
Monstername als instrument 
voor kwaliteitsborging

WEMO-techniek levert een compleet pak-
ket apparatuur en de know-how om – al 
dan niet automatisch – representatieve 
monsters te verkrijgen en zo de kwaliteit 
van productieprocessen te borgen. 

Op basis van haar decennialange ervaring 
met wereldwijde projecten in de feed, food 
en chemie is WEMO-techniek in de positie 
om voor elke uitdaging in monstername 
de optimale oplossing te adviseren. Of het 
nu gaat om een fijn poeder of grove korrel, 
een grondstof of eindproduct, één of meer 
posities; de systemen van WEMO-techniek 
dragen zorg voor representatieve monsters. 
Het programma varieert van een handma-
tige of persluchtbediende monstername 
op één positie tot een volledig geautomati-
seerde monstername op meerdere posities, 
inclusief transporteren, verzamelen, ver-
pakken en etiketteren.

Monsterhapper
Met een range aan standaard monster-
nemers kunnen de meeste klanten al di-
rect worden bediend. Voor een bijzondere 
toepassing is het mogelijk een standaard 
monsterhapper aan te passen of vanaf een 
blanco blad een maatwerk-oplossing te 
ontwerpen. 

Automatiseren
Op goed bereikbare plekken kan men 
een monsternemer handmatig bedienen, 
waarbij het materiaal bijvoorbeeld via een 
handschuifje wordt opgevangen in een 
zakje of bakje, of in een aangeschroefde 
monsterpot. Het is een kleine stap om de 
monstername te automatiseren vanuit het 
bovenliggende systeem. Een productsen-
sor borgt de monstername en de operator 
ontvangt een signaal dat het monster kan 
worden opgehaald. Zo is het mogelijk om 
een enkelvoudig monsternamesysteem te 
automatiseren, om bijvoorbeeld een serie 
monsters te verzamelen tijdens een pro-
ductie-run.
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Monsterverpakker
De monsterverpakker van WEMO-tech-
niek kan volledig automatisch meerdere 
deelmonsters nemen, deze verzamelen, 
verpakken in een zak en die vervolgens eti-
ketteren. Deze high-end oplossing voldoet 
aan alle track & trace-eisen en vormt het 
hart van de kwaliteitszorg in een proces.

Carrousel
Vanuit meerdere posities in de fabriek kun-
nen monsters via een vacuüm transport 
naar een centraal punt worden gebracht. 
Het materiaal komt daarbij terecht in af-
zonderlijke monsterpotten in een carrousel 
op maat, of in de genoemde monsterver-
pakker. Door de besturing te integreren in 
de fabrieksautomatisering, hebben opera-
tors in de controlekamer continu inzicht in 
de monstername.

Testen
Sinds 2016 produceert WEMO-techniek de 
Kempink slijtvastheidtester voor pellets. 
Deze ‘gruistester’ kan in een geautomati-
seerd systeem worden geleverd als on-line 
oplossing. De onderneming heeft boven-
dien een hardheidstester ontwikkeld. Deze 
kan worden gecombineerd met de gruistes-
ter en is binnenkort ook beschikbaar als la-
boratorium-uitvoering.
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