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Voedingsscreening 
routineklus 
HET Instrument 2012 toont nieuwste hybrides

Echt nieuwe technieken voor voedingsana-

lyses liet HET Instrument niet zien. Ver-

nieuwing zit vooral in de combinatie en 

stapsgewijze verbetering van technieken. 

Hybride instrumenten laten verschillende 

laboratoriumtechnieken naadloos op 

elkaar aansluiten in één apparaat. Populair 

in food zijn gas- of vloeistofchromatografi-

tijdens Het Instrument pakten grote leveranciers massaal uit 
met hybride instrumentatie. voorheen complexe analyses om 
voedingsmonsters te screenen op bestrijdingsmiddelen,  
smaakprofielen en inhoudstoffen worden steeds meer  
een routineaangelegenheid. 

Meer kunnen
Op zich zijn hybrides niets nieuws. De 

vernieuwing zit hem in het steeds grotere 

aantal gecombineerde technieken en in 

wat ze kunnen, ook op softwarematig vlak. 

Zo heeft de nieuwste generatie GC-MS en 

LC-MS niet één, maar twee massaspectro-

meters. Dit maakt het mogelijk om ook bij 

monsters met een complexe matrix een 

goed signaal op te vangen van stoffen in 

lage concentraties. Anders zouden die in 

de achtergrondruis verloren gaan.

Daarbij bieden hybrides efficiency en kos-

tenbesparingen. Het zijn grotendeels geau-

tomatiseerde instrumenten en gebruiks-

sche (GC/LC) scheiding met massaspectro-

metrische (MS) detectie. Eerst vindt een 

scheiding plaats van gasvormige of vloei-

bare componenten in oplossing over de 

kolom. Vervolgens gaan uittredende schei-

dingsproducten direct de massaspectro-

meter in om de samenstelling te bepalen 

via het massaspectrum.

Foto’s Foodnote

lC-triple quad van bruker voor pesticidescreening en toxiciteitmeting. GC triple quad van shimadzu voor detectie pesticideresidue in complexe matrices.
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vriendelijk in de bediening. Interactieve 

software maakt het mogelijk om minder 

hoogopgeleide, dus goedkopere analisten 

in te zetten. Was vroeger academisch 

niveau vereist voor LC/MS-bepalingen, met 

de nieuwe generatie kunnen hbo’ers prima 

uit de voeten. 

Geschakelde massaspectrometers
Op de beurs zag het zwart van de bordjes 

met ‘triple quad’-jargon voor twee gescha-

kelde massaspectrometers gescheiden door 

een botsingscel. Alle grote leveranciers 

komen hiermee. Shimadzu toonde op zijn 

stand een GC/MS/MS-systeem. De TQ 

8030 is selectiever dan een conventionele 

GC-MS. In een voedingsmatrix met allerlei 

storende componenten pikt dit instrument 

pesticidenresiduen er volgens Shimadzu 

moeiteloos uit. Bruker is groot in hightech 

voedingsanalyses, maar had nog geen 

vloeistofchromatografietak. Dit is veran-

derd door de overname van een deel van 

de Varian-activiteiten. Een jaar na dato is 

de Duitse leverancier gekomen met een 

LC-MS triple quad. Geen Varian-kloon, het 

hele ontwerp is grondig herzien. Bruker 

claimt voor dit instrument een uitstekende 

signaal-ruisverhouding, ook na langdurig 

gebruik. Typische toepassingen zijn pestici-

descreeningen en toxiciteitsmetingen.

Altijd standby
Voor koolhydraatanalyses is Dionex, nu 

opererend onder de Thermo-vlag, hét 

merk. De nieuwste ionchromatograaf, 

géén hybride, staat altijd stand-by. Dit 

betekent geen opstarttijd en minder ver-

spilling van oplosmiddelen. IJklijnen 

maken van zwakke zuren en basen is met 

dit apparaat sterk vereenvoudigd en net zo 

makkelijk als voor sterke zuren en basen. 

Ook dit betekent een efficiencyslag.

Met lage resolutie kernspinresonantie kan 

de kwaliteitsdienst van zuivere stoffen snel 

een NMR-spectrum te maken en dat verge-

lijken met de referentie. Een typische toe-

passing is het checken van aromastoffen 

op onzuiverheden. Vreemde piekjes in het 

spectrum duiden op een verontreiniging. 

Metrohm-Applikon lanceerde de Picospin, 

een 45 mHz tafelmodel NMR-apparaat. 

Deze kan uiteraard niet tippen aan de 

hoge resolutie van 300-500 mHz NMR, 

maar is wel tien keer goedkoper. Het is 

een handige en betaalbare screeningstool 

voor QC-labs en opleidingen. 

picospin voor lage resolutie nmr.

de thema X-peditions, 

waaronder de voeding 

X-pedition, trokken veel 

deelnemers.

prijswinnaar in de     

branche laboratorium 

technologie: modulaire 

gaschromatograaf 

trace1300 van       

Interscience.

Terugblik HET Instrument

De ongeveer 350 exposanten van HET Instrument ver-
welkomden eind september 12.648 bezoekers. Elk 
deelbeurs had een eigen conferentieprogramma. In 
totaal hebben ruim 1.000 bezoekers deelgenomen aan 
de twintig gratis seminars.
In de Noviteitengalerij werden bekroond:

Branche Laboratorium Technologie: modulaire gas-•	
chromatograaf Trace1300 van Interscience. Deze 
GC heeft ‘instantConnect’-modules voor injectoren 
en detectoren. In twee minuten is de configuratie 
aan te passen. Het betekent meer flexibiliteit, pro-
ductiviteit en kostenbeheersing.
Industriële Elektronica: display 123-2Touch van •	
Pedak Meettechniek, bestemd voor clean rooms. 
Het display met de twee kleuren rood en groen 
maakt de status van het klimaat in de werkomgeving 
direct zichtbaar.
Industriële Automatisering: i-scan van Interline Sys-•	
tems. Deze miniatuur multi-parameter spectrofoto-
meter sensor meet online de waterkwaliteit.

Ionchromatograaf van dionex altijd stand-by. 
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