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Vi ved, hvad der skal til...

2022

Vi holder også  
skræddersyede kurser 
hos jer. Ring til os på  

tlf. 44540000

http://www.buch-holm.dk


På dette seminar vil producenterne Martin Christ og Vacuubrand fortælle om 
de grundlæggende principper og praktiske løsninger inden for frysetørring og 
vakuumteknik.

Agenda vakuumteknik
• Grundlæggende vakuumteknologi
• Vakuumgenerering og måling
• Vakuum ved frysetørring

Agenda frysetørring
• Introduktion til frysetørring og vakuumkoncentration
• Applikationer
• Basisprocesser
• Produktoverblik over laboratorieenheder
• RVC Rotations Vakuum Koncentrator
• Pilot og PAT tools
• Spørgsmål og svar

Yderligere information eller tilmelding: 
Carsten Andersen på tlf. 44 54 00 55 eller pr. e-mail: can@buch-holm.dk

FRYSETØRRING
 BASIS PRINCIPPER OG OPTIMERING
Onsdag den 8. og torsdag den 9. juni 2022

Uge 23

Læs mere om vores Frysetørring seminar her

Når vi afholder vores årlige partikelanalyse-workshop vil Dagmar Klein fra 
Fritsch, med sine mange års erfaring, give professionelle svar på spørgsmål 
omkring prøveneddeling og partikelanalyse:

Kender I partikelstørrelsen på jeres materiale?  
Mestrer I kunsten at isolere den repræsentative prøve?
Kan sigtesøjlen erstattes af et partikelanalyse-apparat?
Hvordan neddeler I jeres materiale på en smart, automatisk og ensartet måde?

Følgende udstyr er til rådighed på dagen:
Kuglemølle; Pulverisette 6. Highspeed mølle; P14. Mini-mølle; Pulverisette 23.
Blender; P11. Laser partikelanalysator; Analysette 22 Next. 

Agenda for dagen
• Teori omkring Fritsch-møller
• Hvordan vælges den rigtige mølle?
• Antal beholdere, kugler og størrelser?
• Viden om de enkelte materialer
• Gennemgang og afprøvning af de medbragte prøver
• Hands-on på et bredt udvalg af instrumenter

Husk at medbringe dine prøver!

Yderligere information eller tilmelding:
Janni Nielsen på tlf. 44 54 00 17 eller pr. e-mail: jbn@buch-holm.dk

Målgruppe: R&D, kvalitetskontrol, formulering af nye produkter, 
design af procesanlæg m.m.
Dato: Tirsdag d. 11. oktober 2022
Sted: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Tid: Kl. 9.30 til 15.30, inklusiv frokost
Foredragsholder: Dagmar Klein fra Fritsch
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

PARTIKELANALYSE
Tirsdag den 11. oktober 2022

Uge 41

Læs mere om vores Partikelanalyse seminar her

Målgruppe: Brugere af frysetørrere og personer med behov for  
opkoncentrering af varmefølsomme prøver.
Herlev den 8/6-22: Marielundvej 39, 2730 Herlev,  kl. 10.00 – ca. 15.00, 
inklusiv frokost
Aarhus den 9/6-22: VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 
Aarhus C, kl. 10.00 – ca. 15.00, inklusiv frokost
Foredragsholder: Maxim Schlegel fra Martin Christ og  
Marc Strauss fra Vacuubrand
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

Seminaret holdes både 
i Herlev og i Aarhus

mailto:can%40buch-holm.dk?subject=
https://www.buch-holm.dk/seminarer/fryset%C3%B8rring
mailto:jbn%40buch-holm.dk?subject=
https://www.buch-holm.dk/seminarer/partikelanalyse


Sammen med Mettler-Toledo afholder vi seminar om pH- og ledningsevne-
måling. Der vil være en detaljeret teoretisk gennemgang af pH og en kort-
fattet teoretisk gennemgang af ledningsevne. Vi ser på det korrekte valg af 
instrumenter og elektroder i forhold til specifikke applikationer, betydning af 
kalibrering m.v.

Agenda: Teori pH (detaljeret) - Ledningsevne (kortfattet) - Valg af korrekt 
instrument og elektrode - Kalibrering og fejlfinding - Hands-on - GLP og 
god målepraksis. På seminaret vil der blive hands-on og udstilling af bord-  
og håndholdte pH- og ledningsevnemålere samt elektroder og andet tilbehør 
fra Mettler-Toledo. 

Yderligere information eller tilmelding: 
Nicolai Zederkof på tlf. 44 54 00 62, e-mail nze@buch-holm.dk

Uge 40

Kan kombineres med  
veje-seminaret tidligere på dagen 

- se ovenstående seminar

Målgruppe: Alle der arbejder med analyse og målinger af pH inden for 
laboratorier, fødevare-, pharmaindustri og til andre anvendte formål.
Herlev den 4/10-22: Marielundvej 39, 2730 Herlev,  kl. 13.00 – ca. 15.30,
Aarhus den 5/10-22: VIA University College, Ceresbyen 24, 8000  
Aarhus C, kl. 13.00 – ca. 15.00
Foredragsholder: Scott Marsden fra Mettler-Toledo
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

Tips og tricks til præcise afvejninger
På dette vejeseminar vil vi gennemgå vigtige, grundlæggende teorier og prak-
tiske tips, der giver dig mulighed for at leve op til tidens høje krav. Samtidig vil 
vi sørge for, at du ved, hvordan man kan undgå de typiske fejlkilder og derved 
opnå mere præcise vejeresultater.

Vi kommer blandt andet ind på følgende emner:
(Der tages forbehold for ændringer)
• Vejeterminologier
• Påvirkninger fra bruger og miljø/arbejdsplads
• Håndtering af prøver og reduktion af statisk elektricitet
• Kalibrering vs. justering
• Kalibreringslodder
• Kvalificering af vægten

Yderligere information eller tilmelding: 
Carsten Andersen på tlf. 44 54 00 55, e-mail can@buch-holm.dk

Læs mere om vores vejeteknik seminar her

VEJETEKNIK
Tirsdag den 4. og onsdag den 5. oktober 2022

Uge 40

Målgruppe: Alle der arbejder med  
laboratorievægte og kalibreringsansvarlige
Herlev den 4/10-22: Marielundvej 39, 2730 Herlev,  kl. 9.30 – ca. 
11.30, efterfølgende frokost
Aarhus den 5/10-22: VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 
Aarhus C, kl. 9.30 – ca. 11.30, efterfølgende frokost
Foredragsholder: Scott Marsden fra Ohaus
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

Kan kombineres med  
pH-seminaret senere på dagen  

- se nedenstående seminar

PH MÅLING
 TEORI OG PRAKSIS
Tirsdag den 4. og onsdag den 5. oktober 2022

Læs mere om vores pH måling seminar her

Seminaret holdes både 
i Herlev og i Aarhus

Seminaret holdes både 
i Herlev og i Aarhus
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Buch & Holm A/S - Marielundvej 39 - 2730 Herlev - tlf.: 44 54 00 00
e-mail: b-h@buch-holm.dk - www.buch-holm.dk

Hos Buch & Holm vil vi gerne bevise vores berettigelse ved at skabe øget  
værdi for vore kunder. Dette skal vi ganske enkelt gøre ved at levere de  
bedste produkter og yde den bedste service. Vi lever op til vores mål ved hjælp af  
velmotiverede medarbejdere, et konkurrencedygtigt produktsortiment med høj 
forsyningssikkerhed og et stadigt fokus på vidensdeling og øgede kompetencer. 
Du er altid velkommen til at ringe til os. Der tages forbehold for trykfejl.

 Autoklaver
 Bioreaktorer
 Centrifuger
 CO2 inkubatorer
 Frysere -20°C til -150°C
 Frysetørrere
 Inkubatorer
 Klimaskabe
 Kølebade
 Køle- fryseskabe
 Mikroskoper
 Måleudstyr
 Overvågningssystemer
 Ovne
 Rysteinkubatorer
 Slangepumper
 Termostater
 Testskabe
 Vakuumpumper
 Varmeskabe
 Viskosimetre
 Vægte 
 Væskepumper

TEKNISK SERVICE
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