APLIKACJE W LABORATORIUM

wa¿enie ró¿nicowe

nawet ma³a ró¿nica w pomiarze masy to du¿a ró¿nica w jakoœci

Wa¿enie ró¿nicowe daje nam
informacjê o zmianie masy
p r ó b k i w w y n i k u
zrealizowanych procesów
technologicznych. Innym
zastosowaniem wa¿enia
ró¿nicowego jest proces
kontroli wyrobów w którym
okreœlono parametry produktu
referencyjnego wzglêdem
którego porównuje siê seriê
produkcyjn¹.
Odchy³ka jest wówczas
informacj¹ o jakoœci,
kompletnoœci produktu
finalnego. W systemach
pracuj¹cych w uk³adzie feedback taka informacja mo¿e byæ
wykorzystywana w uk³adach
sterowania.

PRZYK£ADOWE OBSZARY ZASTOSOWAÑ DLA POMIARÓW RÓ¯NICOWYCH
komparacja wzorców masy (najczêœciej metrologia prawna, NMI lub akredytowane laboratoria)
okreœlenie %, odchy³ki wzglêdem masy wzorca (przemys³owe procesy kontrolne)
pomiar zapylenia py³em zawieszonym PM oraz na stanowisku pracy (ochrona œrodowiska)
oznaczenie zawartoœci wilgoci (badania porównawcze, zastosowania w przemyœle)
odpornoœæ na œcieranie (zastosowania przemys³owe w tym metoda Taber-Ambraser)
procesy przemys³owe, spalanie próbek, spopielanie, s¹czenie (np. petrochemia)
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wa¿enie ró¿nicowe - seria Y
Analiza dotycz¹ca zmian masy
próbki mo¿e byæ doœæ
skomplikowana, zw³aszcza gdy ta
sama próbka jest poddawana wielu
procesom. Potrzebne jest
rozwi¹zanie ³¹cz¹ce w sobie takie
cechy jak szybkoœæ dzia³ania,
elastycznoœæ programowania,
ergonomia pracy. S¹ to g³ówne
cechy modu³u WA¯ENIE
RÓ¯NICOWE
wag serii ,,Y”.
Podczas pracy wykorzystuje siê
dwa kluczowe elementy: bazy
danych oraz metody.
bazy danych (serie, próbki)
W wa¿eniu ró¿nicowym wykorzystuje siê bazê serii
pomiarowych. Seria to zestawienie próbek, które bêd¹ po raz
pierwszy wa¿one (zazwyczaj) w tym samym czasie. Seria
posiada w³asn¹ nazwê, kod cyfrowy, nazwê klienta dla
którego jest realizowana oraz nazwy próbek jakie zawiera.
Z ka¿dym wykonanym pomiarem rejestrowane s¹ informacje
o warunkach œrodowiskowych w jakich wykonano badanie.

Serie

Filter GF/A-21

N nazwa

GF/A-32

F-1

Wa¿enie A

Nazwa

F-1

Filter GF/A-32

C kod

1

F-2

Wa¿enie B

Status

Wa¿enie A

SAN-4

F-3

Wa¿enie A

Temperatura 23oC

F-4

Tara

Wilgotnoœæ

70%

F-5

Wa¿enie B

Ciœnienie

1000 hPa

Wa¿enie A

1.6009 g

Filter GF/A-60

klient

Filter GF/A-60.1

próbki

Filter GF/C

00285

iloœæ próbek

5

A

serie

edycja rekordu

próbki

specyfikacja

Serie to wykaz próbek
pogrupowanych
zgodnie z trybem
w a ¿ e n i a ,
przeznaczeniem,
zakresem badania lub
inn¹ zale¿noœci¹ jaka
obowi¹zuje.

Ka¿da seria jest
jednoznacznie
opisywana poprzez
nazwê,
kod oraz
klienta który zleca
badanie. Mo¿esz mieæ
maksymalnie 99 próbek
w jednej serii. (iloœæ
próbek). Selekcja
próbek mo¿e odbywaæ
siê poprzez wybór
automatyczny,
oznaczenie kodem
EAN i odczyt za
pomoc¹ skanera.

Nazwy próbek mog¹
byæ dowolnymi ci¹gami
znaków (system
identyfikacji). Dla
ka¿dej próbki
pokazywany jest jej
aktualny status.

Zawiera szczegó³owe
informacje o
warunkach w jakich
dokonano pomiary
masy próbki lub
o p a k o w a n i a .
Porównuj¹c te
informacje w ró¿nych
cyklach mo¿na
wykazywaæ zgodnoœæ z
w y m a g a n i a m i
normatywnymi.
Rejestracja warunków
badania przebiega
automatycznie ( modu³
w a r u n k ó w
œrodowiskowych wagi).

Ka¿da seria mo¿e
posiadaæ w³asn¹
metodê pomiaru,
jednakow¹ dla
wszystkich próbek.
Mo¿liwe jest równie¿
zastosowanie metod
mieszanych.

Jest to informacja o ju¿
w y k o n a n y c h
pomiarach. Pozwala to
na szybki przegl¹d i
w³aœciwy wybór
próbek, które musz¹
byæ ponownie wa¿one.
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wa¿enie ró¿nicowe - seria Y
Ró¿norodnoœæ technik pomiarowych jakie s¹ wykorzystywane w praktyce wymaga od funkcji wa¿enia
ró¿nicowego pe³nej elastycznoœci. Dotyczy ona ró¿nych sposobów wa¿enia próbek, nawet je¿eli s¹
one zgrupowane w jednej serii.

mo¿liwoœci funkcjonalne
wybór serii, która zawiera próbki do badañ,
mo¿esz uzupe³niaæ seriê o kolejne próbki

wybór próbki, która bêdzie wa¿ona,
przed wybraniem próbki wybierz metodê
jej wa¿enia

A

METODA: pomiar masy netto
wa¿enie próbki bez opakowania, np. pomiar
masy filtra

METODA: pomiar masy netto, próbka w
opakowaniu, cykl: wa¿enie opakowania,
tarowanie, wa¿enie próbki

T

METODA: pomiar masy opakowania
masê opakowania dla ka¿dej próbki mo¿esz
wyznaczyæ poprzez wa¿enie
Uzupe³nianie serii
mo¿esz dodaæ próbkê do ju¿ realizowanej
serii

T+A

METODA: pomiar masy koñcowej próbki
mo¿esz wykonaæ maksymalnie 5 pomiarów
ró¿nicowych dla tej samej próbki

B
T

Kopiowanie tary
mo¿esz przypisaæ tê sam¹ wartoœæ tary
do wszystkich próbek w danej serii

metody pomiarowe
max

A
mA

mB-1

mB-2

mB-5

T

max

T+A

mT

mA

mB-1

mB-2

mB-5

T

max
mT-1

mA-1

mB-1

mB-2

mB-5

T

max

T
mT-2

mA-2

T
mT-3

mA-3

mB-1

mB-2

mB-5

Metody s¹ sekwencj¹ kolejnych czynnoœci, mo¿esz
wybieraæ dowolne serie oraz próbki, stosowaæ dla nich
dowolny cykl wa¿enia np. SYSTEM MIESZANY

PRZYK£ADOWE PROCESY ZWI¥ZANE Z PRÓBK¥ - RÓ¯NICOWY POMIAR MASY
105oC
D
(TZ-TK)

OGRZEWANIE

SKRAWANIE

LAKIEROWANIE

ZAPYLENIE (PM)

PAROWANIE
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komparacja
Porównywanie jako czynnoœæ wykazuj¹ca pewne ró¿nice
pomiêdzy obserwowanymi obiektami jest powszechna. Dla
pomiarów masy komparacja jest wykazywaniem ró¿nic
jakie zachodz¹ pomiêdzy obiektem wzorcowym
(referencyjnym) a obiektem badanym. Zazwyczaj
wymagany jest bardzo dok³adny pomiar, wiêc tworzy siê
specjalne konstrukcje dedykowane dla konkretnego
zastosowania.
METROLOGIA PRAWNA I PRZEMYS£OWA
W metrologii prawnej proces komparacji to porównywanie
ze sob¹ odwa¿ników, wzorców celem ustalenia odchy³ki
obiektu wzglêdem wzorca. Maj¹ tu zastosowanie dwie
metody pomiarowe: ABA, ABBA. Cykl mo¿e przebiegaæ
pó³automatycznie (komparatory manualne) lub
automatycznie. Ze wzglêdu na wymagania odnoœnie
dok³adnoœci, komparatory wymagaj¹ odpowiednich
warunków pracy (dynamika zmian w czasie).

-------------- Komparator -------------U¿ytkownik
Radwag
Data rozpoczêcia
2014.07.03 15:15:13
Data zakoñczenia
2014.07.03 15:23:47
|A
|B
|0.1000674
|0.1000684
|0.1000685
|0.1000690
|0.1000695
|0.1000693

|A
|0.0999239
|0.0999239
|0.0999238
|0.0999242
|0.0999243
|0.0999248

|D
|0.1000681
|0.1000696
|0.1000688
|0.1000690
|0.1000693
|0.1000691

Komparatory

Wzorce

S³owniki

Pomoc

B³êdy graniczne

Rejestr pamiêci

U¿ytkownicy

Ustawienia

Ustawienia THB

Wyloguj

Wyjœcie

Zmiana na panel 1

Cykl komparacji mo¿e byæ nadzorowany
poprzez system RMCS. Modu³ obliczeniowy
wspó³pracuje z komparatorami oraz
rejestratorami warunków œrodowiskowych.

MIKROWAGA jako Komparator Masy
UYA 5.3Y.KO, d = 0,0001 mg

n
1
2
3
4
5
6

Komparator automatyczny, seria AK-4,
d = 0,001 mg ?
0,05 mg

|-0.00014385
|-0.0001451
|-0.00014485
|-0.0001448
|-0.0001451
|-0.0001444

Œrednia ró¿nica
-0.000144683333 g
Odchylenie standardowe 0.000000482355 g
Liczba cykli
6
Metoda
ABA
---------------------------------------Przyk³ad raportu z cyklu ABA dla wzorca masy

ZASTOSOWANIA PRZEMYS£OWE
Dok³adnoœæ pomiarowa
komparatorów masy
jest co najmniej rz¹d
wielkoœci lepsza ni¿
tradycyjnych wag.
Dziêki tej zale¿noœci
mog¹ byæ stosowane
tam, gdzie przyrost lub
ubytek masy obiektu
badanego jest bardzo
ma³y.
Takim przyk³adem jest
badanie stopnia zu¿ycia
Pomiar masy ko³a zêbatego kó³ zêbatych poprzez
Masa ok. 1500 g,
porównanie wyników
dok³adnoœæ 0,1 mg
wa¿enia nowego ko³a
Zastosowano nak³adkê
pozycjonuj¹c¹ ko³o zêbate oraz po wykonaniu
testów obci¹¿eniowych.
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porównania w czasie produkcji
Wa¿enie ró¿nicowe to nie tylko
porównywanie ze sob¹ dwóch fizycznych
obiektów. W skali u¿ytkowej znacznie
czêœciej porównuje siê masê próbki z
wartoœci¹ referencyjn¹, która ma postaæ
cyfrow¹. W taki sposób ocenia siê to czy
masa próbki jest zawarta w okreœlonych
przedzia³ach. Kontrola Towarów
Paczkowanych to g³ównie procesy
automatyczne (checkweighers). Zalety
takiego rozwi¹zania:
- feedback, sterowanie cyklem
produkcyjnym
- dok³adniejsza kontrola wyrobu
- mniejsza pracoch³onnoœæ
- wiêksza wydajnoœæ

Automatyczna waga rotacyjna
Seria DWR/H
przeznaczona jest do pracy w liniach
technologicznych wytwarzaj¹cych
produkty pakowane w pojemniki cylindryczne
np. aerozole, butelki szklane, plastikowe itp.

Systemy automatycznego porównywania masy
próbki z wartoœci¹ referencyjn¹ s¹ wykorzystywane
równie¿ w farmacji. Dla produkcji wielkoseryjnej
ka¿de opakowanie jest wa¿one w cyklu
automatycznym. Otrzymuje siê wówczas pe³n¹
informacjê statystyczn¹.

Weighing

Bases

Raports

Settings

Alarms

Keyboard

Logging

19.8
100
100

Asortyment
POLOPIRYNA
Batch no
2345

g

PT
0,5 g

100

28

90
80

Logged:
Anonymous
Access level:
Administrator
Logging date and time: 2014-07-23 12:23:55

92

2014-07-23 12:59:19

szt./min.

90
26

80

70

24

70

60

22

60

50

20

50

40
30

40

18

30

20

16

20

10

14

10

0

Product

0

Start

Stop

Calibration

Tare

Gromadzenie i przetwarzanie danych
mo¿e odbywaæ siê poprzez program
E2R - praca sieciowa, statystyka w
trybie on-line, limity, raporty,
zgodnoœæ z wymogami prawnymi.

Zero

ERR
HI
LO
OK.
SUMA

000000 szt.
000000 szt.
000003 szt.
000039 szt.
000042 szt.

Nom mass
20.0 g
Sum mass LO
48.0 g
mass MAX
22.3 g
mass MIN
14.8 g
Average mas OK. 19.9 g
Sum mass OK 776.7g
Sum mass
824.7 g

View

Statistics

Widok wyœwietalcza wagi kontrolnej

5

APLIKACJE W LABORATORIUM
WA¯ENIE RÓ¯NICOWE

pomiar zapylenia
Badanie jakoœci powietrza atmosferycznego w cyklu automatycznym
pozwala monitorowaæ poziom zanieczyszczeñ w sposób ci¹g³y. Dok³adnoœæ
pomiarowa urz¹dzeñ wykorzystywanych w tym procesie jest okresowo
weryfikowana poprzez grawimetryczne oznaczenie iloœci cz¹stek py³u, które
s¹ absorbowane przez filtr. W tym badaniu wykorzystuje siê dok³adn¹ wagê
(MYA), dokonuj¹c pomiaru masy filtra czystego oraz po absorpcji
zanieczyszczeñ.
Metodyka testów jest sprecyzowana w zakresie wymagañ metrologicznych,
postêpowania z próbk¹ oraz interpretacji wyników np. EN 14907 - PM 2,5
EN 12341 - PM 10
Stacja do automatycznego
badania poziomu zanieczyszczeñ

praktyczne aplikacje wagowe
Okreœlenia poziomu zapylenia poprzez pomiar
masy wymaga wykazania ró¿nicy w masach
filtra przed i po absorpcji. Poziom absorpcji
mo¿e byæ doœæ ma³y, konieczne s¹ wiêc takie
aplikacje wagowe , które minimalizuj¹ ryzyko
b³êdu pozwalaj¹c jednoczeœnie na uzyskiwanie
dok³adnych pomiarów.

Mikrowaga do wa¿enia filtrów
Seria MYA .4Y.F
obszerna, szczelna komora wagowa
maksymalna wielkoœæ filtra f
100 mm lub f
160 mm

Waga analityczna do wa¿enia filtrów
Seria XA .3Y
powiêkszona komora wagowa
maksymalna wielkoœæ filtra 210 x 254 mm
GILZY EKSTRAKCYJNE

Optymalne rozwi¹zania zapewniaj¹ szybkoœæ i dok³adnoœæ

Pomiar zapylenia
z wykorzystaniem
gilz ekstrakcyjnych
wymaga zastosowania
dodatkowego uchwytu.
Zak³ada siê go w miejsce
standardowej szalki wagi XA.

UNIWERSALNOŒÆ W U¯YTKOWANIU
Standardowa mikrowaga MYA .4Y
posiada dwie szalki:
f
16 - pomiar ma³ych mas, oraz
f
60 - pomiar filtrów
Zamiana szalek nie wymaga czynnoœci regulacyjnych.

FILTRY O MNIEJSZEJ POWIERZCHNI
Filtry o mniejszych
gabarytach mo¿esz wa¿yæ
równie¿ wykorzystuj¹c
standardow¹ szalkê wagi
(f
80 mm)
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Zawartoœæ wilgoci
Ró¿nicowy pomiar masy jest podstaw¹ w
oznaczeniach takich parametrów próbki jak
zawartoœæ masy suchej czy wilgotnoœæ.
Przy zastosowaniu wagosuszarek cykl w
ca³oœci odbywa siê automatycznie, co jest
znacz¹c¹ zalet¹ tego rozwi¹zania. Po
zakoñczeniu procesu otrzymujemy wynik
zawartoœci wilgoci, jednak¿e jest on zawsze
efektem wa¿enia próbki przed suszeniem
oraz po jego zakoñczeniu.

ergonomia - poprzez bazy danych i aplikacje
TOWARY
opisy próbek, tolerancje wa¿enia
WA¯ENIA
archiwizacja danych
KLIENCI
bezpieczeñstwo, personalizacja

wybierz dynamikê zmian temperatury
dla twojej aplikacji
[oC]

[oC]

PROGRAMY SUSZENIA
parametry suszenia, (walidacja)
t1

RAPORTY SUSZENIA
archiwizacja analiz suszenia

130oC
100oC

Max 20 min

[Min]

t1

[Min]

240oC
150oC

+30%

80oC

STATYSTYKA
trend wilgotnoœci w czasie

3 min

t

t1

[Min]

t2

[Min]

mo¿esz optymalizowaæ proces
(wybór metody dla okreœlania masy koñcowej)
Ró¿nicowy pomiar masy w kontekœcie
wilgotnoœci (wagosuszarki) posiada
jedn¹ specyficzna cechê, która
wyró¿nia go wzglêdem innych takich
procesów.
Masa koñcowa próbki jest okreœlana
nie jako wynik stabilny, ale jako wynik
mieszcz¹cy siê w pewnej tolerancji
(D
m/D
t). Jest to efektem tego, ¿e
pomiar odbywa siê w znacznie
wy¿szej temperaturze (temperatura
suszenia) ni¿ temperatura otoczenia.

m(p.)
AUTO 1 (1mg/10s)
AUTO 3 (1mg/60s)
AUTO 5 (1mg/120s)
m(k.)

t1
t2
t3

czas (min)
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Typowe procesy dok³adnego wa¿enia s¹
dostêpne po zastosowaniu ka¿dej wagi
produkcji RADWAG. Indywidualne
rozwi¹zania czasami wymagaj¹ wsparcia
technicznego w zakresie aplikacji, zw³aszcza
tam, gdzie potrzebna jest wspó³praca wielu
urz¹dzeñ (waga, drukarka, skaner,
komputer). W takich przypadkach korzystaj z
pomocy naszych doradców technicznych.

Nietypowe rozwi¹zania w zakresie
konstrukcji wag, ich obs³ugi oraz
wspó³pracy z innymi urz¹dzeniami
s¹ mo¿liwe po uzgodnieniach.

Dla naszych urz¹dzeñ oferujemy
pe³ne wsparcie techniczne w
zakresie metrologii prawnej,
przemys³owej oraz w systemach
opartych na wymaganiach
w³asnych.
Wspieramy i organizujemy procesy
walidacji naszych urz¹dzeñ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi wymaganiami
prawnymi.

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE
26-600 Radom, ul. Bracka 28
www.radwag.pl

