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Technologie & Techniek

Cijfers zeggen niet alles over het succes 
van een beurs. De sfeer geeft de door-
slag. Die was in geen jaren zo goed. Toch 
telde deze editie met 17.000 bezoekers, 
zo’n 1.000 minder geïnteresseerden dan 
in 2008. Wel was het op veel stands en in 
de gangen drukker dan twee jaar gele-
den. Ook was de kwaliteit van het publiek 
prima volgens de exposanten en haalden 
ze voldoende leads binnen. De meeste 
noviteiten waren het afgelopen jaar al op 
andere internationale beurspodia te zien, 
maar voor de meeste bezoekers waren ze 
nieuw genoeg.
Een novum voor deze beurs was het 
moleculair koken. Op diverse stands van 
lableveranciers werden de smaakpapil-
len geprikkeld met exotische cocktails 
of gevriesdroogde hapjes. Geen gekkig-
heid, want met name de keukens van 
sterrenrestaurants lijken soms wel labo-
ratoria. Zo worden rotatieverdampers 
ingezet om vruchtenpuree in te koken bij 

kamertemperatuur tot een krachtige saus 
met behoud van kleur en smaak. Ook 
stikstofvaten om ijskoud in te frituren zijn 
niet meer weg te denken in het tophore-
casegment. 

Automatische PCR
Automatisering is een megatrend in de 
labinstrumentatie. Minder handjes in het 
lab spaart kosten en vermindert de kans 
op menselijke fouten. Bio-Rad was een 
van de exposanten die hierop inspeelde. 
Het bedrijf levert al jaren PCR-systemen 
voor snelle DNA-analyses van micro-
organismen in 24 uur, inclusief voorop-
hoping. IQ-check geeft twee keer sneller 
uitsluitsel dan uitplaatmethodes over de 
aan- of afwezigheid van ziekteverwekkers 
als Campylobacter, E. Coli 0157:H7, Salmo-
nella sp. en Listeria sp. en monocytogenes. 
Het in februari gelanceerde CFX-platform 
dat compatible is met de bestaande test-
kits, automatiseert het PCR-proces en de 

data-interpretatie. 
Contractlaboratoria en voedingsbedrij-
ven met een groot huislaboratorium kun-
nen nu hun doorvoer verhogen met een 
‘stacker’ die microplaten (96 wells- of 
384-configuratie) automatisch toe- en 
afvoert naar en van het PCR-apparaat. 
Ook als er niet gerobotiseerd wordt zijn 
er efficiency- en kwaliteitsvoordelen te 
behalen, want de software neemt de 
visuele beoordeling van de curve over van 
de analist. De afweging ‘aan- of afwezig’ 
wordt nu direct op het scherm getoond. 
Dit is niet alleen sneller, maar voorkomt 
ook interpretatiefouten.  

Snelle monsterscreening
Snelle non-destructieve testen zijn ook 
een trend. Wilten Instrumenten toonde 
het multi-spectrale beeldanalysetoestel 
Videometerlab van het Deense Videome-
ter. Het meetprincipe berust op vision-
technologie op basis van LED-licht. Een 
hogeresolutiecamera maakt beelden 
van het product en vergelijkt het UV-
VIS-spectrum van het monsteroppervlak 
met een referentie. Het futuristisch uit-
ziende toestel geeft binnen 6 seconden 
informatie over textuur en kleur van het 
monster. Een veelgebruikte toepassing is 
het screenen van inkomende bulkgrond-
stoffen op besmettingen met schimmels. 
Het systeem kan tot achttien metabolie-

De terugkeer van Het Instrument naar de RAI heeft het 

evenement goed gedaan. De beslissers weten de beurs weer te 

vinden. Vooral Laboratorium Technologie profiteert hiervan. 

Verschillende labhoofden, analisten werden gespot op zoek naar 

innovatieve instrumentatie en die was er!

Topics tijdens Het Instrument 2010

Efficiënter analyseren in 
het lab en aan de lijn

Automatische beoordeling van de uitslag van 
de IQ-Check dankzij nieuwe software.

Videometerlab geeft binnen 6 seconden 
informatie over textuur en kleur van het 
monster.

Maatwerkapplicatie voor boteranalyse op de 
Quant van Anaspec Solutions.

VMT_022-023.indd   22 19-10-2010   15:18:23



vmt | 22 oktober 2010 | nr 23 23

ten spectraal onderscheiden en via deze 
stofwisselingsproducten achterhalen 
om welke schimmel het gaat. De bierin-
dustrie zet dit instrument regelmatig in 
voor de detectie van Fusarium-stammen 
op gerst, maar ook zaden en koffiebonen 
uit risicolanden worden er mee gescand. 
Omdat het spectrum loopt van 360 tot 
1.050 nm kan er ook in het Nabij infra-
rood (NIR) vocht gemeten worden op de 
970 nm spectraallijn, een van de absorp-
tiebanden voor water. Voorbeeld van een 
toepassing hier is de bepaling van het 
watergehalte in koekjes. 

NIR op maat
Anaspec Solutions toonde de veelzij-
dige Fourier Transformatie (FT) Nabij 
infrarood (NIR)-analyser Quant in een 
speciale opstelling voor de vet- en vocht-
gehaltebepaling in boter. Voor een grote 
zuivelklant is een speciaal kunststofcupje 
ontwikkeld om een portie boter op een 
ronddraaiend plateautje eenvoudig 
te kunnen onderzoeken. De meting is 
helemaal automatisch en het resultaat 
verschijnt op het scherm. Het instrument 
is op 0,06% nauwkeurig gekalibreerd. 
Daarom kunnen producenten zeer dicht 
op het wettelijk toegestane maximale 
vochtgehalte gaan zitten (16%) zonder 
op de vingers getikt te worden door 
inspecterende instanties. De leverancier 
verkoopt klanten geen black box, maar 
levert het instrument compleet met 
de noodzakelijke kalibratielijnen. Die 
bepaalt Anaspec aan de hand van refe-
rentiemonsters met verschillende vocht-
gehalten, zodat het instrument in het lab 
direct klaar is voor gebruik. 

Inline procesmeting
Ook voor inlinemetingen in food waren 
op Het Instrument interessante dingen te 

zien. Inventech Benelux demonstreerde 
een microgolfmeettoestel van Thermo 
Scientific voor het bepalen van parame-
ters als vet, eiwit, brixgetal (zoetheid), 
vochtgehalte en zuurgraad. De meetcel 
van de e-scan reageert op de snelheid 
van veranderingen in de energieabsorp-
tie in slurries (gemalen vlees), viskeuze 
vloeistoffen (zuivel, fruit en groente) en 
veevoeders, vergelijkt die met een stan-
daard en komt dan met een getal. De 
techniek kijkt door de volledige buisdikte 
van het monster heen. Tien centimeter is 
geen probleem en dat is veel verder dan 
NIR. Net als bij NIR moet er gekalibreerd 
worden, maar het aantal kalibratiepun-
ten is met 12 verrassend laag. Bovendien 
hoeft kalibreren maar eens per jaar. Dat 
is met veel inline-technieken wel anders. 

Melkvetdeeltjes meten
Techmation stelt met de Milk Fat Analy-
ser (NBP007) een doorbraak te hebben 
geforceerd op het vlak van NIR-metingen 
in zuivelstromen. Waar meetsystemen 
normaal ruim tien minuten nodig heb-
ben om in evenwicht te komen voor 
een betrouwbare meting, meet deze 
photometer van Kemtrak al na vijftien 
seconden wat het melkvetpercentage 
is. Het gepatenteerde meetprincipe lijkt 
op een turbiditeitsmeting (troebelheid), 
waarbij niet het vet wordt gemeten, maar 
de melkvetdeeltjes.
De snelle set-up voorkomt dat zuivelpro-
ducenten minutenlang verstoken blijven 
van informatie over het percentage melk-
vet. Daarmee kunnen zuivelfabrikanten 
hun productverlies flink terugdringen, 
want alles wat niet meetbaar door de 
buizen stroomt, verlaat de fabriek nor-
maliter als afval. Zo kan 10.000 liter 
product verloren gaan in de opstartfase, 
stelt Techmation. Mede daarom bedraagt 

de terugverdientijd van de inline analyser 
slechts één tot twee maanden. Er zijn 
meer voordelen. Omdat de analyser zo 
snel reageert, zijn minimale batch tot 
batch-variaties direct te corrigeren. De 
analyser heeft een groot meetbereik en 
meet vetpercentages vanaf 0,001 tot en 
met circa 60 procent. De sensor op basis 
van optische vezeltechnologie kan in elke 
buis ingebracht worden, bij voorkeur in 
de bochten.

Ventielen monitoren
Preventief onderhoud is een topic in de 
industrie. Hitma demonstreerde een 
oplossing van de Israëlische fabrikant 
Eltav om afsluiters alleen te inspecteren 
en vervangen als dat écht nodig is. Nor-

maliter worden bij groot onderhoud veel 
afsluiters nagekeken die nog helemaal 
goed zijn. Tijdsverspilling en niet langer 
nodig met een draadloos ventielmoni-
toringsysteem. Dit wordt op de afsluiter 
gemonteerd en registreert het sluiterge-
drag. Functioneren ventielen niet meer 
goed, dan wordt dit zichtbaar in de weer-
standscurve en weet de technische dienst 
dat de sluiter aan onderhoud toe is. 
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‘Automatisering is een mega-
trend in de labinstrumentatie’
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e-Scan meet inline productparameters met 
microgolven.

Milk Fat Analyser van Techmation heeft 
maar 15 seconden nodig voor een inline NIR-
meting. 

Afsluiters continu controleren en preventief 
onderhouden met ventielmonitoring van 
Eltav. 
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