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Alles wat bij Skalar in productie gaat, komt 

voort uit eigen technologische ontwikkeling. 

Algemeen directeur René van der Wagt is 

er trots op: “Mechanisatie, elektronica, soft-

ware en chemie zijn de vier disciplines die 

we in elk apparaat samenbrengen. Dat 

geldt voor al onze drie productgroepen: de 

continuous flow analysers, het robotplat-

form en de TOC/TN-analysers. Vanuit de 

Vincent Hentzepeter | Fotografie: Foodnote

Van Delfts spin-off bedrijf tot internationale leverancier van continuous flowanalysers,  
robotplatformen en TOC/TN-analysers. Skalars apparatuur voor (nat)chemische analyses  
vindt zijn weg over de hele wereld, met als rode draad een hoge automatiseringsgraad. 

‘Customized 
 automatisering  
is ons sterke punt’

Holland Innovation: Skalar’s smart skills

technische tekeningen bouwt productie al-

les hardwarematig op; de software wordt 

toegevoegd en geprogrammeerd, vervol-

gens wordt de applicatie getest in onze  

robottesthal of in ons laboratorium.” 

En dat gebeurt grondig, benadrukt Rob van 

Turnhout, salesmanager Nederland-Vlaan-

deren: “We controleren alles op stabiliteit, 

lineariteit en herhaalbaarheid. Eventueel 

worden klantenmonsters geanalyseerd.  

De factory acceptance test (FAT)-certifica-

ten worden gemaakt en dan gaat de appa-

ratuur richting expeditie. De hele testproce-

dure duurt maximaal een week. Dat kan ook 

niet anders, geen applicatie is gelijk.”

Evolutie
Skalar is sinds 1995 gevestigd in het hui-

dige pand in Breda, waar alle activiteiten 

zijn geconcentreerd. Dat is niet altijd zo  

geweest. Ontstaan als spin-off van de TU 

Delft in 1965 werd er tot 1995 in Delft ge-

produceerd. (After)sales, R&D en applicatie-

ontwikkeling zaten toen al in Breda. Twintig 

jaar geleden werden deze twee vestigingen 

samengevoegd. De productie van losse  

fotometers, waar het allemaal mee begon, 

is in vijftig jaar geëvolueerd tot (vol)automa-

tische systemen die wereldwijd verkocht 

worden. De nieuwste serie SAN++, een lijn 

continuous flowanalysers, is hier de expo-

nent van. Robotisering van natchemische 

laboratoriumprocessen kwam er als kernac-

tiviteit midden jaren tachtig bij. De robotica-

tak is de laatste jaren zo sterk gegroeid dat 

het bestaande pand te klein werd om de 

Kas Goedschalk, laboratoriummedewerker bij Skalar, controleert een robotsoftware-applicatie voor een klant.
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maatwerkapplicaties te ontwikkelen. Pal 

aan de overzijde is nu een extra gebouw in 

gebruik genomen waar robotoplossingen 

voor klanten worden gebouwd en getest. 

Soft- en hardwaremensen werken hier in-

tensief samen. De lijn met TOC/TN-meters 

kwam er als kernactiviteit het laatst bij. In 

1992 zagen de eerste instrumenten het 

licht. Naast vloeistofanalyses kunnen er ook 

bepalingen worden gedaan in vaste stof-

monsters op een volautomatisch platform.

Jong en oud
‘Made in Holland’ prijkt op de kisten in de 

expeditieruimte. De Benelux is nog altijd 

een belangrijke markt, maar werd als afzet-

gebied te klein. Vanaf de tachtiger jaren is 

hard gewerkt aan de opbouw van een inter-

nationaal distributeursnetwerk met in een 

aantal landen ook eigen vestigingen. Breda 

is veruit de grootste. Hier werken 130 van 

de in totaal 170 medewerkers. België en 

Scandinavië vallen onder de Nederlandse 

paraplu. Aparte verkoopkantoren zijn er 

voor Duitsland/Oostenrijk, het Verenigd Ko-

ninkrijk en Frankrijk. Buiten Europa zijn er 

eigen vestigingen in de VS, Canada en In-

dia. Met nog eens 60 distributeurs kan Ska-

lar in principe elk lab buiten Europa bedie-

nen. Waar Nederland vergrijst, verjongt 

Skalar juist. “We hebben een mooie mix van 

jong en oud. Dat geeft een positieve balans. 

De groei vangen we op met goed geschool-

de technici. Heel wat collega’s, waaronder 

Rob en ik, zijn hier al twintig tot dertig jaar 

werkzaam. Wij brengen de ervaring in. Dit is 

echt een bedrijf waar je je kunt ontwikkelen 

en door kunt groeien. Wij zijn allebei op het 

lab begonnen. We hebben zelf de modules 

gebouwd voor onze apparatuur, de taps 

erin gedraaid, applicaties getest. Die kennis 

van de techniek neem je mee in je stap om-

hoog. Je kunt hier echt werken aan een car-

rièreplan. Dat maakt dat mensen hier lang 

blijven werken.” 

Rationalisatie
Skalar ziet de vraag naar automatiserings-

oplossingen stijgen. De belangrijkste reden 

is volgens Van der Wagt de centralisatie in 

de laboratoriummarkt. Hij spreekt van ratio-

nalisatie bij de klanten. “Laboratoria gaan 

samenwerken, worden overgenomen en 

gecentraliseerd. Daardoor krijg je steeds 

meer monsters op één plaats, dan red je 

het niet meer om je analyses in acht uur af 

te ronden. Dat maakt automatisering tot 

een hot item.” De automatisering richt zich 

toenemend op de monstervoorbereiding. 

Daar valt in laboratoria nog veel tijdswinst 

te halen. Van Turnhout: “Bij hogere door-

voer – en daar hebben onze analyzers de 

capaciteit voor – wordt de monstervoorbe-

reiding vaak de bottleneck. Neem de destil-

latie voor de ontsluiting van fenolen en cya-

nides. Een analist kan er per dag hooguit 2 

x 5 doen. Automatiseer je zoiets niet, dan 

wordt dat de beperkende factor in je pro-

ces. We hebben daarom inline destillatie 

toegevoegd aan onze SAN++, allemaal 

conform nationale of internationale regelge-

vingen, zoals NEN en ISO. Met deze appa-

ratuur doet een lab 25-30 cyanide- en 

fenol ontsluitingen en metingen per uur. Dat 

is toegevoegde waarde voor de klant. Kijk 

hoe je daarmee je productiviteit verhoogt.” 

Pruttelende keteltjes
De assemblage van de SAN++ is per defini-

tie klantspecifiek. “Basiscomponenten zijn 

je monsternemer, ombouw met peristalti-

sche pomp en fotometers. In opdracht van 

de klant worden de chemische modules op-

gebouwd en erin gelegd. De configuratie is 

afhankelijk van het meetbereik. We hebben 

zo’n 300 verschillende applicaties die we in 

kunnen bouwen.”

Alle apparatuur wordt vooraf aan levering aan klanten uitvoerig getest in het applicatielaboratorium.

Analytische controle van de SAN++ analyzer.
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Op de werkplekken pruttelen keteltjes. Van 

Turnhout: “Boven die stoom buigen we de 

slangetjes en verbindingsstukken voor de 

analyzers. Het mooie van continuous flow 

analyses is dat je gelijktijdig van één mon-

ster alle relevante parameters kunt meten.” 

Keuzevrijheid
Gebruikers willen robotica-oplossingen flexi-

bel kunnen inzetten, constateert Van der 

Wagt. De technologie van het robotplatform 

is daarom fabrikantonafhankelijk. Technici 

kunnen diverse configuraties voor de ge-

bruiker realiseren. “Onze klanten willen bij 

de aanschaf van een automatiseringsplat-

form voor een cuvettentest niet vastzitten 

aan een bepaalde kit-leverancier. We kun-

nen de applicatie zo bouwen dat ze vrij zijn 

in hun keuze. ” Een mooi voorbeeld zijn 

twee robotapplicaties die in de testhal 

proefdraaien. Links een robotapplicatie die 

werkt met kits en UV-vis-fotometrie van Ma-

cherey Nagel, rechts een met Hach (voor-

heen HachLange). Skalar kan deze automa-

tiseringoplossing integreren met een 

geautomatiseerd traject voor de bepaling 

van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV). 

“We kunnen niet alleen de BZV-analyse au-

tomatiseren, maar ook het stuk ervoor: het 

op pH stellen, het uitvullen in BZV-flessen, 

het toevoegen van reagentia. Alles gaat au-

tomatisch, waar je voorheen beperkter was 

in je mogelijkheden. Onze robot kan steeds 

meer en wordt steeds flexibeler.”

In de testhal is geen platformapplicatie ge-

lijk. Skalar is afgestapt van de vaste maten 

en ontwerpt nu modulair. Dit maakt het mo-

gelijk om volgens het zelfde principe xyz-ro-

botsystemen met een lengte van minder 

dan 1 meter tot 3½ meter lang te bouwen. 

Per toepassing worden grijpers aangepast 

en de configuratie van de rekken. Waar de 

ene robot grote vierkante flessen ontdopt en 

dopt, verwerkt de andere halve litertjes, een 

derde potjes en een vierde cuvetten. Klan-

ten die extra flexibiliteit wensen, kunnen kie-

zen voor een systeem met robotbruggen. 

Alles automatisch
Eén robotplatform verwerkt metalen kroe-

zen gevuld met een donkere, waterige mas-

sa. De opstelling automatiseert de bepaling 

van de kleifractie in bodemmonsters of slib. 

Van Turnhout: “We hebben deze robotap-

plicatie speciaal voor de lutumanalyse ont-

wikkeld. Hierbij moet je monster voorbe-

handelen met peroxide en zuur alvorens we 

de monsters kunnen overbrengen naar een 

maatcilinder waar we ze aanvullen, oproe-

ren en pipetteren in cupjes, die we daarna 

gaan indampen. Dat gaat allemaal automa-

tisch. In de voorbehandeling wordt er gedo-

seerd om organische stof en carbonaat te 

verwijderen, beker glazen worden verwarmd 

en afgekoeld en eventueel gedecanteerd. 

Die applicatie verkopen we ook uit het oog-

punt van veiligheid. Dit soort nieuwe appli-

caties werken we uit in ons applicatielab 

voor de eindgebruiker, vaak met het idee 

om het concept breder in de markt uit te 

kunnen rollen. Het komt echter ook voor dat 

het één specifieke applicatie is op verzoek 

van één specifieke klant. Het aanleveren 

van customized, geautomatiseerde concep-

ten is ons sterke punt, met name in de ro-

bots en de SAN++. Daar heeft elke gebrui-

ker wel zijn speciale wensen.” 

Snel en milieuvriendelijker
Technische ontwikkelingen zijn vaak norm-

gestuurd. De nieuwe norm voor de meting 

van Totaal Organische Koolstof (TOC) en 

totaal stikstof (TN) in vaste stof was de 

drijvende kracht achter de kool- en stik-

stofanalyser ‘PrimacsSNC-100’. Aan de ba-

sis staat de katalytische verbrandingstech-

nologie ‘DUMAS’. Die had Skalar eerder al 

toegepast voor zijn Formacs-serie voor de 

bepaling van koolstof en stikstof in onder 

meer oppervlakte- en industrieel afvalwa-

ter. Van Turnhout legt uit waarom deze 

technologie zo interessant is voor totaal 

stikstof/eiwitbepalingen in onder meer 

grond, voedingsmiddelen, kunstmest en 

voeders. “Die gingen en gaan nog altijd 

met de Kjeldahl-methode, maar dat kan zo 

een stuk milieuvriendelijker”,  

zegt Van Turnhout verheugd. “Dit is een 

veel schonere en snellere techniek dan 

Kjehldahl. Je verbrandt het monster, je ge-

bruikt alleen wat zuurstof. Sinds het een 

norm-methode is geworden, zie je een ver-

‘Dit is een veel schonere en snellere  
techniek dan Kjeldahl’

Assemblage van een SP2000 robot analyzer.
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schuiving van Kjeldahl naar DUMAS.” Is 

deze techniek ook interessant voor bedrij -

ven die toch Kjeldahl-eiwit willen bepalen, 

omdat ze hun meet reeks niet willen door-

breken of omdat klanten dat eisen? “Dat 

kan nog steeds met DUMAS, maar indi-

rect. Gesteld dat er organische stikstof – 

dus Kjeldahl-eiwit – in zit, zul je dan apart 

het nitraat- en nitrietgehalte moeten bepa-

len voor de omrekening naar Kjeldahl-stik-

stof.” 

Vanuit Duitsland is in de milieuhoek veel 

interesse voor het specifi ceren van ver-

schillende koolstofverbindingen met de 

PrimacsSNC-100.  Zo kunnen afvalverwer-

kers snel bepalen of hun monsters vervuild 

zij n met organische koolstof. “Het gehalte 

aan organische koolstof wordt vaak vals 

positief beïnvloed door elementair koolstof 

dat niet vervuilend is. Deze oven is zo op-

gebouwd in temperatuurzones dat hij  eerst 

op 400 °C organische koolstof verbrandt, 

dan op 600 °C elementaire koolstof en ten 

slotte op 900 °C de anorganische verbin-

dingen. De gehalten worden bepaald met 

infrarooddetectie. Dit alles volgens een 

DIN-norm. Dit is is zeer interessant voor 

bedrij ven in de milieusector, want als de 

vervuilingsgraad lager is – omdat er bij -

voorbeeld veel elementaire koolstof inzit – 

mag je storten. Deze mogelij kheid is vorig 

jaar geïntegreerd in onze PrimacsSNC-100 

en met de aanvragen loopt het storm.”

Applicatiegebieden
In welke industrieën zij n de drie productlij nen 

inzetbaar? Van der Wagt somt de belangrij k-

ste applicatiegebieden op: “We zitten in de 

milieumarkt; oppervlakte-, drink-, en afval-

water, waarin gekeken wordt naar allerlei an-

ionen als nitraat/nitriet, sulfaat, chlorides. 

Onze apparatuur wordt gebruikt voor grond- 

en plantenanalyses en voeders, waarin eiwit-

bepaling heel belangrij k is. Veel klanten 

zitten in de voedingsindustrie en de zuivel-

sector, waar ze voor hun kwaliteitscontrole 

bepalingen doen aan suikers, nitraat/nitriet, 

boterzuur, ureum, noem maar op. Veel mon-

sters met een hoge doorvoer; dan zij n fl ow-

analyses ideaal. In de tabaksindustrie wor-

den totaal stikstofbepalingen gedaan met de 

DUMAS-verbrandingstechniek. We zitten 

ook in de bierbrouwerij en; denk aan mout-

analyses op stikstof, bitterheidsbepalingen 

en de analyse van betaglucanen – heel be-

langrij ke parameters voor de brouwerij . Onze 

apparatuur staat ook in wij nlaboratoria voor 

de bepaling van parameters als sulfi et, 

vluchtige- en totaalzuren en ook suikers. Van 

belang zij n verder nog de farmacie en de pe-

trochemie waar we aan de afvalwaterkant 

zitten.” Hij  vervolgt: “We zij n goed in veel van 

hetzelfde meten. In situaties waar je veel 

monsters hebt die je moet analyseren op 

een x-aantal parameters. Daar is hoge door-

voer vereist. We zien daarin de aantallen toe-

nemen en daar passen we onze platformen 

op aan. Was vroeger 50 monsterposities 

heel normaal, nu ga je richting de 300. Je 

ziet dat terug in grotere robotsystemen en 

grotere monstercarrousels.” 

2016
Ondanks de schaalvergroting blij ft er in labs 

de behoefte bestaan aan chemisch-analyti-

sche apparatuur voor kleine charges. Op de 

R&D-afdeling prij kt een prototype van een 

discrete analyser die hierop inspeelt. Hij  valt 

onder de BluVision-lij n waar Skalar al een 

applicatie biedt gebaseerd op het xyz-ro-

botplatform. Met deze nieuwe, compactere 

analyzer kunnen laboratoria snel van een 

paar monsters parameters zoals fosfaat, 

chloride, nitraat en sulfaat bepalen. Van 

Turnhout. “We komen in 2016 met deze co-

lorimetrische automatisering in het verleng-

de van de SAN++. Er kunnen zo’n 10 para-

meters mee gemeten worden. Het is een 

gerobotiseerd systeem dat de monsters pi-

petteert in cuvetten en reagens toevoegt. 

Na kleurvorming kun je in het cuvet een co-

lorimetrische bepaling doen. Het verschil 

met SAN++ is dat de bepalingen na elkaar 

plaatsvinden in plaats van alle parameters 

tegelij k. Handig als je weinig monsters hebt 

of in één monster verschillende parameters 

wilt meten. Voor laboratoria die fl exibiliteit 

in hun metingen willen, is dit ideaal. We zien 

het als een aanvulling op de continue fl ow-

analysers die veel van onze klanten ook in 

het lab hebben staan.” LM

Algemeen directeur René van der Wagt en Salesmanager Rob van Turnhout.

Skalar Analytical bv

Tinstraat 12, 4823 AA Breda

[+31] (0)76-5486486

nl.skalar.com

info@skalar.com

‘We hebben een mooie mix van jong en oud’
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