
Slimme oplossingen 
voor bemonstering en 
verkleining 
Procestech no log ie 

De bemonstering van een partij is vaak een 

omslachtige procedure die de representa

tiviteit van het monster niet ten goede 

komt. Dankzij slimme oplossingen kunnen 

de monsterkwaliteit en de werkomstan-

digheden worden verbeterd. En een kaak

breker hoeft bij de verkleining van materi

aal niet te lijden van te grote of te harde 

brokken en kan door een operator een

voudig worden ingesteld. 

De kwaliteit van een monster verdient meer 

aandacht dan in de praktijk meestal het geval is. 

De uitdaging is om een representatief monster te 

verkrijgen en vervolgens dit monster op de juiste 

wijze voor analyse geschikt te maken. De nieuwe 

onderneming Laarmann (zie kader) specialiseert 

zich op dit terrein. Het nemen van een monster uit 

een wat grotere partij is bij de meeste bedrijven 

een arbeidsintensief proces waarbij bovendien de 
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representativiteit van het uiteindelijk verkregen 

monster veel te wensen overlaat. Dit geldt ook 

voor bedrijven die serieus met monstername en 

kwaliteitsborging willen omgaan. 

Omslachtig 

De moeilijkheden hangen vaak direct samen met 

de omslachtige manier van werken. Stel dat men 

voor de opgave staat om een 1 ,2 liter monster te 

De Laarmann-groep is ontstaan uit Essa Benefralux BV in Herten-Ool (bij Roermond) - onder leiding van Guido 

van Laarhoven - en Essa Europe GmbH in Solingen (Duitsland) - onder leiding van Holger Neumann. De oor

sprong van de Essa ligt in Perth (Australië). waar in de begin jaren tachtig ESSA Pty Ltd (Engineering and Sam

pling Systems Australia) werd opgericht. Inmiddels heeft de Laarmann Groep eigen vestigingen in de Benelux, 

Duitsland en Frankrijk. Daarnaast is de Laarmann Group in Europa actief via een netwerk van distributeurs. 

Afb. 1 De te be

monsteren partij 

kan bovenin de 

Laarmann Sampler 

type Multi Pur pose 

(LMS-MP) oorden 

ingevoerd 

nemen uit een partij van 200 liter. Veelal wordt 

dan gebruik gemaakt van een riffle splitter. Bij een 

redelijk grote splitter kan bovenin 25 liter worden 

ingebracht. Het apparaat splitst het materiaal in 

twee fracties van elk 12,5 liter. Een grotere fractie 

is niet handig omdat de opvangbakken anders 

moeilijk zijn te tillen. Bovendien kunnen bij een 

grotere fractie de opvangbakken overlopen. De 

operator leegt één bak in een verzamelvat en stort 

de andere leeg op een tafel of op de vloer. Vervol

gens wordt weer 25 liter van de partij in de split

ter gedeponeerd en gesplitst. Dit gaat zo door (in 

totaal acht maal), totdat de hele partij van 200 

liter is gesplitst en op de tafel of vloer een hoop 

ligt van 100 liter materiaal. De operator splitst ver• 

volgens de hoop handmatig in twee ongeveer ge

lijke delen. Dat levert een fractie op van circa 50 

liter. De andere helft wordt bij elkaar geveegd en 
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