
8

INNOVATIEVE PROCESSEN 
EN APPARATUUR IN DE KIJKER!

Prof. Andrzej Stankiewicz van de TU Delft beet de 
spits af. Als autoriteit op het vlak van “process 
intensification” gaf hij een interessant overzicht met 
de focus op energie, wat gerust één van de grootste 
maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw 
mag genoemd worden. Hij toonde met tal van prak-
tische voorbeelden aan hoe nieuwe technologieën 
en apparatuur daadwerkelijk het fossiele brandstof 
verbruik drastisch kunnen reduceren. Hernieuwbare 
(groene) elektriciteit zal volgens Prof. Stankiewicz op 
lange termijn de primaire energiebron worden.

Thomas Ladrak van Zeton (Nederland) toonde vervol-
gens aan dat die toekomst ook zal bestaan uit kleine, 
modulaire installaties. Niet alleen het grote potentieel, 
maar ook de resterende hindernissen werden duide-
lijk geïllustreerd aan de hand van tal van praktische 
voorbeelden en case studies. Die bevatten niet alleen 
batch processen, maar ook steeds meer continue 
processen met grotere capaciteiten.

Ten slotte gaf Bernd Van Den Bossche een boeiende 
inkijk in QPinch, een jonge spin-off van de UGent. 
Vertrekkende van de vaststelling dat tot 70% van alle 
energie in de industrie naar warmte gaat, ontwikkel-

de QPinch een gepatenteerde technologie om laag-
waardige restwarmte uit de procesindustrie om te 
zetten naar hoogwaardige herbruikbare proceswarm-
te. Als basis gebruikt men een proces gebaseerd op 
de biologische ATP-ADP-cyclus. De eerste generatie 
QPinch Chemical Heat Transformers kan restwarmte 
absorberen vanaf 70 °C en dit omzetten naar nieuwe 
proceswarmte op maximaal 230 °C. In veel gevallen 
kan dat bijna CO

2
 neutraal. De allereerste commerci-

ele installatie op megawattschaal wordt momenteel 
uitgerold bij Borealis te Zwijndrecht.

De geslaagde avond werd afgesloten met een recep-
tie aangeboden door ie-net. Ondertussen konden de 
aanwezigen de postersessie bekijken waaraan alle 
(Bio) Ingenieurs faculteiten in Vlaanderen deelnamen 
en die de vele innovatieve aspecten van het gediver-
sifieerde onderzoek illustreerden.

De laatste eFFECT2 avond zet “human 
resources & STEM” in de kijker met boeiende 
lezingen en een interactief panelgesprek. 
Meer info over is terug te vinden op www.ef-
fectcyclus.be, waar men ook kan inschrijven.

Dinsdag 12 februari 2019 vond alweer het derde avondvullende programma van  
de eFFECT2 lezingen cyclus plaats. Thema van deze avond was “Re-engineering 
(bio) chemical processes and equipment”. Gastheer Prof. Walter Sevenhans, 
decaan van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit 
Antwerpen, heette de ruim 70 deelnemers hartelijk welkom. Prof. Serge Tavernier 
(UA) gidste hen daarna verder door een innovatief programma.
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