
X-pert in laboratoriumapparatuur

‘Analyse technieken voor het meten van 
afvalwater, proceswater, grond en slib

Kwik analyse en TOC analyse’
&

‘Monstervoorbereiding met Microwave technieken voor  
Extractie en Destructie’

SEMINAR MONSTERVOORBEREIDING
 EN MILIEU ANALYSES

ONDERWERPEN 

» Monstervoorbereiding en extractie met microwave technieken

» Kwik analyse in afvalwater, grond en lucht

» BOD en COD vs.TOC

» TOC analyse in afvalwater 

» TOC bepaling in grond  

Voor wie bestemd
Voor iedereen die werkt in een laboratorium voor milieu analyses

Taal
Nederlands en gedeeltelijk in Engels 

Wanneer
Donderdag 7 juni 2018

Waar
Bij Salm en Kipp in Breukelen (UT), eenvoudig te bereiken per trein,  
bus, auto of motor.

Deelnemen
Deelname is gratis. Aanmelden kan op info@salm-en-kipp.nl, 
www.salmenkipp.nl of door even te bellen naar 0346 26 9090.  
Schrijf u snel in want er is plaats voor max. 25 personen.

Graag tot ziens op 7 juni! 



PROGRAMMA DONDERDAG 7 JUNI

  9:30 – 10:00 Ontvangst met koffie / thee

10:00 – 10:15 Introductie Salm en Kipp                     

10:15 – 11:00 Monstervoorbereiding met microwave technieken: Destructie 

                                  - Theorie microwave technieken                                 
 - Microwave Destructie met Ethos Up / Easy, voorbereiding op metaal analyses  

    met AAS / ICP OES en ICP MS 
 - Applicaties voor grond-, slib- en watermonsters 

11:00 – 11:15 Koffie / Thee pauze

11:15 – 11:45     Monstervoorbereiding met microwave technieken: Extractie

 - Microwave Extractie met Ethos X, snelle extractie  van PCB’s, Pesticides, Herbicides en diverse andere  
    gechloreerde koolwaterstoffen in grond en slib, voorbereiding op HPLC analyses
 - Applicaties voor grond- , sediment- en slibmonsters 

11:45 – 12:30 Kwikanalyse in afvalwater, grond en lucht

 - Directe meting met DMA80 voor vaste stoffen, vloeistoffen en gas

 - Koude damp techniek, kwik analyse in destruaten en vloeistoffen
                                          DMA80 L = UV Fluorescentie 

12:30 – 13:15 Lunch

13:15 – 13:45 BOD en COD vs.TOC

13:45 – 14:30      TOC analyse in afvalwater 

 - Analyse van TIC, TOC en TC, UV Persulfaat Oxidatie
 - De nieuwe Acquray TOC analyzer van Elementar

14:30 – 15:00 Koffie / Thee pauze uitleg analyzers

15:00 – 15:45 TOC bepaling in grond 

 - Verbrandings- / Dumas methode
 - Vario TOC cube 
 - SoliTOC met temperatuur gestuurde oven van Elementar
 - Directe en indirecte methode voor analyse van TIC en TOC 
 - 100% compatibel met DIN 19539, DIN 15936 en DIN 13137

15:45 -16:00 Einde seminar 

 Certificaten van deelname worden digitaal verstuurd 


