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Ny halogentørstofanalysator fra METTLER TOLEDO reducerer tørretiden med næsten 4 timer  
 

Da en producent af sprøjtebetonsteknologier havde behov for at reducere tørretiden i forbindelse med 
kvalitetskontrol af ét af deres specialprodukter, hjalp METTLER TOLEDO med at reducere tiden pr. test 
fra fire timer til blot 15 minutter. 

TamShot 80 AF, som produceres af den britiske virksomhed Normet, er et tilsætningsstof til 
vådblandingsprocesser for sprøjtebeton inden for tunnelering og minedrift, som kan reducere 
størkningstiden for beton uden risiko for et ætsende arbejdsmiljø. Men den omfattende tørretid, der er 
påkrævet til virksomhedens ældre metoder til kvalitetskontrol, betød, at de populære produkter ofte 
måtte tilbageholdes i lange perioder, inden karantæneramte partier kunne frigives til salg.  

I lyset af øget efterspørgsel på de effektive produkter undersøgte 
David Galloway, en af virksomhedens britiske QC-kemikere, 
muligheden for at bruge en METTLER TOLEDO-
halogentørstofanalysator som erstatning for deres gamle 
ovnbaserede metode. For at overholde regler skulle resultater fra 
den nye analysator krydsvalideres i forhold til Normets 
referencemetode til ovntørring. For at sikre at testen var tilsvarende 
skulle Galloway i samarbejde med METTLER TOLEDOs 
produktchef Claas Boerger forsøge at fastlægge en metode, der 
ville matche referenceværdierne, og samtidig levere de ønskede 
tidsbesparelser.  

Med Boergers hjælp fandt Galloway METTLER TOLEDOs halogenteknologi ideel til overvågning af 
TamShots tørstofindhold. Denne teknologi reducerede Normets originale prøvetørretid på fire timer ved 
105 ⁰C og leverede lignende resultater ved lidt højere temperaturer i ca. 15 minutter. Det betød en 
tidsbesparelse på 3 timer og 45 minutter pr. prøve og resultater, der lå inden for en acceptabel 
standardafvigelse på 0,49 %.  

Takket være METTLER TOLEDOs halogentørstofanalysator og ekspertudviklingsmetoder kan Normet 
teste TamShot 80 AF meget hurtigere, mens der indhentes den type resultater, som sikrer, at produktet 
er holdbart, pålideligt og efterspurgt. 

Få mere at vide om, hvordan METTLER TOLEDOs halogentørstofanalysatorer kan erstatte ældre 
tidskrævende metoder og forbedre kvalitetskontrolprocesser. 

http://www.mt.com/us/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/moisture-analyzer.html?cmp=af_GLO_press%20release_LAB-WGH_News_PR_BRA_MoistureTamShot_170304_20170314
http://www.mt.com/us/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/moisture-analyzer.html?cmp=af_GLO_press%20release_LAB-WGH_News_PR_BRA_MoistureTamShot_170304_20170314
http://www.mt.com/moisture?cmp=af_GLO_press%20release_LAB-WGH_News_PRAnnina2_20170126


                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Mettler-Toledo AB 

Adress 
Telefon 

Fax 
Internet 

Virkesvägen 10, Hammarby Sjöstad 
+46 8 702 50 00 
+46 8 642 45 62 
www.mt.com 

Vågar, vägningssystem och analysinstrument 

 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

Carl-Henrik Edfors 
+46 8 702 50 42 
carl-henrik.edfors@mt.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO er en førende global producent af præcisionsinstrumenter. Selskabet er verdens 
største producent og sælger af vejeinstrumenter til brug i laboratorier, industrien og i fødevarebutikker. 
Selskabet er også blandt de tre bedste aktører på flere tilhørende markeder for analyseinstrumenter og 
er en førende leverandør af automatiserede kemiske systemer, der anvendes i forbindelse med 
opdagelse og udvikling af lægemidler og kemiske sammensætninger. Desuden er selskabet verdens 
største producent og sælger af systemer til metaldetektion, der anvendes inden for produktion og 
emballering. Yderligere oplysninger om METTLER TOLEDO findes på www.mt.com.   
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