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“De exposanten en bezoe-
kers van de vakbeurs Het
Instrument hebben

enthousiast gereageerd op de 24ste

editie van de show.” Met deze zin
opende de beursorganisatie Federatie
Het Instrument (FHI) haar afsluiten-
de persbericht. Nu zal een beursorga-
nisator niet snel over zijn eigen acti-
viteit zeggen dat deze niet succesvol
was, maar wie ‘HET’ heeft bezocht,
heeft met eigen ogen kunnen zien
dat er tal van noviteiten waren. De
eerste dagen viel het aantal bezoe-

kers mij en de standhouders die ik
sprak tegen, maar blijkbaar is dat tij-
dens de twee laatste dagen goedge-
maakt. FHI maakt tenminste melding
van 26.500 bezoekers ofwel 1,2 per
m2 standruimte. Weliswaar een
record sinds de start in 1956, maar
geenszins in absolute aantallen; in
2000 liepen maar liefst 29.700 geïn-

teresseerden over 28.000 m2 stand.
Een kwestie van presentatie. 

Vocht + vet
Beun De Ronde uit Abcoude toonde
de CEM Smart Trac dat in enkele
minuten zowel het percentage droge
stof als het vetgehalte van zeer diver-
se monsters meet. In de Smart 5
wordt het vocht met behulp van
microgolven snel verdampt. Daarbij
wordt de temperatuur van het mon-
ster gemeten waarbij een maximum
waarde kan worden ingesteld. Aan de
hand van de ingegeven waarde en
temperatuur van het monster wordt
het droogvermogen bijgesteld.

Zowel voor, tijdens en na het
drogen wordt het monster continue
gewogen. Na het drogen wordt het
monsterpapiertje met het ingedroog-
de monster opgerold en met behulp
van een buisje in het NMR-apparaat
gebracht voor het meten van zowel
het gebonden als vrije vet. De totale
meting beslaat drie tot vier minuten
zodat het productieproces relatief
snel kan worden bijgestuurd. Andere
voordelen zijn de eenvoudige bedie-
ning en het achterwege blijven van
kalibreren en het gebruik van oplos-
middelen. 

Automatisch vastleggen
Om metingen gecontroleerd uit te
laten voeren en de resultaten gestruc-

tureerd vast te leggen heeft Labtro-
nics uit Gouda vlak voor de beurs
diverse Nexxis applicatiemodules op
de markt gebracht. Modules voor het
wegen, kalibreren en opslaan van
gegevens zijn beschikbaar, aan die
voor het bijhouden van chemicaliën
wordt gewerkt. Allen hebben tot
doel: de werkzaamheden volgens van
tevoren vastgelegde procedures door
van tevoren geautoriseerde personen
te laten uitvoeren. Meetresultaten
worden daardoor eenduidigheid en
nauwkeuriger vastgelegd. Zo kunnen
bij wegingen alleen de resultaten van
voor die meting goedgekeurde balan-
sen worden opgeslagen, waardoor
bijvoorbeeld onvoldoende nauwkeu-
rige meetresultaten niet worden vast-
gelegd. Modules kunnen op de wen-
sen van het bedrijf ‘op maat’ worden
gemaakt. Eenmaal in gebruik kan de
laborant zijn wensen ook eenvoudig
zelf configureren.

GC of LC MS/MS
Verrassend was toch wel de Varian
1200 die het gelijknamige bedrijf uit
Bergen op Zoom liet zien. Dat geldt
dan vooral de opengewerkte con-
structie. Het grootste deel van de
bovenkant van deze MS/MS bestaat
uit een glasplaat. Hierdoor is de
gebogen collission cell en het aan-
sluitmechanisme voor desgewenst
een LC of GC goed te zien. Deze mas-
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Instrumentenbouwers besparen
industrie tijd en afval

De CEM Smart Trac bepaalt in enkele minuten het vocht- en

vetgehalte van uiteenlopende monsters.

De Multi Purpose Analyser doet met vier meetmethoden zijn naam eer aan.
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saspectrometer is dus niet langer een
black-box; de onderzoeker kan zich
(enigszins) een beeld vormen van de
constructie. Het getoonde apparaat
beschikte over een gebogen triple
quadrupole, vandaar de compacte
bouw. Door de gebogen collision cell
zorgen ongeladen deeltjes voor min-
der ruis.

Bijzonder en praktisch is dat aan
dit apparaat zowel een LC als GC kan
worden gekoppeld. Voor een vlotte
omschakeling kan het inlaatgedeelte
(linksonder op de foto) apart van de
rest van het apparaat worden vacuüm
gezogen. Verder is de 1200 geschikt
voor negatieve of positieve chemi-
sche ionisatie (NCI-PCI).

Als tegenhanger voor de Varian
1200, die vooral voor R&D-labs is
bedoeld, bracht de apparatenbouwer
de Saturn 2000 recent op de markt.
Hierbij ligt de nadruk vooral op de
afmetingen (klein) en eenvoudige

bediening. Behalve een aan/uitknop
zijn er geen verdere bedieningsfunc-
ties aan het apparaat zelf waar te
nemen. De bediening via de compu-
ter vereist derhalve geen diepgaande
kennis, kennis die men steeds min-
der op de labs aantreft. Voor deze
doelgroep zijn niet de zeer uitgebrei-
de (instel)mogelijkheden, maar juist
de eenvoudige bediening en het
design belangrijk. 

FT-NIR
Ook Bruker Nederland uit Wormer
toonde een Multi Purpose Analyser
waarmee de laborant zeer flexibel
kan ‘opereren’. Maar liefst vier ver-
schillende meetmethoden verenigt
dit FT-NIR apparaat. Behalve het
‘klassieke’ roterende monstercom-
partiment beschikt de laborant over
een fiber optic probe voor vloeistof-
fen, een integrerende bol en een
transmissie-unit voor tabletten. Met
behulp van de Opus-software kun-
nen identificatie- en kwantificatie-
modellen worden opgezet. De MPA
en Opus-software voldoen aan de
GLP en 21 CFR part 11-eisen. Behalve
dit apparaat voor de labtafel levert
Bruker ook diverse apparaten waar-
mee de kwaliteit van producten op
een lopende band continu en vol-
automatisch kunnen worden gecon-
troleerd.

Flowanalyser
Stable Micro Systems uit Etten-Leur
toonde een flow analyser voor zowel
droge als natte poeders. Door het
beter nabootsen van de praktijkom-
standigheden, worden realistischer
meetgegevens verkregen over de
flow-eigenschappen. De poeders
kunnen bijvoorbeeld worden samen-
geperst (nabootsen langdurige
opslag) of belucht worden. Ook kun-
nen de temperatuur en vochtigheid
worden geregeld. Daarnaast kunnen
gebruikers instellen hoe het poeder
met behulp van een rotor moet stro-
men. Gegevens over tijd, axiale
kracht en afstand verzameld met een
snelheid van 500 pps. Met behulp
van software kunnen de testresulta-
ten van andere monsters en/of
testomstandigheden snel met elkaar
worden vergeleken, waardoor poe-

ders eenvoudig in categorieën kun-
nen worden ingedeeld.

Doordat de flow analyser is geïnte-
greerd met een textuur analyser is het
apparaat snel en eenvoudig om te
bouwen tot een textuur analyser. Er
kunnen dan ook zowel poedervormi-
ge grondstoffen en halffabrikaten als
meer vaste eindproducten mee wor-
den gemeten.

Kwikbepaling
Op de stand van Salm en Kipp uit
Breukelen was de DMA-80 van Mile-
stone te zien. Met behulp van dit
apparaat kan het gehalte kwik in
allerlei stoffen worden bepaald. De
nadruk ligt bij bepaling van kwik in
fossiele brandstoffen, biomassa
milieumonsters en in de farmaceuti-
sche industrie. Op zoek naar een bre-
der afzetgebied wordt dit apparaat
ook onder de aandacht van de voe-
dingsmiddelenindustrie gebracht,
zoals de visverwerkende industrie en
producenten van babyvoeding. Zeker
nu het niet ondenkbaar is dat op lan-
gere termijn ook het methylkwik in
de bestaande normen voor metallisch
kwik wordt opgenomen. Ook de dis-
cussie over de goede effecten van vis-
vetzuren op de gezondheid en het
nadelige effect daarop van in dit vis-
vet aanwezig kwik, ‘maakt de geesten
rijp’ voor meer informatie over derge-
lijk meetapparatuur, hoopt men bij
Salm en Kipp.

De vloeibare of vaste monsters wor-
den na weging zonder enige voorbe-
werking in een van de 40 kleine
schuitjes van de autosampler gelegd
en vervolgens geheel automatisch in
het apparaat gevoerd. Daar wordt het
monster achtereenvolgens gedroogd,
met zuivere zuurstof verbrand waar-
bij een katalysator het vrijkomende
organisch gebonden kwik omzet in
metallisch kwik. Vervolgens worden
de kwikdampen gebonden aan een
gouden ‘amalgamator’. Reagentia
zijn niet nodig; de bepaling levert
geen afval op. Met behulp van een
spectrofotometer wordt bij 254 nm de
hoeveelheid kwik gemeten in een het
bereik 0-35 ng en 35-600 ng. Deze
worden omgerekend naar een totaal-
waarde. Bij 40 monsters duurt de
gehele bepaling ongeveer vier uur. ■

De DMA-80 meet snel en

zonder afval het

kwikgehalte in

bijvoorbeeld monsters
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De Varian 1200 met

interface voor een LC kan

desgewenst ook met GC

worden gecombineerd. 


