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‘ X-plore’ op  
HET Instrument

“Twee van de drie vakbeurzen van HET 

Instrument zijn uitverkocht. HET Instru-

ment Laboratorium Technologie is zelfs 

uitgebreid van hal 1 naar hal 4. Ook de 

Elektronica Straat in hal 1 is vol, alsook hal 

2 van HET Instrument Industriële Automa-

tisering.” Beursmanager Linda Dekker van 

organisator FHI, federatie van technologie-

branches, toont zich tevreden over de 

belangstelling die bestaat voor de 

2012-editie van de technologievakbeurs. 

“Voor het deel Industriële Automatisering 

in hal 3 dat nog niet is gevuld, bekijken we 

of we hier in samenwerking met hoge 

scholen en universiteiten projecten kunnen 

plaatsen. De Solar boot tijdens de vorige 

editie van HET Instrument twee jaar 

geleden, zorgde voor extra enthousiasme 

op de beursvloer.”

Beleving op de beursvloer
Ook bezoekers maken zich op voor HET 

Instrument. De organisatie heeft deze 

editie op de beursvloer uiteenlopende 

projecten georganiseerd. De inspanning 

lijkt haar vruchten af te werpen, conclu-

deert Dekker. Als voorbeeld noemt zij de 

X-peditions op Laboratorium Technologie: 

“Per X-pedition zijn er maximaal 250 

rugtassen te verdelen onder de mensen die 

zich hiervoor aanmelden. Voor de Voeding 

X-pedition hebben we al 191 inschrijvin-

gen binnen (een maand voor aanvang van 

de beurs, red.).” De X-peditions leiden 

bezoekers langs ongeveer zes stands, waar 

de standhouder negentig seconden 

spreektijd krijgt om zijn noviteit toe te 

lichten en de bezoeker soms ook nog zelf 

aan de slag kan.

Paviljoens en Carrièreplein
Ook op Industrial Automation zijn er 

rondleidingen: de Safety en Service tour. 

Daarnaast kennen de vakbeurzen 

beursprojecten in de vorm van paviljoens: 

het MicroNano-, PI Nederland, Testtechno-

logie- en Veldinstrumentatiepaviljoen. 

Nieuw is daarnaast het Carrièreplein. In 

een speciaal daarvoor gereserveerd gedeel-

te op de beursvloer presenteren bedrijven 

zich aan specialisten en professionals op 

de arbeidsmarkt om personeel te werven. 

“Op HET Instrument is dit jaar veel ‘to 

X-plore’”, aldus beursmanager Dekker. 

Naar verwachting zullen 15.000 bezoekers 

een kijkje komen nemen.

Seminar voor de foodindustrie
Elke beursdag zijn er seminars in Amster-

dam RAI die ingaan op de marktontwikke-

lingen per branche. Op vrijdagmorgen 28 

september is er in zaal G105 het seminar 

over laboratoriumanalyse dat focust op de 

voedingsmiddelenindustrie. Centraal staat 

technology X-pedition is het thema waaronder het instrument 
dit jaar van 25 tot en met 28 september plaatsvindt in de rai, 
amsterdam. Zowel standhouders als bezoekers tonen enthou- 
siasme over het technologie-evenement, dat naast de stands 
ook op de voedingsmiddelensector gerichte beursprojecten en 
seminars omvat. 

de vraag hoe snelheid, rendement en 

kwaliteit van processen te verbeteren met 

analysetechnieken en -methoden.

Unilever belicht de inzet van chromatogra-

fie en massaspectrometrie om te komen tot 

nieuwe samenstellingen, betere smaken, 

bij het formuleren van nieuwe voedings-

middelen. Voor een bedrijf als Heineken is 

juist kwaliteitscontrole en het in stand 

houden van het juiste product de focus 

voor de laboratoriumanalyses. Twee 

onafhankelijke laboratoria gaan in op 

voedselveiligheid.

Procesintensificatie en meer
Procesintensificatie als mogelijkheid om te 

komen tot een andere footprint voor de 

procesindustrie, staat centraal op het 

seminar op donderdagmiddag 27 septem-

ber in zaal G104. De kern van de 

ontwerpmethode is het combineren van 

functies in een productieproces binnen 

een beperkte hoeveelheid procesappara-

tuur. Met compacte procesapparatuur zijn 

nieuwe, hoog-efficiënte processen te 

realiseren. Een overzicht van alle seminars 

is te vinden op www.hetinstrument.nl.

HET Instrument
•  25-28 oktober 2012, van  

10.00-18.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur).
• RAI Amsterdam
•  Met de HET Instrument-app is informatie 

over de exposantenlijst, plattegrond en 
conferentieprogramma te downloaden.

•  Beurs- en seminarbezoek gratis na 
voorregistratie.

• www.hetinstrument.nl
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Voeding X-pedition: Analyses ontdekken
Monstername
De Voeding X-pedition laat deelnemers 

nieuwe voedingsmiddelenanalyses 

ontdekken. De X-pedition start bij Boom, 

gespecialiseerd in laboratoriumapparatuur, 

-benodigdheden en chemicaliën. De 

deelnemer krijgt een monster kaas, 

voorzien van een barcode zodat het 

monster op de volgende stands kan 

worden gescand. De stand biedt een 

overzicht van het assortiment aan (hulp)

middelen om monstername op een goede, 

flexibele en accurate manier uit te voeren, 

bijvoorbeeld kant-en-klare monsterna-

meflessen. Combinaties van flessen en 

sluitingen, kunststof of glas en door Boom 

geproduceerde flessen met conserverings-

middel, eigen logo, etiket met barcode of 

zelf gamma-doorstraald, zijn te zien.

Snelle eiwitbepaling
Nieuw op het gebied van totaalstikstofana-

lyse is de rapid N cube van het fabricaat 

Elementar die in de tour is te zien op de 

stand van Salm & Kipp. Deze analyzer 

meet het totaalstikstof/eiwitgehalte door 

middel van de Dumas-methode. Het 

monster wordt automatisch ingevoerd in 

de verbrandingskamer, een gekatalyseerde 

verbranding wordt gevolgd door reductie 

van de verbrandingsgassen en het 

gevormde stikstof gaat door een TCD-

detector die een elektrisch signaal 

genereert dat correleert met de stikstof- of 

eiwitconcentratie in het monster. Kenmer-

ken van deze methode zijn een korte 

analysetijd (minuten), veilig en milieu-

vriendelijk werken (geen agressieve 

chemicaliën), eenvoudig en geautomati-

seerd systeem, volledige recovery van 

stikstof (onafhankelijk van de monsterma-

trix) en geschikt voor routine-analyses van 

monsters (tot 1 gram). De rapid N cube 

gebruikt koolzuur als dragergas, zodat er 

niet hoeft te worden gecorrigeerd voor 

gevormd koolzuur.

Eiwitbepaling volgens Kjeldahl
Eiwitanalyses kunnen in het vervolg van de 

tour ook worden gedaan met de Büchi 

KjelMaster K-375. Monsters worden 

gedestilleerd en met de geïntegreerde 

boom biedt 
een overzicht 
van hulpmid-
delen voor 
monster- 
name.

totaalstik-
stofanalyse 
met de  
Dumas-    
methode via 
rapid n cube.
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titrator ook getitreerd. Vervolgens kan de 

gebruiker flexibel te werk gaan omdat voor 

de eindpuntsbepaling is te kiezen tussen 

potentiometrische en calorimetrische 

meting. Beide werkwijzen zijn conform 

AOAC en DIN NEN/ISO en zijn officieel 

erkend door de EPA. Er is snel te wisselen 

tussen deze methoden zonder aanpassin-

gen aan het apparaat of de titrator. De 

KjelMaster K-375 is te koppelen aan twee 

verschillende monsterwisselaars, zodat 

automatisering naar capaciteitsbehoefte is 

te regelen.

Via het grote kleurentouchscreen is de 

bediening eenvoudig. De besturing 

verloopt via geïntegreerde software. De 

meetgegevens worden automatisch 

opgeslagen in een interne database en zijn 

over te zetten naar LIMS. Het nieuwe 

softwarepakket KjelLink biedt voor 

routinematige analyse-uitwisseling van 

data tussen de Büchi K-375 en LIMS. 

Daarbij gaat het om de overdracht van 

zowel monstergegevens naar de destillatie-

unit als meetresultaten. De data krijgt de 

tourdeelnemer van Büchi Labortechnik 

mee op USB-stick of wordt verzonden naar 

Asystance, de laatste stap in de tour.

Snelle vet- en vochtmeting
Een primeur is er op de stand van Beun - 

De Ronde Analytisch & Proces met de Fast 

Trac van het fabrikaat CEM. Dit systeem 

maakt gebruik van NMR-technologie en 

meet zonder toevoeging van chemicaliën 

nauwkeurig het vet- en vochtpercentage in 

diverse droge producten, zoals zuivel en 

diervoeding. Vet- en vochtmetingen 

kunnen in minder dan twee minuten 

worden verricht, zonder dat monsters 

langdurig dienen te worden geconditio-

neerd. De snelle en eenvoudige monster-

voorbereiding minimaliseert tevens 

variabele metingen tussen verschillende 

gebruikers. Het systeem wordt bediend via 

een 17 inch touchscreen. De intuïtieve 

software maakt het systeem gebruiksvrien-

delijk. 

Textuurmeting
De bezoeker verricht op de stand van 

Benelux Scientific een textuuranalyse op 

het kaasmonster met de Brookfield CT3, 

een textuuranalyser die bekend was onder 

de naam LFRA. Door nieuwe accessoires 

kan het instrument naast duwtesten ook 

trektesten uitvoeren. De CT3 kan zowel 

stand-alone werken als aangestuurd door 

software. Er is een uitgebreid rapport van 

een meting te genereren, waardoor 

producten met elkaar zijn te vergelijken.

Kenmerken van de textuuranalyser zijn:

•  Zeven verschillende meetbereiken in de 

range van 100 g tot 50 kg met een 

nauwkeurigheid van 0,5% van de volle 

schaal.

•  Testsnelheden van 0,1 ~ 10 mm/s.

•  Dynamisch meetbereik 75 mm met een 

resolutie van 0,1 mm.

•  Probes en accessoires beschikbaar, 

eventueel klantspecifiek.

•  Overeenkomend met GME en GMIA-

monografieën voor de gelatine Bloom 

test.

Grip op kwaliteit
Tot slot van de Voeding X-pedition kunnen 

de resultaten van de eiwit- en textuurana-

lyse met Alis, het LIMS van Asystance, 

worden geregistreerd, geanalyseerd en 

gerapporteerd. Alis is ontwikkeld ter 

vereenvoudiging van de enorme informa-

tiestroom in het laboratorium- en de 

kwaliteitsmanagementprocessen van 

voedingsmiddelenproducenten. Analysere-

sultaten, procesparameters en registratie-

formulieren zijn in één systeem op te 

slaan, waardoor kwaliteitsinformatie beter 

is gearchiveerd, sneller te vinden en beter 

te analyseren.

Met de ingebouwde statistische analyse-

tools en rapportages geeft Alis een 

continue monitoring en verbetering van 

kwaliteit van individuele producten en 

complete productieprocessen. Het LIMS 

herkent wanneer processen weglopen en 

meldt dit actief. De registraties in de 

productieomgeving zijn vanaf een iPad in 

te voeren. Normsystemen als ISO 22000, 

HACCP en GxP zijn papierloos te beheren 

met het documentmanagementsysteem. 

• Carina Grijspaardt-Vink •

nmr-techno-
logie voor snel-
le vet- en 
vochtmeting 
met de Fast 
trac.

nieuwe accessoi-
res hebben de    
mogelijkheden van 
de brookfield ct3 
textuuranalyser  
uitgebreid.

asystance 
alis in  
gebruik bij 
herman 
janssen  
beverages.

eiwitbepaling 
volgens de of-
ficieel erkende 
methodes met 
de kjelmaster 
k-375.


