bij het plannen en factureren in de transport- en logistieke 
sector. Onze systemen zorgen voor meer automatisering, 
hogere productiviteit, meer accuratesse en uiteindelijk een 
hogere winst. Al onze systemen zijn geijkt, waardoor de maxi-
male opbrengst is gegarandeerd en het vertrouwen van de 
klant wordt versterkt.

} www.mt.com/transport
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Versproducten worden steeds belangrijker voor voedselwin-
kels en bepalen in hoge mate of klanten een winkel vaker 
zullen bezoeken. Onze systemen voor het wegen van verse 
etenswaren sluiten naadloos aan op ERP-systemen, voorzien 
in snelle serviceprocessen en bieden een platform voor inno-
vatieve reclameconcepten waarmee u klanten bindt.

Flexibel, eenvoudig en effectief. 
Of het nu gaat om eenvoudige 
handbediende apparatuur of 
geautomatiseerde systemen: u 
kunt uw versproducten snel en 
eenvoudig verpakken en etiket-
teren. Bovendien kunt u laten 
zien dat duurzaamheid hoog in 
uw vaandel staat door gebruik te 
maken van ons ‘Green Labelling’-
concept.

Ergonomisch, robuust en inno-
vatief. Het ideale weeginstrument 
voor elke toepassing en alle 
soorten versproducten – van 
vleeswaren en vis tot groenten 
en fruit. U kunt vertrouwen op de 
ondersteuning van onze brede 
keuze aan weegschalen, die 
zowel op de afdeling voor vers-
producten als bij de zelfbediening 
via tiptoetsen en een aanraak-
scherm worden bediend. 

Vooraf verpakken en  
etiketteren

Wegen van 
versproducten

Wegen bij de kassa

Efficiënt, klantgericht en gebruiks-
vriendelijk. Onze kassaweeg-
schalen en verkooppuntschermen 
voldoen aan de hoogste eisen die 
hier worden gesteld. Voor snel 
wegen en een snelle doorstroming 
bij de kassa.

Geïntegreerde systemen 
voor retail
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Contextuele marketing in uw winkel

Visuele productaanprijzing
Versterk uw merken, roep emoties op en vergroot uw verkoop. 
Grijp de aandacht van uw klanten als ze op het punt staan om 
een koopbeslissing te nemen, door digitale boodschappen te 
tonen op de displays van uw toonbankweegschalen en zelfbe-
dieningsweegschalen. 

} www.mt.com/retail

Systemen  
voor retail

Prijsetikettering  
Verpakkingssysteem
Wikkels
Toonbankweegschalen
Zelfbedieningsweegschalen
Kassaweegschalen
Basisweegschalen



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
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voor effectieve systemen

Onze gidsen beschrijven de beste 
methoden voor het verbeteren 
van processen en het nemen van 
weloverwogen beslissingen.

B.v. gids voor metaaldetectie:
  www.mt.com/pi-guides

Technologische gidsen WhitepapersToepassingsgidsen

Wij bieden uitgebreide toepas-
singsondersteuning voor al onze 
systemen. Zo bevat alleen onze 
databank op het gebied van titratie 
al ruim 300 toepassingen voor 
alle branchesectoren.

B.v. titratietoepassingen:
  www.mt.com/titration_applications

B.v. vochtigheidstoepassingen:
  www.mt.com/moisture

Een groeiend aantal whitepapers 
beschrijft innovatieve oplossin-
gen, van scheikundige R&D tot 
productiviteitsverbetering in for-
muleringsprocessen.

  www.mt.com/whitepapers

METTLER TOLEDO levert een keur aan gratis hulpmiddelen  
en documentatie over de nieuwste technieken, toepassings-
verbeteringen en opleidingen. Onze website www.mt.com is 
een uitstekende bron voor know-how en de beste methoden.

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 biedt een groot 
aantal webinars over allerlei onder-
werpen: van procesoptimalisatie tot 
geavanceerde technieken, waaronder 
presentaties door academische en in-
dustriële deskundigen. We verzorgen 
zowel live webseminars als on-de-
mand webseminars, die elk moment
kunnen worden bekeken.

METTLER TOLEDO portaal voor webseminars:
  www.mt.com/webinars

Webseminars

Case studies, toepassingen en meer

Algemene klantinformatie
Wij publiceren regelmatig nieuwsbrieven voor alle 
belangrijke branchesectoren evenals publicaties over 
speciale onderwerpen, zoals analytische scheikunde 
of materiaalkarakterisering. Lees onze interessante 
wetenschappelijke documenten, ga naar:

} 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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U bereikt de meest nauwkeurige 
procesresultaten door de pres-
taties van uw apparatuur in alle 
omgevingen te optimaliseren:

• Gekwalificeerde installatie
• Instellen en configureren
• Preventief onderhoud
• Softwareonderhoud
• Instrumenten en processen op-

timalisatie
• Applicatieondersteuning

Zorg voor gemoedsrust door  
de voorschriften en normen na  
te leven en boek resultaten die  
altijd aan strenge eisen voldoen:

• Kalibratie en certificaten
• Juridische toetsing
• Ondersteuning bij gewichten  

en maateenheden
• Kwalificatie en validatie
• Documentatie en testen

Performance ComplianceUptime

Zorg voor stabiele apparatuur en 
processen zonder lange uitvaltij-
den door ondersteuning in te roe-
pen waar en wanneer u die nodig 
heeft: 

• Reparatie op locatie of in onze 
werkplaatsen

• Aan slijtage onderhevige onder-
delen

• Reserveonderdelen en -setjes
• Renovatie
• Bewaking en diagnose op af-

stand

Het serviceteam van METTLER TOLEDO is volledig ingesteld op uw bedrijfs-
wensen, zodat u uw instrumenten en apparatuur optimaal kunt gebruiken. 
Profiteer van de ervaring, vaardigheden en uitgebreide vakkennis van ons 
uitgebreide team met duizenden toegewijde servicespecialisten over de 
hele wereld; er is altijd wel een specialist bij u in de buurt.

Ons serviceaanbod waarborgt optimale uptime van de apparatuur, hoge presta-
ties, consequente naleving en de vereiste expertise om het maximale uit uw 
investering te halen.

Services voor Uptime 
Performance, Compliance & Expertise
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Meetmethoden

Optimale service voor de volledige levensduur van  
de oplossing
Dankzij onze Good Measuring Practices (GP) zoals Good 
Weighing Practice (GWP®) kunnen onze klanten hun resulta-
ten maximaliseren terwijl de kosten beperkt blijven. GP bevat 
een pakket met services op maat, van systematische en effi-
ciënte productevaluatie tot professionele installatie, kalibratie 
en geoptimaliseerd dagelijks gebruik. 

} www.mt.com/GP

Zorg voor de hoogste efficiëntie 
en expertise van uw personeel via 
opleidingen en cursussen die op 
uw behoeften zijn afgestemd:

• Basisopleidingen en technische 
opleidingen

• Applicatieopleidingen voor ge-
vorderden

• Advisering en aanpassing
• Systeem- en procesintegratie
• Expertseminars
• Documentatie en downloads

Expertise
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Wij bedienen onze klanten wereldwijd 
via een van de grootste verkoop- en 
servicenetwerken in de branche. Ruim 
6500 zelf opgeleide specialisten op het 
gebied van verkoop, systeemondersteu-
ning en technische service staan klaar 
om u te helpen bij het verhogen van 
de efficiency, rendabiliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid van uw bedrijfspro-
cessen. De plaatselijke teams onder-
houden hechte relaties met gebruikers 
en zijn flexibel genoeg om de onder-
steuning en service aan te passen aan 
verschillende  gebruikerseisen.

Groot bestand met  
ervaren medewerkers

Als het om instrumenten gaat, heeft u een sterke partner  
nodig. Een partner die de kracht en knowhow in R&D heeft 
om producten te ontwikkelen die uw processen meerwaarde 
geven. Een partner die niet alleen voldoende is vertegen-
woordigd om u ook in de meest afgelegen streken te be-
dienen, maar die u bovendien altijd en overal technische 
ondersteuning kan bieden.

Wereldwijde aanwezigheid  
met Field Support & Service



METTLER TOLEDO beschikt over eigen verkoop- en serviceorgani-
saties in 39 landen en heeft distributie- en servicepartners in de 
meeste andere landen wereldwijd. 
Producten worden ontwikkeld en geproduceerd op verschillende  
locaties in de Verenigde Staten, Europa en China.

23

Met eigen marktorganisaties in de 
meeste industrielanden en geselec-
teer de partners in andere regio's zijn  
we volledig toegerust om klanten over 
de hele wereld te bedienen. In totaal 
zijn onze producten en diensten ver-
krijgbaar in meer dan 100 landen. 
Onze geografisch georiënteerde markt-
organisaties zijn verantwoordelijk voor 
alle aspecten van verkoop, service en 
ondersteuning.

METTLER TOLEDO verkoop- en servicelocaties

} www.mt.com/global-presence

Wereldwijd  
vertegenwoordigd

6500  
door de fabriek opgeleide 
onderhoudstechnici en 
verkopers overal ter wereld

Ruim 



©
 0

6/
20

16
 M

et
tle

r-T
ol

ed
o 

In
te

rn
at

io
na

l I
nc

.
M

E6
03

01
50

0A
, G

lo
ba

l M
ar

Co
m

, 1
91

9 
M

D
/J

B
www.mt.com


