
Seminarer
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Vi ved, hvad der skal til...

2023

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

tlf. 44540000

http://www.buch-holm.dk


I dette seminar vil producenten Ametek Brookfield gennemgå teorien bag 
viskositetsmåling, praktiske løsninger og gode råd til, hvordan du opnår 
kvalitetsmålinger. Der vil også være mulighed for at gennemgå mange af 
emnerne praktisk, idet der vil være måleinstrumenter til seminaret, som du 
kan undersøge og se i brug. Deltagelse i seminaret giver et personligt certifikat 
som deltagerbevis, hvis dette ønskes. Seminaret vil foregå både i Herlev og 
Aarhus, og der vil være frokost begge steder.

Agenda
(Der tages forbehold for ændringer)
• Introduktion til viskositetsmåling og grundprincipper
• Basis teoretisk rheologi
• Viskosimetre– modeltyper og forskelle
• Valg af viskosimeter eller rheometer
• Tilbehør – hvornår, hvorfor og hvordan det bruges
• Praktiske øvelser med forskellige instrumenter og tilbehør

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

Læs mere om vores Viskositet seminar her

Målgruppe: Brugere af viskosimetre i laboratoriet, farmaceutiske 
virksomheder, fødevare- og maleindustrier, processering af råmateri-
ale og andre brugere
Herlev den 8/3-23: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Aarhus den 9/3-23: VIA University College, Ceresbyen 24,  
8000 Aarhus C
Tid: Kl. 10.00 – ca. 15.00, inklusiv frokost  
Foredragsholder: Dennis Brinkwirth fra Ametek Brookfield 
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

VISKOSIMETRE OG RHEOMETRE 
Onsdag den 8. og torsdag den 9. marts 2023

Uge 10

Kom med til et spændende seminar sammen med Xylem Analytics. Her vil der 
blive gennemgået de forskellige grundlæggende principper bag titrering, samt 
hvordan pH og elektrodehåndtering kan påvirke dine målinger. Der vil være 
rig mulighed for at se eksempler på de forskellige titratorer i brug, lære tips og 
tricks til bedre og nemmere titrering.

Agenda:
(Der tages forbehold for ændringer)
• Grundlæggende titreringsprincipper og teori
• Forskellige detektionsmetoder
• Applikationer og reaktioner inden for titrering
• Frokost
• pH-teori og hvad det bruges til
• Junktion og diafragma typer
• Korrekt elektrodehåndtering og kalibrering

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

Målgruppe: Laboratorier, fødevarer- og farmaceutindustrien, samt 
alle der arbejder med titrering og pH-måling i deres dagligdag
Herlev den 7/2-23: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Aarhus den 8/2-23: VIA University College, Ceresbyen 24,  
8000 Aarhus C
Tid: Kl. 10.00 – ca. 15.00, inklusiv frokost
Foredragsholder: Phil Bellhouse fra Xylem Analytics
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

TITRERING
Tirsdag den 7. og onsdag den 8. februar 2023

Uge 6

Læs mere om vores Titrering seminar her

Titration
TITRATORS, SAMPLE CHANGERS, SOFTWARE AND ELECTRODES

mailto:can%40buch-holm.dk?subject=
https://www.buch-holm.dk/seminarer/viskositet
https://www.buch-holm.dk/seminarer/titrering


I dette seminar vil Zeiss præsentere nye og banebrydende måder, hvorpå du 
kan effektivisere og optimere dine daglige mikroskopirutiner. Der vil også 
være rig mulighed for at afprøve Zeiss’ innovative nye lysmikroskoper og få 
praktisk erfaring og vejledning i mikroskopi. Seminaret vil foregå både i Herlev 
og Aarhus, og der vil være frokost begge steder.

På seminaret vil følgende punkter blive belyst og diskuteret:
(Der tages forbehold for ændringer)
• Introduktion til biologiske mikroskoper  
•  Dokumentation: Tips og tricks til at opnå et bedre og skarpere  

billede af dit præparat 
• Effektivisering af dine daglige mikroskopirutiner
• Få mulighed for at benytte Zeiss’ nylancerede lysmikroskoper

Yderligere information eller tilmelding: 
Line Eliasson på tlf. 44 54 00 61, e-mail lel@buch-holm.dk

Læs mere om vores Zeiss seminar her

MIKROSKOPI
Onsdag den 29. og torsdag den 30. marts 2023

Uge 13

Målgruppe: Brugere inden for rutinemæssig mikroskopiarbejde samt 
brugere i cellelaboratorier 
Herlev den 29/3-23: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Aarhus den 30/3-23: VIA University College, Ceresbyen 24,  
8000 Aarhus C
Tid: Kl. 09.00 – ca. 14.00, inklusiv frokost
Foredragsholder: Thorsten Kern fra Zeiss
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

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:

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
(Der tages forbehold for ændringer)
• 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 gerne at medbringe dine prøver!

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

Læs mere om vores Partikelanalyse seminar her

Målgruppe: R&D, kvalitetskontrol, formulering af nye produkter, 
design af procesanlæg m.m.
Dato: 10. oktober 2023
Sted:  VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
Tid: Kl. 9.30 til 15.30, inklusiv frokost
Foredragsholder: Dagmar Klein fra Fritsch
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

PARTIKELANALYSE
Tirsdag den 10. oktober - Aarhus

Uge 41

mailto:lel%40buch-holm.dk?subject=
https://www.buch-holm.dk/seminarer/mikroskopi
mailto:jbn%40buch-holm.dk?subject=
https://www.buch-holm.dk/seminarer/partikelanalyse


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.

BESØGSDAGE
Åbent hus i hverdagene

Hos Buch & Holm holder vi åbent hus i hverdagene, så du kan se udstillinger 
og opsætninger af de forskellige produkter inden for diverse fagområder, som 
forhandles hos os. Der er mulighed for frit at komme forbi, også for kortere 
tidsperioder. De relevante produktspecialister vil ofte være til stede med 
vidensdeling og svar på spørgsmål.

Har du nogle særlige produkter, du gerne vil se og vide mere om, eller plan-
lægger du en længere dag hos os med tilhørende frokost, så kontakt os gerne.

Yderligere information eller tilmelding:
Line Eliasson på tlf. 44 54 00 61 eller på e-mail: lel@buch-holm.dk

Udstilling og fremvisning af blandt andet - se mere på hjemmesiden:
• Analyse- og grovvægte - Sartorius og Ohaus
• Autoklaver - Tuttnauer
• Bioline køle- og fryseskabe - Gram
• Centrifuger - Sigma
• Frysere -86ºC, -150ºC - PHCbi
• pH-målere m.v. - Mettler Toledo og WTW
• Mikroskoper, Primostar, Axiolab og kamera løsninger - Zeiss
• Slangepumper - Masterflex

Læs mere om vores Besøgsdage her

Kom og besøg os når 
det passer dig!
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