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УВАГА! Ваги транспортувати виключно в тарі підприємства выробника Вимоги щодо 

пакування та умов транспортування  викладені в розділі 13 цієї НАСТАНОВИ 
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1 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Лабораторні електронні ваги-вологоміри серії ADGS виробництва фірми «AXIS» 

(Польща) відповідають вимогам ГОСТ 24104-88 «Весы лабораторные общего назначения и 

образцовые. Общие технические условия» і зареєстровані в Державному реєстрі засобів 

вимірювальної техніки України за номером У1214-06. 

Ваги-вологоміри складаються з лабораторних ваг 3 класу згідно з ГОСТ 24104 та 

вбудованими над ними пристроєм для сушіння (далі - сушаркою), що дозволяє 

використовувати їх як в якості традиційних лабораторних ваг відповідно до наведених в цій 

НАСТАНАВІ технічних характеристик, так і в якості автоматизованого приладу для 

визначення вмісту вологи в зразках речовин та матеріалів. 

Ваги-вологоміри призначені для використання в дослідницьких та контрольних 

лабораторіях на підприємствах хімічної, фармацевтичної, харчової, легкої промисловості: в 

установах контролю якості товарів і послуг, природоохоронних установах тощо. Основний 

напрямок використання - контроль вхідної сировини та кінцевої продукції (лікарські 

препарати, продукти біотехнологїй, харчові продукти, косметично-парфюмерні вироби, 

будівельні матеріали, продукція деревообробних та целюлозно-паперових виробництв, 

побутова хімія тощо). 

Визначення вмісту вологи в зразках матеріалів та речовин здійснюється 

термогравіметричним методом. 

2 ОПИС ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОЛОГИ В 

МАТЕРІАЛАХ 

Визначення термогравіметричним методом вмісту вологи в речовинах та матеріалах 

полягає у визначенні маси підготовленого (перемолотого, роздробленого, нарізаного тощо) 

зразку речовини чи матеріалу до і після його висушування шляхом нагрівання. 

Випаровування вологи зі зразка під час нагрівання призводить до зменшення його маси, що 

дозволяє виключно за даними вимірювань маси розраховувати вміст у дослідженому зразку 

вологи, яка була до початку процесу сушіння зразка. 

Визначення вмісту вологи в одному і тому ж зразку може бути реалізовано з однаковою 

точністю при суттєво різних по значенню температурах сушіння зразка ( різниця буде 

полягати виключно в часі проведення процедури ). 

Слід зауважити, що під час сушіння деяких зразків з них випаровується не лише волога, 

а і інші летючі речовини (спирт, органічні розчинники, ароматичні речовини тощо) що 

містяться в зразках або утворюються в них під час нагрівання. Термогравіметричний метод 

не дозволяє відрізнити вологу від інших речовин, які випаровуються. 

З
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З ПРИНЦИП РОБОТИ ТА ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ВАГ-ВОЛОГОМІРА 

Ваги-вологоміри складаються з лабораторних ваг та вбудованим над ними пристроєм 

для сушіння зразків (далі - сушаркою). 

Принцип визначення вмісту вологи за допомогою ваг-вологоміра полягає у 

автоматичному вимірюванні маси взірця перед, під час та лісля висушування взірця 

сушаркою. За результатами зважування визначається вміст вологи у взірці, що був в ньому 

до початку процедури сушіння. Розрахунок вмісту вологи здійснюється вологоміром 

автоматично згідно наперед обраної користувачем формули (див. розділ 10.1), яка 

відображається на індикаторі вологоміра. 

Параметри сушіння (температура, час сушіння, час між замірами маси зразка) 

визначаються користувачем та можуть бути встановлені в широкому діапазоні значень. 

Автоматичне закінчення процедури сушіння може бути за наступних умов: 

- вийшов наперед встановлений користувачем граничний час сушіння (таймер); 

- різниця між кількома послідовними замірами маси зразка не більше ніж 20 мг 

(визначаюча кількість проб, тобто кількість послідовних значень маси, що порівнюються, 

може бути від 2 до 5). 

Відображення на індикаторі вологоміра проміжних значень вмісту вологи дозволяє 

користувачу «бачити» процес випаровування вологи та корегувати, в разі необхідності, 

параметри сушіння при проведенні наступних досліджень. 

Для полегшення визначення оптимальних параметрів сушіння з точки зору точності 

визначення вмісту вологи та часу проведення дослідження, вологомір обладнано режимом 

графічного відображення процесу зміни маси зразка (див. розділ 10.2). 

Результат визначення вмісту вологи, встановлені режими та параметри сушіння 

зберігаються в енергонезалежній електронній пам'яті вологоміра до початку наступного 

дослідження. 

Ваги мають можливість передавати результати зважування та результуючий звіт щодо 

параметрів сушіння і результату визначення вмісту вологи на комп'ютер чи друкуючий 

пристрій. 

Схема підключення та опис параметрів протоколу зв'язку ваг з комп'ютером наведені в 

розділі 11.3. 
Зразок кінцевого звіту наведений в розділі 10.5.

http://chemtest.com.ua/


5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Складові частини ваг-вологоміра, де цифрами 

позначені: 

1- ніжки для регулювання рівня встановлення ваг; 

2- бульбашковий показчик рівня ваг; 

1 - галогенові лампи; 

2 - ручка корпусу сушарки; 

5- термодатчик сушарки; 

6- одноразова шалька для зразків: 

7 - ухват одноразової шальки; 

8 - підпора шальки; 

9- захисна заслонка шальки; 

10- опори захисної заслонки шальки. 

На задній панелі ваг-вологоміра розташовані: 

- роз'єм для підключення кабелю мережного живлення 220 В; 

- роз'єм для підключення кабелю інтерфейсу RS-232; 

- роз'єм для підключення комп'ютерної клавіатури типу PS/2. 
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4 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1 Ваги-вологоміри є лабораторними вагами загального призначення 3-го класу 

згідно з ГОСТ 24104 з вбудованим над ними пристроєм для сушіння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Діапазон вибирання маси тари - від 0 до НГЗ. Процедура вибирання тари не 

призводить до розширення діапазону зважування, сумарна маса тари і вантажу не повинна 

перевищувати НГЗ. 

4.3 Робочий діапазон температури (температура повітря робочого місця) від 18 до 33 

°С. 

4.4 Електроживлення ваг-вологоміра здійснюється від мережі змінного струму 

напругою від 187 до 242 В частотою (50 ± 1) Гц. 

4.5 Споживана потужність ваг - не більше 6 ВА. 

4.6 Споживана потужність сушарки - не більше 410 ВА. 

4.7 Розмір одноразової шальки: діаметр 90 мм, глибина 8 мм. 

4.8 Габаритні розміри ваг-вологоміра, мм, не більше 235x345x200. 

4.9 Маса ваг-вологоміра, кг, не більше 7. 

4.10 Повний середній строк служби - не менше 8 років. 

4.11 Ваги-вологоміри обладнані інтерфейсом RS-232C, за допомогою якого мають 

можливість виведення інформації щодо результатів зважувань та визначення вмісту вологи 

на друкуючі пристрої або на комп’ютер. 

Примітка Друкуючі пристрої та програмне забезпечення зв'язку з комп'ютером до комплекту 

постачання ваг-вологоміра не входять. Програми-драйвери для запису результатів зважування та 

розрахунків в документи програм MS ЕхеІ та MS Word можна отримати на Інтернет-сайті www.axis-ua.com

Таблиця 1 
Модифікація ваг-вологомірів ADGS 50 ADGS 100 ADGS 200 

Найбільша границя зважування (НГЗ), г 50 100 200 

Найменша границя зважування (НмГЗ), г 0,02 0,02 0,02 

Дискретність відліку значень маси, мг 0,5 1,0 1,0 

Границі допустимої похибки визначення маси, 

мг 

+ 0,5 ±2,0 ±2,0 

Середньоквадратичне відхилення показів ваг, 

мг, не більше 

0,16 0,66 0,66 

Границі допустимої похибки визначення вмісту 

вологи, % 

0,3 0,5 0,5 

Гранична температура сушіння, °С 160 160 160 
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6 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСОБІВ БЕЗПЕКИ 

6.1 До роботи з вагами-вологомірами допускаються особи, які вивчили цю 

настанову щодо експлуатування ваг-вологомірів (далі - НАСТАНОВУ) та пройшли 

інструктаж з техніки безпеки при роботі з електроустаткуванням. 

6.2 Ваги-вологоміри відносяться до класу І згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССТБ 

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- від'єднувати від ваг-вологоміра роз'єм кабелю живлення при ввімкненій у мережу 

живлення вилці кабелю живлення; 

- підключати ваги-вологомір до розетки мережі електроживлення, яка не має 

контакту захисного заземлення чи контакт захисного заземлення якої не під’єднаний до 

контуру захисного заземлення. 

- здійснювати заміну ламп сушарки чи проводити роботи по ремонту ваг- вологоміра 

при ввімкненій у мережу живлення вилці кабелю живлення; 

- користуватися вагами-вологомірами з пошкодженим корпусом чи кабелем 

живлення. 

УВАГА ! Під час процесу сушіння перфорована частина верхньої стінки камери сушарки 

може нагріватися до температури вище 60 °С. Під час роботи та безпосередньо після 

роботи сушарки торкатися її небезпечно з огляду на можливість отримання опіків.
7 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ 

7.1 Ваги призначені для експлуатування в закритих лабораторних приміщеннях зі штучним регулюванням 

кліматичних умов (кондиціонування повітря, регулювання температури, відсутність дії прямого сонячного 

випромінювання, відсутність пилу). 

7.2 Після транспортування чи зберігання ваг при від’ємній температурі вони мають бути витримані за 

нормальних умов експлуатації не менше 12 годин. 

7.3 Місце встановлення ваг повинно бути захищеним від вібрацій. Підставка для ваг 

7.4 має бути монолітною, не прогинатися та не хитатися. 

Підставка має бути жорстко встановлена на монолітній підлозі (стіл), або прикріплена до бетонної стіни (полиця). 

Не рекомендується кріпити підставку одночасно до стіни та підлоги. 

7.5 Робоче місце для зважувань повинне бути відокремлене від інших робочих місць. 

7.6 3 метою обмеження впливу на результати зважування перепадів температури та повітряних потоків: 

- захищати ваги від попадання на них прямих сонячних променів; 

- розташовувати ваги поодаль від вікон, дверей, кондиціонерів, радіаторів опалення, сушильних камер, 

5 КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАЧАННЯ 
Назва / Позначення Кількість Примітка 

Ваги-вологомір ADGS 1  

Кабель електроживлення 1  

Бляшана заслонка шальки 1  

Підпора шальки 1  

Одноразові шальки 10 Шальки у довільній кількості можуть 

бути докуплені за додатковим 

замовленням 

Ухват для одноразових шальок 1  

Транспортна упаковка 1  

Настанова щодо експлуатування 1  
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А 

холодильного обладнання, пристроїв вентиляції та витяжки повітря ( рекомендоване місце - у куті кімнати, на окремому 

столі); 

не встановлювати безпосередньо поряд з вагами нагрівальних та освітлювальних пристроїв (електрочайників, 

настільних ламп освітлення з лампами розжарювання), вентиляторів та приладів з вентиляторами (системний .блок 

комп'ютера тощо). 

7.7 Зважаючи на можливий вплив електромагнітних завад, не встановлювати безпосередньо поряд з вагами 

електричних та електронних приладів і пристроїв (радіотелефонів, радіоприймачів, моніторів, принтерів, електронного 

лабораторного обладнання, газорозрядних ламп освітлення). 

7.8 Не дозволяється зберігати та експлуатувати ваги в приміщенні, де використовують чи зберігають кислоти, 

луги та інші хімічно активні речовини. 

 

7.9 При експлуатуванні ваг забороняється: 

- натискати на шальку ваг рукою; 

- перевантажувати ваги більше 10% від НГЗ; 

- завдавати ударів по шальці чи кидати вантаж на шальку: 

- залишати вантаж на шальці після проведення зважувань; 

- зважувати намагнічені матеріали. 

7.10 Перед проведенням зважувань перевіряти горизонтальний рівень встановлення ваг, в разі 

необхідності коригувати його ( після корекції рівня необхідно здійснити калібрування ваг). 

7.11 При проведенні зважувань: 

- розташовувати вантаж якнайближче до центру шальки ваг; 

- встановлювати та знімати вантаж з ваг плавно, без кидання вантажу чи натискання на шальку: 

- під час калібрування та зважувань не спиратися на підставку (стіл), де встановлені ваги; 

- слідкувати за чистотою шальки ваг, використовувати тільки чисті та сухі контейнери. 

7.12 Виявлені під час огляду ваг забруднення мають бути усунені вологим протиранням забруднених поверхонь 

ганчіркою, змоченою в мильному розчині (ледь змоченою, напівсухою). Після вологого протирання ваги повинні бути 

витерті насухо 

УВАГА ! На підпору шальки ваг не натискати. Уникати попадання вологи всередину ваг. 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- миття ваг чи робочого місця для зважування поливанням водою ( в разі потреби миття робочого місця ваги 

слід перенести в інше - сухе місце); 

- використання для вологої очистки ваг миючих засобів та розчинів, що містять кислоти, сполуки хлору, активні 

розчинники, ацетон тощо.
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ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
7.13 Встановити ваги-вологомір на тверду масивну поверхню в місці, яке не піддається 

механічним струсам, руху повітря, різкій зміні температури. 

Витримати ваги-вологомір в приміщенні, де вони будуть експлуатуватися, не менше 6 

годин. 

7.14 Встановити рівень ваг-вологоміра за допомогою обертання задніх ніжок в такий 

спосіб, щоб бульбашка повітря в показчику рівня зайняла центральне положення. 

7.15 Відкрити камеру сушарки, підносячи її за допомогою ручки корпусу сушарки. 

УВАГА ! Механізм ваг-вологоміра є вразливим до ударів і механічних струсів. 

Кришку камери сушарки відкривати і закривати плавно, без кидання та ударів. 

Накласти бляшану заслонку шальки на три опори, розташовані на корпусі 

ваг (див. рисунок 1). 

Встановити ( обережно, без натискання ! ) підпору шальки у отвір в заслонці та корпусі 

ваг на стрижень датчика. 

За допомогою ухвату шальки встановити шальку на підпору. При встановленій шальці 

ухват має опуститися не торкаючись підставки шальки на заслонку шальки донизу і 

залишатися там весь час до зняття шальки. 

Закрити камеру сушарки. 

7.16 Під'єднати мережевий кабель живлення до роз'єму ваг-вологоміра, що знаходиться 

на задній панелі ваг. 

7.17 Під'єднати мережевий кабель живлення до мережі. 

7.18 Переконатися у відсутності вантажу на шальці ваг-вологоміра та ввімкнути живлення 

ваг-вологоміра. Це призведе до виконання автоматичних тестів і автоматичного тарування ваг. 

Після тестів і тарування сушарка розпочинає попередній (тестовий) нагрів, на що 

вказують повідомлення на індикаторі. Після завершення попереднього нагріву на індикаторі 

сушарки висвітлюються параметри попереднього процесу сушіння. 

Примітка 1. При попередньому нагріві повітря всередині сушарки повинно нагрітися до температури 

105 °С за термін до 2 хв. Перевищення температури понад 106 °С або часу нагріву понад 2 хв вказує на 

можливі несправності сушарки. 

Примітка 2. Примусове припинення попереднього (тестового) нагріву може бути здійснено за 

допомогою кнопки [CLR], 

7.19 Нормовані показники точності вимірювань досягаються після ЗО хвилин від моменту 

включення ваг. До того зважування і визначення вмісту вологи є можливі, але похибка вимірів 

може бути вища від нормованої.
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F4 - ВАГИ 

F5 - СТОП 

 

8 РОЗТАШУВАННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ 

Ваги-вологоміри мають інтуітивно зрозумілий інтерфейс у вигляді меню функцій та 

розвинену систему текстових україномовних повідомлень, що відображаються на графічному 

рідкокристалічному індикаторі. 

 

Рисунок 2 - Загальний вигляд індикатора ( в режимі вологоміра та клавіатури ваг-

вологоміра, де: 

[ ->Те- ] - тарування ваг; 

[ І/ (!) ] - вимикач ваг в режим очікування (standby); 

[ ENTER] - підтвердження вибору опції / вводу числа; 

[ . ] - десяткова кома; 

[ F1/1 ]...[ F5/5 ] - цифрові кнопки / функції вологоміра; 

F1 - СТАРТ  -----------------  початок процедури сушіння; 

F2 - ВСТАНОВЛЕННЯ параметрів сушіння та визначення вологи; 

F3 - СТАТИСТИКА — ввімкнення графічного режиму та ввід даних 

 

кнопка [ ^0<- / 6 ] - цифрова кнопка / обнуления; 

кнопка [ С* / 7 ] - цифрова кнопка / роздрук результату; 

кнопка [ Т / 8] - цифрова кнопка; 

кнопка [ Menu / 9 ] - цифрова кнопка / вхід до меню функцій; 

кнопка 
[ ±5 / 0] 

- цифрова кнопка / ввімкнення-вимкнення режиму 

 звичайного зважування; 

кнопка [ > ] - вибір опції; 

кнопка [ < І - вибір опції; 

кнопка [ л ] - перевести маркер вгору; 

кнопка [ v ] - перевести маркер донизу; 

кнопка [ CLR ] - переривання процесу сушіння, 

ввімкнення режиму звичайного зважування; 

зупинка процесу сушіння; 
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Лінійний індикатор навантаження Рисунок 3 - Вигляд індикатора в 

режимі звичайного зважування 

 

вихід з меню ФУНКЦІЇ ВОЛОГОМІРА 

 

Під час роботи ваг як вологоміра на індикаторі відображаються (див. рис.2), у 

верхньому рядку 

- формула розрахунку вмісту вологи; 

- задана користувачем температура сушіння Т ; 

- заданий користувачем граничний час сушіння ts, 

в колонку, один під одним 

- виміряна температура Ts ; 

- маса зразка m (значення маси на даний момент); 

- час, що минув від початку процедури сушіння, ts ; 

- початкова маса зразка тО , 

великими цифрами - розраховане на даний момент часу значення вмісту вологи, 

визначене згідно наведеної на індикаторі формули, 

у нижньому рядку (над кнопками) - позначення функцій кнопок 

Переключення з режиму визначення вологи до режиму звичайного зважування і назад - 

за допомогою кнопки [ —» / 0 ] 

Під час роботи ваг в режимі звичайного зважування на індикаторі ваг відображаються: 

Індикатор стабільності показів ваг
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9 ПОРЯДОК РОБОТИ В РЕЖИМІ ВОЛОГОМІРА 

9.1 Відбір зразків 

Зразок повинен бути репрезентативним. Спосіб відбору і підготовка зразка мають 

великий вплив на точність і повторюваність вимірів. 

Найчастіше здійснюють відбір проб з різних місць, вимішують їх між собою і роблять 

один зразок. Інколи відбирають кілька зразків з різних місць, досліджують їх і обчислюють 

середнє значення з результатів кількох вимірювань. 

Вибір методу залежить від мети досліджень. Для отримання якісного результату слід 

проводити аналіз великої кількості представлених зразків. Для контролю продукції вистачить 

проводити вибіркові дослідження окремих зразків, що дозволить дослідити тенденцію. В 

будь-якому випадку необхідно забезпечити повторюваність при відборі зразків 

Якщо є потреба проаналізувати велику кількість зразків відібраних в певний момент 

часу, то їх треба герметично закрити в пластикових пакетах або посудинах. При цьому 

необхідно слідкувати за тим, щоб зразок не втратив вологи всередині пакету (там не 

повинно бути забагато повітря; вологу, яка конденсується на стінках, слід заново змішати з 

матеріалом зразка). 

9.2 Підготовка зразка 

При підготовці зразка слід звернути увагу на те, щоб він не набрав вологи ззовні та не 

втратив власної вологи під час самого процесу підготовки. Заради цього слід скоротити, на 

скільки це можливо, час операції відбору та підготовки. 

Необхідно уникати передачі тепла до зразка під час його відбору та підготовки (при 

нагріванні зразок втрачає вологу). 

Підготовка твердотільних зразків полягає в їх роздробленні (нарізанні, грубому чи 

тонкому помолі тощо) та в ретельному перемішуванні. 

Інструменти, які використовуються при підготовці зразка, можуть мати вплив на 

точність вимірів. При підготовці зразка необхідно використовувати лабораторний посуд зі 

скла, кераміки та металу; застосовувати спеціальні млинки та ступи. Не слід 

використовувати інструменти та посуд, які можуть абсорбувати вологу зі зразка ( наприклад 

- дерев'яні). 

Розміщення підготовленого для дослідження зразка здійснюється на шальці 

одноразового використання з фольги (входять в комплект постачання), яку попередньо слід 

поставити на ваги та здійснити операцію тарування ваг. З огляду на можливість впливу 

залишків попередніх зразків на результати дослідження повторне використання одноразової 

шальки з фольги не рекомендується. 

Зразок треба накладати на шальку рівномірним шаром товщиною від 2 до 

5 мм. Це має забезпечити рівномірне прогрівання зразку та створення однакових умов для 

випаровування вологи з різних його частин. В будь-якому випадку, з метою недопущення 

доторкання термодатчика сушарки до зразка висота шару ( кусків ) зразка повинна бути 

менше 10 мм. 
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При дослідженні рідин для запобігання переливу рідини на один бік шальки необхідно 

класти на дно шальки шкловолоконну сітку, яку необхідно відтарувати разом із шалькою до 

нанесення на неї крапель рідини. Використання сітки за рахунок її змочування рідкими 

речовинами збільшує площу випаровування і значно прискорює процес дослідження. 

Використання замість шкловолоконної сітки клаптиків тканини чи паперу не 

рекомендується з огляду на наявний вміст власної вологи в цих матеріалах. Допускається 

використання сухого кварцового піску, який був попередньо висушений та зберігався в 

герметичній тарі. 

9.3 Встановлення параметрів ваг-вологоміра 

Значення вмісту вологи може розраховуватись за наступними формулами: 

В[%] = (m0-m)/m0 х 100% [ 1 ] 

Відношення маси випареної вологи до початкової маси зразка 

( масова частка вологи ) 

В[%] = (m0-m)/m х 100% [ 2 ] 

Відношення маси випареної вологи до залишкової маси зразка 

В[%] = m/m0 х 100% [3] 

Відношення залишкової маси зразка до початкової маси зразка 

(масова частка сухих речовин, «сухий залишок») 

Автоматичне закінчення процедури сушіння можебути за наступних умов: 

- вийшов наперед встановлений користувачем граничнийчас сушіння (таймер); 

- різниця між кількома послідовними замірами маси зразка не більше ніж 20 мг 

(визначаюча кількість проб, тобто кількість послідовних значень маси, що порівнюються, 

може бути від 2 до 5).

Добре: Погано: 

 



13 

 

 

 ФУНКЦІЇ ВОЛОГОМІРА 

1. Режим роботи : тО-т/тО-ЮО0/» 
2. Тем. сушіння 90 °С 
3. Визн. кількість : 5 проб 
4. Час випробува ння : 1 s 

5. Час сушіння : 0:10:00 s 

 Вихід  

РАПОРТ СУШІННЯ 
1. Графік сушіння : відсутн. 
2. Назва продукту 
3. Вимірює, виконав : 
4. Помітк

и Вихід 

 

Вибір формули до розрахунку значення вологи, встановлення температури сушіння, 

часу між пробами, граничного часу сушіння та/або визначаючої кількості проб здійснюються в меню «ФУНКЦІЇ ВОЛОГОМІРА», вхід до якого - після 

натискання кнопки [ F2 ] (функція ВСТ). 

Обраний параметр позначається 

положенням маркера (темний фон 

надпису). Зміну положення маркера 

здійснювати натисканнями кнопок [ v ] та [л]. 

Підтвердження обраного для корегування 

параметру - натисканням кнопки [ENTER], 

Вибір варіанту параметру - кнопками [ < 

] та [ > ] клавіатури. 

Введення цифрових значень - цифровими кнопками клавіатури. 

Підтвердження обраного варіанту чи введенного числа - натисканням кнопки [ENTER] 

Примітки. 1 Час між пробами (час випробування) повинен бути не більше 180 с 

2 Граничний час сушіння повинен бути не більше 9 год 59 хв. 

9.4 Оцінююче дослідження зразка ( побудова графіку процесу сушіння ) 

З огляду на суттєві відмінності властивостей зразків різних матеріалів щодо 

випаровування вологи під час нагрівання (первинний вміст вологи, «міцність» її утримування; 

здатність матеріалу до підгорання або плавлення, утворення плівки чи корки тощо) перед 

точним визначенням вмісту вологи в певному матеріалі доцільно провести первинне 

оцінююче дослідження з метою визначення оптимальної початкової кількості зразка, 

температури та часу сушіння. 

Для полегшення вирішення цієї задачі ваги-вологоміри мають спеціальний режим, що

 дозволяє у вигляді графіка унаочнити процес 

випаровування вологи і 

полегшуєздійснення екстраполяцій чи оцінок щодо процесу. 

Режим графічного відображення встановлюється в меню «РАПОРТ СУШІННЯ», вхід до 

якого - після натискання кнопки [ F3 ] (функція СТАТ). 

Обраний параметр позначається положенням 

маркера (темний фон надпису). Зміну положення 

маркера здійснювати натисканнями кнопок [ v ] та [л]. 

Підтвердження обраного для корегування 

параметру - натисканням кнопки [ENTER], Вибір варіанту 

параметру - кнопками [<] та [>] клавіатури.
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Для включення графічного режиму вибрати опцію «ввімкн.» параметру «графік 

сушіння». 

Підтвердження обраного варіанту - натисканням кнопки [ ENTER ]. 

Під'єднавши до роз'єму на задній панелі ваг комп’ютерну клавіатуру типу PS/2 можна 

ввести до пам'яті ваг додаткові текстові дані, що будуть в подальшому роздруковані в 

рапорті сушіння. Можна ввести (на жаль, тільки латинськими літерами) дані про назву 

продукту, ім'я виконавця вимірювань, примітки. 

Перед запуском первинного оцінюючого дослідження з використанням графічного 

відображення процесу рекомендується встановити в меню ФУНКЦІЇ ВОЛОГОМІРА: 

- визначаюча кількість проб - відсутн.; 

- період між пробами - 1 с; 

- граничний час сушіння - з запасом більший від прогнозованого (при відсутності 

припущень щодо можливого часу до повного висушування встановити максимально 

можливий час сушіння). 

Перед запуском процесу сушіння слід здійснити відповідну підготовку зразка, 

відтарувати ваги з порожньою шалькою, накласти зразок на шальку та встановити шальку на 

ваги. 

Запуск процесу сушіння - після натискання на кнопку [ F1 ] (функція СТАРТ). 

При проведенні оцінюючого дослідження періодично контролювати процес сушіння - 

перевіряти покази вологоміра та робити зовнішній огляд сушарки. В разі наявності диму чи 

запаху з середини сушарки (підгорання зразка) процес сушіння припинити. 

При цьому процес сушіння буде супроводжуватися побудовою графіка, де вісь X 

відображає часові відмітки згідно встановленого інтервалу між пробами,' а вісь Y відображає 

розраховане значення вмісту вологи згідно заданої формули. 

m0-m/m0*100% 
Т = 27.50*0 

30%
і t = 

0:05:15 s m = 1.320 г 
m0 = 2.050 г 

Ts= 120,0°С ts = 0:10:00s і   — 

 

СТАРТ ВСТ СТАТ ВАГИ СТОП Сушіння 

Примітка. Розмір графіка становить 180 точок по осі X і 40 точок по осі Y При 

кількості проб понад 180 здійснюється автоматичне масштабування графіка до 

360 проб (ущільнення картинки до 180 точок на 360 проб), при кількості проб 

понад 360 - масштабування до 720 проб, і так далі. Аналогічно здійснюється 

масштабування графіка по осі Y - 10%, 30%, 50%, і так далі. 
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& Настанова щодо експлуатування ваг-вологомірів ADGS-50, 100, 200 

•/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .  _  

Після виходу графіка процесу сушіння на горизонтальний рівень контролювати 

значення m результатів зважування зразка, яке відображається на індикаторі. При різниці в 

межах до 20 мг між трьома послідовними замірами маси зразка вважати процес 

випаровування вологи закінченим Тривалість процедури сушіння ts ( відображається на 

індикаторі під значенням m ) збільшити на 15-20 % і прийняти як граничний час сушіння 

зразка цієї речовини за встановленої температури ts та початкової маси зразка т0. 

9.5 Здійснення процедури визначення вмісту вологи 

Параметри та результати досліджень де-яких матеріалів та речовин наведені в додатку 

Б цієї НАСТАНОВИ. 

Слід приймати до уваги, що через променеве нагрівання зразка фактична температура 

зразка дещо більша від температури повітря всередині сушарки, тобто встановлена 

(запрограмована) користувачем температура сушіння є орієнтовною. Різниця між реальною 

температурою зразка та показами термодатчика сушарки залежить від кольору матеріалу 

зразка, його теплоємності та теплопровідності. 

Перед початком процедури визначення вмісту вологи необхідно: 

- встановити необхідні режими та параметри процесу сушіння; 

- встановити на ваги порожню одноразову шальку, користуючись для цього ухватом 

шальки; 

- відтарувати ваги з порожньою одноразовою шалькою; 

- зняти ухватом одноразову шальку та покласти на неї підготовлений зразок; 

- ухватом поставити шальку зі зразком на підставку шальки, закрити кришку сушарки 

та натиснути кнопку [ F1 ] сушарки, розпочинаючи цим процес сушіння та визначення вмісту 

вологи. 

Кінець процедури сушіння супроводжується звуковим сигналом та надписом “Кінець” на 

індикаторі ваг під цифровим значенням вмісту вологи. Значення вологи, отримане на цей 

момент, запам'ятовується та зберігається до запуску наступної процедури сушіння. 

В процесі сушіння ваги посилають на роздрук результат кожного зважування. 

Роздрук на мініпринтер кінцевого звіту про параметри та результати процесу сушіння 

зразку здійснюється після натискання кнопки [ 7/Ег ].
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Приклад кінцевого звіту: 
Початок сушіння 

Дата: 2006-05-25 

Час : 14:38:07 

Назва 

Темп, сушіння: 130 °С 

Режим : m0-m/m0*100% 

Кінець : 3 проби 

Маса початкова: 1.670 г 

Маса кінцева : 1.578 г 

Час сушіння : 0:01:51 с 

Час випробув.: 2с 

Вологість : 4.25 % 

Примітки : 

Вимірювання виконав: 

Підпис 

9.6 Можливі проблеми при визначенні вмісту вологи та методи їх усунення 

 

9.6.1 Точність визначення вмісту вологи залежить від початкової маси зразка та часу 

сушіння наступним чином: 

- збільшення маси зразка призводить до покращення точності визначення відносного 

Зразок плавиться, підгорає, утворює плівку 

(корку); гранули (частинки) зразка 

спікаються; зразок рідкої рідини утворює 

піну або кипить; відчутний різкий запах, 

утворюється дим. 

1 Зменшити температуру сушіння 

2 Зменшити початкову кількість зразка і 

розкласти його більш рівномірно 

Зразок містить занадто мало вологи; процес 

випаровування вологи закінчився, але 

розраховані значення вмісту вологи занадто 

малі для отримання необхідної точності 

Збільшити початкову кількість зразка 

Сушіння триває занадто довго 1 Збільшити температуру сушіння 

2 Зменшити кількість зразка 

Швидкість зростання значень вмісту 

вологості не зменшується довгий час 

Імовірно, після випаровування вологи маса 

зразка продовжує зменшуватися через 

вигорання речовини зразка. Зменшити 

температуру сушіння 
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значення вмісту вологи (за умови незмінної абсолютної похибки зважування); 

- збільшення часу сушіння та можливий вплив на ваги зовнішніх факторів можуть 

призвести до збільшення похибки зважування (в режимі окремих зважувань вплив на ваги зміни 

температури (атмосферного тиску, середнього рівня напруги в мережі тощо) компенсується 

процедурою тарування перед зважуванням; при значному часі між таруванням та зважуванням 

імовірне збільшення похибки зважування). 

Необхідна точність визначення вмісту вологи може бути досягнута при компромісному 

виборі початкової маси зразка, температури та необхідного часу сушіння до повного 

випаровування вологи. В разі відсутності підгорання чи плавлення зразків рекомендується 

скорочення часу сушіння за рахунок підвищення температури сушіння. 

Для визначення оптимальних значень початкової маси зразка, температури та часу 

сушіння рекомендується провести серію оцінюючих досліджень за різних температур та мас 

зразків. 

9.6.2 За умов зовнішніх вібрацій, руху повітря (протягів) та нестабільності напруги 

електромережі можлива певна нестабільності результатів зважування зразка. При 

автоматичному визначенні вмісту вологи без догляду за вологоміром з боку оператора 

рекомендується додатково до кількості визначаючих проб (критерій закінчення процесу сушіння) 

встановлювати граничний час вимірювання, що призведе до відключення сушарки в разі 

неспрацьовування режиму закінчення дослідження за визначаючими пробами. Граничний час 

вимірювання встановлювати з запасом на повне закінчення випаровування вологи 

9.6.3 Для визначення можливої похибки досліджень рекомендується проведення серії 

вимірів однаковим чином підготовлених зразків. Збіжність результатів серії вимірювань, що 

проведені на зразках дещо різної маси за різних температур сушіння, є ознакою достовірності 

отриманих результатів. Відсутність збіжності результатів свідчить про наявність методичної 

похибки - неоптимальні параметри сушіння, невідповідна підготовка зразків тощо. 
з 

9.7 Повірка ваг-вологоміра 

9.7.1 Міжповірочний інтервал - не більше 1 року. 

Повірку ваг-вологоміра в режимі звичайних зважувань здійснювати згідно з ГОСТ 8.520-84 

«Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки». 

Для повірки ваг використовувати гирі класу точності F2 згідно з ДСТУ ГОСТ 7328-2003 

«Гирі. Загальні технічні умови» (гирі 3-го класу згідно з ГОСТ 7328-82 «Меры массы общего 

назначения и образцовые. Технические условия»), 

9.7.2 Похибку ваг-вологоміра у режимі визначення вологи визначати за допомогою гир і 

дистильованої води таким чином: 
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- відтарувати пусту одноразову шальку, маленькими крапельками рівномірно на всій 

поверхні налити на неї воду та зафіксувати покази маси води Мв (для запобігання переливу 

води на один бік шальки на дно шальки необхідно класти шкловолоконну сітку, яку необхідно 

відтарувати разом із шалькою до нанесення на неї крапель води); 

- встановити на шальку з краплями води гирю масою Мг та запустити процедуру сушіння 

в режимі 1 роботи сушарки; 

- після закінчення сушіння (вода має повністю випаруватися) зафіксувати покази вмісту 

вологи В та розрахувати похибку визначення вологи Д відповідно до формули, за якою 

розраховувалась волога. При розрахунках за формулою В[%] = (m0-m)/m0 х 100% визначати Д 

= В - [ Мв/(Мв + Мг) ] • 100 

Цю процедуру повторити за допомогою: 

1) гирі масою 2 г і води масою приблизно 2 г; 

2) гирі масою більше 5 г і води, маса якої складає приблизно 1/5 від маси гирі; 

3) води масою більше 5 г (без гирі). 

Похибки визначення вмісту вологи не повинні перевищувати границь допустимої похибки 

визначення вологи, вказаних в 4.2 цієї НАСТАНОВИ.
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ФУНКЦІЇ КОРИСТУВАЧА 
1. Автом. тарування 
2. Калібрування 
3. Параметри RS-232C 
4. Параметри роздруку 
5. Встановлення часу 

Вихід 

 
10 ПОРЯДОК РОБОТИ В РЕЖИМІ ЗВИЧАЙНИХ ЗВАЖУВАНЬ 

Переключення з режиму визначення вологи до режиму звичайного зважування 

і назад - за допомогою кнопки [ —► / 0 ] 

Встановлення/корегування параметрів роботи ваг при виконанні звичайних зважувань 

здійснюється в меню «ФУНКЦІЇ КОРИСТУВАЧА», вхід до якого - після натискання кнопки [ Menu 

/ 9 ]. 

Обрана функція/параметр позначається 

положенням маркера (темний фон надпису). 

Зміну положення маркера здійснювати 

натисканнями кнопок [ v ] та [ л ]. Підтвердження 

вибору - натисканням кнопки [ ENTER ]. 

10.1 Автоматичне обнуления показів 
при відсутності вантажу 

Функція автоматичного обнуления (автом. тарування) дозволяє підтримувати нульові 

покази ваг при пустій шальці ваг при незначних змінах показів ( менше за 0,5 дискрети відліку за 

секунду ), що викликані зміною температури та вологості оточуючого повітря, рухом нагрітого 

повітря тощо. 

10.2 Калібрування ваг 

Вибір опції «Калібрування» призводить до входу в меню калібрування ваг, в якому крім 

безпосереднього здійснення процедури калібрування можна вписувати значення маси 

калібрувальної гирі, що використовується, та отримати роздрук рапорту про заводське 

калібрування ваг. 

Для забезпечення належної точності зважувань необхідно проводити калібрування ваг на 

початку робочого дня, при зміні температури повітря більш ніж на 5 °С та періодично не рідше 

ніж через кожні 4 години. 

Перед проведенням калібрування підготувати ваги до роботи згідно розділу 8 

з врахуванням рекомендацій розділу 7 цієї НАСТАНОВИ. 

Для калібрування ваг використовувати гирі класу точності F2 згідно з ДСТУ ГОСТ 7328-

2003 «Гирі. Загальні технічні умови» (гирі 3-го класу згідно з ГОСТ 7328-82 «Меры массы общего 

назначения и образцовые. Технические условия»).



 

20 

 

 

 

Ваги 

j 

 
10.3 Параметри протоколу RS-232C 

Опція «Параметри RS-232C» дозволяє змінювати параметри роботи послідовного 

інтерфейсу ваг для зв'язку з друкуючим пристроєм чи комп'ютером. Заводські установки: 

швидкість - 4800 бод, кількість біт - 8, біт паритету - відсутній, протокол обміну - LONG, 

передача даних - після натискання кнопки [ G* / 7 ] при стабільних показах ваг. 

В режимі звичайних зважувань можливі наступні режими передачі даних: 

- після натискання кнопки [ Ег / 7 ] при стабільних показах ваг, 

- після натискання кнопки [ G* / 7 ] незалежно від стабільності показів ваг; 

- автоматично після кожного встановлення вантажу і стабілізації показів; 

- безперервно, з інтервалом між передачами приблизно 0,1 с

 

 

 

 
Рисунок 4 - Схема розпайки з'єднувального кабелю між вагами та комп'ютером 

Для з’єднання ваг і комп’ютера використовувати екранований кабель «виті пари» типу FPT 

5-ї категорії (поєднувати у виті пари сигнали RxD-SG, TxD-SG ). 

Інформація для програмістів - опис протоколу обміну LonG 

В режимі звичайних зважувань трансляція даних вагами можлива на запит від 

комп'ютера чи після натискання кнопки [ G* / 7 ]. Запит від комп'ютера - послідовність 

символів S, I, CR, LF ( 53h, 49h, ODh, OAh ) призводить до того самого результату, що і 

натискання кнопки [ G* / 7 ] на панелі ваг.

   
    

    

(
1
o2

J  W 

)
4
о6

с  

 

& 

DCD 1  1 DCD 

RxD 2 2 RxD 

X TxD 3 3 TxD 
 

SG 5 5 SG 
 

DTR 4   4 DTR 

DSR 6 6 DSR 

RTS 7  7 RTS 

CTS 8 8 CTS 

Rl 9 9 Rl 

Комп'ютер 



 

21 

 

 

Запит від комп'ютера до ваг: S, I, CR, LF ( 53h, 49h, ODh, OAh ) 

Трансляція даних: 16 байт, 8 біт, 1 стоп, по parity, 4800 бод 

 

10.4 Параметри повідомлення для роздруку 

Опція «параметри роздруку» дозволяє встановити наступні режими роздруку 

результатів зважування: 

- послідовна нумерація результатів зважування ( для обнуления нумерації повторно 

активізувати цей режим ); 

- вказування дати і часу зважування. 

Номер 
байта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Символ -  1 0 0 0 0 0 0 0  
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12 МОЖЛИВІ ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 

Можливі технічні 

неполадки 

Метод усунення 

Після вмикання ваг не 

світиться індикатор 

1 Перевірити наявність напруги в мережі 
2 Перевірити цілісність кабелю живлення 

Ваги-вологомір не 

реагують на натискання 

кнопок 

Вимкнути ваги, від’єднати їх від мережі електроживлення та 

вичекати щонайменше ЗО с. Якщо збій в роботі ваг був зумовлений 

коливаннями напруги в електромережі або впливом 

електромагнітних завад то повторне включення ваг призведе до 

відновлення їх працездатності. 

Не запускається 

процедура сушіння 

1 Відкритий або погано закритий корпус сушарки 
2 Перегоріла одна з ламп сушарки - замінити лампу 



 

22 

 

 

 

 12.1 Заміна несправних ламп пристрою сушарки 

В пристрої сушарки вологоміра встановлено дві однотипні галогенові лампи, що 

використовуються в загальнопоширених освітлювальних пристроях. Тип ламп BRILUX J-118 або 

інший, аналогічний за габаритними розмірами та параметрами. Потужність ламп 200 Вт, 

габаритні розміри: довжина 118. мм, діаметр 10 мм. ( Обидві лампи повинні мати однакову 

потужність. Встановлення в сушарку ламп різної потужності не рекомендується ). 

Лампи встановлені на пружинних контактах спеціальних фіксаторів-тримачів і не потребують 

при заміні використання будь-яких інструментів. 

Для заміни лампи необхідно: 

1 Вимкнути вологомір. Від'єднати кабель електроживлення вологоміра від мережі 

електроживлення. 

УВАГА ! Забороняється здійснювати заміну ламп сушарки при ввімкненій у мережу 

живлення вилці кабелю живлення. 

2 Вичекати на повне охолодження пристрою сушарки вологоміра. 

3 Відкрити камеру сушарки, підносячи її за допомогою ручки корпусу сушарки. 

4 Зусиллям вздовж лампи зсунути П в один бік, притискаючи пружинний контакт одного з 

фіксаторів-тримачів лампи і рухом «на себе» вивільняючи в той час другий кінець лампи з іншого 

фіксатора-тримача лампи і виймаючи лампу. 

5 Взяти нову лампу за допомогою серветки (хустинки, рукавичок тощо) - доторкатися до 

шкла лампи голими руками не рекомендується з огляду на значне скорочення строку її служби 

через наявність на поверхні шкла лампи незначних залишків бруду чи жиру від рук. 

6 Притискаючи одним з кінців лампи пружинний контакт фіксатора лампи ввести інший 

кінець лампи в інший фіксатор і відпустити лампу - вона буде зафіксована. 

7 УВАГА ! Лампа повинна бути встановлена без перекосів. Зусиллями вздовж лампи 

перевірити правильність її встановлення - лампа повинна мати пружній хід в обидві сторони ( 

обидва контакти лампи мають фіксуватися пружинами ). 

8 Закрити камеру сушарки. 

УВАГА ! Механізм ваг-вологоміра є вразливим до ударів і механічних струсів. 

Кришку камери сушарки відкривати закривати плавно, без кидання та ударів.
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13 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

13.1 Ваги в транспортній тарі підприємства-виробника транспортують усіма видами 

критого транспорту на будь-яку відстань за правилами, які діють на кожному виді транспорту. 

УВАГА ! Ваги транспортувати виключно в тарі підприємства-виробника. Транспортну 

упаковку ваг зберігати на випадок їх перевезення на інше місце експлуатації чи в сервісний центр. 

13.2 Ваги транспортують за температури зовнішнього повітря від мінус 10 до плюс 50 °С. 

13.3 Для запобігання пошкодження датчиків ваг під час транспортування та 

навантажувально-розвантажувальних робіт, перед упаковуванням ваг необхідно зняти шальку 

ваг, підпорку шальки та захисну заслонку шальки та помістити їх в окремі пакування. 

Забезпечити фіксацію ваг та їх складових частин всередині тари за допомогою 

пом'якшуючих прокладок. 

13.4 Навантажувально-розвантажувальні роботи проводити з огляду на маніпуляційні 

знаки транспортної тари ваг "Верх", "Крихке-обережно", "Берегти від вологи". 

13.5 Спосіб розташування ваг на транспортному засобі повинен виключати можливість їх 

переміщення під час транспортування. 

13.6 Штабелювання ваг в транспортній тарі підприємства-виробника дозволяється не 

більше ніж у три яруси. 

13.7 Ваги та їх складові частини слід зберігати в законсервованому і упакованому вигляді в 

сховищах з опаленням за температури зовнішнього повітря від плюс 5 до плюс 40 °С, що 

відповідає умовам зберігання 1 згідно з ГОСТ 15150. 

13.8 Термін зберігання ваг без переконсервації складає 6 місяців. При зберіганні ваг 

більше 6 місяців повинна бути проведена їх переконсервація згідно 

з вимогами ГОСТ 9.014. 

13.9 Не дозволяється зберігати та проводити консервацію і переконсервацію ваг в 

приміщенні, де використовуються чи зберігаються кислоти, луги та інші хімічно активні речовини. 

13.10 Консервацію та переконсервацію ваг проводити у критих приміщеннях 

із кондиціюванням повітря, при температурі повітря від плюс 15 до плюс 35 °С та відносній 

вологості до 80 %. 
14 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

14.1 Гарантійний строк експлуатації ваг становить 36 місяців від дати продажу (дати 

відвантаження ) ваг замовнику. 

14.2 Гарантія припиняється за наступних обставин: 

- відсутність гарантійного талона, заповненого належним чином : 

- порушення пломби підприємства-виробника ваг; 

- ознаки стороннього втручання до ваг; 

- використання ваг не за призначенням : 

- виявлення механічних пошкоджень ваг, що виникли під час їх експлуатації; 

- наявність або ознаки перебування всередині ваг рідини, бруду, комах (тарганів тощо); 

- порушення користувачем викладених в цій НАСТАНОВІ правил транспортування та 

зберігання ( розділ 13 ), умов експлуатації ( пункт 4.4 ) та вимог щодо експлуатації ( розділ 7 ). 

14.3 Авторизованим представником підприємства-виробника на території України є 
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підприємство ТзОВ «Ваги АКСІС Україна», що знаходиться за адресою : 

79041, м.Львів, вул.Суха 8, тел./факс (032) 241-92-40 (багатоканальний) 

241-89-08, 241-90-04, 

238-21-80, 297-66-73, 

241-90-00, 241-88-10 

Наша адреса в Інтернеті: www.axis-ua.com 

Електронні адреси: axis_ua@lviv.farlep.net 

axis_ua@lviv.net 

14.4 Гарантійне та післягарантійне обслуговування ваг здійснюється підприємством-

представником виробника ваг на території України або сервісними центрами, перелік яких 

надано в розділі 16.

http://www.axis-ua.com/
mailto:axis_ua@lviv.farlep.net
mailto:axis_ua@lviv.net


 

25 

 

 

ICUH-Ci 

201 З Р. 

Підпис представника сервісного центру 

Перелік сервісних центрів по обслуговуванню та ремоьг в розділі 

16 цієї НАСТАНОВИ 

15 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ - ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

Ваги для статичного зважування лабораторні електронні ADGS ~? ^ . 

заводський номер відповідають вимогам ГОСТ 24104 і 

визнані придатними до експлуатування. 

Перевірка та приймання ваг здійснені підприємством ТзОВ «Ваги АКСІС Україна», яке є 

авторизованим представником підприємства-виробника ваг на території України . 

Дата приймання ВТК « 10 f~» Ob 201 3 р. 

 

Підприємство, яке придбало ваги 

ТО 6 "Х'глТССТ Укр І 

Дата продажу ваг (дата відвантаження)

 

Підпис представника ВТК 
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16 ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ 

м
. 

Бровари ТзОВ “Елліс” 
вул. Кірова, 86 

т/ф (04494) 6-62-29, 6-62-28 

м . Вінниця НВП “Промприлад" 
пр. Карла Маркса, 19/1 т/ф (0432) 

27-23-67, 27-34-52 

  СПД ФО “Назаренко М.М." 
вул. Островського, 39/8 т/ф 

(0432) 26-30-98, 26-74-36 

м
. 

Дніпропетровськ ТзОВ “ВВС-сервіс” 
пр. Кірова, 125 

т/ф (056) 236-61-39, 236-61-38 

  ТзОВ “Центровес плюс” 
вул. Кірова, 88 

т/ф (056) 236-85-86, 293-46-71 

м
. 

Донецьк ТзОВ “Вес-сервіс” 
бульвар Шевченка 31 офіс 112 

т/ф (062) 345-24-33, 345-09-61 

м
. 

Житомир ТзОВ “Імпорттехносервіс" 
вул. Маяковського, 16 т/ф (0412) 

41-84-29 

   вул. Ремеслена, 2 

м
. 

Запоріжжя ТзОВ "ВесМастер” 
т/ф (061) 289-76-03, 212-69-69, 249-

08-28 

  ЗАТ СЦ “Славутич” 
вул. Рекордна, ЗЗ-б 

т/ф (061) 224-68-34. 224-68-33 

м
. 

Івано-Франківськ ТзОВ “Аналіт сервіс" 
вул. Тичини, 8а офіс 31 т/ф 

(0342) 777-529 

м
. 

Київ ЗАТ “Ікс Маркет" 
вул. М.Кривоноса, 2а 

т/ф (044) 490-81-69, 561-26-86 

м
. 

Луганськ МСП ТЕКО” 
вул. Гоголя, 43а 

т/ф (0642) 54-51-74, 54-63-00 

   вул. Суха, 8 

м
. 

Львів ТзОВ "Ваги АКСІС Україна” 
т/ф (032) 241-92-40 

(багатоканальний) 
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м. Одеса ТзОВ “Ютіс” 

вул. Нежинська, 75/1 т/ф (048) 

711-70-17 

вул. Заславського, 36, 

 ТзОВ “Торгтехніка 98" 
Болгарська, 52 т/ф (048) 232-82-54, 

235-66-81 

м. Полтава ТзОВ “Інпром-Сервіс” 
вул. Шевченка, 50 

т/ф (0532) 50-99-16, 50-65-65 

м. Рівне ПП “Сімекс" 
вул. В.Черновола, 33/3 т/ф 

(0362)26-64-74 

м. Суми ТзОВ "НПП Квалітет” 
Червона площа, 15 офіс 7 т/ф 

(0542) 65-54-43, 21-06-53 

м. Тернопіль ТзОВ “Надзбруччя Сервіс” 
вул. Крушельницької, 18 т/ф 

(0352) 52-50-98, 52-78-08 

м. Харків Кооператив “Призма” 
вул. 23-го серпня, 66 

т/ф (057) 719-40-71, 758-80-66 

 ТзОВ "Кроун” 
вул. Державінська, 38 т/ф (057) 

714-94-36 

  вул. Кірова 102/1, офіс 201 

м. Черкаси ПП “Рівновага” 
т (0472)56-91-20, факс-автомат 

38-31-20 

м. Чернігів ПТФ “АВЕ-САН" 
пр. Перемоги 95 

т/ф (0462) 65-35-25, 65-35-28 
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Додаток А 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПОГЛИНАННЯ 

ВОЛОГИ МАТЕРІАЛАМИ 

Під загальним терміном сорбція (від лат. sorbeo - поглинаю) в фізичній і аналітичній хімії 

розрізняють адсорбцію - поглинання поверхневим шаром рідини чи твердого тіла будь-яких 

речовин з газоподібного середовища чи розчину, та абсорбцію - поглинання в об'ємі твердого 

тіла. 

Речовина, на поверхні якої здійснюється адсорбція, називається адсорбентом, речовина, 

що поглинається, називається адсорбатом 

Зворотній до адсорбції процес називається десорбцією 

В залежності від характеру взаємодії молекул адсорбата і адсорбента розрізняють фізичну 

адсорбцію і хемосорбцію. Фізична адсорбція менш стійка, але значно швидша за хемосорбцію. 

Оскільки молекула води має властивості електричного диполя, при адсорбції матеріалами 

води можуть виникати електричні зв'язки між молекулами адсорбента і води. 

Вода, що входить в хімічний зв'язок з адсорбентом називається гідратованою 

(кристалізаційною) вологою. 

Довідка: Типовою речовиною з гідратованою вологою є тартрат дигідрат 

натрію (молекулярна формула [H20'CH(0H)C00Na]2 ; молекулярна маса 230,0832 ), який 

є стабільним при кімнатній температурі і при нагріванні більше 150 °С 

перетворюється в тартрат натрію [-CH(OH)COONa]2 і дві молекули води 2Н20 

(молекулярна маса 36,03056) Рівень вмісту вологи тартрату дигідрату натрію може 

бути розрахований точно ([ 36,03056 / 280,0823 ] х 100 % = 15,66 %), завдяки чому ця 

речовина є рекомендованою де-якими виробниками вологомірів в якості контрольних 

зразків при перевірці приладів. 

В більшості випадків процеси адсорбції викликані як фізичними, так і хімічними силами, тому 

чіткої межі між фізичною сорбцією і хемосорбцією не існує. 

Якщо адсорбент має вузькі пори і змочується адсорбатом, може мати місце капілярна 

конденсація. При розмірі пор (еквівалентному радіусі капілярів) в межах від 10'
6
 до 10‘

2
 мм 

капілярний механізм поглинання та утримування матеріалами вологи переважає над всіма 

іншими. 

Стосовно вмісту вологи в матеріалах можна розрізняти адсорбовану вологу та вологу, що є 

складовою часткою матеріалу (згідно процесу його утворення). 

Як і будь-які хімічні реакції та фізичні взаємодії, процеси сорбції і десорбції вологи залежать 

від фізико-хімічних властивостей конкретних зразків адсорбенту і можуть мати індивідуальні 

ознаки та властивості. 
Додаток Б 

ТИПОВІ ПАРАМЕТРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ 
ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНИМИ ВОЛОГОМІРАМИ 

Наведені в цьому додатку дані походять з різноманітних джерел: досвід користувачів, 

спеціалізовані видання, публікації в Інтернеті ( зокрема - на сайті компанії Sartorius:

 www.sartorius.com, в розділі For your Laboratory - Moisture 

Analysis - Application Moisture Analysis, на англійській мові). 

Зважаючи на розмаїття видів продукції та чисельність їх окремих сортів наведені в таблиці 

дані є орієнтовними і можуть відрізнятися від оптимальних параметрів і результатів 

дослідження певних видів (сортів) матеріалів і продуктів. 

http://www.sartorius.com/
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Рекомендації щодо підготовки зразків наведені в розділі 10.2 цієї НАСТАНОВИ. 

 

№ Зразок Початкова вага 

зразка 
Температура 

сушіння 
Час 

дослідження Вміст вологи 

  m (г) t (°С ) Т (хв.) волога (%) 

hrr Борошно гречки 5 160- 180 10-10,5 15,13 

1-2 Борошно рису 5 160 -200 7-8 12,89 

1-3 Борошно пшениці, жита 4-6 130 6-18 9,9-13,3 

1-4 Борошно 5 160-200 7-7,5 13,03 

1-5 Манна крупа 5 160 13 12,0 

1-6 Соя ( мелені зерна ) 1,5-2 160 15 9,94 

1-7 Соя (грубий помол ) 52 110 16 16,3 

1-8 Насіння соняшника очищене 3 95 6 12,63 

1-9 Овес 5 160 -200 13-14 13,56 

1-10 Ячмінь 5 160 - 175 9,5 11,16 

1-11 Зерно кукурудзи 2 160 -200 15,5-16 13,7 

1-12 Крахмал 5 160 - 180 7,5-8 15,9-16,0 

1-13 Кукурузний крахмал 2 - 5 160-200 5-9,5 12,3 - 14,6 

1-14 Крахмал ( пшениця ) 5 100 9-12 12,3-12,5 

1-15 Тісто дріжджове 2-2,5 155-220 8,5-9 42,8-43,5 

1-16 Макарони 2 160 -200 15,5-16 13,7 

1-17 Лапша суха 2 - 5 160 -200 9.5-20 10,3- 13,4 

1-18 Вермішель суха 2 160 -200 15,5-16 14,8 

1-19 Хліб пшеничний 5,5 160 - 190 12-12,5 43.1 

1-20 Хліб з жита 5,5 160 - 170 16 48,0 

1-21 Хліб кукурудзяний 5,5 160 - 180 18 48,5 

1-22 Печиво 5 115 5-5,5 1,12 

1-23 Коврижка 5 150 8-8,5 12,15 

1-24 Вівсяні пластівці ( «Геркулес» ) 2-3 130 9-10 10,5-11, 

http://chemtest.com.ua/
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  m (г) t < °С) Т (хв. ) волога (% ) 

2-1 Молоко 2,5 125 7,5 87,9 

2-2 Молоко сухе ( порошок) 5 100 7-7,5 4,63 

2-3 Молоко згущене 4,7 160 14 74,64 

2-4 Масло 2,5 110 5 15,32 

2-5 Масло (підсолене) 1,5 115 - 180 • 4 - 4,5 16,25 

2-6 Молочна сироватка 2,2 - 2,5 140-160 6,5-10 89,5-91,1 

2-7 Вершки 2-2.5 160 4-4,5 56,11 

2-8 Сир домашній 3,4 110 12,5-12 38,5 

2-9 Сир домашній обезжирений 2.4 110 8-8,5 41,6 

2-10 Сир м'який 1 150 11,5-11 48,4 

2-11 Сир твердий (Чедер) 2,5 - 3 150 ЗО 36,3 

2-12 Сир твердий 1,5 125 7,5 43,5 

2-13 Сиркова маса (жирн.9,3 %) 1,5 95 87 63,7 

2-14 Сиркова маса (жирн.28,9 %) 1,5 95 69 52,3 

2-15 Морозиво ванільне 2 105- 140 9 35,6 

2-16 Йогурт 2.4 110 7-7,5 87.87 

2-17 Йогурт (жирність 3%) 3 125 9,4 87,4 

3-1 Шинка 5 160 - 170 36 64,36 

3-2 Ковбаса 6 160 - 180 36 44,18 

3-3 Ковбаса ліверна 1,5 160-170 7-7,5 50,67 

3-4 М'ясні шматочки оброблені 2 125 9,5 67,12 

3-5 М'ясні консерви 1,5-1,7 160 58 74,66 

4-1 Картопля 3-3,5 160 - 190 13 76,3 

4-2 Яєчний порошок  100 5,5-6 4,92 

4-3 Петрушка 
( висушена заморожуванням ) 1 75 11 .6,16 

4-4 Томати сушені 4 100  16 

4-5 Томати напівсушені 4 160 13,5 - 13 29,61 

5-1 Кава (зерна) 4,5 160 -200 8.5-9 9.56 

5-2 Кава 2-4,5 125-150 3,5-8 4,4-5,0 

5-3 Кава (екстракт) 2 125-135 5,5-6 3,5-3,9 

5-4 Какао (порошок) 3 105 6 5 

5-5 Какао (зерна) 3 130 7,5-8 6,23 

5-6 Шоколад 6,5 85 22 1,8-1,9 

5-7 Чай розчинний лимонний 3 80 3 2,36 

5-8 Чай чорний 3 140 6 6,97 

5-9 Чай чорний 3 120 6 12,15 
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Настанова щодо експлуатування ваг-вологомірів ADGS-50, 100, 200 

 

 

•* Для заміток 
 

 

  m (г) t (°С ) Т (хв. ) волога (% ) 

6-1 Цукор 5 -10 105-110 3,5-10 0,1 -0,3 

6-2 Сіль харчова 5 160 1,5-2 0,11 

6-3 Перець мелений 5 160 15,5-16 12,23 

6-4 Майонез 1,5 150 7 49,61 

6-5 Гірчиця 2,5-3 80 19 34,69 

6-6 Гірчиця 3 80 31,5 62,96 

6-7 Кетчуп для шашлика 3 100 20 64,55 

6-8 Хрін (тертий) 1 160 -200 15-15,5 39,07 

6-9 Томатна паста 1,3- 1,8 60 72 77,5 

6-10 Яблучні чіпси 
( висушені вакуумуванням ) 5 120 5 2,37 

6-11 Яблука сушені 5 100 8 7,51 

7-1 Тютюн для сигарет 1 -2 100-130 4-6,5 8.4-10,6 

7-2 Мило 4 105 12,5 8,32 

7-3 Рідке мило 1,3 150 5 75,1 

7-4 Зубна паста 1,5-2 150 19,5-20 54,5 - 54,7 

7-5 Шампунь для волосся 2,5-3,5 140-175 10-14 78,4-78,9 

7-6 Шампунь 1,5-2 100 65-78 77,6-77,8 

7-7 Крем для обличча і рук 1 160 16 77,06 

7-8 Паперовий рушник 1 50-60 3,5-5,5 5,9-8,0 

8-1 Гіпс 14 160-200 10,6- 17,4 5,0 -5,3 

8-2 Пісок силікатний 2-5 160 2-3 0,2-0,3 

8-3 Цемент 2-5 160 2-3 0,24 

8-4 Шпаклівка ( паста ) 1 160-200 7-7,5 33,73 

8-5 Кераміка ( порошок) 5,5-6 160- 200 13 13,86 

8-6 Глина (сировина для виготовлення 

цегли) 
15-20 160 30-40 19-20 

8-7 Силікагель (для поглинання вологи з 

повітря ) 
9,5 115 4,5 0,63 

8-8 Папір для ксерокса 1 160-200 2,5-3 4,69 

8-9 Картон 1 100 4-4,5 6,67 

8-10 
Синтетична фарба ( акрилова і 

водоемульсійна ) 
1 160 -200 13- 14 53,93 

8-11 Бавовняні волокна 0,9- 1,2 100 50 4,65 

8-12 Текстиль 
( волокнистий матеріал ) 0,8- 1,2 85 3-4 14,03 
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